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LIJST VAN INGEKOMEN STUKKEN  
Behorende bij punt 4 van de agenda voor de raadsvergadering van donderdag 21 januari 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. 17 november 2015, over  

interbestuurlijk toezicht 2014/2015 provincie Zuid-Holland. 
 

2. Raadsinformatiebrief van burgemeester en wethouders, d.d. 20 november 2015, over  
kap Populieren langs A16. 
 

3. Raadsinformatiebrief van burgemeester en wethouders, d.d. 26 november 2015, over 
dienstregeling bus 2016. 

 
4. Raadsinformatiebrief van burgemeester en wethouders, d.d. 7 december 2015, over 

surseance ToBe. 
 

5. Raadsinformatiebrief van burgemeester en wethouders, d.d. 11 december 2015, over 
afronding Waterplan 2 Ridderkerk. 

 
6. Raadsinformatiebrief van burgemeester en wethouders, d.d. 11 december 2015, over 

evaluatie inzet MCU. 
 

7. Raadsinformatiebrief van burgemeester en wethouders, d.d. 17 december 2015, over 
juridische ontwikkelingen de Boomgaard. 

 
8. Raadsinformatiebrief van burgemeester en wethouders, d.d. 18 december 2015, over 

voortgang verkabeling hoogspanning Oostendam. 
 

9. Raadsinformatiebrief van burgemeester en wethouders, d.d.18 december 2015, over   
ToBe kort geding. 
 

10. Raadsinformatiebrief van burgemeester en wethouders, d.d. 21 december 2015, over  ToBe 
uitspraak kort geding. 
 

11. Brief aan de colleges van burgemeester en wethouders van de MRDH-gemeenten van 
Metropoolregio Rotterdam Den Haag, d.d. 3 november 2015, over de voortgang 
strategische activiteiten Metropoolregio Rotterdam Den Haag. 

 
12. Motie van de gemeente Losser, d.d. 10 november 2015, met het verzoek om de motie 

handhaven mogelijkheid instellen rekenkamercommissie te ondersteunen waarin de 
bepalingen in de Gemeentewet over de rekenkamerfunctie gehandhaafd blijven. 

 
13. Brief mr. N.J. van de Vrie, d.d. 13 november 2015, inzake middelen aanpak 

Jeugdwerkloosheid 2009-2011. 
 

14. Brief van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, d.d. 19 november 2015, 
over het gebruik van gegevens via SUWInet door gemeenten. 

 
15. Brief van provincie Zuid-Holland, d.d. 19 november 2015, over herbenoemingsprocedure 

burgemeester. 
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16. Afschrift van de brief van provincie Zuid-Holland aan het dagelijks bestuur van 
Metropoolregio Rotterdam Den Haag, d.d. 20 november 2015, over de begroting 2016 van 
de gemeenschappelijke regeling en toekomstig repressief begrotingstoezicht. 

 
17. Brief van Metropoolregio Rotterdam Den Haag, d.d. 25 november 2015, over 

1
e
 bestuursrapportage MRDH 2015, met zijn brief, d.d. 16 december 2015, over de 

besluitvorming. 
 

18. Afschrift van de brief van provincie Zuid-Holland aan het dagelijks bestuur van de 
gemeenschappelijke regeling Jeugdhulp Rijnmond, d.d. 25 november 2015, over de 
begroting 2016 van de gemeenschappelijke regeling en toekomstig repressief 
begrotingstoezicht. 

 
19. Mailbericht van het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport, d.d. 1 december 

2015, over aandachtspunten en actuele ontwikkelingen Wmo 2015. 
 

20. Afschrift van de brief van provincie Zuid-Holland aan het dagelijks bestuur van 
Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond, d.d. 3 december 2015, over de begroting 2016 van 
de gemeenschappelijke regeling en toekomstig repressief begrotingstoezicht. 
 

21. Afschrift van de brief van het college, d.d. 4 december 2015, als antwoord op de schriftelijke 
vragen ex artikel 40 Reglement van orde van het raadslid H. van Os over 
horecavergunningen en sluitingstijden. 

 
22. Afschrift van de brief van het college, d.d. 11 december 2015, als antwoord op de 

schriftelijke vragen ex artikel 40 Reglement van orde van het raadslid I. Parren over 
ontwikkeling glasvezel Ridderkerk. 
 

23. Brief van burgemeester en wethouders, d.d. 11 december 2015, over afhandeling motie 
2015-55 (Handhaving verkeers- en geluidsoverlast op en nabij de Rijksstraatweg). 

 
24. Brief van Metropoolregio Rotterdam Den Haag, d.d. 14 december 2015, over Definitief 

Programma van Eisen en andere concessiedocumenten Concessies Rail Rotterdam en 
Haaglanden 2016-2026. 

 
25. Brief van burgemeester en wethouders, d.d. 18 december 2015, over afdoening van motie 

2014-24 (Deelname app BuitenBeter). 
 

2. Afdoening door B en W: 
 

 1. Brief van het Dagelijks Bestuur van het Koepelschap Buitenstedelijk Groen, d.d. 27 oktober  
2015, over Ontwerp 2e Begrotingswijziging 2015. 

 
3. Preadvies van B en W: 
 - 
  
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, 24 december 2015 
De voorzitter voornoemd, 

 
 
 
 
Mw. A. Attema 
 


