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LIJST VAN INGEKOMEN STUKKEN  
Behorende bij punt 5 van de agenda voor de raadsvergadering van 14 september 2017. 
 
De voorzitter van de raad deelt mee, dat de volgende stukken zijn ingekomen, waarbij zij u het 
volgende voorstelt: 
 
1. Voor kennisgeving aannemen:  

 
 1. Raadsinformatiebrief van burgemeester en wethouders, d.d. 13 juni 2017, over de Notitie 

Gemeente en Stichting Sport en Welzijn op weg naar …… 
 

2. Raadsinformatiebrief van burgemeester en wethouders, d.d. 22 juni 2017, waarbij de 
Startnotitie Evaluatie Brede School Ridderkerk wordt aangeboden. 

 
3. Raadsinformatiebrief van burgemeester en wethouders, d.d. 30 juni 2017, waarbij het 

consultatiedocument en mededeling aandeelhouderschap Eneco wordt doorgezonden aan 
de raad. 

 
4. Raadsinformatiebrief van burgemeester en wethouders, d.d. 30 juni 2017, waarbij het 

Uitvoeringsprogramma jeugd 2016 – 2020, Gewoon Opgroeien en het 
Uitvoeringsprogramma Welzijn 2016 – 2020, Gewoon Meedoen wordt aangeboden. 

 
5. Raadsinformatiebrief van burgemeester en wethouders, d.d. 30 juni 2017, waarbij de 

Armoedemonitor Ridderkerk 2016 en de uitkomsten van het armoedebeleid Ridderkerk 
2016 worden aangeboden. 

 
6. Raadsinformatiebrief van burgemeester en wethouders, d.d. 30 juni 2017, over de 

jaarverantwoording kinderopvang en peuterspeelzalen 2016. 
 

7. Raadsinformatiebrief van burgemeester en wethouders, d.d. 30 juni 2017, over de gevolgen 
op de lopende begroting 2017 en de (meer)jarenbegroting 2018-2021 voortvloeiende uit de 
meicirculaire Gemeentefonds 2017 voor gemeente Ridderkerk. 

 
8. Raadsinformatiebrief van burgemeester en wethouders, d.d. 30 juni 2017, over de 

voortgang van de gesprekken met Stichting Sport en Welzijn inzake juridische 
mogelijkheden om in het kader van de Aanbestedingswet de aanbesteding vorm te geven. 

 
9. Raadsinformatiebrief van burgemeester en wethouders, d.d. 6 juli 2017, over voortgang van 

de raadstoezeggingen bij behandeling van het raadsvoorstel ‘Toekomstvisie Rouwcentrum 
Ridderkerk’ inzake betrekken van de oorspronkelijke architect en inzet van werkzoekenden. 
 

10. Raadsinformatiebrief van burgemeester en wethouders, d.d. 6 juli 2017, over de stand van 
zaken wat betreft cultuureducatie en de voortgang uitvoering van de ‘Uitgangspuntennotitie 
cultuureducatie in de breedte’. 

 
11. Raadsinformatiebrief van burgemeester en wethouders, d.d. 6 juli 2017, over de verdere 

uitvoering van schulddienstverlening door de gemeente met inzet van het SDV-model. 
 

12. Raadsinformatiebrief van burgemeester en wethouders, d.d. 6 juli 2017, waarbij de 
openbare Jaarstukken 2016 en de vertrouwelijke 1

e
 kwartaalrapportage 2017 van Stichting 

Sport en Welzijn worden aangeboden. 
 

13. Raadsinformatiebrief van burgemeester en wethouders, d.d. 14 juli 2017, over de resultaten 
en mogelijke maatregelen naar aanleiding van de snelheidsmetingen op de Benedenrijweg 
en Ringdijk. 
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14. Raadsinformatiebrief van burgemeester en wethouders, d.d. 14 juli 2017, over de 
hoofdlijnenovereenkomst uittreding Natuur- en recreatieschap IJsselmonde door gemeente 
Rotterdam en de aanpak essentaksterfte. 

 
15. Raadsinformatiebrief van burgemeester en wethouders, d.d. 14 juli 2017, inzake onderzoek 

mogelijke uitvoering belastingtaak door SVHW. 
 

