
 
 

  
   
   
 

 

 
 
 

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

voor de raadsvergadering van donderdag 15 april 2010. 
 
 
 
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 T.C.M. Blesgraaf (kenmerk RI10/00234-griffie), d.d.  

25 februari 2010, dat raadstoezegging nr. 76 is afgedaan. 
 

2. Mededeling van wethouder T.C.M. Blesgraaf (kenmerk RI10/00235-griffie), d.d.  
25 februari 2010, dat raadstoezegging nr. 84 is afgedaan. 
 

3. Mededeling van burgemeester S. Hulman (kenmerk RRT10/0014), d.d.  
15 maart 2010, dat raadstoezegging nr. 164 is afgedaan. 
 

4. Mededeling van burgemeester S. Hulman (kenmerk RU10/02629-dir), d.d.  
15 maart 2010, dat de raadstoezeggingen nrs. 5, 94, 139 en 147 zijn afgedaan. 
 

5. Raadsinformatiebrief van het college van burgemeester en wethouders, d.d.  
17 februari 2010, met evaluatie uitstroom gesubsidieerde arbeid. 
 

6. Raadsinformatiebrief van het college van burgemeester en wethouders, d.d.  
18 februari 2010, over de overeenkomst op hoofdlijnen Nieuw Reijerwaard. 
 

7. Raadsinformatiebrief van het college van burgemeester en wethouders, d.d.  
22 februari 2010, met tussentijdse rapportage verkeerscirculatieonderzoek centrum. 
 

8. Raadsinformatiebrief van het college van burgemeester en wethouders, d.d.  
5 maart 2010, met actieplan WMO 2010. 
 

9. Raadsinformatiebrief van het college van burgemeester en wethouders, d.d.  
11 maart 2010, met tussentijdse rapportage wijkontwikkelingsprogramma Bolnes. 
 

10. Brief van het college van het burgemeester en wethouders, d.d. 5 maart 2010, over 
het afdoen van motie 2009-167 met als onderwerp ‘amendement inzake de reserve 
voor subsidiëring van zonnecollectoren, c.s.’.  
 

11. Brief van burgemeester S. Hulman, d.d. 2 maart 2010, betreffende het uitoefenen 
van een nevenfunctie. 
 

12. Brief van het college van burgemeester en wethouders, d.d. 16 februari 2010, 
waarbij het Regionaal Crisisplan wordt aangeboden. 
 



 
 

  
   
   
 

 
13. Jaarverslag over het jaar 2009 van het Klantenplatform van de Sociale Dienst van 

Ridderkerk. 
 

14. Motie van de gemeenteraad van Opsterland, d.d. 1 februari 2010, over het van 
toepassing verklaren van 6% BTW op alle onderhoud / (ver)nieuwbouwwerkzaam-
heden aan bestaande woningen. 
 

15. Motie van de gemeenteraad van Deurne, d.d. 9 maart 2010, over de legitimatieplicht 
en stemmen met het rode potlood. 
 

16. Brief van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, d.d.  
17 februari 2010, over collegevorming en benoeming wethouders. 
 

17. Brief van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, d.d.  
5 maart 2010, betreffende anticiperen op bevolkingsdaling. 
 

18. Brief van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, d.d.  
10 maart 2010, over administratieve lastenvermindering (bijzondere) bijstand. 
 

19. Brief van de VNG, d.d. 1 maart 2010, over de Inzet van de VNG voor 
partijprogramma’s landelijke verkiezingen. 
 

20. Brief van de VZHG, d.d. 11 maart 2010, met felicitaties voor de nieuwe raad, 
informatie over bestuurskrachtonderzoek en waarin wordt geattendeerd op de 
Jaarvergadering 2010 annex Congres op 28 mei 2010. 
 

21. Verzamelbrief februari 2010 van het ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid. 
 

22. Brief van het Actieprogramma Lokaal Bestuur, d.d. 17 maart 2010, waarbij de 
publicatie ‘Gemeentefinanciënbericht’ wordt aangeboden. 
 

23. Brief van de Nationale ombudsman, waarbij het Verslag over 2009 van de Nationale 
Ombudsman  wordt aangeboden. 
 

24. VNG-ledenbrief, d.d. 12 februari 2010, met een oproep om mee te doen aan 
benchmark jeugd. 
 

25. VNG-ledenbrief, d.d. 17 februari 2010, over de betekenis van de komst van SEPA 
(Single Euro Payments Area) voor gemeenten.  
 

26. VNG-ledenbrief, d.d. 23 februari 2010, over kostenbesparing door loopbaanbeleid bij 
de brandweer. 
 

27. VNG-ledenbrief, d.d. 24 februari 2010, waarbij het rapport ‘Knollen of citroenen’ van 
de VNG-commissie Talent! Wordt aangeboden. 
 

28. VNG-ledenbrief, d.d. 26 februari 2010, over ontwikkelingen cultuurparticipatie. 
 

29. VNG-ledenbrief, d.d. 2 maart 2010, met betrekking tot het rapport Doorontwikkeling 
continuïteitsmanagement gemeenten.  
 



 
 

  
   
   
 

  Volgnr. 3 van 3 
 

 
30. VNG-ledenbrief, d.d. 4 maart 2010, met betrekking tot openstelling vacatures 

bestuur en commissies VNG. 
 

31. VNG-ledenbrief, d.d. 5 maart 2010, waarin wordt geattendeerd op de publicatie 
‘Filmtheaters en cultuurbeleid, handreiking voor bestuurders van provincies en 
gemeenten’.  
 

32. VNG-ledenbrief, d.d. 10 maart 2010, met het afsprakenkader Rijk en IPO 
financiering jeugdzorg 2010 en 2011 en de inzet van gemeenten. 
 

33. VNG-ledenbrief, d.d. 10 maart 2010, over ‘Dienstverlening van de VNG voor u en uw 
ambtenaren’.  
 

34. VNG-ledenbrief, d.d. 10 maart 2010, met het advies voor een eenmalige uitkering in 
april 2010.  
 

35. VNG-ledenbrief, d.d. 18 maart 2010, met uitnodiging voor het flitscongres ‘Het 
perspectief van gemeenten’. 
 

36. VNG-ledenbrief, d.d. 19 maart 2010, over de Benchmark rioleringszorg 2010. 
 

37. E-mail van de heer J. Pors, d.d. 5 maart 2010, over het bekendmaken van het 
advies van de commissie Bezwaar en beroepschriften met betrekking tot de 
boomgaard Rijsoord, met de ambtelijke reactie, e-mail d.d. 17 maart 2010.. 
 

2. Afdoening door B en W: 
 

 Geen. 
 

3. Preadvies van B en W: 
 

 1. Brief van TenneT TSO BV te Arnhem, d.d. 24 februari 2010, waarbij een zienswijze 
kenbaar wordt gemaakt met betrekking tot ontwerp bestemmingsplan Kop van 
Cornelisland.  
 

4. Advies van commissie Bezwaarschriften: 
 

 Geen. 
 

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

 1. Brief van de Onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarden (OZHW), d.d. 10 februari 
2010, betreffende wijziging statuten  
 

  
Stukken die op grond van de doorzendplicht zijn doorgestuurd (art. 20 RvO):  
Geen. 
 
Ridderkerk, 26 maart 2010 
De voorzitter voornoemd, 
 


