
 
 

  
   
   

 

 

 
 
 
    Lijst van ingekomen stukken, behorende bij punt 7 van de agenda 

voor de raadsvergadering van donderdag 12 september 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. 29 mei 2013, over de 

Uitvoering herinrichting Noordstraat. 
 
2. Raadsinformatiebrief van burgemeester en wethouders, d.d. 14 juni 2013, over de 

Jaarverantwoording Toezicht en Handhaving Kinderopvang 2012. 
 

3. Raadsinformatiebrief van burgemeester en wethouders, d.d. 14 juni 2013, over de 
BAR-visie sociale domein. 

 
4. Raadsinformatiebrief van burgemeester en wethouders, d.d. 28 juni 2013, over de 

Rapportage stand van zaken risicokaart 2012. 
 

5. Raadsinformatiebrief van burgemeester en wethouders, d.d. 25 juni 2013, over het 
BAR-project “Samenwerking inzameling huishoudelijk afval”. 

 
6. Raadsinformatiebrief van burgemeester en wethouders, d.d. 5 juli 2013, over de 

Aanpassing dienstverleningsovereenkomst Milieustraat Noordpolder. 
 

7. Raadsinformatiebrief van burgemeester en wethouders, d.d. 10 juli 2013, over de 
ontwikkelingen peuteropvang. 
 

8. Raadsinformatiebrief van burgemeester en wethouders, d.d. 12 juli 2013, over het 
Actieplan acquisitie Cornelisland. 
 

9. Raadsinformatiebrief van burgemeester en wethouders, d.d. 18 juli 2013, over het  
Jaarverslag Nederlandse Politie 2012 
 

10. Raadsinformatiebrief van burgemeester en wethouders, d.d. 23 juli 2013, over de 
voortgang advies sportpark Ridderkerk 
 

11. Raadsinformatiebrief van burgemeester en wethouders, d.d. 26 juli 2013, over 
Proefboring NAM 
 

12. Raadsinformatiebrief van burgemeester en wethouders, d.d. 31 juli 2013, over 
Afsluiting grondbedrijfcomplexen ‘Oostendam’ en ‘Zorgwoningen Gen. Smutsstraat’. 
 

13. Raadsinformatiebrief van burgemeester en wethouders, d.d. 8 augustus 2013, over 
de Uitkomst evaluatie De Maatschappelijke Stage 
 

14. Raadsinformatiebrief van burgemeester en wethouders, d.d. 9 augustus 2013, over 
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de Stand van zakennotitie Participatiewet 
 

15. Raadsinformatiebrief van burgemeester en wethouders, d.d. 8 augustus 2013, over 
de Verantwoording ISV3 deelbudget Geluid 2013 
 

16. Brief van burgemeester en wethouders, d.d. 8 augustus 2013, over afdoening motie 
2013-106 

 
17. Brief van burgemeester en wethouders, d.d. 8 augustus 2013, met de eerste reactie 

op de moties bij de Kadernota 2013. 
 

18. De beleidsregels Leerlingenvervoer Ridderkerk 2013, vastgesteld door het college 
van burgemeester en wethouders op 28 mei 2013. 

 
19. De monitor actiepunten accountantscontrole, vastgesteld door het college van 

burgemeester en wethouders op 28 mei 2013 (is behandeld in de raad van 27 juni 
2013). 
 

20. Brief van wethouder H. Dokter, d.d. 28 juni 2013, over de terugkoppeling inspraak 
uitgangspuntennotitie BAR decentralisaties Jeugd. 

 
21. Brief van de voorzitter van de Stuurgroep Samenwerkend Toezicht Jeugd, van mei 

2013, waarin u het rapport Leren van calamiteiten wordt aangeboden. 
 

22. Brief van het Algemeen Bestuur van het Koepelschap Buitenstedelijk Groen, d.d. 4 
juni 2013, over de Jaarstukken 2012 en de Programmabegroting 2014. 
 

23. Brief van de Verenigde Communistische Partij van Nederland, d.d. 18 juni 2013, 
over de bestrijding van de jeugdwerkloosheid. 
 

24. Brieven van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties dr. Plasterk, 
d.d. 11 april en 27 juni 2013, met een nadere toelichting m.b.t. gemeentelijke 
herindeling. 
 

25. Brief van onderwijsgroep Zuid-Hollandse waarden, d.d. 12 juni 2013, waarin u de 
begroting OZHW 2013 en het jaarverslag OZHW 2012 wordt aangeboden.  
 

26. Brief van de directeur van GR Nieuw Reijerwaard, d.d. 28 juni 2013, waarin u de 
vastgestelde begroting 2014 en een 1

e
 begrotingswijziging 2013 worden 

aangeboden. 
 

