
 
 

  
   
 RAADSGRIFFIE  
 

 

 
     
 
 

Lijst van ingekomen stukken, behorende bij punt 6 van de agenda 
                                   voor de raadsvergadering van donderdag 2 juli 2009. 

 
 
 
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 mevr. H.R. van den Berg (kenmerk griffie),  

d.d. 27 april 2009, dat raadstoezegging nr. 69 is afgedaan. 
 

2. Mededeling van burgemeester mevrouw J.H.M. Hermans-Vloedbeld (kenmerk 
RU09/03941-griffie), d.d. 13 mei 2009, dat raadstoezegging nr. 88 is afgedaan. 
 

3. Mededeling van burgemeester mevrouw J.H.M. Hermans-Vloedbeld (kenmerk 
RU09/03942-griffie), d.d. 13 mei 2009, dat raadstoezegging nr. 89 is afgedaan. 
 

4. Mededeling van burgemeester mevrouw J.H.M. Hermans-Vloedbeld (kenmerk 
RU09/03943-griffie), d.d. 13 mei 2009, dat raadstoezegging nr. 90 is afgedaan. 
 

5. Mededeling van wethouder E.M. den Boef (kenmerk RU09/02371-WB),  
d.d. 17 maart 2009, dat raadstoezegging nr. 93 is afgedaan. 
 

6. Mededeling van burgemeester mevrouw J.H.M. Hermans-Vloedbeld (kenmerk 
RU09/04022-griffie), d.d. 18 mei 2009, dat raadstoezegging nr. 108 is afgedaan. 
 

7. Raadsinformatiebrief van het college van burgemeester en wethouders,  
d.d. 8 mei 2009, over tussentijdse evaluatie parkmanagement Ridderkerk. 
 

8. Raadsinformatiebrief van het college van burgemeester en wethouders,  
d.d. 18 mei 2009, over wijzigingen in de Ondersteunende begeleiding en de 
gevolgen voor de Wmo. 
 

9. Raadsinformatiebrief van het college van burgemeester en wethouders,  
d.d. 18 mei 2009, over voortgang evaluatie Wmo-verordening. 
 

10. Brief van het college van burgemeester en wethouders, d.d. 26 mei 2009, als 
antwoord op de schriftelijke vragen ex artikel 40 Reglement van orde van het 
raadslid A. den Ouden over uitsluitend recht graven voor onbepaalde tijd. 
 

11. Brief van het college van burgemeester en wethouders, d.d. 28 mei 2009, als 
antwoord op de schriftelijke vragen ex artikel 40 Reglement van orde van het 
raadslid mevrouw A. Ripmeester over het Nationaal Samenwerkingsprogramma 
Luchtkwaliteit (NSL). 
 
 



 
 

  
   
   
 

12. Brief van het college van burgemeester en wethouders, d.d. 5 juni 2009, als 
antwoord op de schriftelijke vragen ex artikel 40 Reglement van orde van het 
raadslid M.A. Hitzert over communicatie. 
 

13. Afschrift van de brief van het college van burgemeester en wethouders aan 
Milieudefensie, d.d. 25 mei 2009, over deelname aan de Week van de Vooruitgang 
2009. 
 

14. Brief van het college van burgemeester en wethouders, d.d. 29 april 2009, waarbij 
het Verslag Wet kinderopvang 2008 ter kennisneming wordt aangeboden. 
 

15. Brief van de Stadsregio Rotterdam, d.d. 29 april 2009, waarbij het Rapport Klaar 
voor de starter wordt aangeboden. 
 

16. Brief van de Stadsregio Rotterdam, d.d. 13 mei 2009, waarbij 2 factsheets over de 
verstedelijkingsafspraken 2010-2020 worden toegezonden. 
 

17. Brief van de Stadsregio Rotterdam, d.d. 7 april 2009, waarbij de Voortgangs-
rapportage 2008 van het Uitvoeringsprogramma RR2020 wordt aangeboden. 
 

18. Brief van de Stadsregio Rotterdam, d.d. 22 april 2009, met de verslagbundel van de 
Startbijeenkomst Dialoog 2009 van 18 maart 2009.  
 

19. Brief van de Stadsregio Rotterdam, d.d. 28 mei 2009, waarin wordt meegedeeld dat 
de voor 15 juni 2009 gereserveerde Dialoogconferentie wordt verplaatst naar 
woensdag 16 september 2009.  
 

