
 
 

  
   
   
 

 

 
 
 

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

voor de raadsvergadering van donderdag 3 september 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 burgemeester mevrouw J.H.M. Hermans-Vloedbeld (kenmerk 

RRT09/0039-griffie), d.d. 23 juli 2009, dat raadstoezegging nr. 118 is afgedaan. 
 

2. Mededeling van wethouder E.M. den Boef (kenmerk RU09/05625-griffie), d.d. 10 juli 
2009, dat raadstoezegging nr. 134 is afgedaan. 
 

3. Kennisgeving van de geboorte van het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten 
KING op 8 juli 2009. 
 

4. Brief van de Rekenkamercommissie Ridderkerk, d.d. 31 juli 2009, waarbij het 
onderzoeksrapport Quickscan Wmo wordt aangeboden. 
 

5. Brief van de Rekenkamercommissie Ridderkerk, d.d. 17 augustus 2009, waarbij het 
onderzoeksrapport De controle gecontroleerd wordt aangeboden. 
 

6. Afschrift van diverse brieven van burgemeester en wethouders van Schiedam over 
de indexering van bedragen in begrotingen van gemeenschappelijke regelingen. 
 

7. Motie van de gemeenteraad van Nuth, aangenomen in de raad van 2 juni 2009, over 
compensatie voor hypotheekrenteaftrek voor grenswerkers in Duitsland. 
 

8. Motie van de gemeenteraad van Meerssen, aangenomen in de raad van 2 juli 2009, 
ter zake van het gemeentefonds met het verzoek adhesie te betuigen. 
 

9. Motie van de gemeenteraad van Spijkenisse, aangenomen in de raad van 8 juli 
2009, over de voorgestelde bezuinigingen op het politieapparaat. 
 

10. Brief van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, d.d. 30 juni 2009, 
met uitspraak in het geding tussen A. van Driel en GS van Zuid-Holland over het 
bestemmingsplan Slikkerveer. 
 

11. Brief van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, d.d. 30 juni 2009, 
met uitspraak in het geding tussen H.J. Canters en GS van Zuid-Holland over het 
bestemmingsplan Slikkerveer. 
 

12. Brief van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, d.d. 8 juni 2009, 
betreffende het beroepschrift van M.J. van Nes inzake bestemmingsplan Waalbos. 



 
 

  
   
   
 

 
13. Brief van de Stadsregio Rotterdam, d.d. 17 juni 2009, met een reactie op de brief 

van de gemeente Ridderkerk over de programmabegroting 2010. 
 

14. Brief van de Stadsregio Rotterdam, d.d. 14 juli 2009, waarbij de vastgestelde 
programmabegroting 2010 inclusief de meerjarenraming 2011-2013 en de 
jaarrekening 2008 worden aangeboden. 
 

15. Brief van DCMR Milieudienst Rijnmond, d.d. 6 juli 2009, waarin wordt meegedeeld 
dat de Beleidsbegroting 2010 en Jaarrekening 2008 zijn vastgesteld. 
 

16. Brief van Kinderen in Tel, d.d. 29 mei 2009, met informatie over een op 
kinderrechten gebaseerd jeugdbeleid. 
 

17. Raadsinformatiebrief van het college van burgemeester en wethouders, d.d. 17 juli 
2009, over voortgang aanbesteding huishoudelijke hulp. 
 

18. Raadsinformatiebrief van het college van burgemeester en wethouders, d.d. 18 juni 
2009, over huisvesting jongerenwerk in het pand P.C. Hooftstraat 4. 
 

19. Raadsinformatiebrief van het college van burgemeester en wethouders, d.d. 23 juni 
2009, waarbij de resultaten worden aangeboden van de 3-jaarlijkse GBA-audit. 
 

20. Raadsinformatiebrief van het college van burgemeester en wethouders, d.d. 23 juni 
2009, waarbij het rapport Gezondheidsenquête 2008 wordt aangeboden. 
 

21. Raadsinformatiebrief van het college van burgemeester en wethouders, d.d. 18 mei 
2009, over het Regionaal crisisplan. 
 

22. E-mail van de heer R. Stein, d.d. 4 juni 2009, betreffende woonboot Annemarij. 
 

23. Raadsinformatiebrief van het college van burgemeester en wethouders, d.d. 16 juli 
2009, over een schadeclaim van de familie Stein. 
 

