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LIJST VAN INGEKOMEN STUKKEN  
Behorende bij punt 4 van de agenda voor de raadsvergadering van 23 november 2017. 
 
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. 15 september 2017, over de 

verantwoording van de DCMR met zijn Eindrapportage 2016. 
 

2. Raadsinformatiebrief van burgemeester en wethouders, d.d. 15 september 2017, over het 
verbeteren van de fietsroute aan de Kastanjelaan van en naar sportpark Reijerpark en het 
afdoen van motie 2017-121 en raadstoezegging 1256. 

 
3. Raadsinformatiebrief van burgemeester en wethouders, d.d. 22 september 2017, over het 

verslag van de archiefinspectie over het toezicht op het gemeentelijk informatiebeheer. 
 

4. Raadsinformatiebrief van burgemeester en wethouders, d.d. 4 oktober 2017, over de 
vastgestelde EU-richtlijn Omgevingslawaai Geluidsbelastingkaart (Derde tranche, peiljaar 
2016). 

 
5. Raadsinformatiebrief van burgemeester en wethouders, d.d. 4 oktober 2017, over de 

huidige stand van zaken met betrekking tot het Afvalbakkenplan. 
 

6. Raadsinformatiebrief van burgemeester en wethouders, d.d. 11 oktober 2017, over de 
Werkagenda drierivierenpunt en afdoening motie 2013-156 Veiligheid op de vaarwegen. 

 
7. Brief van Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond aan het college, d.d. 22 juni 2017, met een 

reactie op de ingediende zienswijze van de gemeenteraad Ridderkerk op de 1
e
 

begrotingswijziging 2017 en begroting 2017 van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. 
 

8. Mail van Amnesty International, d.d. 21 september 2017, over het thema etnisch profileren. 
 

9. Motie van de gemeente Stadskanaal, d.d. 25 september 2017, over het eventueel bieden 
van hulp aan agrarische bedrijven die getroffen zijn door de fipronilcrisis. 
 

10. Door het college doorgezonden vonnis van Rechtbank Midden-Nederland,  
d.d. 26 september 2017,  in zaak Hoekstra (fractievoorzitter SP gemeenteraad 
Noordoostpolder) betreffende overmaken van zijn raadsvergoeding naar de bankrekening 
van de politieke partij zelf. 

 
11. Brief van Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, d.d. 29 september 2017, 

waarbij de vernieuwde circulaire benoeming, herbenoeming en klankbordgesprekken 
burgemeester wordt aangeboden. 

 
12. Afschrift van de brief van het college, d.d. 4 oktober 2017, als antwoord op de schriftelijke 

vragen ex artikel 40 Reglement van orde van het raadslid H. van Os over het aantal 
medewerkers in de BAR-organisatie en hun woonplaats. 

 
13. Afschrift van de brief van provincie Zuid-Holland aan het dagelijks bestuur 

Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, d.d. 8 oktober 2017, 
over het voldoen van de begroting 2018 en jaarrekening 2016 aan de criteria voor 
repressief toezicht. 
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14. Afschrift van de brief aan wethouder M. Japenga van Team 3VO.Biotoop Ridderkerk,  
d.d. 9 oktober 2017, over nadere ontwikkelingen inzake het bosonderhoud en de 
essentaksterfte in het Oosterpark.  

 
15. Afschrift van de brief van het college, d.d. 11 oktober 2017, als antwoord op de schriftelijke 

vragen ex artikel 40 Reglement van orde van het raadslid mevrouw A. Ripmeester inzake 
Alfahulp. 

 
16. Mail van werkgroep Houtrookoverlast, d.d. 12 oktober 2017, over zeer zorgwekkende 

stoffen in de lucht met betrekking tot het stoken van hout. 
 

2. Afdoening door B en W: 
 
1. Brief van G. Buis, d.d. 3 oktober 2017, met aanbevelingen inzake afval inzamelen.  

  
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 oktober 2017 
De voorzitter voornoemd, 

 
 
 
 
 
Mw. A. Attema 
 


