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

voor de raadsvergadering van donderdag 14 december 2006. 
 
 
 
De voorzitter van de raad deelt mee, dat de volgende stukken zijn ingekomen, waarbij zij u het 
volgende voorstelt: 
 
1. Voor kennisgeving aan te nemen: 

 
 1. Brief van het college van burgemeester en wethouders, d.d. 12 oktober 2006, als 

antwoord op de schriftelijke vragen ex artikel 40 Reglement van orde van de 
raadsleden W.P. Onderdelinden en L.B. Plaisier over (zee)containers in de 
openbare ruimte/inzameling van oud papier. 
 

2. Afschrift van de antwoordbrief van het college van burgemeester en wethouders aan 
de heer L. Gielbert en mevrouw C. Groshart, d.d. 10 oktober 2006, betreffende 
bouwplan Vlasgaarde. 
 

3. Afschrift van de brief van Stichting bescherming dorpsgezicht Rijsoord aan Stichting 
Woonvisie, d.d. 4 oktober 2006, inzake bebouwingsmogelijkheden hoek 
Rijksstraatweg / Lagendijk te Rijsoord. 
 

4. Brief van de Landelijke Woonboten Organisatie, d.d. 8 oktober 2006, inzake het 
verslag van de raadsvergadering van 7 september 2006. 
 

5. E-mail van Hans Loef van gemeente Nijmegen, d.d. 1 november 2006, betreffende 
de gezamenlijke Wmo-knelpuntenbrief van G4 en G27. 
 

6. Brief van ABVAKABO FNV te Rotterdam, d.d. 11 oktober 2006, betreffende een 
oproep tot behoud van werkgelegenheid in de thuiszorg. 
 

7. Brief van het college van burgemeester en wethouders, d.d. 19 oktober 2006, 
inzake voortgang aanbestedingsbeleid hulp bij het huishouden.  
 

8. Brief van het college van burgemeester en wethouders, d.d. 6 november 2006, 
betreffende de verplichting tot overname van personeel bij aanbesteding hulp bij het 
huishouden. 
 

9. Brief van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, d.d. 20 oktober 2006, waarbij de 
contourennota “Bewust veilig” wordt aangeboden. 
 

10. Afschriften van brieven van het college van burgemeester en wethouders aan het 
Dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, d.d. 3 november 
2006, betreffende de begroting 2007 en de 1e begrotingswijziging 2006 van de 
Veiligheidsregio en de 2e begrotingswijziging van de Regionale Hulpverleningsdienst 
Rotterdam-Rijnmond. 
 
 
 



11. Brieven van de coördinator van loket Inwoners van het Gemeentelijk Service 
Centrum, d.d. 30 oktober en 3 november 2006, betreffende het gebruik en de 
beveiliging van stemmachines ‘NewVote’. 
 

12. E-mail van mevrouw Nel Smith van Casema, d.d. 29 september 2006, inzake 
marktwerking in de zorg en de consequenties daarvan met de reactie van de griffier. 
 

13. Brief van de gemeenteraad van Groningen, d.d. 12 oktober 2006, betreffende zijn 
motie inzake Perspectiefproject voor AMA’s. 
 

14. Brief van Hiv Vereniging Nederland, d.d. 10 oktober 2006, inzake invoering Wmo 
2007. 
 

15. Brief van de VNG, d.d. 25 oktober 2006, met vergaderstukken voor de 
buitengewone algemene vergadering van 9 november 2006. 
 

16. Brief van de VNG, d.d. 27 oktober 2006, betreffende een nadere onderbouwing van 
het standpunt van de VNG over de gesloten huishouding van provincies op basis 
van de ontwikkelingen in de financiële huishoudingen. 
 

17. Brief van de VNG, d.d. 3 november 2006, betreffende vervanging van raadsleden. 
 

18. Brief van VNG International aan het college van burgemeester en wethouders, d.d. 
17 oktober 2006, betreffende de stand van zaken van de wederopbouwactiviteiten 
na de overstromingen in het binnenland van Suriname. 
 

19. Brief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkszaken, d.d. 12 
oktober 2006, waarbij de Trendnota “de staat van het bestuur” wordt aangeboden. 
 

20. Brief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, d.d. 30 
oktober 2006, waarbij de verkenning ‘De toekomst van het decentrale bestuur, het 
decentrale bestuur van de toekomst’ wordt aangeboden. 
 

21. Brief van Inspectie Openbare Orde en Veiligheid te Den Haag, d.d. 14 september 
2006, waarbij het rapport “Voorbereiding van de brandweer op spoorwegongevallen” 
wordt aangeboden. 
 

22. Afschrift van het besluit van het college van burgemeester en wethouders, d.d. 24 
oktober 2006, over de langdurigheidstoeslag. 
 

