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

voor de raadsvergadering van 7 september 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. Mededeling van burgemeester mevrouw J.H.M. Hermans-Vloedbeld (kenmerk 

06/10531-griffie), d.d. 26 juni 2006, dat raadstoezegging nr. 292 is afgedaan. 
 

2. Brief van het college van burgemeester en wethouders, d.d. 11 juli 2006, als 
antwoord op de schriftelijke vragen ex artikel 40 Reglement van Orde van het 
raadslid M. Dijkhuizen betreffende openbare orde en veiligheid. 
 

3. Brief van het college van burgemeester en wethouders, d.d. 7 juli 2006, als 
antwoord op de schriftelijke vragen ex artikel 40 Reglement van Orde van het 
raadslid  
M. Dijkhuizen betreffende subsidie aan Stichting Ay Yildiz. 
 

4. Brief van het college van burgemeester en wethouders, d.d. 14 juni 2006, als 
antwoord op de schriftelijke vragen ex artikel 40 Reglement van Orde van het 
raadslid M. Dijkhuizen betreffende overlast gevende bewoners. 
 

5. Brief van het college van burgemeester en wethouders, d.d. 9 augustus 2006, als 
antwoord op de schriftelijke vragen ex artikel 40 Reglement van Orde van het 
raadslid M. Dijkhuizen betreffende mogelijke gedragingen van jongeren in het 
centrum. 
 

6. Brief van burgemeester mevrouw J.H.M. Hermans-Vloedbeld, d.d. 9 juni 2006, als 
antwoord op de schriftelijke vragen ex artikel 40 Reglement van Orde van het 
raadslid L.B. Plaisier betreffende campers op de parkeerplaats/carpoolplaats aan de 
Rotterdamseweg ter hoogte van de Oosterparkweg. 
 

7. Brief van burgemeester mevrouw J.H.M. Hermans-Vloedbeld, d.d. 4 augustus 2006, 
als antwoord op de schriftelijke vragen ex artikel 40 Reglement van Orde van het 
raadslid L.B. Plaisier betreffende campers op de parkeerplaats/carpoolplaats aan de 
Rotterdamseweg ter hoogte van de Oosterparkweg. 
 

8. Brief van het college van burgemeester en wethouders, d.d. 9 augustus 2006, als 
antwoord op de schriftelijke vragen ex artikel 40 Reglement van Orde van het 
raadslid H.J.A. Koppes betreffende horecagelegenheden in de Sint Jorisstraat. 
 

9. Brief van de Stadsregio Rotterdam, d.d. 12 juni 2006, betreffende de 
benoemingsprocedure voor commissies. 
 

10. Brief van de Stadsregio Rotterdam, d.d. 12 juli 2006, waarbij de door de regioraad 
vastgestelde programma- en activiteitenbegroting 2007, inclusief meerjarenraming 



2008-2010 worden aangeboden. 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. Brief van de Stadsregio Rotterdam, d.d. 17 juli 2006, inzake de 1e 
begrotingswijziging 2006. 
 

12. Jaarrekening 2005 en Jaarverslag 2005 van de Stadsregio Rotterdam. 
 

13. Brief van de Inspectie Werk en Inkomen te Den Haag, d.d. 20 juli 2006, met het 
Jaarplan 2007. 
 

14. Jaarverslag Wet kinderopvang 2005. 
 

15. Jaarverslag 2005 van Openbaar Lichaam Sociale Werkvoorziening Drechtsteden 
(Drechtwerk). 
 

16. Brief van AmbulanceZorg Rotterdam-Rijnmond te Barendrecht, d.d. 6 juli 2006, met 
de mededeling dat het Jaarverslag 2005 is vastgesteld en op de website www.azrr.nl 
is geplaatst. 
 

17. Brief van de Inspectie Werk en Inkomen te Den Haag, d.d. 3 juli 2006, waarbij het 
rapport ‘De rol van de gemeenteraad bij de Wet werk en bijstand’ wordt 
aangeboden. 
 

18. Brief van Waterschap Hollandse Delta te Dordrecht, d.d. 29 juni 2006, waarbij een 
samenvatting wordt aangeboden van de rapportage Globale verkenning 
Kaderrichtlijn Water. 
 

19. Brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties te Den Haag, 
d.d. 29 juni 2006, waarmee hij, mede namens het Nederlands Genootschap van 
Burgemeesters, het rapport ‘De vallende burgemeester’ aanbiedt. 
 

20. Brief van ABVAKABO te Zoetermeer, d.d. 13 juni 2006, betreffende gevolgen van 
de WMO voor werknemers. 
 

21. Brief van Vluchtelingenwerk Nederland te Amsterdam, d.d. 26 juni 2006, met het 
rapport ‘Geen Pardon, geen Terugkeer’. 
 

22. Brief van de voorzitters van de Vereniging van Gemeentesecretarissen en de 
Vereniging voor Bestuurskunde, d.d. 1 juni 2006, waarbij zij een essay ‘Sterke 
gemeenten binden’ (een bijdrage aan de visieontwikkeling op de toekomst van 
lokaal bestuur) aanbieden. 
 

23. Brief van Actiz Organisatie van zorgondernemers te Utrecht, d.d. 19 juli 2006, met 
een oproep om te komen tot een zorgvuldig overgangstraject voor huishoudelijke 
verzorging in de WMO. 
 

24. Afschrift van een brief van het college van burgemeester en wethouders aan 
Stichting Opmaat, d.d. 10 juli 2006, betreffende cliënttevredenheidsonderzoek 
AMW. 
 

