
 
 

  
   
   

 

 

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

voor de raadsvergadering van donderdag 27 februari 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. 19 december 2013, 

over de maatregelen inbrakengolf Ridderkerk. 
 
2. Raadsinformatiebrief van burgemeester en wethouders, d.d. 30 december 2013, met 

de reactie op de vragen uit de commissie Samen leven over het jaarverslag 2012 
van de commissie bezwaarschriften. 
 

3. Raadsinformatiebrief van burgemeester en wethouders, d.d. 31 december 2013, 
over de marketingaanpak Cornelisland. 
 

4. Raadsinformatiebrief van burgemeester en wethouders, d.d. 10 januari 2014, over 
vaststellen Hogere Grenswaarden Nieuw Reijerwaard. 
 

5. Raadsinformatiebrief van burgemeester en wethouders, d.d. 21 januari 2014, over 
Elektronische bekendmaking verordeningen. 

 
6. Raadsinformatiebrief van burgemeester en wethouders, d.d. 17 januari 2014, over 

de Programmabegroting 2014. 
 

7. Raadsinformatiebrief van burgemeester en wethouders, d.d. 28 januari 2014 over 
afwerking overschrijdingsregeling basisonderwijs 1996-2006. 
 

8. Brief van burgemeester en wethouders, d.d. 2 januari 2014, over afdoening van 
motie 2013-158 (aanloopproblemen kledingbank Ridderkerk). 

 
9. Brief van burgemeester en wethouders, d.d. 10 januari 2014, over afdoening van 

motie 2013-128 (veilige en leefbare straat). 
 

10. Brief van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters, d.d. 12 december 2013, 
waarin u een exemplaar van de Opleidingengids voor burgemeesters 2014 wordt 
aangeboden. 

 
11. Afschrift van een motie, aangenomen door de raad van gemeente Someren d.d. 27 

november 2013, over de winning van schalie- en steenkoolgas in Nederland. 
 

12. Afschrift van een motie, aangenomen door de raad van gemeente Tubbergen d.d. 16 
december 2013, over de winning van schalie- en steenkoolgas in Nederland. 
 

13. Het Werkplan 2014 DCMR, vastgesteld door burgemeester en wethouders d.d. 14 
januari 2014. 
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14. Regeling budgethouderschap, vastgesteld door het college d.d. 24 december 2013. 

 
15. Brief van Maus Beheer B.V., d.d. 17 januari 2014, over de ontwikkelingen in het 

gebied Bolnes-Zuid (aan de raads- en burgerleden gemaild d.d. 20 januari 2014) 
 

16. Brief van de VNG, d.d. 20 januari 2014, waarin u een papieren exemplaar van de 
handreiking Houdbare Gemeentefinanciën wordt aangeboden. Ook wijst de VNG u 
op de digitale houdbaarheidstest die u op snelle wijze informeert over de toestand 
van de gemeentefinanciën. 
 

17. Brief van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, d.d. 19 december 
2013, over de beveiliging Suwinet door gemeenten. 
 

18. Brief van de VNG, d.d. 10 januari 2014, over Ledenraadpleging overlegresultaat 
Wmo/persoonlijke verzorging. 
 

19. Mail van de Stadsregio Rotterdam waarin u de vastgestelde 2
e
 Bestuursrapportage 

2013 en de 1
e
 wijziging van de Begroting 2014 wordt aangeboden. 

 
20. Brief van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, d.d. 21 januari 2014, waarin u de 

Kadernota 2015 wordt aangeboden. 
 

2. Afdoening door B en W: 
 - 

 
 

3. Preadvies van B en W: 
1. Brief van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, d.d. 19 december 2013, waarin 

mededeling wordt gedaan dat voor gemeente Ridderkerk in 2014 repressief 
begrotingstoezicht van toepassing is. 

  
4. Advies van commissie Bezwaarschriften: 
 - 

 
5. Betrekken bij latere besluitvorming raad, B en W verstrekken procedurele informatie: 
 1. Brief van mw. W. van Pelt-Klippel, d.d. 16 december 2013, met haar reactie op het 

Voorontwerpbestemmingsplan Buitengebied Ridderkerk. 
 

 2. Brief van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, d.d. 20 januari 2014, met de 
mededeling dat ze zich kan vinden in de wijze waarop haar reactie op het 
voorontwerp BP Centrum noord-oost is verwerkt in het ontwerpbestemmingsplan. 

 
Stukken die op grond van de doorzendplicht zijn doorgestuurd (art. 20 RvO):  
- 
 
Ridderkerk, 31 januari 2014 
De voorzitter voornoemd, 
 
 
 
 
Mw. A. Attema 


