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LIJST VAN INGEKOMEN STUKKEN  
Behorende bij punt 3 van de agenda voor de raadsvergadering van 25 januari 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. 17 november 2017, over de 

uitvoering van schulddienstverlening vanaf 2018. 
 

2. Raadsinformatiebrief van burgemeester en wethouders, d.d. 24 november 2017, over de 
uitkomsten van het Gezamenlijk Veiligheidsbeeld regio Rotterdam (eerste halfjaar 2017). 

 
3. Raadsinformatiebrief van burgemeester en wethouders, d.d. 24 november 2017, over het 

ontwerpwijzigingsplan  Bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard – Archeologie.  
 

4. Raadsinformatiebrief van burgemeester en wethouders, d.d. 24 november 2017, over een 
principeplan voor woningbouw in de Geerpolder te Rijsoord in het kader van de regeling 
ruimte voor ruimte. 

 
5. Raadsinformatiebrief van burgemeester en wethouders, d.d. 24 november 2017, over de 

stand van zaken inzake de uitvoering van het Integraal Accommodatieplan Ridderkerk. 
 

6. Raadsinformatiebrief van burgemeester en wethouders, d.d. 1 december 2017, met een 
eerste reactie op de aangenomen moties tijdens de behandeling van de begroting  
2018-2021. 

 
7. Raadsinformatiebrief van burgemeester en wethouders, d.d. 1 december 2017, over 

Interbestuurlijk toezicht 2016 van de provincie Zuid-Holland met actuele stand van zaken 
van de gemeente Ridderkerk. 

 
8. Raadsinformatiebrief van burgemeester en wethouders, d.d. 1 december 2017, over de 

klanttevredenheidsonderzoeken van het sociaal domein. 
 

9. Raadsinformatiebrief van burgemeester en wethouders, d.d. 8 december 2017, over het 
beëindigen van de bruikleenoverkomsten voor de woningen aan de Molensteeg 34 en 36.  

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

Groene Kaart gemeente Ridderkerk 2017. 
 

11. Raadsinformatiebrief van burgemeester en wethouders, d.d. 15 december 2017, over de 
afronding van de inkoop van specialistische jeugdhulp voor 2018 en de wachttijden. 

 
12. Raadsinformatiebrief van burgemeester en wethouders, d.d. 15 december 2017, over de 

evaluatie in 2017 van het Milieu- en Duurzaamheidsprogramma 2016-2020. 
 
13. Raadsinformatiebrief van burgemeester en wethouders, d.d. 15 december 2017, over de 

kwartaalrapportage tweede en derde kwartaal 2017 van Stichting Sport en Welzijn. 
 

14. Raadsinformatiebrief van burgemeester en wethouders, d.d. 15 december 2017, over de 
huidige stand van zaken met betrekking tot het aanpassen van het Rouwcentrum  
Ridderkerk. 
 

15. Afschrift van de brief van de provincie Zuid-Holland aan het college, d.d. 31 oktober 2017, 
over de Rapportage Interbestuurlijk Toezicht 2016. 
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16. Afschrift van de brief van fracties gemeenteraad Apeldoorn aan de voorzitter van de 

Referendumcommissie, d.d. 8 november 2017, over het bezwaar tegen de datum van het 
referendum Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. 

 
17. Brief van Landelijk Samenwerkingsverband Actieve Bewoners, d.d. 15 november 2017, 

waarbij het essay ‘Omgevingswet, bewonersinitiatieven en de rol van de lokale politiek 
wordt aangeboden. 

 
18. Brief van PIT kinderopvang & onderwijs, d.d. 15 november 2017, over het belang van 

intensieve samenwerking tussen kinderopvang, onderwijs en zorg en welzijn. 
 

19. Afschrift van de brief van wethouder Japenga aan Team 3VO Biotoop, d.d. 17 november 
2017, ter beantwoording van brieven d.d. 3 en 9 oktober over het Oosterpark. 

 
20. Brief van de Rekenkamercommissie Ridderkerk, d.d. 20 november 2017, waarbij het 

Onderzoeksplan naar de decentralisatie van de zorg in de gemeente Ridderkerk wordt 
aangeboden. 

 
21. Brief van Raadslid.Nu, d.d. 20 november 2017, waarbij het rapport met aanbevelingen over 

de werkgeversrol van de gemeenteraad wordt toegestuurd. 
 

22. Brief van de Raad van State, d.d. 22 november 2017, met bericht over de uitbreiding van 
het aantal indieners wat betreft het verzet tegen de uitspraak in de procedure 
‘Bestemmingsplan Hoogzandweg 12-16’ en omgevingsvergunning R160305176 
(gecoördineerd). 

 
23. De namens Ridderkerks Belang overhandigde Nederlandse vlag, d.d. 23 november 2017, 

met het verzoek de vlag voortaan te plaatsen in de raadzaal. 
 

24. Brief van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, d.d. 28 november 2017, 
over openbaarmaking van het rapport ‘Toezicht en handhaving Kinderopvang, Landelijke 
rapportage 2016’. 

 
25. Gezamenlijke mail van IZI Solutions, Prodemos en de Nationale Jeugdraad,  

d.d. 28 november 2017, met reactie van de griffier van Ridderkerk, over het thema ‘Breng 
het stembureau naar jongeren’. 

 
26. Afschrift van de brief van het college, d.d. 15 december 2017, als antwoord op de 

schriftelijke vragen ex artikel 40 Reglement van orde van het raadslid de heer L. Franzen 
over de Gemeenschappelijke Regeling BAR-organisatie. 

 
 

2. Afdoening door B en W: 
 

 1. Mail van bestuur Leven met de Aarde, d.d. 11 november 2017, met het verzoek om 
biodiversiteit mee te nemen in de politieke programma’s en toekomstplannen van de 
gemeente. 
 

2. Mail van bestuur Leven met de Aarde, d.d. 12 december 2017, met aanvulling op hun mail 
van 11 november 2017 over biodiversiteit. 
 

  
3. Preadvies van B en W: 
 - 
  
4. Advies van commissie Bezwaarschriften: 
 - 
  
5. Betrekken bij latere besluitvorming raad, B en W verstrekken procedurele informatie:  
 - 
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Stukken die op grond van de doorzendplicht zijn doorgestuurd (art. 20 RvO):  
- 
 
 
 
 
Ridderkerk, 22 december 2017 
De voorzitter voornoemd, 

 
 
 
 
 
Mw. A. Attema 
 