25. Afschrift van het preadvies over ‘persoonsgebonden budgetten onder de WMO’. 

http://www.azrr.nl


 
26. Afschrift van het preadvies over ‘aanbesteding huishoudelijke verzorging’. 

 
 
 
 
 
 
 

27. Afschrift van een brief van de Gehandicapten Raad Ridderkerk, aan het college van 
burgemeester en wethouders, d.d. 9 juni 2006, betreffende samenwerking. 
 

28. Afschrift van het advies van de Gehandicapten Raad Ridderkerk aan het college 
van burgemeester en wethouders, d.d. 19 juli 2006, over de WMO-verordening. 
 

29. Afschrift van het advies van de Gehandicapten Raad Ridderkerk aan het college 
van burgemeester en wethouders, d.d. 26 juni 2006, over de notitie 
Persoonsgebonden budget onder de WMO. 
 

30. Brief van de VNG te Den Haag, d.d. 22 juni 2006, waarin aandacht wordt gevraagd 
voor de Agenda lokaal milieubeleid 2006-2010. 
 

31. Brief van de VNG te Den Haag, d.d. 7 juli 2006, betreffende wijziging 
voorbeeldverordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden. 
 

32. Brief van het college van burgemeester en wethouders van Reimerswaal, d.d.  
27 juni 2006, met het verzoek de door zijn gemeenteraad aangenomen motie tegen 
blijvende kortingen op het gemeentefonds, te ondersteunen. 
 

33. Brief van Stichting Rioned te Ede, d.d. 8 juni 2006, betreffende de beheersing van 
rioollasten. 
 

34. Brief van de griffier van de gemeente Voorschoten, d.d. 20 juni 2006, met het 
verzoek de door de gemeenteraad aangenomen motie betreffende asielzoekers na 
te volgen. 
 

35. Brief van Nationaal Monument Watersnood 1953 te Nieuwerkerk, waarin zij 
dankzeggen voor de financiële bijdrage van Ridderkerk aan de uitbreiding van het 
Nationaal Monument Watersnood 1953. 
 

36. Brief van de VNG Internationaal te Den Haag, d.d. 19 juli 2006, met informatie over 
de besteding van beschikbaar gestelde gelden voor wederopbouwactiviteiten na de 
overstromingen in Suriname. 
 

37. Brief van RECRON, ANWB en de Belangenvereniging Vrij Wonen te Bergentheim, 
d.d. 27 juni 2006, waarin zij hun gezamenlijke standpunten voorleggen over het 
permanent bewonen van recreatiewoningen. 
 

38. Brief van Regionaal Patiënten Consumenten Platform te Rotterdam, d.d. 4 juli 2006, 
waarbij de brochure ‘Warme mantel ontwerp – mantelzorgondersteuning binnen de 
Wmo’ wordt aangeboden. 
 

39. E-mail van de voorzitter van MoNet, namens de mobiele-netwerkoperators, d.d.  
6 juni 2006, betreffende Zwitsers onderzoek naar UMTS-masten.  
 

40. Brief van Federatie Ridderkerk Paleis van een Winkelhart te Ridderkerk, d.d.  
22 juni 2006, inzake planstudie Tramplus, met antwoordbrief van projectgroep 
Ridderkerklijn. 



 
41. Brief van Vereniging Beter Ridderkerk i.o. te Ridderkerk, d.d. 23 juni 2006, inzake 

planstudie Tramplus, met antwoordbrief van projectgroep Ridderkerklijn.. 
 
 
 
 
 
 
 

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 Beleidsplatform Vrijwilligers te Ridderkerk, d.d. 4 juli 2006, met het 
verzoek de kadernotitie vrijwilligersbeleid 2004 te herzien. 
 

2. Brief van Leo Gielbert en Christa Groshart te Ridderkerk, d.d. 27 juni 2006, inzake 
de gang van zaken rond bouwplan Vlasgaarde. 
 

3. Brief van Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland, d.d. 1 maart 2006, 
inzake aanwijzing in verband met kwalitatief onvoldoende en ontijdige Iv3-
informatie. 

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

 
 1. Brief van Bewonerscommissie Slikkerveer Zuid-Oost, d.d. 23 juni 2006, over 

huurgewenning Slikkerveer Zuid-Oost. 
 

2. Brief van E.P. Blaauw te Amsterdam, d.d. 11 juni 2006, inzake erfenis legale 
woonboot ‘Annemarij’. 
 

3. Brief van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State te Den Haag, d.d. 
21 juni 2006, met de uitspraak op het hoger beroep in de zaak gemeente Ridderkerk 
/ Apron Development B.V. 
 

4. Brief van het ministerie van VROM, d.d. 9 juni 2006, inzake resultaten van het 
Zwitserse replicatieonderzoek naar UMTS en welbevinden. 
 

 
5. Voor advies in handen te stellen van de commissie bezwaarschriften 

 
       1.   Bezwaarschrift van drs. C.P. Groshart en L. Gielbert en E. Groshart – van de Ven te 

        Ridderkerk, d.d. 26 juni 2006, tegen het voorbereidingsbesluit Driehoek Rijsoord. 
 

 2.   Bezwaarschrift van DLA Schutgrosheide namens Brush HMA B.V. , d.d. 10 juli 2006, 
      tegen het voorbereidingsbesluit Ringdijk 402-404. 

 
  
 
Stukken die op grond van de doorzendplicht zijn doorgestuurd (art. 20 RvO):  
 

1. Brief van E.P. Blaauw te Amsterdam, d.d. 11 juni 2006, betreffende schade inzake Erven 
Pronk, met antwoordbrief van de griffier, d.d. 14 juni 2006. 

 
 



Ridderkerk, 25 augustus 2006 
De voorzitter voornoemd, 
 


