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LIJST VAN INGEKOMEN STUKKEN  
Behorende bij punt 4 van de agenda voor de raadsvergadering van donderdag 15 december 2016. 
 
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. 25 oktober 2016, over het 

proces van de inkoop jeugdhulp vanaf 2018 door de Gemeenschappelijke Regeling 
Jeugdhulp Rijnmond. 

 
2. Raadsinformatiebrief van burgemeester en wethouders, d.d. 28 oktober 2016, waarbij de 

Bestuursrapportage sociaal domein 2016 kwartaal 2 van de gemeente Ridderkerk wordt 
aangeboden. 

 
3. Raadsinformatiebrief van burgemeester en wethouders, d.d. 28 oktober 2016, over de 

uitkomsten van het Gezamenlijk Veiligheidsbeeld regio Rotterdam (eerste helft van 2016) . 
 

4. Raadsinformatiebrief van burgemeester en wethouders, d.d. 28 oktober 2016, over de 
stand van zaken wat betreft fietshighways en (snel)fietsroutes. 

 
5. Raadsinformatiebrief van burgemeester en wethouders, d.d. 28 oktober 2016, over de 

resultaten die zijn bereikt wat betreft taalbevordering. 
 

6. Raadsinformatiebrief van burgemeester en wethouders, d.d. 1 november 2016, met een 
antwoord op schriftelijke vraag 32 PvdA bij de begroting  over voorstellen/aanbevelingen uit 
de nota dierenwelzijn. 

 
7. Raadsinformatiebrief van burgemeester en wethouders, d.d. 2 november 2016, over 

afdoening motie 2014-19 Uitdagen Gemeente met de vastgestelde  Regeling Innovatie, 
Preventie en Maatschappelijke Initiatieven. 

 
8. Raadsinformatiebrief van burgemeester en wethouders, d.d. 4 november 2016, over het 

omgaan met het reeds opgebouwde eigen vermogen (lees: reserves) van stichting Sport en 
Welzijn Ridderkerk. 

 
9. Raadsinformatiebrief van burgemeester en wethouders, d.d. 11 november 2016, waarbij de 

vastgestelde brief “Evaluatie en herziening verdeelsleutel BAR”, d.d. 11 oktober 2016, wordt 
aangeboden. 

 
10. Rapport inzake de Jaarstukken 2015 van Onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarden voor 

primair en voortgezet onderwijs d.d. 29 maart 2015. 
 

11. Brief van het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling BAR-organisatie, 
d.d. 11 oktober 2016, waarin antwoord wordt gegeven op de ingediende zienswijzen op de 
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e
 tussenrapportage 2016 van de BAR-organisatie. 

 
12. Brief van het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling BAR-organisatie, 

d.d. 11 oktober 2016, waarbij de 2
e
 tussenrapportage 2016 van de GR BAR-organisatie 

wordt toegezonden. 
 

13. Brief van Stichting Bescherming Leefomgeving Ridderkerk Zuid-Oost, d.d. 21 oktober 2016, 
waarin aandacht wordt gevraagd voor de ontwikkelingen op en rond het terrein van het 
verpleeghuis “Salem”, de gevolgen voor de omwonenden en het verloop van het 
inspraakproces. 
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14. Afschrift van de brief van het college, d.d. 28 oktober 2016, als antwoord op de schriftelijke 

vragen ex artikel 40 Reglement van orde van de raadsleden de heer Piena en de heer Van 
der Spoel over inkopen bij lokale ondernemers. 

 
15. Afschrift van de brief van het college, d.d. 11 november 2016, als antwoord op de 

schriftelijke vragen ex artikel 40 Reglement van orde van het raadslid H. van Os inzake het 
rooien van bomen aan de Blaak. 

 
16. Afschrift van de brief van het college, d.d. 11 november 2016, als antwoord op de 

schriftelijke vragen ex artikel 40 Reglement van orde van het raadslid H. van Os inzake 
drones in Ridderkerk. 
 

2. Afdoening door B en W: 
 - 
  
3. Preadvies van B en W: 
 1. Afschrift van de brief van de provincie Zuid-Holland, d.d. 4 oktober 2016, over de 

Rapportage Interbestuurlijk Toezicht over 2015. 
  
4. Advies van commissie Bezwaarschriften: 
 - 
  
5. Betrekken bij latere besluitvorming raad, B en W verstrekken procedurele informatie:  
 - 

 
Stukken die op grond van de doorzendplicht zijn doorgestuurd (art. 20 RvO):  
 1. Brief met aanvullingen van een inwoner van Albrandswaard, d.d. 17 oktober 2016, met 

klachten over bestuursorganen. Bijgevoegd is de antwoordbrief van de griffier, namens de 
raad, met de mededeling dat de brief met klachten ter behandeling is doorgestuurd naar de 
bestuursorganen. 

 
 
Ridderkerk, 18 november 2016 
De voorzitter voornoemd, 

 
 
 
 
 
Mw. A. Attema 
 


