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LIJST VAN INGEKOMEN STUKKEN  
Behorende bij punt 4 van de agenda voor de raadsvergadering van donderdag 19 maart 2020.  
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. 17 januari 2020, waarbij de 
concept visie Integrale Kindcentra (IKC) wordt aangeboden. 
 

2. Raadsinformatiebrief van burgemeester en wethouders, d.d. 17 januari 2020, waarbij de 2e 
tussenrapportage BAR-organisatie voor kennisname wordt aangeboden. 

 
3. Raadsinformatiebrief van burgemeester en wethouders, d.d. 17 januari 2020, over het 

verloop van de jaarwisseling 2019-2020 in Ridderkerk. 
 

4. Raadsinformatiebrief van burgemeester en wethouders, d.d. 24 januari 2020, over de 
gevolgen van de decembercirculaire 2019 op de (meerjaren)begroting. 

 
5. Raadsinformatiebrief van burgemeester en wethouders, d.d. 24 januari 2020, over het plan 

van aanpak doordecentralisatie Maatschappelijke Opvang-Beschermd Wonen. 
 

6. Raadsinformatiebrief van burgemeester en wethouders, d.d. 24 januari 2020, waarbij het 
concept Ontwikkelperspectief Centrum wordt aangeboden.  

 
7. Raadsinformatiebrief van burgemeester en wethouders, d.d.24 januari 2020, waarbij het 

concept Mobiliteitsplan Ridderkerk wordt aangeboden. 
 

8. Raadsinformatiebrief van burgemeester en wethouders, d.d. 24 januari 2020, over de 
definitieve prestatieafspraken 2020-2024 tussen Wooncompas, de gemeente en 
bewonersraad Progressie. 

 
9. Raadsinformatiebrief van burgemeester en wethouders, d.d. 7 februari 2020, waarbij de 

evaluatie in 2019 van het Milieu- en Duurzaamheidsprogramma 2016-2020 wordt 
aangeboden. 

 
10. Raadsinformatiebrief van burgemeester en wethouders, d.d. 7 februari 2020, over de 

uitkomst van de evaluatie van de Verordening Jeugdhulp Ridderkerk 2019. 
 

11. Raadsinformatiebrief van burgemeester en wethouders, d.d.7 februari 2020, over de start 
van de pilot praktijkondersteuner huisarts (POH) GGZ-Jeugd in het Doktershuis. 

 
12. Raadsinformatiebrief van burgemeester en wethouders, d.d. 7 februari 2020, waarbij het 

vastgestelde Actieplan Veiligheid 2020 wordt aangeboden. 
 

13. Raadsinformatiebrief van burgemeester en wethouders, d.d. 14 februari 2020, waarbij de 
brief van Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde over opvolging afspraken 
intentieovereenkomst april 2018 en strategisch kader wordt doorgestuurd. 

 
14. Raadsinformatiebrief van burgemeester en wethouders, d.d. 14 februari 2020, over de 

ondertekende verkoopovereenkomst Windmolen 110 ten behoeve van de bouw van 
achttien appartementen. 

 
15. Raadsinformatiebrief van burgemeester en wethouders, d.d. 14 februari 2020, over de 

leidraad beheersen eikenprocessierups Ridderkerk. 
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16. Raadsinformatiebrief van burgemeester en wethouders, d.d. 14 februari 2020, waarbij de 
Notitie “Vergunninghouders 2020” wordt aangeboden, over de aanpak van de opvang en 
integratie van vergunninghouders. 

 
17. Raadsinformatiebrief van burgemeester en wethouders, d.d. 14 februari 2020, over de 

ruimtelijke verkenning van zonneparken in het buitengebied. 
 

18. Motie van de gemeenteraad van Weesp, d.d. 9 januari 2020, over een vuurwerkvrij Weesp. 
 

19. Mail van de fractievoorzitter van Onafhankelijk Papendrecht, d.d. 26 januari 2020, over de 
PFAS problematiek. 

 
20. Brief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, d.d. 16 januari 

2020, waarbij essay ‘Energie en Democratie’ wordt aangeboden. 
 

21. Brief van de gemeente Bergen, d.d. 20 januari 2020, waarbij de brief aan de Tweede Kamer 
en de motie van de gemeenteraad van Bergen over het 5G netwerk wordt doorgestuurd. 

 
22. Mail van een inwoner van Loon op Zand, d.d. 21 januari 2020, waarin hij bezwaar maakt 

tegen de verkoop van aandelen Eneco aan Mitsubishu in verband met hun oorlogsverleden. 
 

23. Motie van de gemeenteraad van Nieuwegein, d.d. 23 januari 2020, over de (ontoereikende) 
bijdrage uit het gemeentefonds en het trap-op-trap-af systeem. 