20. Brief van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond directie Brandweer,  
d.d. 27 april 2009, met het boekje Beleidsvisie ‘De vrijwilligheid als kans’. 
 

21. Verzamelbrief april 2009 van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 
d.d. 27 april 2009. 
 

22. Brief van de Inspectie Werk en Inkomen, d.d. 29 april 2009, met het rapport Met 
begeleiding meer werk. 
 

23. Brief van de Inspectie Openbare orde en veiligheid, d.d. 22 april 2009, waarbij de 
(afsluitende) Rapportage van het onderzoek provincies ‘De voorbereiding op de 
rampbestrijding door de provincie’ wordt aangeboden. 
 

24. Jaarverslag van de Inspectie Werk en Inkomen over 2008. 
 

25. Afschrift van de brief van de heer R. Stein, d.d. 20 april 2009, aan de Kamer van 
Toezicht van Notarissen, inzake klacht. 
 

26. E-mail van de heer Pors als voorzitter van de Vereniging polder Nieuw Reijerwaard, 
d.d. 22 mei 2009, met de schriftelijke reactie van de Vereniging op het raadsvoorstel 
van de Rotterdamse gemeenteraad over polder Nieuw Reijerwaard. 
 

27. Brief van de MOgroep Welzijn en Maatschappelijke dienstverlening,  
d.d. 20 mei 2009, waarbij de brochure ‘7x het verschil maken’ wordt aangeboden. 
 
 



 
 

  
   
   
 

  Volgnr. 3 van 4 
 

28. Brief van de GGD Rotterdam-Rijnmond, ingeboekt 8 mei 2009, waarbij het 
beleidskader jeugdzorg 2009-2012, het uitvoeringsprogramma jeugdzorg 2009 en 
het convenant prestatieafspraken jeugdzorg 2009 worden aangeboden. 
 

29. VNG-ledenbrief, d.d. 24 april 2009, over Stand van zaken Wmo. 
 

30. VNG-ledenbrief, d.d. 24 april 2009, over Nieuwe start programma Modernisering 
GBA. 
 

31. VNG-ledenbrief, d.d. 28 april 2009, over ledenraadpleging over aanvullend 
bestuurlijk akkoord Rijk-VNG 17 april 2009. 
 

32. VNG-ledenbrief, d.d. 29 april 2009, over omroepfinancieringen en 
kabelontwikkelingen.  
 

33. VNG-ledenbrief, d.d. 6 mei 2009, over Tijdelijke verhuur via de Leegstandwet. 
 

34. VNG-ledenbrief, d.d. 7 mei 2009, over vacatures voor de bestuurlijke organisatie van 
de VNG. 
 

35. VNG-ledenbrief, d.d. 13 mei 2009, met de agenda voor de Algemene 
Ledenvergadering op 10 juni 2009. 
 

36. VNG-ledenbrief, d.d. 13 mei 2009, met contributievoorstel 2010. 
 

37. VNG-ledenbrief, d.d. 28 mei 2009, met de mededeling dat de inventarisatie van 
netwerken en praktijkvoorbeelden van duurzaam inkopen is gestart.  
 

38. VNG-ledenbrief, d.d. 28 mei 2009, over het bereikte akkoord over vergoedingen voor 
inzameling elektr(on)ische apparatuur. 
 

39. VNG-ledenbrief, d.d. 28 mei 2009, met de mededeling dat de ledenraadpleging over 
aanvullend beleidsakkoord Rijk-VNG is verlengd. 
 

40. VNG-ledenbrief, d.d. 29 mei 2009, met een nieuwe en geheel herziene 
Modelreferendumverordening.  
 

41. VNG-ledenbrief, d.d. 2 juni 2009, over het herstellen van een rekenfout in de 
berekening gemeentefondsacressen. 

 
2. Afdoening door B en W: 

 
 1. Brief van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, d.d. 27 april 2009, met betrekking 

tot Gemeenschappelijk financieel toezichtkader. 
 

2. Brief van Vakcentrale CNV, d.d. 16 april 2009, betreffende lokale lasten, de rol van 
de gemeente in het sociaal akkoord. 
 

3. Brief van het Landelijk Platform Vrienden van Ganzedijk, d.d. 8 mei 2009, met een 
verzoek om financiële ondersteuning van het platform. 

 
 
 



 
 

  
   
   
 

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, 5 juni 2009 
De voorzitter voornoemd, 
 


