
 
 

  
   
   

 

 

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

voor de raadsvergadering van donderdag 15 mei 2014. 
 
 
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. 25 februari 2014, over 
Subsidieregels 2014. 
 

2. Raadsinformatiebrief van burgemeester en wethouders, d.d. 28 februari 2014, over 
Afvalinzameling 2014. 

 
3. Raadsinformatiebrief van burgemeester en wethouders, d.d. 4 maart 2014, over 

Stand van zaken Greenport Westland Oostland.. 
 

4. Raadsinformatiebrief van burgemeester en wethouders, d.d. 7 maart 2014 over 
Overvalcijfers Ridderkerk. 
 

5. Raadsinformatiebrief van burgemeester en wethouders, d.d. 11 maart 2014, over 
Onderzoeksrapport K+V Gehandicaptenraad Ridderkerk. 
 

6. Raadsinformatiebrief van burgemeester en wethouders, d.d. 14 maart 2014, over 
Herstructureringsprojecten Woonvisie. 
 

7. Raadsinformatiebrief van burgemeester en wethouders, d.d. 19 maart 2014, over 
Nader onderzoek Koninginneweg 150 en De Genestetstraat 2 
 

8. Raadsinformatiebrief van burgemeester en wethouders, d.d. 21 maart 2014, over 
veiligheidsonderzoek vaarwegsplitsing rivieren Nieuwe Maas, Lek en Noord. 
 

9. Raadsinformatiebrief van burgemeester en wethouders, d.d. 24 maart 2014, over het 
rapport Waarstaatjegemeente najaar 2013. 
 

10. Raadsinformatiebrief van burgemeester en wethouders, d.d. 1 april 2014, over de 
jaarstukken 2013. 

 
11. Raadsinformatiebrief van burgemeester en wethouders, d.d. 11 april 2014, over het 

tweejaarlijks verslag over de zorg voor de gemeentelijke informatiehuishouding. 
 

12. Raadsinformatiebrief van burgemeester en wethouders, d.d. 11 april 2014, over de 
Rapportage RADAR 2013. 
 

13. Raadsinformatiebrief van burgemeester en wethouders, d.d. 23 april 2014, over het 
Uitvoeringsplan Spelen en bewegen park Reyerpark. 
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14. Raadsinformatiebrief van burgemeester en wethouders d.d. 24 april 2014, over de 
Groene Kaart 2014. 
 

15. Brief van het college, d.d. 4 april 2014, over afdoening motie 2010-39 inzake 
Daadwerkelijk in de buurt dag. 

 
16. Afschrift van de brief van het college, d.d. 4 maart 2014, als antwoord op de 

schriftelijke vragen ex artikel 40 Reglement van orde van het raadslid I. Parren over 
de Wijzerplaats. 
 

17. Afschrift van de brief van het college, d.d. 1 april 2014, als antwoord op de 
schriftelijke vragen ex artikel 40 Reglement van orde van het raadslid L. van der 
Spoel over wijziging betalingstermijnen gemeentelijke belastingen. 
 

18. Afschrift van de brief van het college, d.d. 2 april 2014, gericht aan Stichting 
Woonvisie over project De Driehoek en de verontreinigingskwestie in Bolnes. 
 

19. Overzicht aanrijdtijden 2013 van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond 
 

20. Jaarverslag 2013 wijkoverleg Slikkerveer 
 

21. Afschrift van de brief van de Rekenkamercommissies van de BAR gemeenten aan 
de colleges, d.d. 17 maart 2014, over bevoegdheden om onderzoek te doen naar 
Gemeenschappelijke Regelingen. 
 

22. Brief van het Klimaatverbond, d.d. 18 maart 2014, t.b.v. de college-
onderhandelingen. 
 

23. Brief van B. van der Hoek over hoogfrequent geluid en de gevolgen van de Mosquito 
voor jongeren. 
 

24. Brief van Woonvisie, d.d. 4 maart 2014, over de benoeming van hun nieuwe 
directeur-bestuurder. 
 

25. Brief van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, d.d. 7 maart 2014, over het 
geactualiseerde Regionaal Crisisplan 2014-2018. 
 

