
 
 

  
   
   
 

 

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

voor de raadsvergadering van donderdag 27 januari 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. Brief van de heer M.A. Hitzert, ingeboekt 17 november 2010, waarin hij meedeelt dat 

hij met ingang van 1 januari 2011 ontslag neemt als lid van de gemeenteraad van 
Ridderkerk. 
 

2. Raadsinformatiebrief van het college van burgemeester en wethouders, d.d.  
9 december 2010, over inburgeringsplichtigen (3e informatiebrief). 
 

3. Raadsinformatiebrief van het college van burgemeester en wethouders, d.d.  
9 december 2010, over studie glastuinbouw Deltapoort. 
 

4. Raadsinformatiebrief van het college van burgemeester en wethouders, d.d.  
9 december 2010, over het Handhavingsplan 2011-2013 Wwb, WIJ, IOAW, IOAZ en 
Bbz 2004. 
 

5. Raadsinformatiebrief van het college van burgemeester en wethouders, d.d.  
23 december 2010, over intrekken regeling ouderenvervoer 65+ zonder medische 
indicatie. 
 

6. Brief van de burgemeester, d.d. 15 november 2010, met de Regionale 
veiligheidsrapportage 2010 van de VRR. 
 

7. Brief van de burgemeester, d.d. 17 november 2010, betreffende stand van zaken 
BOA’s. 
 

8. Brief van de burgemeester, d.d. 30 november 2010, over de Beleidsregel aanpak 
overlast Ridderkerk. 
 

9. Brief van het college van burgemeester en wethouders, d.d. 7 december 2010, als 
antwoord op de schriftelijke vragen ex artikel 40 Reglement van orde van de 
raadsleden mevrouw H.R. van den Berg, mevrouw A.B. van Houwelingen en 
mevrouw A.P.S. Ripmeester over doorlooptijden bezwaarschriften. 
 

10. Brief van het college van burgemeester en wethouders, d.d. 8 december 2010, als 
antwoord op de schriftelijke vragen ex artikel 40 Reglement van orde van de 
raadsleden mevrouw H.R. van den Berg en de heer H.C.M. van Houcke over de 
ontwikkeling van het Wwb-budget. 
 

11. Brief van het college van burgemeester en wethouders, d.d. 15 december 2010, als 
antwoord op de schriftelijke vragen ex artikel 40 Reglement van orde van het 
raadslid mevrouw H.R. van den Berg over bezuinigingen op de zorg en vragen ex 
artikel 40 Reglement van orde van de raadsleden mevrouw H.R. van den Berg, 
mevrouw F. Fräser en mevrouw A.B. van Houwelingen over de nieuwe aanbesteding 
Wmo. 



 
 

  
   
   
 

 
12. Brief van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, ingeboekt 10 december 2010, 

over goedkeuring van de begroting 2011. 
 

13. Brief van het Centraal Administratie Kantoor, d.d. 7 december 2010, waarin de 
opgevoerde parameters Wmo en de Wmo uurtarieven worden bevestigd. 
 

14. Brief van de Rekenkamercommissie Ridderkerk, d.d. 28 oktober 2010, over de 
onderzoeksopzet naar bestrijding jeugdwerkloosheid. 
 

15. Brief van de Inspectie Werk en Inkomen, ingeboekt 3 december 2010, waarbij het 
rapport Maatwerk bij Meervoudigheid wordt aangeboden. 
 

16. Circulaire van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, d.d.  
30 november 2010, over bezoldiging en ambtstoelage burgemeesters, wedde en 
(onkosten)vergoeding wethouders, (onkosten)vergoeding raads- en commissieleden. 
 

17. Verzamelbrief november 2010 van het Ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid, d.d. 24 november 2010. 
 

18. Brief van de Fietsersbond, onderafdeling Ridderkerk, d.d. 15 november 2010, 
betreffende het Driehoeksveer. 

 
2. Afdoening door B en W: 

 
 1. Brief van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, d.d. 26 november 2010, over de 

1e begrotingswijziging 2010. 
 

2. Brief van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, d.d. 26 november 2010, over de 
1e begrotingswijziging 2011. 

 
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 december 2010 
De voorzitter voornoemd, 
 
 


