
 
 

  
   
   

 

 

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

voor de raadsvergadering van donderdag 12 december 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. 17 oktober 2013, over 

de Aanrijtijden ambulancezorg tot en met tweede kwartaal 2013 en het 
ambitieniveau van de ambulancezorg. 

 
2. Raadsinformatiebrief van burgemeester en wethouders, d.d. 31 oktober 2013, over 

de Stand van zaken Brede School 2013. 
 

3. Raadsinformatiebrief van burgemeester en wethouders, d.d. 31 oktober 2013, over 
de Stand van zaken uitvoering Notitie Economisch Beleid. 

 
4. Raadsinformatiebrief van burgemeester en wethouders, d.d. 31 oktober 2013, over 

de Wmo Benchmark 2012. 
 

5. Raadsinformatiebrief van burgemeester en wethouders, d.d. 12 november 2013, 
over Glastuinbouw Deltapoort. 

 
6. Raadsinformatiebrief van burgemeester en wethouders, d.d. 15 november 2013, 

over de Ontwikkelingen uitvoeringsprogramma ´grijs, zilver en goud´. 
 

7. Afschrift van de publicatie in het Gemeentejournaal d.d. 21 november 2013, over het 
Voorontwerpbestemmingsplan Buitengebied Ridderkerk. 
 

8. Brief van wethouder H. Dokter, d.d. 31 oktober 2013, waarin u het regionaal 
transitiearrangement van de samenwerkende gemeenten jeugdhulp Rijnmond wordt 
aangeboden. 
 

9. Brief van wethouder H. Dokter, d.d.14 november 2013, over de positieve beoordeling 
van de landelijke Transitiecommissie Stelsel Jeugd over het Regionaal 
Transitiearrangement regio Rijnmond. 
 

10. Brief van burgemeester en wethouders, d.d. 31 oktober 2013, over extra inzet op 
economie en afdoening raadstoezegging 160 (Notitie Economisch Beleid) 
 

11. Mail van gemeente Waalre waarin u de op 15 oktober 2013 aangenomen motie, over 
het uitroepen van Waalre als schalie- en steenkoolgasvrije gemeente, wordt 
aangeboden. 
 

12. Brief van gemeente Waalwijk waarin u de op 12 september 2013 aangenomen motie 
inzake onderzoek en winning van schaliegas en de brief aan Gedeputeerde Staten 
worden aangeboden. 
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13. Afschrift van de motie Opdracht tot opstellen beleidsnota “Ondergrond van 

Barendrecht” die op 15 oktober 2013 unaniem is aangenomen door de 
gemeenteraad van Barendrecht. 
 

14. Brief van de Inspectie SZW waarin u de rapportage ‘Perspectief voor oudere 
werklozen?’ wordt aangeboden. 
 

15. Afschrift van de brief van 4Kids B.V. d.d. 14 november 2013 gericht aan de 
wethouder Kinderopvang en Financiën, over de vaststelling leges voor inschrijving 
gastouders in LRKP 2014. 

 
2. Afdoening door B en W: 
 - 

3. Preadvies van B en W: 
 

 1. Brief van Kinderopvang Mundo, d.d. 15 november 2013, over de leges die in 
gemeente Ridderkerk worden geheven voor de kinderopvang. 

 
4. Advies van commissie Bezwaarschriften: 
 - 

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

 
 
Stukken die op grond van de doorzendplicht zijn doorgestuurd (art. 20 RvO):  
- 
 
Ridderkerk, 22 november 2013 
De voorzitter voornoemd, 
 
 
 
 
 
Mw. A. Attema 