 
24. Mail van de initiatiefnemers petitie ‘geen gif in de lek’, d.d. 23 januari 2020, over de brief 

‘Chemours de feiten’ en hun reactie hierop. 
 

25. Afschrift van de brief van erfgoedvereniging Bond Heemschut aan het college,  
d.d. 29 januari 2020, met het verzoek om de sloopaanvraag voor Villa de Heul af te wijzen. 

 
26. Motie van de gemeenteraad van Stede Broec, d.d. 30 januari 2020, over het afschaffen van 

de verhuurdersheffing. 
 

27. Mail van stichting Nationale Boomfeestdag, d.d. 3 februari 2020, waarbij de Boomfeestdag-
Groenfactor van de basisscholen in de gemeente wordt toegezonden. 

 
28. Mail van Stichting Visitatie Woningcorporaties, d.d. 4 februari 2020, waarbij het 

visitatierapport van Woonvisie en de bestuurlijke reactie hierop wordt aangeboden. 
 

29. Afschrift van de brief van het college, d.d. 7 februari 2020, met antwoord op de schriftelijke 
vragen ex artikel 40 Reglement van orde van het raadslid F. Stip over afvalbakken. 

 
30. Mail van het Landelijk Samenwerkingsverband Actieve Bewoners, d.d. 7 februari 2020, 

waarbij de publicatie ‘Landingsplaats voor de Omgevingswet’ wordt aangeboden. 
 

31. Mail van de fractievoorzitter van Onafhankelijk Papendrecht, d.d. 10 februari 2020, over 
drinkwateranalyse op PFAS. 

 
32. Brief van de BAR-organisatie, d.d. 14 februari 2020, over het uitvoeringsplan en de 

ontwikkelagenda voor de ontwikkeling van de BAR-organisatie. 
 

33. Afschrift van de brief van het college, d.d. 14 februari 2020, met antwoord op de schriftelijke 
vragen ex artikel 40 Reglement van orde van het raadslid K.J. Kayadoe over de financiën 
van de wijkideeteams. 

 
34. Afschrift van de brief van het college, d.d. 14 februari 2020, met antwoord op de schriftelijke 

vragen ex artikel 40 Reglement van orde van het raadslid L. Westbroek over de 
verspreiding van legionella bij afvalwaterzuivering. 

 



35. Afschrift van de brief van het college, d.d. 14 februari 2020, met antwoord op de schriftelijke 
vragen ex artikel 40 Reglement van orde van het raadslid K.J. Kayadoe over het vroegtijdig 
verwijderen van grafmonumenten vóór einde contractdatum.  

 
36. Afschrift van de brief van het college, d.d. 14 februari 2020, met antwoord op de schriftelijke 

vragen ex artikel 40 Reglement van orde van het raadslid P.J. van Nes-de Man over de 
reconstructie van de Rijksstraatweg. 

 
37. Afschrift van de brief van het college, d.d. 14 februari 2020, met antwoord op de schriftelijke 

vragen ex artikel 40 Reglement van orde van het raadslid L. Westbroek over Tiny Forest 
Partnergemeenten. 

 
38. Afschrift van de brief van het college, d.d. 14 februari 2020, met antwoord op de schriftelijke 

vragen ex artikel 40 Reglement van orde van het raadslid J. Rijsdijk over de kosten die 
worden berekend aan (sport-)vereniging voor het extra gebruik van faciliteiten. 

 
39. Afschrift van de brief van het college, d.d. 14 februari 2020, met antwoord op de schriftelijke 

vragen ex artikel 40 Reglement van orde van het raadslid L. Westbroek over 
vergunningverlening rond het lozen van PFAS en GENX. 

 
40. Nieuwsbrief Ondernemend Ridderkerk nummer 1, januari 2020. 

 
41. Petitie Waterornament Koningsplein, overhandigd in de vergadering van de commissie 

Samen leven en Samen wonen op 11 februari 2020. 
 

2. Afdoening door B en W: 
 

 1. Brief van Vereniging Stadswerk Nederland, d.d. 5 februari 2020, over het aansluiten van 
gemeente Ridderkerk op het landelijk Kennis- en Praktijknetwerk Invasieve Exoten ten 
behoeve van de bestrijding van de Japanse Duizendknoop. 

  
3. Preadvies van B en W: 
 - 
  
4. Advies van commissie Bezwaarschriften: 
 - 
  
5. Betrekken bij latere besluitvorming raad, B en W verstrekken procedurele informatie:  
 - 

 
Stukken die op grond van de doorzendplicht zijn doorgestuurd (art. 20 RvO):  
- 
 
Ridderkerk, 21 februari 2020 
De voorzitter voornoemd, 

 
 
 
 
Mw. A. Attema 


