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LIJST VAN INGEKOMEN STUKKEN  
Behorende bij punt 4 van de agenda voor de raadsvergadering van donderdag 18 februari 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. 22 december 2015, over de 

stand van zaken Koningsplein 2-5. 
 

2. Raadsinformatiebrief van burgemeester en wethouders, d.d. 23 december 2015, over het 
regiedocument gemeente en de Stichting Sport & Welzijn. 

 
3. Raadsinformatiebrief van burgemeester en wethouders, d.d. 23 december 2015, over de 

voortgang integraal Welzijnskader en jeugdkader Ridderkerk. 
 

4. Raadsinformatiebrief van burgemeester en wethouders, d.d. 23 december 2015, over de 
verantwoording DCMR 2014. 

 
5. Raadsinformatiebrief van burgemeester en wethouders, d.d. 23 december 2015, over ToBe 

stand van zaken.  
 

6. Raadsinformatiebrief van burgemeester en wethouders, d.d. 5 januari 2016, over de 
Uitvoeringsregels handhavingsarrangement Horeca gemeente Ridderkerk 2016. 

 
7. Raadsinformatiebrief van burgemeester en wethouders, d.d. 8 januari 2016, met reactie op 

Rekenkamerrapport Barendrecht inzake onrechtmatigheid. 
 

8. Raadsinformatiebrief van burgemeester en wethouders, d.d. 14 januari 2016, over verzoek 
bestemmingsplanherziening gebied 'de Boomgaard'. 

 
9. Raadsinformatiebrief van burgemeester en wethouders, d.d. 15 januari 2016, over het 

Preventie- en handhavingsplan Alcohol 2016-2019. 
 

10. Raadsinformatiebrief van burgemeester en wethouders, d.d. 15 januari 2016, over het 
onderzoek verhogen onderhoudsniveau in wijken rond winkelgebieden en zorgzones. 

 
11. Raadsinformatiebrief van burgemeester en wethouders, d.d. 15 januari 2016, over het 

beëindigen subsidierelatieSport en Welzijn per 01-01-2017. 
 

12. Werkplan 2016 DCMR Milieudienst Rijnmond voor de gemeente Ridderkerk, bijlage bij brief 
van DCMR d.d. 2 december 2015. 

 
13. Brief van het Algemeen Bestuur Natuur en Recreatieschap IJsselmonde, d.d. 9 december 

2015, over het Scenario-onderzoek toekomst NRIJ. 
 

14. Afschrift van de brief van het college aan de bewoners van de Drie Rivieren, d.d. 22 
december 2015, over veiligheid op de rivier. 
 

15. Afschrift van de brief van het college aan bewoners van de Rijksstraatweg, d.d. 22 
december 2015, over ontwikkelingen in de woonomgeving. 

 
16. Het aan de raad gerichte advies van het Burgerplatform Minima, d.d. 24 december 2015, 

over adviezen kindpakket. 
 

http://raadsinformatie.ridderkerk.nl/gemeenteraad/raadsinformatiebrieven_41107/item/2016-01-14-rib-verzoek-bestemmingsplanherziening-gebied-de-boomgaard_14710.html
http://raadsinformatie.ridderkerk.nl/gemeenteraad/raadsinformatiebrieven_41107/item/2016-01-14-rib-verzoek-bestemmingsplanherziening-gebied-de-boomgaard_14710.html
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17. Afschrift van de brief van de Rekenkamer Barendrecht aan het Dagelijks Bestuur BAR-
organisatie, d.d. 6 januari 2016, over schrappen passage in onderzoeksrapport betreffende 
onrechtmatig handelen. 

 
18. Brief van burgemeester en wethouders, d.d. 8 januari 2016, over afdoening motie 2015-60 

(Het hijsen van de regenboogvlag). 
 

19. Afschrift van de zienswijze van het college aan het  Dagelijks Bestuur Koepelschap 
Buitenstedelijk Groen, d.d. 8 januari 2016, inzake de 2e begrotingswijziging 2015 
Gemeenschappelijke Regeling Koepelschap Buitenstedelijk Groen. 

 
20. Brief van Natuur en recreatieschap IJsselmonde, d.d. 12 januari 2016, over de 1

e
 

begrotingswijziging 2015 en de 1
e
 begrotingswijziging 2016 van het recreatieschap 

IJsselmonde. 
 

21. Afschrift van de brief van het college, d.d. 13 januari 2016, als antwoord op de schriftelijke 
vragen ex artikel 40 Reglement van orde van het raadslid dhr. J. Rijsdijk, over de 
windturbines Poesiatstraat. 

 
22. Afschrift van de brief van het college, d.d. 15 januari 2016, als antwoord op de schriftelijke 

vragen ex artikel 40 Reglement van orde van de raadsleden dhr. J. Rijsdijk en dhr. H. van 
Os, over de vergoeding directeur Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard. 
 

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

 
 1. Brief van Willie Donker advocaten, d.d. 2 september 2015, met het verzoek van dhr. M.B. 

van den Heuvel tot bestemmingsplanherziening gebied ‘de Boomgaard’. 
 

2. Brief van Willie Donker advocaten, d.d. 30 december 2015, met een ingebrekestelling 
wegens het niet reageren op een verzoek tot bestemmingsplanherziening gebied ‘de 
Boomgaard’ van 2 september 2015. 

 
3. Brief van Gedeputeerde Staten, d.d. 11 december 2015, over het toezichtsregime begroting  

2016. 
  
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, 22 januari 2016 
De voorzitter voornoemd, 

 
 
 
 
 
Mw. A. Attema 
 


