
 
 

  
   
   
 

 

 
 
 

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

voor de raadsvergadering van donderdag 6 september 2012. 
 
 
 
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. 30 mei 2012, met het 

antwoord op vragen in het advies van de griffier aan de raad over BAR-Beter! 
 
2. Raadsinformatiebrief van burgemeester en wethouders, d.d. 30 mei 2012, over 

Uitvoering actieplan Luchtkwaliteit en financiering extra luchtscherm. 
 

3. Raadsinformatiebrief van burgemeester en wethouders, d.d. 15 juni 2012, over 
Decentralisaties AWBZ, jeugdzorg en Wet Werken naar vermogen en het 
Lenteakkoord. 

 
4. Raadsinformatiebrief van burgemeester en wethouders, d.d. 19 juni 2012, over de 

Stand van zaken decentralisatie begeleiding Wmo. 
 

5. Raadsinformatiebrief van burgemeester en wethouders, d.d. 20 juni 2012, inzake 
afdoening motie 2011-80 inzake Stapeling bezuinigingen. 

 
6. Raadsinformatiebrief van burgemeester en wethouders, d.d. 25 juni 2012, over het 

technisch kader evenementenbeleid 2012. 
 

7. Raadsinformatiebrief van burgemeester en wethouders, d.d. 26 juni 2012, over de 
Junicirculaire gemeentefonds 2012. 
 

8. Raadsinformatiebrief van burgemeester en wethouders, d.d. 26 juni 2012, met het 
vastgestelde Handhavingsbeleidsplan Wabo. 
 

9. Raadsinformatiebrief van burgemeester en wethouders, d.d. 5 juli 2012, met de 
BAR-startnotitie Verwerking van Afvalstromen. 

 
10. Raadsinformatiebrief van burgemeester en wethouders, d.d. 19 juli 2012, met de 

stand van zaken decentralisatie begeleiding AWBZ Wmo. 
 

11. Raadsinformatiebrief van burgemeester en wethouders, d.d. 19 juli 2012, over het 
provinciaal voorkeursrecht Nieuw Reijerwaard. 

 
12. Raadsinformatiebrief van burgemeester en wethouders, d.d. 25 juli 2012, over de 

stand van zaken Brede School. 
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13. Raadsinformatiebrief van burgemeester en wethouders, d.d. 10 augustus 2012, over 

de uitvoering risicoscan in risicobuurten. 
 

14. Brief van burgemeester en wethouders, d.d. 5 juli 2012, als antwoord op de 
schriftelijke vragen ex artikel 40 Reglement van orde van het raadslid  
mevrouw A. Ripmeester over schuldhulpverlening. 

 
15. Brief van burgemeester en wethouders, d.d. 13 juli 2012, als antwoord op de 

schriftelijke vragen ex artikel 40 Reglement van orde van het raadslid  
mevrouw E. Mans-Los over meldingen over de buitenruimte. 

 
16. Brief van burgemeester en wethouders, d.d. 13 juli 2012, als antwoord op de 

schriftelijke vragen ex artikel 40 Reglement van orde van het raadslid  
mevrouw F. Fräser over parkeren in de Pretoriusstraat / Transvaalstraat. 

 
17. Brief van burgemeester en wethouders, d.d. 2 augustus 2012, als antwoord op de 

schriftelijke vragen ex artikel 40 Reglement van orde van het raadslid de heer B. Ros 
over de ontsluiting van de Ridderkerkse haven. 
 

18. Brief van Burgemeester en wethouders d.d. 23 mei 2012, waarbij het 
korpsjaarverslag en korpsjaarrekening 2011 regiopolitie Rotterdam Rijnmond ter 
kennisname wordt toegezonden. 

 
19. Brief van de Rekenkamercommissie Ridderkerk, d.d. 6 juli 2012, waarbij het rapport 

“Centrum voor Jeugd en Gezin in Ridderkerk” wordt aangeboden. 
 

20. Brief van de commissie Samenleving van de gemeenteraad van Barendrecht, d.d. 
20 april 2012, over BAR-beter! Tweede koersdocument voor het uitbouwen van de 
intergemeentelijke samenwerking tussen de BAR-gemeenten. 

 
21. Brief van de voorzitter Initiatiefgroep radeninitiatief democratische legitimiteit 

(Metropoolregio) d.d. 4 juni 2012, waarbij het advies van Professor F. Fleurke inzake 
de Metropoolregiovorming wordt toegezonden. 

 
22. Afschrift van de brief van vertegenwoordigers van de Haagse gemeenteraad aan de 

Initiatiefgroep democratische legitimiteit (Metropoolregio) d.d. 13 juni 2012, over de 
terugkoppeling proces democratische legitimiteit metropoolregio. 