23. Brief van Stichting Openbare Bibliotheek Ridderkerk, d.d. 7 november 2006, over 
de gemeentelijke programmabegroting 2007. 
 

24. Brief van VrijwilligersNL te Utrecht, d.d. 6 november 2006, waarbij aandacht wordt 
gevraagd voor het waarderingsprogramma VrijwilligersNL en een Nieuwsbrief 
Gemeenten wordt aangeboden. 
 

25. Afschrift van het besluit van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland. Met betrekking 
tot uitwerking van het bestemmingsplan ‘Bedrijvenpark Cornelisland, eerste 
uitwerking’, gemeente Ridderkerk. 
 

26. Brief van Inspectie Werk en Inkomen te Den Haag, d.d. 23 oktober 2006, waarbij 
het rapport “De eerste stappen; onderzoek naar implementatie eerstelijnstoezicht 
Wet Kinderopvang door gemeenten in 2005” wordt aangeboden. 
 

27. Brieven van de heer J.C. van Rietschoten te Ridderkerk, d.d. 11 en 31 oktober 
2006, met betrekking tot herstructurering Slikkerveer-Zuidoost en de Wet op het 
overleg huurders-verhuurders en afscheid van De Kossel. 



 
28. Brief van mr. J. van Broekhuijze te Ridderkerk, d.d. 18 oktober 2006, inzake de 

Ridderkerklijn, met antwoordbrief van de griffier namens de raad. 
 

29. E-mail van mevrouw M. Moreel te Ridderkerk, d.d. 17 oktober 2006, inzake de 
tramplusverbinding, met antwoordbrief van de griffier namens de raad. 
 

30. E-mail van de heer J. van Gameren, d.d. 20 oktober 2006, inzake de 
tramplusverbinding, met antwoordmail van de griffier namens de raad. 
 

31. E-mail van Vereniging Stop Tramplus, d.d. 27 oktober 2006, inzake de 
tramplusverbinding, met antwoordmail van de griffier namens de raad. 
 

2. Akkoord te gaan met de inhoud van de antwoordbrief: 
 

 Geen. 
 

3. Ter afdoening in handen te leggen van B en W: 
 

 1. Brief van Werkgroep Welzijn Circusdieren te Nijeberkoop, d.d. 18 oktober 2006, met 
een voorstel voor de garantie van een goed dierenwelzijnbeleid ten aanzien van het 
werken met en houden van dieren in circussen. 
 

2. Brief van de heer E.P. Blaauw namens de erven Stein-Pronk, d.d. 12 oktober 2006, 
waarin bezwaar wordt gemaakt tegen de (fictieve) weigering een besluit te nemen. 
 

3. Brief van CNV Publieke Zaak te Den Haag, d.d. 13 oktober 2006, betreffende de 
Wmo. 
 

4. Brief van de Landelijke Organisatie Cliëntenraden te Utrecht, d.d. 27 oktober 2006, 
betreffende aanbesteding Wmo.  
 

5. Brief van Stadsregio Rotterdam, d.d. 19 oktober 2006, met informatie op basis van 
intern onderzoek naar het functioneren van de gemeentelijke diensten en de 
jeugdzorginstellingen ten aanzien van het meisje Gessica. 
 

4. Om preadvies voor te leggen aan B en W: 
 

 1. Brief van Deloitte Accountants B.V., d.d. 4 oktober 2006, met voorstel voor aanpak 
accountantscontrole 2006.  
 

5. De brief betrekken bij de besluitvorming over het onderwerp door de raad en de procedurele 
informatieverstrekking in handen te leggen van B&W: 

 
 1. Zienswijze van de heer A. Buis te Ridderkerk, d.d. 11 oktober 2006, inzake ontwerp 

bestemmingsplan Donkersloot. 
 

2. Zienswijze van Adromi Groep namens en in opdracht van Coors B.V. te Rotterdam, 
d.d. 29 september 2006, inzake ontwerp bestemmingsplan Donkersloot. 
 

3. Brief van Openbaar Lichaam voor Openbaar Onderwijs Oost-IJsselmonde 
(OLOVO), d.d. 5 september 2006, waarbij het rapport “OLOVO: van openbaar 
lichaam naar een stichting voor openbaar VO” wordt aangeboden met het verzoek 
het rapport zo spoedig mogelijk op te nemen in het besluitvormingstraject. 
 
 
 
 



4. Brief van Openbaar Lichaam voor Openbaar Onderwijs Oost-IJsselmonde 
(OLOVO), d.d. 5 oktober 2006, waarbij het advies van de medezeggenschapsraad 
op het rapport “OLOVO: van openbaar lichaam naar een stichting voor openbaar 
VO” wordt aangeboden. 

  
 
Stukken die op grond van de doorzendplicht zijn doorgestuurd (art. 20 RvO):  
Geen. 
 
 
Ridderkerk, 17 november 2006 
De voorzitter voornoemd, 
 


