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LIJST VAN INGEKOMEN STUKKEN  
Behorende bij punt 3 van de agenda voor de raadsvergadering van 22 februari 2018. 
 
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 2017, waarbij de 

bestuursrapportages sociaal domein eerste en tweede kwartaal 2017 worden aangeboden. 
 

2. Raadsinformatiebrief van burgemeester en wethouders, d.d. 22 december 2017, over de 
continuïteit van de dienstverlening van Sport- en Welzijnsproducten in 2018. 

 
3. Raadsinformatiebrief van burgemeester en wethouders, d.d. 22 december 2017, over de 

herziening van het Treasurystatuut. 
 

4. Raadsinformatiebrief van burgemeester en wethouders, d.d. 22 december 2017, waarbij de 
managementletter 2017 Gemeenschappelijke Regeling BAR-organisatie wordt 
aangeboden. 

 
5. Raadsinformatiebrief van burgemeester en wethouders, d.d. 22 december 2017, over de 

overdracht van snippergroen en inventarisatie van grondgebruik. 
 

6. Raadsinformatiebrief van burgemeester en wethouders, d.d. 22 december 2017, over de 
gevolgen van de nieuwe verdeelsystematiek in het kader van de Wet Bundeling Uitkeringen 
Inkomensvoorzieningen (Wet BUIG). 

 
7. Raadsinformatiebrief van burgemeester en wethouders, d.d. 22 december 2017, over de 

stand van zaken met betrekking tot cultuureducatie en voortgang ‘Uitgangspuntennotitie 
cultuureducatie in de breedte’. 

 
8. Raadsinformatiebrief van burgemeester en wethouders, d.d. 22 december 2017, over de 

uitkomst van de gehouden consultatieronde en vervolgstappen, wat betreft het 
aandeelhouderschap in Eneco. 

 
9. Raadsinformatiebrief van burgemeester en wethouders, d.d. 3 januari 2018, over 

tegengaan van overlast door geparkeerde vrachtwagens op bedrijventerrein Verenambacht. 
 

10. Raadsinformatiebrief van burgemeester en wethouders, d.d. 3 januari 2018, over het 
aansluiten bij het landelijk programma Jongeren op Gezond Gewicht. 

 
11. Raadsinformatiebrief van burgemeester en wethouders, d.d. 11 januari 2018, over het 

advies aan provincie Zuid-Holland inzake een aanvraag opsporingsvergunning aardwarmte 
van N.V. HVC. 

 
12. Raadsinformatiebrief van burgemeester en wethouders, d.d. 11 januari 2018, over de 

voorlopige gunning inzake de aanbesteding Beheer en Exploitaties sportaccommodaties. 
 

13. Raadsinformatiebrief van burgemeester en wethouders, d.d. 11 januari 2018, over de 
voortgang van motie 2014-001 Sociale Kaart. 

 
14. Raadsinformatiebrief van burgemeester en wethouders, d.d. 18 januari 2018, over de 

afdoening van motie 2017-130 WIFI4EU. 
 

15. Raadsinformatiebrief van burgemeester en wethouders, d.d. 18 januari 2018, over de 
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decembercirculaire gemeentefonds 2017. 
 

16. Brief van de Nationale Ombudsman, d.d. 28 september 2017, waarbij het rapport ‘Van een 
koude kermis thuiskomen’, over omwonenden en evenementen, wordt aangeboden. 

 
17. Brief van de Nationale Ombudsman, d.d. 11 oktober 2017, waarbij het rapport ‘Behoorlijke 

Bijstand’, een onderzoek naar hoe gemeenten omgaan met bijstandaanvragers van 27 jaar 
en  ouder wordt aangeboden. 

 
18. Brief van de Rekenkamercommissie, d.d. 24 november 2017, waarbij het rapport 

"Kaderstellende rol van de gemeenteraad van Ridderkerk" wordt aangeboden. 
 