27. Afschrift van de brief van de fractievoorzitters van Leefbaar Ridderkerk, PvdA, groep 
Koppes, D66/GroenLinks, CDA, ChristenUnie en VVD aan de Statengriffie van Zuid-
Holland, d.d. 14 juni 2013, met hun standpunt over een 3

e
 ontsluitingsweg door ‘de 

boomgaard’. 
 

28. Het door het college op 2 juli 2013 vastgestelde Gebiedsprofiel Rivierenland met 
bijbehorend persbericht. 
 

29. Brief van Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde, d.d. 24 juni 2013, waarin u de 
Jaarstukken 2012, de Programmabegroting 2014 en meerjarenraming 2015-2018 
wordt aangeboden. 
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30. Verzamelbrief 2013-2 van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 
d.d. 12 juli 2013, waarin u geïnformeerd wordt over de stand van zaken van het 
wetsvoorstel Participatiewet en het onderzoek naar de verdeelsystematiek WWB 
2015. 
 

31. Brief van Gedeputeerde Staten van provincie Zuid-Holland, d.d. 12 juli 2013, waarin 
de ontvangst van de jaarrekening 2012 en jaarverslag wordt bevestigd en de 
beslissing en resultaten van het onderzoek worden medegedeeld. 
 

32. Mail van de heer De Klerk, d.d. 16 juli 2013, waarin hij bezwaar maakt tegen een 
elektrisch oplaadpunt op een exclusieve parkeerplaats en opmerkingen plaatst bij de 
gevolgde communicatie richting de omwonenden. Bijgevoegd is de brief die hij aan 
het college heeft gestuurd. 
 

33. Mail van de griffier van gemeente Krimpen aan den IJssel, d.d. 19 juli 2013, waarin u 
twee aangenomen moties worden aangeboden die betrekking hebben op de 
samenstelling van het DB en de stemverhoudingen in het AB van de Metropoolregio 
Rotterdam Den Haag. 
 

34. Brief van de Stadsregio Rotterdam, d.d. 19 juli 2013, waarin u de vastgestelde 
jaarrekening 2012 en begroting 2014 worden aangeboden. 
 

35. Brief van de Voorlichtings- en Advies Commissie (VAC) Wonen Ridderkerk van mei 
2013, waarin u het Jaarverslag 2012 wordt aangeboden. 
 

36. Brief van minister Plasterk, d.d. 5 juli 2013, waarin u geïnformeerd wordt over de 
Stemmingsprocedure bij aanbevelingen inzake benoeming, herbenoeming of ontslag 
van burgemeesters. 
 

37. Kopie van de brief van de Partij voor de Dieren afdeling Zuid-Holland, d.d. 12 
augustus 2013 gericht aan het college, met een oproep te stoppen met het gebruik 
van giftige bestrijdingsmiddelen. 
 

38. Afschrift van de brief van Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland aan 
het Dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard, d.d. 
19 juli 2013, over de uitvoering van de motie van Provinciale Staten betreffende 
Verbreding onderzoek woningen Rijksstraatweg. 
 

39. Kopie van de brief van de Partij voor de Dieren afdeling Zuid-Holland, d.d. 19 
augustus 2013 gericht aan het college, over vergunningenbeleid circussen met wilde 
dieren. 

 
2. Afdoening door B en W: 

 
 1. Brief van de heer H. Salij, d.d. 8 juli 2013, over het (niet) verwijderen van graffiti op 

de glazen geluidswal langs de Rotterdamseweg. 
 

3. Preadvies van B en W: 
 

1. Brief van Stadsregio Rotterdam, d.d. 10 juli 2013, waarin u het ontwerp-liquidatieplan 
wordt aangeboden en u uitgenodigd wordt op de inhoud van dit plan te reageren 
voor 14 oktober 2013. 
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4. Advies van commissie Bezwaarschriften: 
 N.v.t. 

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

1. Drie ontvangen zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan “Het Zand en de 
Gorzen” van: 
 

a. D. Maaskant en N. Maaskant-de Ruiter, Erasmuslaan 57 te Ridderkerk 
b. E. Snijders en B. Snijders-van Dijk, Erasmuslaan 55 te Ridderkerk 
c. M.C. Borst en L. Borst-Kruithof, Erasmuslaan 54 te Ridderkerk 

 
2. De notitie ‘Ambitie 2014 inzet vrijwilligers bij opvoeden en opgroeien’, aangeboden 

bij brief d.d. 12 juni 2013 door vijf organisaties die met elkaar samenwerken in het 
Centrum voor Jeugd en Gezin. 

  
 
Stukken die op grond van de doorzendplicht zijn doorgestuurd (art. 20 RvO):  
N.v.t. 
 
Ridderkerk, 23 augustus 2013 
De voorzitter voornoemd, 
 
 
 
 
 
Mw. A. Attema 


