
 
 

  
   
   
 

 

 
 
 
 

 
 
 
    Lijst van ingekomen stukken, behorende bij punt 4 van de agenda 

voor de raadsvergadering van donderdag 1 september 2011. 
 
 
 
De voorzitter van de raad deelt mee, dat de volgende stukken zijn ingekomen, waarbij zij u het 
volgende voorstelt: 
 
1. Voor kennisgeving aannemen: 

 
 1. Mededeling van wethouder A. den Ouden, d.d. 25 mei 2011 (kenmerk RU11/04180-

griffie), dat raadstoezegging nr. 54 is afgedaan. 
 

2. Raadsinformatiebrief van het college van burgemeester en wethouders,  
d.d. 6 juni 2011, over verstedelijkingsafspraken Stadsregio. 
 

3. Raadsinformatiebrief van het college van burgemeester en wethouders,  
d.d. 6 juni 2011, over stand van zaken Korfbalfusie II. 
 

4. Raadsinformatiebrief van het college van burgemeester en wethouders,  
d.d. 14 juni 2011, met stand van zaken Wmo-vervoer. 
 

5. Raadsinformatiebrief van het college van burgemeester en wethouders,  
d.d. 15 juni 2011, over grondexploitaties. 
 

6. Raadsinformatiebrief van het college van burgemeester en wethouders,  
d.d. 17 juni 2011, met resultaten tussenmeting bestuurskrachtmeting. 
 

7. Raadsinformatiebrief van het college van burgemeester en wethouders,  
d.d. 24 juni 2011, betreffende de doorontwikkeling BAR-samenwerking. 
 

8. Raadsinformatiebrief van het college van burgemeester en wethouders,  
d.d. 30 juni 2011, over stand van zaken hondenbeleid – bijplaatsen afvalbakken. 
 

9. Raadsinformatiebrief van het college van burgemeester en wethouders,  
d.d. 6 juli 2011, met de evaluatie aanpak wateroverlast Kerkweg. 
 

10. Raadsinformatiebrief van het college van burgemeester en wethouders,  
d.d. 14 juli 2011, over sluitende aanpak. 
 

11. Raadsinformatiebrief van het college van burgemeester en wethouders,  
d.d. 21 juli 2011, betreffende voortgang aansluiting Veiligheidshuis in de BAR-
gemeenten.  
 

12. Raadsinformatiebrief van het college van burgemeester en wethouders,  
d.d. 21 juli 2011, betreffende overdrachtsdossier voor de vrijwillige brandweer. 



 
 

  
   
   
 

 
13. Brief van het college van burgemeester en wethouders, d.d. 6 juni 2011, als 

antwoord op de schriftelijke vragen ex artikel 40 Reglement van orde van het 
raadslid mevrouw A.P.S. Ripmeester over wijkonderzoek Koninginneweg en 
omstreken. 
 

14. Brief van het college van burgemeester en wethouders, d.d. 10 juni 2011, als 
antwoord op de schriftelijke vragen ex artikel 40 Reglement van orde van het 
raadslid mevrouw A.B. van Houwelingen-Saugerud betreffende vragen evaluatie 
beleidsplan Wmo. 
 

15. Brief van het college van burgemeester en wethouders, d.d. 10 juni 2011, als 
antwoord op de schriftelijke vragen ex artikel 40 Reglement van orde van het 
raadslid mevrouw A.B. van Houwelingen-Saugerud betreffende vragen 
woonservicegebieden. 
 

16. Brief van het college van burgemeester en wethouders, d.d. 29 juli 2011, als 
antwoord op de schriftelijke vragen ex artikel 40 Reglement van orde van het 
raadslid mevrouw T. Duman-Sirin betreffende wijkonderzoek Slikkerveer Zuidoost. 
 

17. Brief van het college van burgemeester en wethouders, d.d. 3 augustus 2011, 
betreffende vestiging kringloopwinkel Opnieuw & Co in Ridderkerk. 
 

18. Brief van de Rekenkamercommissie Ridderkerk, d.d. 15 juli 2011, waarmee het 
rapport Onderwijshuisvesting wordt aangeboden. 
 

19. Brief van de Stadsregio Rotterdam, d.d. juli 2011, met de door het algemeen bestuur 
vastgestelde jaarrekening 2010 en begroting 2012. 
 

20. Afschrift van de brief van het college van burgemeester en wethouders aan het DB 
van de gemeenschappelijke regeling Koepelschap Buitenstedelijk Groen, d.d. 17 juni 
2011, met reactie op de ontwerp programmabegroting 2012. 
 

21. Brief van het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Koepelschap 
Buitenstedelijk Groen, d.d. 11 juli 2011, met de vastgestelde jaarstukken 2010 en 
programmabegroting 2012. 
 

