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LIJST VAN INGEKOMEN STUKKEN  
Behorende bij punt 4 van de agenda voor de raadsvergadering van donderdag 26 mei 2016 
 
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. 29 maart 2016, over de 

voortgang van stuurgroep Veilig Thuis en het verbeterplan. 
 

2. Raadsinformatiebrief van burgemeester en wethouders, d.d. 1 april 2016, als toelichting op 
het sluiten van een vaststellingsovereenkomst met de eigenaar van De Boomgaard. 

 
3. Raadsinformatiebrief van burgemeester en wethouders, d.d. 1 april 2016, over de deelname 

van gemeente Ridderkerk aan het opsporingsprogramma Bureau Rijnmond, dat wordt 
uitgezonden via RTV Rijnmond. 

 
4. Raadsinformatiebrief van burgemeester en wethouders, d.d. 1 april 2016, over de evaluatie 

van het Uitvoeringsplan Speelruimte Ridderkerk. 
 

5. Raadsinformatiebrief van burgemeester en wethouders, d.d. 1 april 2016, over het 
bestrijden van laaggeletterdheid. 

 
6. Raadsinformatiebrief van burgemeester en wethouders, d.d. 7 april 2016, waarin de 

bestuursrapportage sociaal domein 2015 van de gemeente Ridderkerk wordt aangeboden. 
 

7. Raadsinformatiebrief van burgemeester en wethouders, d.d. 7 april 2016, over de Notitie 
herijking doelstellingen BAR-organisatie, als reactie op de aanbevelingen uit het 
Rekenkamerrapport “Samen en nog steeds apart” . 

 
8. Raadsinformatiebrief van burgemeester en wethouders, d.d. 8 april 2016, over 

raadstoezeggingen m.b.t. duurzaamheid, incl. bijlage Voortgangsrapportage 
Duurzaamheidsagenda 2013-2016. 

 
9. Raadsinformatiebrief van burgemeester en wethouders, d.d. 15 april 2016, over de 

huisvesting van de gebiedsteams Welzijn & Zorg. 
 

10. Raadsinformatiebrief van burgemeester en wethouders, d.d. 15 april 2016, over de stand 
van zaken van fase 2 en 3 van de herstructurering woningen in het centrum door 
Woonvisie. 

 
11. Raadsinformatiebrief van burgemeester en wethouders, d.d. 15 april 2016, over de 

taakstelling huisvesting vergunninghouders 2016. 
 

12. Raadsinformatiebrief van burgemeester en wethouders, d.d. 22 april 2016, over de  
financiële rechtmatigheid van uitgaven in het sociale domein. 

 
13. Raadsinformatiebrief van burgemeester en wethouders, d.d. 22 april 2016, over de 

resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek doelgroepenvervoer.  
 

14. Raadsinformatiebrief van burgemeester en wethouders, d.d. 29 april 2016, over de stand 
van zaken van de Landschapstafel IJsselmonde met concept bestuursovereenkomst en 
uitvoeringsprogramma Groen IJsselmonde. 
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15. Afschrift van het advies op eigen initiatief van het Maatschappelijk Burgerplatform 

Ridderkerk aan burgemeester en wethouders, van maart 2016, over het beleid op sociaal 
geïsoleerden. 

 
16. Brief van Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland, d.d. 21 maart 2016, over de 

Begrotingscirculaire 2017-2020. 
 

17. Brief van het Koepelschap voor het Buitenstedelijk Groen, d.d. 23 maart 2016, waarin de  
1

e
 begrotingswijziging 2016 wordt aangeboden aan de raad. 

 
18. Brief van burgemeester en wethouders, d.d. 24 maart 2016, over afdoening motie 2015-57 

inzake eenzaamheid. 
 

19. Afschrift van de brief van VANG Huishoudelijk Afval aan het college, d.d. 25 maart 2016, 
over de resultaten voor het verminderen van huishoudelijk restafval. 

 
20. Afschrift van de brief van het college, d.d. 1 april 2016, als antwoord op schriftelijke vragen 

ex artikel 40 Reglement van orde van het raadslid E.C. Berkhout over een aanvaring op de 
rivier d.d. 4 februari 2016 en veiligheid op het water. 

 
21. Brief van Stichting Oude Kern Rijsoord, d.d. 2 april 2016, over de plannen om De 

Boomgaard in polder Verenambacht bij de Noldijk te moderniseren. 
 

22. Brief van het Burgerplatform Minima Ridderkerk, d.d. 5 april 2016, als antwoord op de 
reactie van het college van B&W op het advies van het platform over de nota 
Armoedebestrijding in het sociale domein. 

 
23. Brief van VAC Wonen Ridderkerk, d.d. 5 april 2016, over het jaarverslag 2015 van de 

“Voorlichtings- en Advies Commissie Wonen Ridderkerk”. 
 

24. Afschrift van de brief van het college, d.d. 6 april 2016, als antwoord op schriftelijke vragen 
ex artikel 40 Reglement van orde van het raadslid J. Rijsdijk over de vermindering van de 
sociale woningvoorraad in relatie tot een gezonde bevolkingsopbouw. 

