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

voor de raadsvergadering van donderdag 2 november 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 Stichting Bewonersraad Progressie te Ridderkerk, d.d. 2 oktober 2006, 

met betrekking tot het plaatsen van GSM/UMTS masten in Ridderkerk. 
 

2. Brief van Bewonersvereniging “Prunusplantsoen” Ridderkerk, d.d. 26 september 
2006, inzake het plaatsen van GSM/UMTS masten. 
 

3. Brief van het college van burgemeester en wethouders, d.d. 4 oktober 2006, als 
antwoord op de schriftelijke vragen ex artikel 40 Reglement van Orde van het 
raadslid P.W.J. Meij over de inzameling van afval door middel van zijladers. 
 

4. Mededeling van het Presidium, d.d. 11 september 2006, betreffende de vrijstelling 
van legeskosten voor bestuursstukken. 
 

5. Brief van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties te Den 
Haag, d.d. 5 september 2006, met informatie omtrent het ambtsgebed. 
 

6. Brief van het college van burgemeester en wethouders, d.d. 20 september 2006, als 
antwoord op de schriftelijke vragen ex artikel 40 Reglement van Orde van de 
raadsleden mevrouw T. Duman-Sirin en mevrouw A. van Houwelingen – Saugerud, 
over het gebruik van het Ontmoetingscentrum Het Plein. 
 

7. Brief van de rekenkamercommissie Ridderkerk, d.d. 25 september 2006, met het 
onderzoeksplan voorzieningen raad. 
 

8. Brief van Inspectie Werk en Inkomen te Den Haag, d.d. 28 september 2006, waarbij 
het rapport “Werken aan sociale activering” wordt aangeboden. 
 

9. Afschrift van een bij het college van burgemeester en wethouders ingediend 
bezwaarschrift van Vereniging Beter Bolnes, d.d. 23 september 2006, betreffende 
het bestemmingsplan Locatie Leklaan Bolnes. 
 

10. Brief van de Ondernemingsraad van Ridderkerk, d.d. 4 oktober 2006, betreffende 
de besteding van € 25.000,--, welke de raad bij de begrotingsbehandeling 2006-
2009 beschikbaar heeft gesteld als blijk van waardering voor de medewerkers van 
de gemeente Ridderkerk. 
 

11. Afschrift van een aan het college van burgemeester en wethouders gerichte brief 
van de heer W. van Gelder te Ridderkerk, d.d. 3 oktober 2006, betreffende een 
reactie van Zorgvragers Netwerk Ridderkerk. 
 



 
 
 
 
 
 
  

 
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 mevrouw A. van der Waal – Booy te Ridderkerk, d.d. 15 september 2006, 

over de plaatsing van GSM/UMTS masten, en antwoordbrief van de griffier. 
 

2. Brief van de Wmo Adviesraad Ridderkerk, d.d. 19 september 2006, betreffende de 
Verordening Wmo. 
 

3. Brief van Zorgvragers Netwerk Ridderkerk, d.d. 4 september 2006, betreffende de 
Verordening Wmo. 
 

4. Brief van N.A. van Nes en C.L. van Nes-Mieloo te Ridderkerk, d.d. 29 augustus 
2006, waarin zij hun zienswijze over het bestemmingsplan Locatie Leklaan Bolnes 
kenbaar maken. 
 

5. Brief van familie A.A.S. Tiggeloven te Ridderkerk, d.d. 30 augustus 2006, waarin zij 
hun zienswijze over het bestemmingsplan Locatie Leklaan Bolnes kenbaar maken. 
 

6. Brief van de heer G. Buis te Ridderkerk, d.d. 7 september 2006, waarin hij zijn 
zienswijze over het bestemmingsplan Locatie Leklaan Bolnes kenbaar maakt. 
 

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

 
 1. Brief van de heer E.P. Blaauw te Amsterdam, namens de eigenaren/erven Pronk, 

d.d. 16 augustus 2006, betreffende ligplaats Annemarij. 
 

2. Brief van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, d.d. 28 september 2006, over de 
jaarrekening 2005. 

 
  
  
 
Stukken die op grond van de doorzendplicht zijn doorgestuurd (art. 20 RvO):  
Geen. 
 
 
Ridderkerk, 6 oktober 2006 
De voorzitter voornoemd, 
 


