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LIJST VAN INGEKOMEN STUKKEN  
Behorende bij punt 2 van de agenda voor de raadsvergadering van 2 november 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. 1 september 2017, over de 

afwikkeling van de aankoop van een perceel bouwgrond aan de Lagendijk en het 
meenemen van de financiële gevolgen in de 2

e
 Tussenrapportage 2017. 

 
2. Raadsinformatiebrief van burgemeester en wethouders, d.d. 15 september 2017, over 

overdracht snippergroen en legalisatie oneigenlijk in gebruik genomen openbaar groen. 
                                

3. Raadsinformatiebrief van burgemeester en wethouders, d.d. 22 september 2017, waarbij de 
vastgestelde visie op het jongerencentrum Ridderkerk, ‘Loods van Ontmoeting’, wordt 
aangeboden. 

 
4. Raadsinformatiebrief van burgemeester en wethouders, d.d. 22 september 2017, over de 

Monitor Prestatieafspraken Woonvisie en de actualisatie van de regionale woonvisie 
Ridderkerk. 

 
5. Raadsinformatiebrief van burgemeester en wethouders, d.d. 22 september 2017, met de  

evaluatie van de inzet van een lichte vorm van budgetbeheer. 
 

6. Raadsinformatiebrief van burgemeester en wethouders, d.d. 29 september 2017, over de 
verwerking van de wensen en bedenkingen op het quasi inbesteden van diensten van 
Stichting Sport en Welzijn en het aanbesteden van BE-diensten sportaccommodaties. 

 
7. Raadsinformatiebrief van burgemeester en wethouders, d.d. 29 september 2017, over de 

nieuwe regeling voor de armoedebestrijding onder kinderen van 0 tot 4 jaar, ‘Uitbreiding 
Meedoen’. 

 
8. Raadsinformatiebrief van burgemeester en wethouders, d.d. 29 september 2017, over de 

inkoop van re-integratietrajecten die werken volgens de methodiek van WerkLoont. 
 

9. Raadsinformatiebrief van burgemeester en wethouders, d.d. 11 oktober 2017, over het 
vastgestelde Programma en Overzicht Onderwijshuisvesting 2018. 

 
10. Raadsinformatiebrief van burgemeester en wethouders, d.d. 11 oktober 2017, over de 

septembercirculaire Gemeentefonds 2017. 
 

11. Raadsinformatiebrief van burgemeester en wethouders, d.d. 11 oktober 2017, over de 
afwikkeling van het faillissement van ToBe. 

 
12. Brief van o.a. CNV Publieke Diensten, d.d. 13 september 2017, met verdiepingsvragen in 

relatie tot het algemeen belang en Eneco. 
 

13. Brief van de Deltacommissaris namens alle partners in het deltaprogramma,  
d.d. 19 september 2017, waarbij het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie wordt 
aangeboden. 

 
14. Ongevraagd advies van de Jongerenraad Ridderkerk, ontvangen 26 september 2018, over 

de Gebiedsvisie P.C. Hooftstraat en omgeving. 
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15. Mail van mevrouw W. Luteijn namens Stichting Vrouwen voor Vrede, d.d. 27 september 
2017, met een reactie op het raadsvoorstel Gebiedsvisie P.C. Hooftstraat. 
 

16. Advies op eigen initiatief van het Maatschappelijk Burgerplatform Ridderkerk,  
d.d. 28 september 2017, over de actualisatie van de Verordening WMO. 
 

17. Brief van Detailhandel Nederland, d.d. 29 september 2017, over een (extra) koopzondag 
vóór de kerstdagen. 

 
18. Afschrift van de brief van provincie Zuid-Holland aan het dagelijks bestuur van de 

Gemeenschappelijk Regeling Nieuw-rijerwaard, d.d. 3 oktober 2017, over het voldoen van 
de begroting 2018 en jaarrekening 2016 aan de criteria voor repressief toezicht. 

 
19. Afschrift van de brief van provincie Zuid-Holland aan het dagelijks bestuur van de 

Gemeenschappelijk Regeling BAR-organisatie, d.d. 3 oktober 2017, over het voldoen van 
de begroting 2018 en jaarrekening 2016 aan de criteria voor repressief toezicht  
 

20. Afschrift van de brief van Team 3VO. Biotoop Ridderkerk aan wethouder M. Japenga,  
d.d. 3 oktober 2017, over bosonderhoud en essentaksterfte in het Oosterpark Ridderkerk. 

 
21. Jaarverslag 2016 van het Maatschappelijk Burgerplatform Ridderkerk, 22 september 2017. 

 

2. Afdoening door B en W: 
 - 
  
3. Preadvies van B en W: 

 
 1. Brief van Vereniging voor Protestants Christelijk Primair Onderwijs, d.d. 9 oktober 2017, 

met het verzoek om zo spoedig mogelijk een bestemmingsplanprocedure 
(postzegelprocedure) op te laten starten om nieuwbouw van twee lokalen aan de Dr. 
Schaepmanschool zo spoedig mogelijk te kunnen realiseren op het kavel van het 
hoofdgebouw. 

  
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):  
- 
 
 
 
Ridderkerk, 20 oktober 2017 
De voorzitter voornoemd, 

 
 
 
 
 
Mw. A. Attema 
 