 
25. Brief van Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, d.d. 7 april 2016, 

waarin de derde gewijzigde druk van de Handreiking integriteit  politieke ambtsdragers 
wordt aangeboden aan de raad. 

 
26. Brief van Provincie Zuid-Holland, d.d. 7 april 2016, over ontwerp-samenwerkingsconvenant 

MRDH en PZH. 
 

27. Afschrift van de brief van het college aan de Bestuurscommissie Vervoersautoriteit MRDH, 
d.d. 8 april 2016, met de zienswijze over de Ontwerp Uitvoeringsagenda Bereikbaarheid 
2016-2025 MRDH. 

 
28. Brief van Natuur- en recreatieschap IJsselmonde, d.d. 11 april 2016, over actuele 

ontwikkelingen m.b.t. transitie van de natuur- en recreatieschappen. 
 

29. Brief van Stuurgroep Nationaal Landschap Groene Hart, d.d. 12 april 2016, waarbij de 
voortgangsrapportage 2015 wordt aangeboden. 

 
30. Mail van de Sportvereniging Bolnes, d.d. 12 april 2016, met een kort verslag van de 

besprekingen met de twee andere verenigingen op Sportpark Bolnes (V.D.H. Kringgroep 
Ridderkerk en RLTC). 

 
31. Brief van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, d.d. 14 april 2016,  over het 

Rapport Zelfstandig Raadsbudget. 
 

32. Brief van Milieudefensie, d.d. 14 april 2016, over handelsverdragen met Canada (CET) en 
de Verenigde Staten (TTIP) inclusief factsheet. 
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33. Brief van Metropoolregio Rotterdam Den Haag, d.d. 15 april 2016, waarin de voorlopige 

jaarstukken MRDH 2015 worden aangeboden aan de raad. 
 

34. Afschrift van de brief van Platform gastouderopvang aan het college, d.d. 19 april 2016, 
over de negatieve consequenties van het heffen van leges voor gastouders. 

 
35. Brief van burgemeester en wethouders, d.d. 22 april 2016, over afdoening motie 2015-58 

inzake Openbaar snippergroen. 
 

36. Brief van Franciscus Gasthuis & Vlietland, d.d. 25 april 2016, over het Besluit verdeling van 
zorg Franciscus Gasthuis & Vlietland. 

 
37. Brief van provincie Zuid-Holland, d.d. 26 april 2016, over het rapport Verbonden partijen van 

de 65 gemeenten van de provincie Zuid-Holland. 
 

38. Mail van Eke Vriens namens Stop UMTS, d.d. 26 april 2016, over hulp gevraagd voor 
burgers, ziek door de straling van draadloze communicatie. 

 
 

2. Afdoening door B en W: 
 
 

 1. Brief van Metropoolregio Rotterdam Den Haag, d.d. 24 maart 2016, waarin de mogelijkheid 
tot indienen van zienswijze op verkrijgen van zeggenschap door deelname in RET N.V. en 
HTM Personenvervoer N.V. wordt aangeboden aan de raad. 
 

2. Brief van Metropoolregio Rotterdam Den Haag, d.d. 24 maart 2016, waarin de ontwerp- 
begroting MRDH 2017 wordt aangeboden aan de raad. 

 
3. Brief van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond, d.d. 15 april 2016, waarin 

de voorlopige jaarstukken over het jaar 2015 worden aangeboden aan de raad. 
 

4. Brief van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond, d.d. 21 april 2016, waarin 
de ontwerpbegroting 2017 wordt aangeboden. 

 
  
3. Preadvies van B en W: 

 
1. Brief van Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard, d.d. 7 april 2016, waarin de 

ontwerpbegroting 2017 en 1
e
 begrotingswijziging 2016 worden aangeboden aan de raad. 

 
2. Mail van Gemeenschappelijke Regeling GGD Rotterdam-Rijnmond, d.d. 13 april 2016, 

inzake de kadernota. 
 

3. Brief van het Koepelschap voor Buitenstedelijk Groen, d.d. 13 april 2016, waarin de 
ontwerp-jaarstukken 2015 en ontwerp-programmabegroting 2017 worden aangeboden aan 
de raad. 

 
4. Brief van Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde, d.d. 15 april 2016, waarin de ontwerp- 

jaarstukken 2015 en ontwerpbegroting 2017 NRIJ worden aangeboden aan de raad. 
 

5. Brief van DCMR Milieudienst Rijnmond, d.d. 18 april 2016, waarin de conceptbegroting 
2017 en jaarrekening 2015 worden aangeboden aan de raad. 

 
6. Mail van Gemeenschappelijke Regeling GGD-Rotterdam-Rijnmond, d.d. 25 april 2016, 

waarin de ontwerpbegroting 2017 en het jaarverslag 2015 worden aangeboden. 
 
 

4. Advies van commissie Bezwaarschriften: 
 - 
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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, 6 mei 2016 
De voorzitter voornoemd, 
 
 
 
 
Mw. A. Attema 