24. Reacties van het college van burgemeester en wethouders op vragen over de 
gewijzigde APV met betrekking tot honden. 
 

25. Brief van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, d.d. 2 juli 
2009, waarbij het Uitvoeringsplan herziening Interbestuurlijk toezicht wordt 
aangeboden. 
 

26.  Brief van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, d.d. 29 mei 
2009, met de Meicirculaire Gemeentefonds 2009. 
 

27. Brief van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, d.d. 3 juni 
2009, met de brochure ‘Verantwoordelijk burgerschap. Een kwestie van geven en 
nemen’.  
 

28. Brief van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, d.d. 8 juni 
2009, betreffende subsidieregeling scholing en vorming (kandidaat) 
gemeenteraadsleden. 
 

29. Brief van de Inspectie Werk en Inkomen, d.d. 4 juni 2009, waarbij het rapport 



 
 

  
   
   
 

  Volgnr. 3 van 5 
 

‘Beveiliging en privacy in de SUWI-keten’ wordt aangeboden. 
 

30. Verzamelbrief juni 2009 van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 
d.d. 30 juni 2009. 
 

31. Brief van de Inspectie Openbare orde en veiligheid, d.d. 22 juni 2009, waarbij het 
rapport ‘Kwaliteit in particuliere veiligheid?!’ wordt aangeboden. 
 

32. Brief van Integraal Toezicht Jeugdzaken, d.d. 9 juli 2009, waarbij de metarapportage 
‘Werkende Ketens?’ wordt aangeboden. 
 

33. Brief van de Raad Landelijk gebied, d.d. 15 juni 2009, waarbij het Jaarverslag 2008 
en Werkprogramma 2009 worden aangeboden. 
 

34. Afschrift van de brief van het college van burgemeester en wethouders aan het 
bestuur van Drechtwerk, d.d. 10 juni 2009 betreffende de Jaarrekening Drechtwerk 
2008. 
 

35. Brief van Deloitte Accountants BV, d.d. 22 april 2009, waarbij de uitgave ‘Gemeente 
Governance – De jaarrekening’ wordt aangeboden. 
 

36. Rapport Benchmark Wmo 2008 Gemeente Ridderkerk. 
 

37. Brief van het Actieprogramma Lokaal Bestuur, d.d. 10 juni 2009, waarbij de 
publicatie ‘Op het tweede gezicht. Lokale vergaderpraktijken nader beschouwd’ 
wordt aangeboden. 
 

38. Brief van de VNG, d.d. 6 juli 2009, over de bekrachtiging onderhandelingsakkoord 
vrijwilligers bij de brandweer. 
 

39. Brief van het Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden (LOGA), d.d. 10 
juli 2009, over nieuwe rechtspositie vrijwilligers bij de gemeentelijke brandweer. 
 

40. Brief van de VNG, d.d. 10 juni 2009, waarbij de publicatie ‘De stille kracht, over de 
noodzaak van stadsregio’s’ wordt aangeboden. 
 

41. Brief van de VNG, d.d. 23 juli 2009, met de rapportage van de eerste 
onderzoeksronde van de Monitoring van het Bestuursakkoord. 
 

42. Brief van de VNG, d.d. 9 juni 2009, waarbij de Millennium Gemeente brochure 2009 
wordt gepresenteerd. 
 

43. VNG-ledenbrief, d.d. 3 juni 2009, over de inwerkingtreding van de Experimentenwet 
Bedrijven Investeringszones. 
 

44. VNG-ledenbrief, d.d. 3 juni 2009, over Digitaal klantdossier 2e fase. 
 

45. VNG-ledenbrief, d.d. 5 juni 2009, over gezamenlijke aanpak economische crisis door 
gemeenten en sociale partners 2009-2010. 
 

46. VNG-ledenbrief, d.d. 5 juni 2009, met stand van zaken toekomst bewegwijzering. 
 

47. VNG-ledenbrief, d.d. 10 juni 2009, waarbij het rapport ‘Van klein naar groot, een 



 
 

  
   
   
 

advies over de zorg om jeugd’ wordt aangeboden. 
 

48. VNG-ledenbrief, d.d. 22 juni 2009, met informatie over gemeentelijk optreden bij 
incidenten met honden naar aanleiding van intrekking van de Regeling Agressieve 
Dieren (RAD). 
 

