
 
 

  
   
   
 

 

 
 
 
    Lijst van ingekomen stukken, behorende bij   van de agenda voor 

de raadsvergadering van donderdag 4 juli 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. 26 april 2013, over de 

beleidsregels Uitkeringen Albrandswaard en Ridderkerk. 
 
2. Raadsinformatiebrief van burgemeester en wethouders, d.d. 24 mei 2013, over de 

Tweede tussentijdse evaluatie Milieuprogramma 2011-2014. 
 

3. Raadsinformatiebrief van burgemeester en wethouders, d.d. 24 mei 2013, over 
Reclamebeleid. 
 

4. Raadsinformatiebrief van burgemeester en wethouders, d.d. 24 mei 2013, over het 
Korpsjaarverslag en jaarrekening 2012 Politie Rotterdam-Rijnmond 

 
5. Raadsinformatiebrief van burgemeester en wethouders, d.d. 24 mei 2013, over de 

Stand van zaken uitvoeringsprogramma nota ‘grijs, zilver en goud’. 
 

6. Raadsinformatiebrief van burgemeester en wethouders, d.d. 24 mei 2013, over de 
rapportage bijtincidenten Ridderkerk 2012. 
 

7. Brief van burgemeester en wethouders, d.d. 25 april 2013, als antwoord op de 
schriftelijke vragen ex artikel 40 Reglement van orde van het raadslid A. Ripmeester 
over het hondenpoepbeleid. 

 
8. Brief van de Inspectie SZW van het ministerie van Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid waarin u de programmarapportages van de directie Werk en 
Inkomen van de Inspectie SZW worden aangeboden.  

 
9. Mail van de heer en mevrouw Boogert, d.d. 7 mei 2013, met vragen over de 

veiligheid op het spoor, voorzien van het antwoord van de burgemeester d.d. 8 mei 
2013. 
 

10. Brief van burgemeester en wethouders van gemeente Barendrecht, d.d. 17 april 
2013, waarin u zijn reactie op het besluit van gedeputeerde Veldhuijzen t.a.v. de 
interne ontsluiting van Nieuw-Reijerwaard wordt aangeboden. 
 

11. Afschrift van de motie van de gemeenteraad van Montferland, d.d. 28 februari 2013, 
over het advies van de onderwijsraad “Grenzen aan kleine scholen” waar het de 
opheffingsnorm van 100 kinderen betreft. 
 

12. Brief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, d.d. 26 april 
2013, waarin gevraagd wordt de nieuwe Wet financiering politieke partijen onder de 
aandacht te brengen van de politieke partijen. 
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13. Afschrift van de motie van gemeente Albrandswaard, d.d. 13 mei 2013, over het 

raden initiatief Pijler Nul. 
 

14. Brief van de directeur van de Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard, d.d. 
13 mei 2013, over de stand van zaken van het onderzoek naar mogelijke aankoop 
van woningen aan de Rijksstraatweg. 

 
15. Brief van Gedeputeerde Staten van provincie Zuid-Holland, d.d. 28 maart 2013, 

waarin u de Begrotingscirculaire 2014-2017 wordt aangeboden. 
 

16. Brief van Klantenplatform voor de Minima waarin u het jaarverslag 2012 wordt 
aangeboden. 

 
17. Brief van de VNG, d.d. 16 mei 2013, waarin u het Financieel Jaarverslag 2012 wordt 

aangeboden dat in de algemene ledenvergadering van 5 juni ter vaststelling wordt 
voorgelegd. 
 

18. Brief van DCMR milieudienst Rijnmond aan het college van burgemeester en 
wethouders, d.d. 4 april 2013, waarin de eindrapportage 2012 van de uitvoering van 
het werkprogramma van de DCMR voor gemeente Ridderkerk wordt aangeboden. In 
de rapportage is tevens het jaarverslag van het Samenwerkingsknooppunt Rijnmond 
opgenomen. 
 

19. Brief van DCMR milieudienst Rijnmond aan wethouder Van Houcke, d.d. 15 april 
2013, waarin de jaarrapportage Milieudoelen 2012 wordt aangeboden. 
 

 
2. Afdoening door B en W: 

- 
  
3. Preadvies van B en W: 

 
1. Brief van het Ondernemersplatform Ridderkerk, d.d. 14 mei 2013, over de 

samenwerking tussen de raadsleden en het ondernemersplatform in relatie tot de 
besluitvorming in de raadsvergadering van 4 oktober jl. 

  
4. Advies van commissie Bezwaarschriften: 
 - 

 
5. Betrekken bij latere besluitvorming raad, B en W verstrekken procedurele informatie: 
  
 1. Negen ontvangen zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan “Oostendam”, 

Ridderkerk van: 
 

a. De heer M.L. Luigies, Damweg 16 te Ridderkerk 
b. De heer J. Moerkerken, Pruimendijk 278 te Ridderkerk 
c. A. Alderliesten, Pruimendijk 234 te Ridderkerk 
d. H.J. Verkerk, Pruimendijk 135a te Ridderkerk 
e. Verkerk & Verheij Adviesgroep, vertegenwoordigd door H.J. Verkerk en J. 

Verheij, Pruimendijk 354 te Ridderkerk 
f. De heer A.N. Penning, p/a Zuidpad 2 te Ridderkerk 
g. De heer J. Kruithof, Damweg 2 te Ridderkerk 
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h. M.J. v.d. Molen, Pruimendijk 135b te Ridderkerk 
i. H. de Waal-Moelee, Pruimendijk 135b te Ridderkerk 
j. de heer T. v.d. Molen, Pruimendijk 135b te Ridderkerk 

 
 
Stukken die op grond van de doorzendplicht zijn doorgestuurd (art. 20 RvO):  
- 
 
Ridderkerk, 31 mei 2013 
De voorzitter voornoemd, 
 
 
 
 
 
Mw. A. Attema 


