
 
 

  
   
   
 

 

 
    Lijst van ingekomen stukken, behorende bij punt 3 van de agenda 

voor de raadsvergadering van donderdag 23 juni 2011. 
 
 
 
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 het college van burgemeester en wethouders, d.d. 26 april 

2011, betreffende voortgang implementatie participatie. 
 

2. Raadsinformatiebrief van het college van burgemeester en wethouders, d.d. 26 april 
2011, met voortgang herijking wijkontwikkelingsprogramma Drievliet – Het Zand. 
 

3. Raadsinformatiebrief van het college van burgemeester en wethouders, d.d.  
9 mei 2011, betreffende beleidsagenda ‘Ieder Kint Wint, Zorg voor de toekomst. 
Beleidsagenda 2010-2014 stadsregio Rotterdam’ / ontwikkelingen rond 
stelselherziening Jeugdzorg. 
 

4. Raadsinformatiebrief van het college van burgemeester en wethouders, d.d.  
18 mei 2011, met benchmark Wmo. 
 

5. Raadsinformatiebrief van het college van burgemeester en wethouders, d.d.  
18 mei 2011, over voortgezet gebruik Kruisweg 2 en 2a. 
 

6. Raadsinformatiebrief van het college van burgemeester en wethouders, d.d.  
20 mei 2011, over ontwikkeling BAR samenwerking. 
 

7. Brief van de Rekenkamercommissie Ridderkerk, d.d. 13 mei 2011, met 
onderzoeksopzet Rekenkamercommissie naar invoering Centrum voor Jeugd en 
Gezin. 
 

8. Brief van de Rekenkamercommissie Ridderkerk, d.d. 23 mei 2011, met 
onderzoeksopzet Rekenkamercommissie naar effectiviteit van de BAR- 
samenwerking. 
 

9. Brief van het college van burgemeester en wethouders, d.d. 16 mei 2011, als 
antwoord op de schriftelijke vragen ex artikel 40 Reglement van orde van het 
raadslid mevrouw A.P.S. Ripmeester over inzicht in verstrekkendheid van de 
maatregelen bestuursakkoord. 
 

10. Brief van het college van burgemeester en wethouders, d.d. 24 mei 2011, als 
antwoord op de schriftelijke vragen ex artikel 40 Reglement van orde van het 
raadslid mevrouw A.P.S. Ripmeester over maatregelen bestuursakkoord (vervolg op 
brief d.d. 16 mei 2011). 
 

11. Brief van het college van burgemeester en wethouders, d.d. 25 mei 2011, als 
antwoord op de schriftelijke vragen ex artikel 40 Reglement van orde van de 
raadsleden mevrouw A.P.S. Ripmeester en de heren M. Japenga en P.W.J. Meij 
betreffende tuinders Nieuw Reijerwaard. 



 
 

  
   
   
 

 
12. Nieuwsbrief van de wethouder ruimtelijke ordening, d.d. 19 mei 2011, met informatie 

stand van zaken Nieuw Reijerwaard. 
 

13. Brief van actiegroep Vroeg op Stap, d.d. 29 april 2011, betreffende effectmeting 
vervroegde toegangstijd horeca. 
 

14. Brief van het college van burgemeester en wethouders van Capelle aan den IJssel, 
d.d. 10 mei 2011, waarbij een motie wordt aangeboden over ontwikkelingen 
Metropoolregio Rotterdam – Den Haag. 
 

15. Brief van de Algemene Nederlandse Gehandicapten Organisatie te Amersfoort, d.d. 
18 mei 2011, waarin aandacht wordt gevraagd voor het bestuursakkoord. 
 

16. Jaarverslag over het jaar 2010 van het Klantenplatform van de Sociale Dienst van 
Ridderkerk. 
 

17. Brief van DCMR Milieudienst Rijnmond, d.d. 22 maart 2011, waarbij de 
Eindrapportage 2010 wordt aangeboden. 
 

18. Brief van de Stuurgroep Zuidwestelijke Delta te Middelburg, d.d. 21 april 2011, 
waarbij het Uitvoeringsprogramma Zuidwestelijke Delta 2010-2015+ wordt 
aangeboden. 
 

19. Brief van de Inspectie van het Onderwijs, d.d. 27 april 2011, met het rapport 
‘Kwaliteit gemeentelijk toezicht kinderopvang 2009 en 2010’.  
 

20. Brief van Inspectie Werk en Inkomen, d.d. 18 mei 2011, met het Jaarverslag 2010. 
 

2. Afdoening door B en W: 
 

 Geen. 
 

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, 27 mei 2011 
De voorzitter voornoemd, 
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Mw. A. Attema 