49. VNG-ledenbrief, d.d. 25 juni 2009, over de vierde tranche Awb. 
 

50. VNG-ledenbrief, d.d. 25 juni 2009, over invoering bestuurlijke boete in de 
huisvestingswet. 
 

51. VNG-ledenbrief, d.d. 30 juni 2009, betreffende pilot Project bestuurlijke informatie-
voorziening gemeenten inzake ex-gedetineerden. 
 

52. VNG-ledenbrief, d.d. 1 juli 2009, over godsdienst en humanistisch 
vormingsonderwijs in het primair openbaar onderwijs. 
 

53. VNG-ledenbrief, d.d. 2 juli 2009, over voortgang digitale verplichtingen Wet 
ruimtelijke ordening. 
 

54. VNG-ledenbrief, d.d. 2 juli 2009, betreffende uitvoering motie Haarlemmermeer. 
 

55. VNG-ledenbrief, d.d. 3 juli 2009, over uitvoeringsprotocollen raamovereenkomst 
verpakkingen. 
 

56. VNG-ledenbrief, d.d. 16 juli 2009, over gemeenteambassadeurs water. 
 

57. VNG-ledenbrief, d.d. 16 juli 2009, betreffende de Toekomstbus. 
 

58. VNG-ledenbrief, d.d. 16 juli 2009, met modelverordening afvoer hemelwater en 
grondwater. 
 

59. VNG-ledenbrief, d.d. 17 juli 2009, over ontwikkelingen met betrekking tot de Wet 
kinderopvang. 
 

60. VNG-ledenbrief, d.d. 20 juli 2009, met betrekking tot HBO-ers uit de bouw naar 
BWT-functies bij gemeenten. 
 

61. VNG-ledenbrief, d.d. 22 juli 2009, betreffende de vierde tranche Awb en de 
gemeentelijke belastingpraktijk. 
 

62. VNG-ledenbrief, d.d. 22 juli 2009, met modelverordening langdurigheidstoeslag. 
 

63. VNG-ledenbrief, d.d. 29 juli 2009, met uitnodiging voor het VNG-Flitscongres over 
veiligheid op maandag 7 september 2009. 
 

64. VNG-ledenbrief, d.d. 31 juli 2009, met informatie over de stand van zaken met 
betrekking tot de bestrijding van Nieuwe influenza A pandemie en over de aanpak 
van de Q-koorts. 
 

65. VNG-ledenbrief, d.d. 31 juli 2009, over beëindiging achtervangovereenkomsten van 
de Nationale Hypotheek Garantie. 
 



 
 

  
   
   
 

  Volgnr. 5 van 5 
 

66. VNG-ledenbrief, d.d. 6 augustus 2009, betreffende ledenraadpleging convenant 
bedrijventerreinen. 
 

2. Afdoening door B en W: 
 

 1. Brieven van de heer R.L. Lichtert, d.d. 9 en 30 juli 2009, over het hondenbeleid van 
de gemeente Ridderkerk. 
 

2. E-mail van Jan Luyte, d.d. 16 juli 2009, met reactie op het raadsbesluit over de 
hondenpoep. 
 

3. Brief van de bewoners van Kerkweg 71, 72, 73, 75 en 77, d.d. 28 juli 2009, over 
wateroverlast aan de Kerkweg. 
 

4. Brief van MKB Nederland, d.d. 20 juli 2009, betreffende inventarisatie 
programmabegroting. 

 
3. Preadvies van B en W: 

 
 1. Brief van 3Primair, d.d. 5 juni 2009, waarbij het financieel jaarverslag 2008 wordt 

aangeboden. 
 

2. Brief van Onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarden, d.d. 2 juni 2009, over de 
begroting 2009. 
 

3. Brief van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, d.d. 16 juli 2009, 
betreffende door mevrouw A.M. van ’t Hoff-Boele aangetekend beroep inzake 
bestemmingsplan Slikkerveer. 

 
4. Advies van commissie Bezwaarschriften: 

 
  

 
5. Betrekken bij latere besluitvorming raad, B en W verstrekken procedurele informatie: 

 
 1. Brieven van de muziekverenigingen Sursum Corda, Excelsior Bolnes, Harmonie 

Slikkerveer en Harpe Davids, alle d.d. 11 juni 2009, over de jaarlijkse 
waarderingssubsidies, met antwoordbrief van het college, d.d. 1 juli 2009. 

 
  
 
Stukken die op grond van de doorzendplicht zijn doorgestuurd (art. 20 RvO):  
 
 
Ridderkerk, 21 augustus 2009 
De voorzitter voornoemd, 
 
 