19. Afschrift van de brief van provincie Zuid-Holland aan het college, d.d. 13 december 2017, 
waarbij wordt aangeboden de Tweede tussenrapportage Slimmer en Sterker Bestuur 2017. 

 
20. Afschrift van de brief van ing. L.W. Vreugdenhil aan Provinciale Staten van Zuid-Holland, 

d.d. 18 december 2017, met als onderwerp ‘Bonnenpolder is Blunderpolder en wordt 
Bottenpolder’. 

 
21. Brief van provincie Zuid-Holland, d.d. 19 december 2017, over het financieel toezicht 

begroting 2018. 
 

22. Brief van het raadslid mevrouw P. van Nes-de Man aan de voorzitter van de gemeenteraad, 
d.d. 21 december 2017, waarin zij meedeelt uit de fractie Echt voor Ridderkerk te stappen. 

 
23. Brief van dhr. R.L. Lichtert, d.d. 29 december 2017, over het scheiden van afval. 

 
24. Afschrift van de brief van het college, d.d. 3 januari 2018, als antwoord op de schriftelijke 

vragen ex artikel 40 Reglement van orde van het raadslid mevrouw P. van Nes-de Man 
inzake het afvalbakkenplan. 

 
25. Brief van Judostichting To-Uchi, d.d. 8 januari 2018, over hun grote bezorgdheid 

betreffende de Gebiedsvisie Oost en het Integraal Accommodatie Plan. 
 

26. Brief van Tafeltennisvereniging Taveri , d.d. 8 januari 2018, over hun grote bezorgdheid 
betreffende de Gebiedsvisie Oost en het Integraal Accommodatie Plan. 

 
27. Brief van Metropoolregio Rotterdam Den Haag, d.d. 11 januari 2018, met een reactie van 

het algemeen bestuur op de aanbevelingen tussenevaluatie gemeenschappelijke regeling 
Metropoolregio Rotterdam Den Haag. 

 
28. Brief van Controle Alt Delete, d.d. 12 januari 2018, over nieuw politiebeleid tegen etnisch 

profileren. 
 

29. Brief van Stichting Dierenlot, d.d. 15 januari 2018, over het belang van aandacht voor 
dierenwelzijn. 

 
30. Afschrift van de brief van Onafhankelijk Papendrecht aan het college van gemeente 

Papendrecht, d.d. 17 januari 2018, waarbij verzocht wordt de geheimhouding over de 
stukken inzake aandeelhouderschap Eneco te heroverwegen. 

 
31. Afschrift van de brief van het college, d.d. 18 januari 2018, als antwoord op de schriftelijke 

vragen ex artikel 40 Reglement van orde van het raadslid mevrouw A. Ripmeester en de 
heer W. van der Linden over werkgelegenheid en kwaliteit van werk voor werknemers van 
Sport en Welzijn. 

 
32. Brief van Wijkoverleg Ridderkerk Oost, d.d. 19 januari 2018, over vaststelling Gebiedsvisie 

‘Plein Oost en Omgeving’. 
 

33. Brief van Beleidsplatform Natuur, Milieu en Duurzaamheid, d.d. 19 januari 2018, over de 
ontbrekende afscherming (‘gat’) A15/A16, ter hoogte van Ridderkerk West. 
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34. Mail van de Nationale Ombudsman, d.d. 19 januari 2018, waarbij het rapport ‘Een open 

deur?, een onderzoek van de nationale ombudsman naar de toegang tot de gemeentelijk 
schuldhulpverlening wordt aangeboden. 

 
35. Brief van Stichting Burger, d.d. 22 januari 2018, met uitnodiging voor de raadsleden voor 

debat ‘Raadplegend Referendum’. 
 

2. Afdoening door B en W: 
 

 1. Brief van dhr. L. Verburgh, d.d. 12 januari 2018, over de onveilige verkeerssituatie op de 
Erasmuslaan te Ridderkerk. 

  
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, 26 januari 2018 
De voorzitter voornoemd, 

 
 
 
 
 
Mw. A. Attema 
 