22. Brief van het Natuur- en recreatieschap IJsselmonde, d.d. 28 juni 2011, met de door 
het Algemeen Bestuur vastgestelde jaarstukken 2010, programmabegroting 2012 en 
1e begrotingswijziging 2011. 
 

23. Brief van DCMR Milieudienst Rijnmond, d.d. 12 juli 2011, met de door het Algemeen 
Bestuur vastgestelde Jaarrekening 2010, 1e begrotingswijziging 2011 en begroting 
2012. 
 

24. Brief van het college van burgemeester en wethouders, d.d. juni 2011, betreffende 
de 1e begrotingswijziging 2011 inclusief Voorjaarsrapportage van de regiopolitie 
Rotterdam-Rijnmond. 
 

25. Brief van het college van burgemeester en wethouders, d.d. juli 2011, met het Halt-
sector Jaarbericht 2010. 
 

26. Brief van het college van burgemeester en wethouders, d.d. juli 2011, met het 



 
 

  
   
   
 

  Volgnr. 3 van 4 
 

Jaarverslag 2010 van Ambulancezorg Rotterdam-Rijnmond (AZRR). 
 

27. Brief van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, d.d. 7 juli 2011, met het door het 
algemeen bestuur vastgestelde Jaarverslag 2010 en de begroting 2012. 
 

28. Brief van de GGD Rotterdam-Rijnmond, d.d. 12 mei 2011, met het door het 
algemeen bestuur vastgestelde jaarverslag van de Gemeenschappelijke regeling 
OGZRR. 
 

29. Brief van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, d.d. 1 juli 2011, met het 
Dekkingsplan Brandweer Rotterdam-Rijnmond 1.0. 
 

30. Afschrift van de brief van het college van burgemeester en wethouders aan Voor 
Werkende Moeders, d.d. 5 juli 2011, betreffende kwaliteit kinderopvang. 
 

31. Brief van het college van burgemeester en wethouders, d.d. 22 juni 2011, waarmee 
– vooruitlopend op inhoudelijke beantwoording – enkele brieven van de Stadsregio 
over de Ridderkerklijn worden toegestuurd. 
 

32. Afschrift van de brief van het college van burgemeester en wethouders aan Repti-
farm, d.d. 17 juni 2011. 
 

33. Brief van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, d.d. 12 juli 2011, 
waarbij kopieën van de beroepschriften betreffende bestemmingsplan Donckse 
Velden worden aangeboden. 
 

34. Motie van de gemeenteraad van Vlagtwedde, d.d. 1 maart 2011, over bezuinigingen. 
 

35. Motie van de gemeenteraad van Voorst, d.d. 23 mei 2011, inzake het 
bestuursakkoord Rijk en VNG. 
 

36. Motie van de gemeenteraad van Langedijk, d.d. 24 mei 2011, inzake het 
bestuursakkoord VNG / Kabinet. 
 

37. Motie van de gemeenteraad van Naarden, d.d. 25 mei 2011, inzake het 
bestuursakkoord. 
 

38. Motie van de gemeenteraad van Noord-Beveland, d.d. 26 mei 2011, inzake het 
bestuursakkoord. 
 

39. Motie van de gemeenteraad van De Ronde Venen, d.d. 26 mei 2011, inzake het 
bestuursakkoord. 
 

40. Brief en persbericht van de gemeente Hof van Twente, d.d. 1 juni 2011, met 
standpunt met betrekking tot het bestuursakkoord. 
 

41. Brief van Platform VG en het Landelijk Platform GGz, d.d. 24 mei 2011, over het 
bestuursakkoord. 
 

42. Motie van de gemeenteraad van Bergeijk, d.d. 5 juli 2011, over het behoud van de 
gemeentelijke brandweer. 
 

43. Verzamelbrief mei 2011 van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 



 
 

  
   
   
 

 
44. Verzamelbrief juni 2011 van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.  

 
2. Afdoening door B en W: 

 
 1. Brief van fam. Th.J. Van Gameren, d.d. 17 mei 2011, betreffende het verplaatsen 

van een bushalte aan de Waaldijk. 
 

2. Brief van BOVAK Nationale Bond van Kermisbedrijfhouders, ingeboekt 28 juli 2011, 
met een herhaald verzoek inzake kosten en opbrengsten kermissen. 

 
3. Preadvies van B en W: 

 
 Geen. 

 
4. Advies van commissie Bezwaarschriften: 

 
 Geen. 

 
5. Betrekken bij latere besluitvorming raad, B en W verstrekken procedurele informatie: 

 
 Geen. 

 
  
 
Stukken die op grond van de doorzendplicht zijn doorgestuurd (art. 20 RvO):  
Geen. 
 
 
Ridderkerk, 12 augustus 2011 
De voorzitter voornoemd, 
 
 
 
 
Mw. A. Attema 