16. Raadsinformatiebrief van burgemeester en wethouders, d.d. 14 juli 2017, over de beoogde 
ontwikkeling aan de Kievitsweg 86 te Ridderkerk. 

 
17. Raadsinformatiebrief van burgemeester en wethouders, d.d. 14 juli 2017, over de afdoening 

van motie 2016-93 inzake Ridderkerkpas en aanschaf schoolspullen, alsmede afdoening 
raadstoezegging 1141. 

 
18. Raadsinformatiebrief van burgemeester en wethouders, d.d. 9 augustus 2017, over de 

gemeentelijke inzet op economie en de voortgang op de verschillende onderwerpen binnen 
dit thema. 

 
19. Afschrift van de brief van het college, d.d. 30 mei 2017, als antwoord op de schriftelijke 

vragen ex artikel 40 Reglement van orde van het raadslid mevrouw A. Ripmeester, de heer 
L. van der Spoel en de heer B. Ros over Hoogwaardig busvervoer, het opheffen van 
tramtracé Ridderkerk en het verbeteren van het openbaar vervoer. 

 
20. Afschrift van de brief van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag aan het college,  

d.d. 7 juni 2017, over de ruimtelijke reservering tramtracé Ridderkerklijn HOV Bus 
Ridderkerk. 

 
21. Brief van de Rekenkamercommissie Ridderkerk, d.d. 12 juni 2017, waarbij het rapport 

rekenkamercommissie ‘Subsidieverwerving gemeente Ridderkerk’ wordt aangeboden.  
 

22. Brief van het raadslid de heer Hans Ipskamp, d.d. 12 juni 2017, over zijn vertrek bij fractie 
Leefbaar Ridderkerk en voortgang van zijn werkzaamheden als raadslid. 

 
23. Brief van Burgemeester en Wethouders van gemeente Borger-Odoorn, d.d. 20 juni 2017, 

waarin aandacht wordt gevraagd voor de aangenomen motie ‘Beschikbaarheid, 
Bereikbaarheid en betaalbaarheid van medicinale cannabis. 

 
24. Brief van het Koepelschap voor het Buitenstedelijk Groen, d.d. 26 juni 2017, waarbij de 

jaarstukken 2016 en 1
e
 begrotingswijziging 2017 worden aangeboden. 

 
25. Brief van het Koepelschap voor het Buitenstedelijk Groen, d.d. 28 juni 2017, waarbij het 

vastgestelde liquidatieplan wordt aangeboden. 
 

26. Mail van de heer Van der Beek, d.d. 29 juni 2017, waarin wordt gevraagd om aandacht voor 
project “een waardig afscheid voor abortuskinderen” en reactie van de griffier. 

 
27. Mail van de Nederlandse Bridge Bond, d.d. 29 juni 2017, waarbij het ‘Welzijnsmanifest voor 

ouderen’ wordt aangeboden. 
 

28. Mail van de Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie, d.d. 30-06-2017, waarbij de 
subsidie-aanbeveling 2018 van de KNMO wordt aangeboden. 

 
29. Brief van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, d.d. 6 juli 2017, over de voortgang van 

de evaluatie van de gemeenschappelijke regeling MRDH. 
 

30. Brief van het raadslid mevrouw Irene Parren-Leutscher, d.d. 6 juli 2017, over haar vertrek 
bij fractie Leefbaar Ridderkerk en overstap naar Groep Ipskamp. 

 
31. Afschrift van de brief van de Raad van Toezicht Stichting Sport en Welzijn aan het college, 

d.d. 10 juli 2017, over de toekomstige samenwerking Gemeente Ridderkerk en Stichting 
Sport en Welzijn Ridderkerk. 
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32. Mail van de Gemeenschappelijke Regeling BAR-organisatie, d.d. 11 juli 2017, waarbij het 

antwoord op de ingediende zienswijzen jaarstukken 2016 wordt toegezonden, alsmede  de 
vastgestelde Jaarstukken 2016, Begroting 2018, 1

e
 Tussenrapportage 2017 en infographic 

Jaarstukken 2016. 
 

33. Brief van het Dagelijks Bestuur van het Natuur- en recreatieschap IJsselmonde,  
d.d. 12 juli 2017, waarbij de vaststelde Jaarrekening 2016, accountantsverslag, 
controleverklaring, reactie van het Dagelijks bestuur en Programmabegroting 2018 wordt 
aangeboden. 

