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LIJST VAN INGEKOMEN STUKKEN  
Behorende bij punt 4 van de agenda voor de raadsvergadering van donderdag 23 juni 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. 9 mei 2016, waarbij het 

jaarverslag over het schooljaar 2014-2015 en een overzicht van de taken en 
werkzaamheden binnen de Leerplicht worden aangeboden. 
 

2. Raadsinformatiebrief, d.d. 9 mei 2016, over het in gebruik nemen van het pand aan De 
Genestetstraat 2. 
 

3. Raadsinformatiebrief van burgemeester en wethouders, d.d. 9 mei 2016, over de stand van 
zaken met betrekking tot de vordering op 3Primair. 

 
4. Raadsinformatiebrief van burgemeester en wethouders, d.d. 9 mei 2016, over de afdoening 

raadstoezegging d.d. 10 december 2015 inzake verplaatsing Laad- en loszone Dirk van den 
Broek van de Ringdijk naar de Noordenweg. 

 
5. Raadsinformatiebrief van burgemeester en wethouders, d.d. 12 mei 2016, over de 

inkoopcontracten 2017-2018 voor jongerenwerk en sportstimulering. 
 

6. Raadsinformatiebrief van burgemeester en wethouders, d.d. 12 mei 2016, waarin de 1
e
 

kwartaalrapportage 2016 van de Stichting Sport en Welzijn Ridderkerk wordt aangeboden. 
 

7. Raadsinformatiebrief van burgemeester en wethouders, d.d. 12 mei 2016, over de planning 
voor de herziening van de wijkprogramma’s en afdoening raadstoezeggingen. 

 
8. Raadsinformatiebrief van burgemeester en wethouders, d.d. 19 mei 2016, over de 

beantwoording van het verzoek van de Staatssecretaris SZW om informatie over de 
uitbesteding van kerntaken op het gebied van de bijstandsuitvoering. 

 
9. Raadsinformatiebrief van burgemeester en wethouders, d.d. 20 mei 2016, over de 

naamsverandering van ‘gebiedsteam’ in ‘wijkteam’ in Ridderkerk. 
 

10. Raadsinformatiebrief van burgemeester en wethouders, d.d. 20 mei 2016, over de 
rapportage RADAR 2015. 

 
11. Mail van gemeente Krimpen aan den IJssel, d.d. 26 april 2016, met het verzoek om de 

motie oproep gratis ter beschikking stellen van VOG’s voor vrijwilligers te steunen. 
 

12. Brief van het Landelijk Samenwerkingsverband Actieve Bewoners (LSA), d.d. 28 april 2016, 
over het Kompas Right to Challenge. 

 
13. Brief van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, d.d. 2 mei 2016, over het 

verbod op de uitbesteding van kerntaken op het terrein van de bijstandsuitvoering met 
afschrift van de verzonden brief aan het college. 

 
14. Mail van Woonvisie, d.d. 2 mei 2016, over de resultaten van het vorige jaar en aanbieding 

van het jaarverslag 2015 met de titel ‘Samen wonen’. 
 

15. Brief van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, d.d. 3 mei 2016, 
over de vestiging van dierenklinieken in detailhandels. 
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16. Circulaire van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, d.d. 4 mei 

2016, met een verheldering van de wettelijke regeling inzake geheimhouding. 
 

17. Brief van Ageviewers, d.d. 4 mei 2016, over de herziening van de afspraken inzake 
alcoholbeleid naar aanleiding van het vonnis van de Rechtbank Den Haag. 
 

2. Afdoening door B en W: 
 - 
  
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, 27 mei 2016 
De voorzitter voornoemd, 

 
 
 
 
 
Mw. A. Attema 
 


