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LIJST VAN INGEKOMEN STUKKEN  
Behorende bij punt 4 van de agenda voor de raadsvergadering van donderdag 26 maart 2018. 
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.25 januari 2018, over het 

privatiseringsproces van Eneco. 

2. Raadsinformatiebrief van burgemeester en wethouders, d.d. 1 februari 2018, over de 
verzonden inspraakreactie op ontwerp beleidskader windenergie Krimpen aan den IJssel. 

3. Raadsinformatiebrief van burgemeester en wethouders, d.d. 9 februari 2018, over de 
uitkomst van de integrale controle bedrijventerrein Donkersloot. 

4. Raadsinformatiebrief van burgemeester en wethouders, d.d. 9 februari 2018, over de 
Meerjarenvisie Natuur, Milieu- en Duurzaamheidseducatie (NMDE) 2018-2028 Ridderkerk. 

5. Raadsinformatiebrief van burgemeester en wethouders, d.d. 9 februari 2018, over de 
samenwerkingsovereenkomst betreffende de verkoop van zonnepanelen De Fakkel. 

6. Raadsinformatiebrief van burgemeester en wethouders, d.d. 9 februari 2018, over de 
anterieure overeenkomst voor de ontwikkeling van 12 woningen en een apotheek aan de 
Markstraat in Bolnes. 

7. Raadsinformatiebrief van burgemeester en wethouders, d.d. 9 februari 2018, over 
afhandeling van motie 2017-131 gratis VOG voor ‘niet in Ridderkerk wonende vrijwilliger’. 

8. Raadsinformatiebrief van burgemeester en wethouders, d.d. 9 februari 2018, over de 
voortgang rondom het onderwerp Right to Challenge in de Wmo. 

9. Raadsinformatiebrief van burgemeester en wethouders, d.d. 14 februari 2018, over de 
resultaten van de gezamenlijke aanpak van jeugdoverlast door politie, Stichting Welzijn 
Ridderkerk en gemeente. 

10. Raadsinformatiebrief van burgemeester en wethouders, d.d. 14 februari 2018, over de 
voortgang van de gemeentelijke inzet op de economie. 

11. Raadsinformatiebrief van burgemeester en wethouders, d.d. 14 februari 2018, over de 
resultaten van het onderzoek inzake buslijn 601, naar aanleiding van motie 2017-150. 

12. Raadsinformatiebrief van burgemeester en wethouders, d.d. 16 februari 2018, over de 
wachttijden bij het wijkteam en de meest actuele wachttijden voor specialistische jeugdhulp. 

13. Raadsinformatiebrief van burgemeester en wethouders, d.d. 23 februari 2018, over de 
aanbesteding van De Blauwkai. 

14. Raadsinformatiebrief van burgemeester en wethouders, d.d. 23 februari 2018, over het 
meerjarenplan Natuur en Recreatieschap IJsselmonde (NRIJ). 
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15. Raadsinformatiebrief van burgemeester en wethouders, d.d. 23 februari 2018, over de 
vastgestelde Nadeelcompensatieregeling Kabels en Leidingen Ridderkerk. 

16. Raadsinformatiebrief van burgemeester en wethouders, d.d. 23 februari 2018, waarbij het 
normenkader rechtmatigheid 2017 wordt aangeboden. 

17. Raadsinformatiebrief van burgemeester en wethouders, d.d. 23 februari 2018, over de 
verduurzaming van openbare verlichting. 

18. Burgerinitiatief ingediend door diverse Ridderkerkse inwoners, politici en ondernemers,  
d.d. 5 januari 2018, voor een Bedriegertjes fontein op het Koningsplein met reactie van de 
griffier.  

19. Brief van afdeling bestuursrechtspraak Raad van State, d.d. 12 januari 2018, over het 
ingediende beroep van D. de Weerdt, E. Verschoor en Frewa Beheer B.V. inzake 
bestemmingsplan Bezoekerscentrum Waalbos. 

20. Brief van afdeling bestuursrechtspraak Raad van State, d.d. 12 januari 2018, over de 
ingediende voorlopige voorziening van D. de Weerdt, E. Verschoor en Frewa Beheer B.V. 
inzake bestemmingsplan Bezoekerscentrum Waalbos. 

21. Brief van afdeling bestuursrechtspraak Raad van State, d.d. 23 januari 2018, met uitspraak  
in verzet D.J. Breugem inzake bestemmingsplan “Hoogzandweg 12-16” en besluit verlenen 
omgevingsvergunning op deze locatie. 

22. Afschrift van de brief van het college aan de Nationale Ombudsman, d.d. 2 februari 2018, 
met een reactie op de aanbevelingen over omgang gemeenten met bijstandsaanvragers 
van 27 jaar of ouder. 

23. Brief van Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, d.d. 9 februari 2018, 
over bewustzijn voor digitale informatiebeveiliging. 

24. Afschrift van de brief aan het college namens de bestuurscommissie Vervoersautoriteit 
MRDH, d.d. 14 februari 2018, over aanvullende subsidie MRDH voor voltooiing Hoekse Lijn. 

25. Mail van Stichting Barbarugo, d.d. 14 februari 2018, over ‘stop de verwoestijning van 
Nederland’ een oproep tegen velden zonnepanelen. 

26. Mail van gemeente Bunnik, d.d. 21 februari 2018, met een oproep om aandacht te 
schenken aan Internationale Vrouwendag 8 maart 2018. 

27. Afschrift van de brief aan het college van gedeputeerde mw. J.N. Baljeu,  
d.d. 19 februari 2018, waarbij de Handreiking kernendemocratie over het verkleinen van de 
afstand tussen gemeenschap en gemeente wordt aangeboden. 

28. Rapport bestuurlijke verkenning Waterschapswegen. 

29. Criminaliteitscijfers 2017 Ridderkerk 

30. Criminaliteitscijfers 2016 t/m januari 2018 eenheid Rotterdam incl. rapportage EW 
 
 
 



2. Afdoening door B en W: 
 

 Brief van mevrouw E. van Balen-Knijf, d.d. 12 februari 2018, met vragen over tarieven 
rioolheffing, afvalstoffenheffing en onroerende zaakbelasting. 

  
3. Preadvies van B en W: 
  

Mail van dhr. T. Versteeg, d.d. 4 februari 2018, met vragen aan de raad over afvalscheiding. 
  
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, 2 februari 2018 
De voorzitter voornoemd, 

 
 
 
 
Mw. A. Attema 