 
23. Brief van de Initiatiefgroep Radeninitiatief democratische legitimiteit (Metropoolregio) 

d.d. 19 juni 2012, waarbij het advies van Professor Van der Zwan over de 
metropoolstukken wordt aangeboden. 

 
24. Brief van de OR Haaglanden d.d. 27 juni 2012, waarbij de reactie van de 

Ondernemingsraad Haaglanden op het Zienswijzedocument vorming MRDH wordt 
aangeboden. 

 
25. Motie ‘zienswijze MRDHR’ van de gemeenteraad van Westland, d.d. 26 juni 2012, 

over de aanpak voor het opstellen van een zienswijze op de MRDHR. 
 

26. Brief van de gemeenteraad Westland, d.d. 5 juli 2012, over de nota Raden aan zet, 
10 uitgangspunten voor het vervolgproces metropoolregiovorming. 
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27. Brief van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond d.d. 13 juni 2012, waarbij het 

overzicht reacties van gemeenten op het Regionaal Risicoprofiel Rotterdam-
Rijnmond wordt aangeboden. 

 
28. Afschrift van de brief van het college van burgemeester en wethouders aan de 

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, d.d. 14 juni 2012, met de reactie op de 
Programmabegroting Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond 2013. 

 
29. Brief van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond d.d. 20 juni, met een kort verslag 

van een bijeenkomst over de Begroting 2013. 
 

30. Brief van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond d.d. 9 juli 2012, waarbij de 
vastgestelde Begroting 2013 en het vastgestelde Jaarverslag 2011 worden 
aangeboden. 

 
31. Brief van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond d.d. 25 juli 2012, waarbij het 

vastgestelde Regionaal Risicoprofiel Rotterdam Rijnmond wordt aangeboden. 
 

32. Brief van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond d.d. 27 juli 2012, waarin een 
reactie wordt gegeven op het verzoek om een 2e bezuinigingstaakstelling in te 
voeren wordt aangeboden. 

 
33. Brief van het Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde, d.d. 2 juli 2012, waarbij de 

Jaarstukken 2011, de Programmabegroting 2013 en de 1e begrotingswijziging 2012 
worden aangeboden. 

 
34. Brief van het Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde, d.d. 9 juli 2012, waarbij een 

toelichting op de reserves wordt aangeboden. 
 

35. Brief van de Stadsregio Rotterdam d.d. 10 juli 2012, waarbij de vastgestelde 
jaarrekening 2011 en begroting 2013 worden aangeboden. 

 
36. Stadsregio Rotterdam 1e Bestuursrapportage 2012. 

 
37. Brief van de SP Ridderkerk, SP Barendrecht en SP Rotterdam, d.d. 28 mei 2012, 

over Nieuw Reijerwaard. 
 

38. Brief van WeCycle, d.d. 19 juni 2012, over een benchmark afgifte elektrische 
apparaten.  

 
39. Brief van Milieumonitoring Stadsregio Rotterdam, d.d. 28 juni 2012, waarin het 

rapport ‘Het milieu in de regio Rotterdam’ wordt aangeboden. 
 

40. Veiligheidsrapportage Rotterdam-Rijnmond 2012. 
 

41. Brief van de FNV, d.d. 23 juli 2012, waarbij het rapport Lokale monitor Werk, 
Inkomen en Zorg 2012 wordt aangeboden. 

 
42. Motie ‘Leerlingenvervoer’ van de gemeenteraad van Gaasterlân-Slaet, d.d. 29 mei 

2012, over de wettelijke kaders aangaande leerlingenvervoer op kosten van de 
gemeente. 
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43. Brief van de Inspectie SZW, ingeboekt 24 mei 2012, waarbij vier 

programmarapportages van de Inspectie Werk en Inkomen worden toegezonden. 
 

2. Afdoening door B en W: 
 

 1. Brief van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond d.d. 24 juni 2012, waarbij de 
eerste begrotingswijziging 2012 wordt aangeboden. 

 
2. Bief van het Ministerie van Veiligheid en Justitie, d.d. 10 juli 2012, waarbij het 

Rapport ‘Veiligheid en gezondheidsbescherming bij publieksevenementen moet 
verbeteren’ wordt aangeboden. 

 
3. Preadvies van B en W: 

 
 N.v.t.  

 
4. Advies van commissie Bezwaarschriften: 

 
 N.v.t. 

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

 
 N.v.t. 

 
  
 
Stukken die op grond van de doorzendplicht zijn doorgestuurd (art. 20 RvO):  
 
N.v.t. 
 
Ridderkerk, 17 augustus 2012 
De voorzitter voornoemd, 
 
 
 
 
 
Mw. A. Attema 


