
 
 

  
   
   
 

 

 
 
 
    Lijst van ingekomen stukken, behorende bij punt 5 van de agenda 

voor de raadsvergadering van donderdag 24 januari 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. 16 november 2012, 

over de Verkenning organisatie samenwerking afvalwaterketen. 
 
2. Raadsinformatiebrief van burgemeester en wethouders, d.d. 22 november 2012, met 

de reactie van het college moties begroting 2013-2016. 
 

3. Raadsinformatiebrief van burgemeester en wethouders, d.d. 5 december 2012, over 
de Rapportage borg- en garantstellingen. 

 
4. Raadsinformatiebrief van burgemeester en wethouders, d.d. 6 december 2012, over 

de Decentralisatie Jeugdzorg. 
 

5. Raadsinformatiebrief van burgemeester en wethouders, d.d. 7 december 2012, over 
de Roparun 2013. 

 
6. Raadsinformatiebrief van burgemeester en wethouders, d.d. 7 december 2012, over 

de Bijstelling grondopbrengst grondbedrijfcomplex Cornelisland. 
 

7. Raadsinformatiebrief van burgemeester en wethouders, d.d. 13 december 2012, 
over het Actieplan Jeugd en Alcohol. 

 
8. Raadsinformatiebrief van burgemeester en wethouders, d.d. 13 december 2012, 

over de Conceptbegroting 2013 Stichting 3Primair. 
 

9. Raadsinformatiebrief van burgemeester en wethouders, d.d. 13 december 2012, 
over de Rapportage luchtkwaliteit 2011. 

 
10. Raadsinformatiebrief van burgemeester en wethouders, d.d. 28 november 2012, 

over de Organisatie Oud & Nieuw 2012. 
 

11. Raadsinformatiebrief van de burgemeester, d.d. 13 december 2012, over het Besluit 
aanwijzing gebieden alcohol verbod. 

 
12. Raadsinformatiebrief van burgemeester en wethouders, d.d. 13 december 2012, 

over de Beëindiging intentieovereenkomst woningbouwlocatie Oostendam. 
 

13. Brief van Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, d.d. 26 november 2012, waarin u 
wordt geïnformeerd over de termijnen en werkwijzen voor het jaar 2013 zodat het 
algemeen bestuur van de VRR tijdig kennis kan nemen van uw zienswijze. 
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14. Afschrift van de motie van de gemeenteraad van Son en Breugel inzake de plannen 
van het nieuwe kabinet op termijn zogeheten 100.000+ gemeenten te vormen, d.d. 8 
november 2012, met het verzoek deze motie in de raad te bespreken en een motie 
van gelijke strekking aan te nemen. 

 
15. Brief van de Nationale ombudsman, d.d. 23 november 2012, waarin u het rapport 

wordt aangeboden dat de Nationale ombudsman heeft uitgebracht n.a.v. een klacht 
van een inwoner van Ridderkerk over het college van burgemeester en wethouders. 

 
16. Brief van de Stadsregio Rotterdam, d.d. 14 november 2012, waarin u de weergave 

van de resultaten van de Verstedelijkingsafspraken 2005-2010 ‘Meer gedaan dan 
verwacht!’ wordt aangeboden.  

 
17. Brief van gemeente Westland, d.d. 9 november 2012, waarin u het door de raad van 

Westland vastgestelde visiedocument inzake de Metropool Randstad Zuid (MRZ) en 
het persbericht wordt aangeboden. 

 
18. Circulaire van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, d.d. 4 

december 2012, met als onderwerp Bezoldiging en ambtstoelage burgemeesters, 
wedde en (onkosten)vergoeding wethouders, (onkosten)vergoeding raads- en 
commissieleden per 1 januari 2013. 

 
19. Informatieve notitie van provincie Zuid-Holland over Grootstedelijk Groen & de 

Recreatiegebieden (uitgave november 2012) 
 

2. Afdoening door B en W: 
 N.v.t. 

 
3. Preadvies van B en W: 

 
 1.  Brief van Gedeputeerde Staten Zuid-Holland d.d. 11 december 2012, waarin het 

besluit wordt medegedeeld dat voor gemeente Ridderkerk voor het jaar 2013 sprake is 
van repressief begrotingstoezicht. Dit houdt in dat de begroting direct en zonder 
goedkeuring vooraf kan worden uitgevoerd. 

 
4. Advies van commissie Bezwaarschriften: 
 N.v.t. 

 
5. Betrekken bij latere besluitvorming raad, B en W verstrekken procedurele informatie: 
 N.v.t. 
  
 
Stukken die op grond van de doorzendplicht zijn doorgestuurd (art. 20 RvO):  
N.v.t. 
 
Ridderkerk, 28 december 2012 
De voorzitter voornoemd, 
 
 
 
 
 
Mw. A. Attema 