26. Afschrift van een motie van gemeente Halderberge, aangenomen in de vergadering 
van 6 februari 2014 over de winning van schalie- en steenkoolgas. 
 

27. Brief van het dagelijks bestuur van de BAR-organisatie, d.d. 24 februari 2014, waarin 
u het concept Treasurystatuut BAR-organisatie wordt aangeboden. 
 

28. Treasurystatuut gemeente Ridderkerk 2014  
 

29. Mail van R. Rustema waarin de petitie ‘Laat wethouders solliciteren’ onder de 
aandacht wordt gebracht. 
 

30. Brief van Detailhandel Nederland, d.d. 9 april 2014, waarin u de publicaties 
Winkelgebied van de toekomst en Afhaalpunten worden aangeboden. 
 

31. Afschrift van de brief van het college, d.d. 15 april 2014, als antwoord op de 
schriftelijke vragen ex artikel 40 Reglement van orde van het raadslid M. Japenga 
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over de mogelijke effecten van de tijdelijke afsluiting van de Populierenlaan. 
 

32. Brief van de Vereniging Openbare Bibliotheken, d.d. 14 april 2014, over de nieuwe 
Bibliotheekwet. 
 

33. Brief van de Stadsregio Rotterdam, d.d. 9 april 2014, over te benoemen Algemeen 
Bestuur en Dagelijks Bestuur 
 

34. Brief van de Rekenkamercommissie Ridderkerk, d.d. 7 april 2014, waarin u het 
onderzoeksrapport “Hulp nodig” wordt aangeboden. 
 

35. Brief van de Rekenkamercommissie Ridderkerk, d.d. 18 maart 2014, waarin u de 
onderzoeksopzet naar de stand van zaken van de digitale dienstverlening in 
Ridderkerk wordt aangeboden. 
 

36. Brief van de Rekenkamercommissie Ridderkerk, d.d. 31 maart 2014, waarin u het 
Jaarverslag 2013 en Jaarplan 2014 wordt aangeboden. 
 

37. Brief van Meer Met Minder, Natuur en Milieufederaties en Energieke Regio over hun 
samenwerking en wat ze voor gemeente Ridderkerk kunnen betekenen. 
 

38. Afschrift van de brief van het college, d.d. 15 april 2014 (ontvangen op de griffie d.d. 
22 april 2014), als antwoord op de schriftelijke vragen ex artikel 40 Reglement van 
orde van het raadslid H. Ipskamp over schrappen woningbouwlocatie Oostendam. 
 

2. Afdoening door B en W: 
 

 1. Brief van K. Boele en D. Keijzer, d.d. 25 maart 2014, over opruimen zwerfafval door 
vrijwilligers. 
 

2. Brief van B. van der Hoek over geluidshinder en betreffende regelgeving. 
 

3. Verzoek van Postbezorger om de verplichting bedrijfspanden zichtbaar te nummeren 
op te nemen in de APV. 

 
3. Preadvies van B en W: 

 
 1. Brief van Wille Donker advocaten, d.d. 11 oktober 2013, waarin namens cliënt M.B. 

van den Heuvel verzocht wordt tot vaststellen van het bestemmingsplan ‘Groene 
Schakel Noldijk’. 
 

2. Brief van de directeur van de GR Nieuw Reijerwaard, d.d. 31 maart 2014, over de 
zienswijzeprocedure ontwerpbegroting 2015 en ontwerp 2

e
 begrotingswijziging 2014. 

 
3. Brief van DCMR Milieudienst Rijnmond, d.d. 4 april 2014, over de concept-begroting 

2015 en het verzoek uw zienswijze daarop voor 18 juni 2014 kenbaar te maken. 
 

4. Brief van de Stadsregio Rotterdam, d.d. 9 april 2014, over de begroting 2015 en het 
verzoek uw zienswijze daarop uiterlijk 3 juni 2014 schriftelijk kenbaar te maken. 

 
4. Advies van commissie Bezwaarschriften: 
 - 
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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, 2 mei 2014 
De voorzitter voornoemd, 
 
 
 
Mw. A. Attema 


