
1 
 

 
 
 
 
 
LIJST VAN INGEKOMEN STUKKEN  
Behorende bij punt 4 van de agenda voor de raadsvergadering van 29 juni 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. 3 mei 2017, over de huur van 

de Ridderkerkse brandweerkazerne. 
 

2. Raadsinformatiebrief van burgemeester en wethouders, d.d. 3 mei 2017, over de 
aanpassing van de openingstijden van de servicebalies. 

 
3. Raadsinformatiebrief van burgemeester en wethouders, d.d. 5 mei 2017, over de ‘Agenda 

BAR-bestuurlijke samenwerking’. 
 

4. Raadsinformatiebrief van burgemeester en wethouders, d.d. 12 mei 2017, over de 
Participatiewet en ondersteuning door vangnetregeling Wet BUIG. 

 
5. Raadsinformatiebrief van burgemeester en wethouders, d.d. 12 mei 2017, over de stand 

van zaken inzake transitie Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde. 
 

6. Raadsinformatiebrief van burgemeester en wethouders, d.d. 19 mei 2017, over aanpassing 
van de planning van consultatieproces aandeelhouderschap Eneco. 

 
7. Raadsinformatiebrief van burgemeester en wethouders, d.d. 24 mei 2017, waarbij de 

Bestuursrapportage Sociaal Domein 2016, 4
e
 kwartaal gemeente Ridderkerk wordt 

aangeboden. 
 

8. Raadsinformatiebrief van burgemeester en wethouders, d.d. 24 mei 2017, over de evaluatie 
van de Ridderkerkpas over 2016 en de afdoening van een tweetal toezeggingen die gedaan 
zijn tijdens de raadsvergadering van 26 januari 2017. 

 
9. Raadsinformatiebrief van burgemeester en wethouders, d.d. 24 mei 2017, over de 

voortgang van de pilot omgevingsplan Donkersloot. 
 

10. Raadsinformatiebrief van burgemeester en wethouders, d.d. 24 mei 2017, over het 
Inspectierapport Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond. 

 
11. Raadsinformatiebrief van burgemeester en wethouders, d.d. 30 mei 2017, waarbij de 

evaluatie schulddienstverlening over het jaar 2016, alsmede het Jaarverslag Plangroep 
2016 en de evaluatie Moneyways 2016-2017 wordt aangeboden. 

 
12. Raadsinformatiebrief van burgemeester en wethouders, d.d. 30 mei 2017, waarbij de 

evaluatie van het minimabeleid over het jaar 2016 wordt aangeboden.  
 

13. Brief van Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, d.d. 21 april 2017, over zienswijzen en 
reacties op het Regionaal Risicoprofiel Rotterdam-Rijnmond 2017-2020. 

 
14. Afschrift van de brief van het college aan de Metropoolregio Rotterdam Den Haag,  

d.d. 25 april 2017, over hoogwaardig busvervoer Ridderkerk/opheffen van tramtracé 
Ridderkerk. 

 
15. Afschrift van de brief van Gemeente Heusden aan alle aandeelhouders van de BNG,  

d.d. 25 april 2017, over de aangenomen motie inzake de beloning van de voorzitter van de 
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Raad van het Bestuur van de BNG. 
 

16. Afschrift van de mail van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit aan het college,  
d.d. 4 mei 2017, waarin herhaald de aandacht wordt gevraagd voor het opengestelde 
Register Attractie- en Speeltoestellen. 

 
17. Afschrift van de brief van het college, d.d. 12 mei 2017, als antwoord op de schriftelijke 

vragen ex artikel 40 Reglement van orde van het raadslid H. van Os inzake kwaliteit 
drinkwater. 

 
18. Brief van Nederlands Olympisch Comité Nederlandse Sport Federatie, d.d. 16 mei 2017, 

met het verzoek om aandacht te schenken bij de voorjaarsnota aan participatie van 
kinderen in armoede door juiste besteding van de extra middelen. 

 
19. Brief van Metropoolregio Rotterdam Den Haag, d.d. 17 mei 2017, over de inbesteding van 

het busvervoer voor Rotterdam en Den Haag. 
 

20. Afschrift van de brief van de Nationale Ombudsman aan het college, d.d. 17 mei 2017, 
waarbij het rapport ‘Woonwagenbewoner zoekt standplaats’ wordt aangeboden. 

 
21. Mail van B. Hoek, d.d. 14 mei 2017, over ‘behandeld hout verbranden gevaren onderschat’ 

en andere zaken. 
  

22. Brief van RADAR, d.d. 17 mei 2017, met de Monitor Discriminatie 2016 over de politie-
eenheid Rotterdam met aanbevelingen voor de toekomst.  

 
23. Flits-petitie met handtekeningen van inwoners uit Ridderkerk van de PvdA Ridderkerk, 

overhandigd vóór de raadsvergadering d.d. 22 mei 2017, met als onderwerp ‘Ja, wij willen 
ook de ijsbaan terug op het Koningsplein in 2017’. 
 

2. Afdoening door B en W: 
 

 Mail van dhr. J. Witkamp, d.d. 28 mei 2017, met vragen en opmerkingen over het plan voor het 
stimuleren van het scheiden van afval in Ridderkerk en het plan om restafval per storting te 
berekenen. 

  
3. Preadvies van B en W: 
  

Mail van Staatsbosbeheer, d.d. 17 mei 2017, waarbij het concept liquidatieplan van het 
Koepelschap Buitenstedelijk Groen voor zienswijze wordt aangeboden.  

  
4. Advies van commissie Bezwaarschriften: 
 - 
  
5. Betrekken bij latere besluitvorming raad, B en W verstrekken procedurele informatie:  
  

Brief van Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid, d.d. 30 mei 2017, met een reactie op de 
concept Omgevingsvisie Ridderkerk 2035. 
 

Stukken die op grond van de doorzendplicht zijn doorgestuurd (art. 20 RvO):  
- 
 
Ridderkerk, 2 juni 2017 
De voorzitter voornoemd, 

 
 
 
 
Mw. A. Attema 
 


