
 
 

  
   
   
 

 

 
 
    Lijst van ingekomen stukken, behorende bij punt 6 van de agenda 

voor de raadsvergadering van donderdag 26 november 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 E.M. den Boef (kenmerk RRT09/0044-griffie), d.d.  

6 oktober 2009, dat raadstoezegging nr. 7 (2006) is afgedaan. 
 

2. Mededeling van wethouder E.M. den Boef (kenmerk RRT09/0042-griffie), d.d.  
6 oktober 2009, dat raadstoezegging nr. 46 is afgedaan. 
 

3. Mededeling van wethouder E.M. den Boef (kenmerk RRT09/0049-griffie), d.d.  
8 oktober 2009, dat raadstoezegging nr. 72 is afgedaan. 
 

4. Mededeling van wethouder E.M. den Boef (kenmerk RU09/08109-griffie), d.d.  
6 oktober 2009, dat raadstoezegging nr. 79 is afgedaan. 
 

5. Mededeling van wethouder E.M. den Boef (kenmerk RRT09/0050-griffie), d.d.  
8 oktober 2009, dat raadstoezegging nr. 113 is afgedaan. 
 

6. Mededeling van wethouder P.J.H.M. de Koning (kenmerk RRT09/0046-griffie), d.d.  
6 oktober 2009, dat raadstoezegging nr. 119 is afgedaan. 
 

7. Mededeling van wethouder E.M. den Boef (kenmerk RRT09/0047-griffie), d.d.  
6 oktober 2009, dat raadstoezegging nr. 122 is afgedaan. 
 

8. Mededeling van wethouder E.M. den Boef (kenmerk RRT09/0048-griffie), d.d.  
6 oktober 2009, dat raadstoezegging nr. 132 is afgedaan. 
 

9. Mededeling van wethouder P.J.H.M. de Koning (kenmerk RRT09/0045-griffie), d.d.  
6 oktober 2009, dat raadstoezegging nr. 272 is afgedaan. 
 

10. Raadsinformatiebrief van het college van burgemeester en wethouders, d.d.  
21 september 2009, over Actieplan evaluatie samenwerking sociale zaken 
Albrandswaard en Ridderkerk. 
 

11. Raadsinformatiebrief van het college van burgemeester en wethouders, d.d.  
28 september 2009, over Wachtlijsten jeugdzorg in de stadsregio Rotterdam. 
 

12. Raadsinformatiebrief van het college van burgemeester en wethouders, d.d.  
30 september 2009, over Uitvoering amendement inzake afspraken Verbonden 
partijen. 
 

13. Raadsinformatiebrief van het college van burgemeester en wethouders, d.d.  
2 oktober 2009, over Uitsluitend recht ‘graven voor onbepaalde tijd’ Vredehof. 
 
 



 
 

  
   
   
 

14. Raadsinformatiebrief van het college van burgemeester en wethouders, d.d.  
14 oktober 2009, over Werkplan project ‘Capaciteitsopbouw Vrouwen voor Vrede op 
de Molukken’.  
 

15. Raadsinformatiebrief van het college van burgemeester en wethouders, d.d.  
15 oktober 2009, over Aanbestedingsprocedure huishoudelijke verzorging. 
 

16. Raadsinformatiebrief van het college van burgemeester en wethouders, d.d.  
15 oktober 2009, over Bestuurlijke overeenkomst Nieuw Reijerwaard. 
 

17. Raadsinformatiebrief van het college van burgemeester en wethouders, d.d.  
21 oktober 2009, over Voortgang herijking wijkontwikkelingsprogramma Bolnes. 
 

18. Raadsinformatiebrief van het college van burgemeester en wethouders, d.d.  
21 oktober 2009, over Terugvordering ten onrechte betaald bedrag aan 3Primair. 
 

19. Raadsinformatiebrief van het college van burgemeester en wethouders, d.d.  
20 oktober 2009, met verslagen uitvoering leerplichtwet en regionale meld- en 
coördinatiefunctie. 
 

20. Raadsinformatiebrief van het college van burgemeester en wethouders, d.d.  
21 oktober 2009, met informatie over de stand van zaken aandelen Ridderkerk in 
Netwerk / HVC. 
 

21. Brief van het college van burgemeester en wethouders, d.d. 13 oktober 2009, als 
antwoord op de schriftelijke vragen ex artikel 40 Reglement van orde van het 
raadslid H.C.M. van Houcke over vragen afsluiting Oostmolendijk. 
 

22. Brief van de Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs, d.d. 15 juni 2009, 
over OOGO-standpunt m.b.t. wijziging Fingelverordening. 
 

23. Afschrift van de brief van het college van burgemeester en wethouders aan het 
Dagelijks bestuur van het Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde, d.d. 23 oktober 
2009, m.b.t. prijscompensatie begroting 2010. 
 

24. E-mail van de heer R. Stein, d.d. 29 september 2009, over voortgang hoger beroep 
m.b.t. klacht tegen notaris Jansen. 
 

25. Verzamelbrief september/oktober 2009 van het Ministerie van Sociale zaken en 
werkgelegenheid, d.d. 14 oktober 2009. 
 

26. VNG-ledenbrief, d.d. 4 september 2009, over dienstenrichtlijn en lex silencio 
positivo. 
 

27. VNG-ledenbrief, d.d. 17 september 2009, betreffende budget vergoeding taken 
lijkschouwer bij euthanasiemelding. 
 

28. VNG-ledenbrief, d.d. 21 september 2009, over activiteiten Impulsprogramma 
Zwerfafval en Programma 2010-2012. 
 

29. VNG-ledenbrief, d.d. 30 september 2009, over gemeentelijke schuldhulpverlening, 
wetsvoorstel en tijdelijke extra middelen. 
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30. VNG-ledenbrief, d.d. 2 oktober 2009, over de Lissabonstrategie in Nederlandse 
regio’s en gemeenten. 
 

31. VNG-ledenbrief, d.d. 7 oktober 2009, betreffende terugdringen overlast en 
verloedering. 
 

32. VNG-ledenbrief, d.d. 7 oktober 2009, met aankondiging publiekscampagne goed 
rioolgebruik. 
 

33. VNG-ledenbrief, d.d. 7 oktober 2009, over de Reparatiewet VROM. 
 

34. VNG-ledenbrief, d.d. 8 oktober 2009, over de Wet, AMvB en modelverordening 
Gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen. 
 

35. VNG-ledenbrief, d.d. 14 oktober 2009, betreffende uitvoering motie 
Haarlemmermeer. 
 

36. VNG-ledenbrief, d.d. 15 oktober 2009, betreffende voortgang oprichting Regionale 
informatie- en Expertisecentra (RIEC). 
 

37. VNG-ledenbrief, d.d. 16 oktober 2009, over een model overeenkomst inzameling 
eletr(on)ische apparatuur via milieustraat. 
 

38. VNG-ledenbrief, d.d. 16 oktober 2009, met stand van zaken uitvoering Wabo en 
handhaving VROM-taken. 

 
2. Afdoening door B en W: 

 
 1. Brief van bewoners Rijksstraatweg 289A, 164B, 160A en 164A, Pruimendijk 180 en 

Noldijk 41A, d.d. 16 september 2009, over afsluiting Rijksstraatweg. 
 

3. Preadvies van B en W: 
 

 1. Brief van de colleges van burgemeester en wethouders van Graafstroom, Liesveld 
en Nieuw-Lekkerland, d.d. 6 oktober 2009, over voorgenomen herindelingsontwerp. 

 
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, 30 oktober 2009 
De voorzitter voornoemd, 


