
 
 

  
   
   
 

 

 
 
 
    Lijst van ingekomen stukken, behorende bij   van de agenda voor 

de raadsvergadering van donderdag 25 april 2013. 
 
 
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. 27 februari 2013, over 

het Verslag Commissie Bezwaarschriften. 
 
2. Raadsinformatiebrief van burgemeester en wethouders, d.d. 5 maart 2013, over 

Aanbieding Contourennota Jeugdzorg BAR. 
 

3. Raadsinformatiebrief van burgemeester en wethouders, d.d. 7 maart 2013, over 
Aanpak jeugdwerkloosheid. 

 
4. Raadsinformatiebrief van burgemeester en wethouders, d.d. 22 maart 2013, waarin 

mededeling wordt gedaan over de invoering van de nieuwe Drank- en horecawet. 
 

5. Raadsinformatiebrief van burgemeester en wethouders, d.d. 21 maart 2013, over het 
Rapport inzake jaarstukken 2011 en Begroting 2013 NV MAR. 
 

6. Brief van burgemeester en wethouders, d.d. 15 maart 2013, waarbij wordt 
aangeboden een beknopt overzicht uitkomsten Waarstaatjegemeente 2012 met 
daarbij een korte reactie van het college. 
 

7. Brief van burgemeester en wethouders, d.d. 22 februari 2013, als antwoord op de 
schriftelijke vragen ex artikel 40 Reglement van orde van de raadsleden P. Boertje 
en L. van der Spoel over het verplaatsen van het ponton i.v.m. werkzaamheden aan 
de Schans. 
 

8. Brief van burgemeester en wethouders, d.d. 21 maart 2013, als antwoord op de 
schriftelijke vragen ex artikel 40 Reglement van orde van het raadslid I. Parren over 
de stijging van het aantal aanvragen uit Bolnes bij de voedselbank in Rotterdam 
IJsselmonde.  

 
9. Brief van winkeliersverenigingen de Werf Bolnes-Zuid, Vlietplein en Dillenburgplein 

waarin zij hun grote verontrusting uitspreken over het voornemen betaald parkeren 
in te voeren in de wijk- en buurtcentra Bolnes, Vlietplein en Dillenburgplein.  
 

10. Brief van de Rekenkamercommissie Ridderkerk, d.d. 15 februari 2013, waarin u het 
rapport Voortgang verbetering subsidiebeleid wordt aangeboden. 
 

11. Afschrift van de motie van gemeente Goirle, d.d. 29 januari 2013, over het 
voornemen van het kabinet tot vormen van 100.000+ gemeenten. 
 

12. Afschrift van de motie van gemeente Leeuwarderadeel, d.d. 13 december 2012, over 
de EU-regeling voor steun aan de “minstbedeelden” in Leeuwarderadeel en 
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Nederland. 
 

13. Brief van Metropoolregio Rotterdam Den Haag, d.d. 21 februari 2013, over de 
gezamenlijke voortgang van de vorming van de Metropoolregio Rotterdam Den 
Haag. 
 

14. Brief van Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, d.d. 18 februari 2013, 
waarin u in kennis wordt gesteld over de openbaarwording van het rapport Kwaliteit 
gemeentelijk toezicht kinderopvang 2011-2012 van de Inspectie van het Onderwijs. 
 

15. Afschrift van de motie van gemeente Ten Boer, d.d. 27 februari 2013, over de 
aardbevingen t.g.v. de gaswinning in Groningen en de schadeafhandeling. 
 

16. Brief van Gedeputeerde Staten van provincie Zuid-Holland waarin u geïnformeerd 
wordt over de stand van zaken rond het Inpassingsplan Nieuw Reijerwaard en zaken 
betreffende de besluitvorming binnen de provincie Zuid-Holland. 
 

17. Brief van de Nationale ombudsman, d.d. 14 maart 2013, waarin u de samenvatting 
van het Verslag van de Nationale ombudsman over 2012 wordt aangeboden. 

 
 

2. Afdoening door B en W: 
 N.v.t. 

 
3. Preadvies van B en W: 
 N.v.t. 

 
4. Advies van commissie Bezwaarschriften: 
 N.v.t. 

 
5. Betrekken bij latere besluitvorming raad, B en W verstrekken procedurele informatie: 
 N.v.t. 
  
 
Stukken die op grond van de doorzendplicht zijn doorgestuurd (art. 20 RvO):  
N.v.t. 
 
Ridderkerk, 28 maart 2013 
De voorzitter voornoemd, 
 
 
 
 
 
Mw. A. Attema 


