
 
 

  
   
   

 

 

 
 
 
    Lijst van ingekomen stukken, behorende bij punt 3 van de agenda 

voor de raadsvergadering van donderdag 16 oktober 2014. 
 
 
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. 10 september 2014, 

over de Financiële Jeugdstaat Ridderkerk. 
 

2. Afschrift van de brief van het college aan de Nederlandse Vereniging tot bevordering 
van de Zondagsrust en de Zondagsheiliging, d.d. 21 augustus 2014, over de 
zondagsrust. 
 

3. Afschrift van de brief van het college, d.d. 5 september 2014, als antwoord op de 
schriftelijke vragen ex artikel 40 Reglement van orde van de raadsleden mevrouw  
P.J. van Nes- De Man en de heer F. Romeijn over de raadsinformatiebrief d.d. 18 
december 2013 over Armoedebeleid.  
 

4. Brief van de directeur van GR Nieuw Reijerwaard, d.d. 20 augustus 2014, waarin u 
het persbericht wordt aangeboden over de uitspraak van de Raad van State inzake 
het Inpassingsplan Nieuw Reijerwaard en Besluit Hogere Grenswaarde. 

 
5. Brief van 18 organisaties, d.d. 29 augustus 2014, waarin uw aandacht wordt 

gevraagd voor armoede- en schuldenproblematiek in de begroting voor 2015. 
 

6. Afschrift van de brief van vakcentrales gericht aan alle colleges van burgemeester 
en wethouders, d.d. 24 augustus 2014, waarin zij hun zorgen uitspreken over de 
WMO 2015. 

 
7. Afschrift van de brief van Platform Religieus Erfgoed ZH, d.d. 19 augustus 2014, aan 

besturen van de politieke partijen in Provinciale Staten Zuid-Holland waarin gepleit 
wordt voor een Kerkenvisie. 

 
8. Afschrift van de brief van Mentorschap Nederland, d.d. 11 augustus 2014, gericht 

aan het college van burgemeester en wethouders waarin handvatten aangereikt 
worden voor invulling gemeentelijke taken Wmo 2015 m.b.t. het mentorschap. 

 
2. Afdoening door B en W: 

- 
  
3. Preadvies van B en W: 

- 
 

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

 
 1. Brief van het Bestuur van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, d.d. 12 augustus 

2014, met hun zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Ridderkerk 
en het advies over borgen van maatregelen. 
 

2. Brief van Hoogesteger Projectmanagement & Advies, d.d. 3 september 2014, waarin 
namens cliënt Boezemsingel B.V. een pro-forma zienswijze op het bestemmingsplan 
‘Buitengebied Ridderkerk’ wordt ingediend. 

 
3. Brief van P. van der Poel, ontvangen op 3 september 2014, met zijn zienswijze op 

het ‘Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Ridderkerk’. 
 

4. Brief van JW Bouwmanagement namens cliënten de heer Luchies en de heer 
Plaisier, d.d. 26 augustus 2014, met hun zienswijze op het bestemmingsplan 
Buitengebied Ridderkerk. 

 
5. Brief van WDA Advisering namens cliënt Snoei Tuinmaterialen Ridderkerk B.V., d.d. 

1 september 2014, met een zienswijze op het ontwerp-bestemmingsplan 
Buitengebied Ridderkerk. 

 
6. Brief van WDA Advisering namens cliënt Kok Hoveniers B.V., d.d. 27 augustus 

2014, met een zienswijze op het ontwerp-bestemmingsplan Buitengebied 
Ridderkerk. 
 

 
Stukken die op grond van de doorzendplicht zijn doorgestuurd (art. 20 RvO):  
- 
 
Ridderkerk, 19 september 2014 
De voorzitter voornoemd, 
 
 
 
 
 
Mw. A. Attema 


