
 
 

  
   
   

 

 

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

voor de raadsvergadering van donderdag 28 november 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. 19 september 2013, 

over de evaluatie nieuwe werkwijze, managementrapportage en risico-analyse door 
Deloitte/Langhenkel. 
 

2. Raadsinformatiebrief van burgemeester en wethouders, d.d. 24 september 2013, 
over de evaluatie Opnieuw & Co 2012. 

 
3. Raadsinformatiebrief van burgemeester en wethouders, d.d. 25 september 2013, 

over het Handhavingsplan 2013-2014 Uitkeringen. 
 

4. Raadsinformatiebrief van burgemeester en wethouders, d.d. 25 september 2013, 
over de bestuursovereenkomst interbestuurlijk toezicht gemeente-provincie Zuid-
Holland. 
 

5. Raadsinformatiebrief van burgemeester en wethouders, d.d. 9 oktober 2013, over 
het vervolgonderzoek gemeentelijk toezicht op brandveiligheid van zorginstellingen. 
 

6. Raadsinformatiebrief van burgemeester en wethouders, d.d. 28 oktober 2013, over 
de Beleidsparagraaf notitie overcapaciteit onderwijshuisvesting. 
 

7. Raadsinformatiebrief van burgemeester en wethouders, d.d. 17 oktober 2013, over 
het Verslag Commissie Bezwaarschriften. 
 

8. Raadsinformatiebrief van burgemeester en wethouders, d.d. 29 oktober 2013, over 
grondexploitaties (betrokken bij de 2

e
 ProgrammaMonitor, behandeld op 7 november 

jl.). 
 

9. Brief van burgemeester en wethouders, d.d. 17 oktober 2013, over afdoening motie 
2013-115 (speelplaatsen). 
 

10. Brief van burgemeester en wethouders, d.d. 17 oktober 2013, over afdoening motie 
2013-109 (betaald parkeren). 
 

11. Afschrift van de publicatie in het Gemeentejournaal d.d.17 oktober 2013, over het 
Ontwerpbestemmingsplan Buurtgroen Bolnes en Slikkerveer. 
 

12. Brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, d.d. 25 
september 2013, waarin u de 2

e
 gewijzigde druk van de Handreiking integriteit 

politiek ambtsdragers wordt aangeboden. 
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13. Brief van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, d.d. september 
2013, waarin u het rapport ‘Meldcode: stap 0’ wordt aangeboden. Hierin zijn de 
resultaten weergegeven van het onderzoek naar vroegsignalering van risico’s en het 
aanpakken van beginnende problemen om kindermishandeling te voorkomen. 
 

14. Afschrift van de brief van burgemeester en wethouders, d.d. 20 september 2013, 
gericht aan de Partij voor de Dieren als antwoord op de vragen rondom  “stop op 
gebruik giftige bestrijdingsmiddelen’. 
 

15. Afschrift van de motie van de gemeenteraad van Doesburg, d.d. 26 september 2013, 
over de winning van schalie- en steenkoolgas in Nederland. 
 

16. Afschrift van de brief van de directeur van GR Nieuw Reijerwaard gericht aan het 
college, d.d. 2 oktober 2013, over de afgesloten lening bij de BNG waarbij geen 
gebruik wordt gemaakt van de rechtstreekse garantiestelling. 
 

17. Afschrift van de motie van de gemeenteraad van Oud-Beijerland, d.d. 1 oktober 
2013, over debatnormen. 
 

2. Afdoening door B en W: 
1. Brief van Platform Cliëntenraden Rijnmond, d.d. 30 september 2013, waarin 

aandacht wordt gevraagd voor GGZ-cliënten bij de decentralisatie van AWBZ naar 
Wmo. 

 
3. Preadvies van B en W: 

 
1. Brief van de Stadsregio Rotterdam, d.d. 10 oktober 2013, over de 

ontwerpverordening Woonruimtebemiddeling regio Rotterdam 2014. 
 

2. Brief van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, d.d. 10 oktober 2013, over de 1
e
 

begrotingswijziging en het verzoek een reactie voor 3 december kenbaar te maken. 
 

4. Advies van commissie Bezwaarschriften: 
- 
 

5. Betrekken bij latere besluitvorming raad, B en W verstrekken procedurele informatie: 
1. Zienswijzen op het Beeldkwaliteitsplan Nieuw Reijerwaard van: 

A. Familie Steenbakkers, Rijksstraatweg 316, Ridderkerk 
B. Familie Alderliesten, Rijksstraatweg 214, Ridderkerk 

 
 
Stukken die op grond van de doorzendplicht zijn doorgestuurd (art. 20 RvO):  
- 
 
Ridderkerk, 1 november 2013 
De voorzitter voornoemd, 
 
 
 
 
 
Mw. A. Attema 