 
34. Afschrift van de brief van het college, d.d. 14 juli 2017, als antwoord op de schriftelijke 

vragen ex artikel 40 Reglement van orde van het raadslid de heer Robert Kooijman over 
omleidingsroutes voor fietsers en voetgangers op de Sportlaan. 

 
35. Mail van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, d.d. 17 juli 2017, waarbij de vastgestelde 

Begroting 2018, Jaarrekening 2016, 1
e
 Bestuursrapportage 2017, Beleidsnota Reserves, 

voorzieningen en fondsen 2017 en Subsidieverordening Vervoersautoriteit worden 
aangeboden. 

 
36. Brief van Stichting Humanitas ESSM, d.d. 20 juli 2017, over continuering aanbod 

dienstverlening aan sekswerkers. 
 

37. Brief van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, d.d. 24 juli 2017, waarbij de 
vastgestelde Begroting 2018 en Jaarverslag 2016 worden aangeboden. 
 

38. Brief van de heer Frans Romeijn, d.d. 28 juli 2017, waarin hij zijn ontslag als lid van de 
gemeenteraad van Ridderkerk aanbiedt. 

 
39. Evaluatie van de werkzaamheden van FoodCompany Ridderkerk in 2016,  

ontvangen d.d. 15 juni 2017. 
 
 

2. Afdoening door B en W: 
 

 1. Ongevraagd advies van Jongerenraad Ridderkerk, d.d. 24 mei 2017, over een 
jongerenontmoetingsplek in de Drievlietdriehoek. 
 

2. Brief van Gasunie Transport Services B.V., d.d. 8 juni 2017, inzake RO-plannen die niet 
voldoen aan het Besluit externe veilgheid buisleidingen (Bevb). 
 

  
3. Preadvies van B en W: 

 
 1. Brief van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, d.d. 6 juli 2017, over de 

zienswijzeprocedure Verordening bussenleningen 2017. 
 

2. Mail van Natuur- en recreatieschap IJsselmonde, d.d. 8 augustus 2017, met verzoek tot 
besluitvorming over de wijziging van de gemeenschappelijke regeling in verband met het 
uittreden van de Provincie Zuid-Holland en gemeente Rotterdam. 
 

  
4. Advies van commissie Bezwaarschriften: 
 - 
  
5. Betrekken bij latere besluitvorming raad, B en W verstrekken procedurele informatie:  

 
 1. Zienswijze van Stichting Buurtbelang Drievliet, d.d. 26 mei 2017, op de concept 

omgevingsvisie Ridderkerk 2035. Zienswijze van WDAdvising B.V., d.d. 1 juni 2017, op de 
concept omgevingsvisie Ridderkerk 2035. 
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2. Zienswijze van Oasen, d.d. 29 mei 2017, op de concept omgevingsvisie Ridderkerk 2035. 
 

3. Zienswijze van WDAdvising B.V., d.d. 1 juni 2017, op de concept omgevingsvisie 
Ridderkerk 2035. 
 

4. Zienswijze van Stoeterij de Woude BV, d.d. 3 juni 2017, op de concept omgevingsvisie 
Ridderkerk 2035. 
 

5. Zienswijze van Stichting Oude Kern Rijsoord, d.d. 4 juni 2017, op de concept 
omgevingsvisie Ridderkerk 2035. 
 

6. Zienswijze van Natuurvereniging IJsselmonde, d.d. 4 juni 2017, op de concept 
omgevingsvisie Ridderkerk 2035. 

 
7. Zienswijze van provincie Zuid-Holland, d.d. 23 juni 2017, op de concept omgevingsvisie 

Ridderkerk 2035. 
 

8. Brief van CNV Overheid, d.d. 7 augustus 2017, waarin de aandeelhouders worden 
opgeroepen om hun aandelen in Eneco niet te verkopen. 

 
 

Stukken die op grond van de doorzendplicht zijn doorgestuurd (art. 20 RvO):  
- 
 
 
Ridderkerk, 18 augustus 2017 
De voorzitter voornoemd, 

 
 
 
 
Mw. A. Attema 
 


