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LIJST VAN INGEKOMEN STUKKEN  
Behorende bij punt 2 van de agenda voor de raadsvergadering van donderdag 7 november 2019   
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. 4 oktober 2019, over de 

afhandeling van de zienswijzeprocedure begroting 2020 van de Gemeenschappelijke 
Regeling Jeugdhulp Rijnmond. 

 
2. Raadsinformatiebrief van burgemeester en wethouders, d.d. 10 oktober 2019, over de 

gevolgen van de septembercirculaire gemeenten 2019 voor gemeente Ridderkerk. 
 

3. Raadsinformatiebrief van burgemeester en wethouders, d.d. 18 oktober 2019, waarbij het 
Huisvestingsprogramma en –overzicht onderwijsgebouwen 2020 wordt aangeboden. 

 
4. Brief van Let’s Talk About Tech, d.d. 23 september 2019, over de internetconsultatie 

aangaande het wetsvoorstel Implementatie Telecomcode. 
 

5. Brief van de gemeenteraad van Asten, d.d. 25 september, waarbij de aangenomen motie 
over de (ontoereikende) bijdrage uit het gemeentefonds en het trap-op-trap-af systeem 
onder de aandacht wordt gebracht. 

 
6. Motie van de gemeenteraad van Renkum, d.d. 25 september 2019, met een oproep om te 

stoppen met de toenemende controledrift in het financiële controleproces betreffende de 
gemeentelijke jaarrekening. 

 
7. Motie van de gemeenteraad van Westvoorne, d.d. 25 september 2019, over 

begrotingsevenwicht en het trap-op-trap-af systeem. 
 

8. Afschrift van de brief van alle fracties van gemeente Weststellingwerf aan de leden van de 
Tweede Kamer, d.d. 1 oktober 2019, over het debat over het schadeprotocol, voor de 
zogenaamde kleine gasvelden. 

 
9. Mail van de griffie van de gemeenteraad van Wormerland, d.d. 1 oktober 2019, om een 

signaal af te geven naar aanleiding van de aangenomen motie ‘Trap op Trap af’. 
 

10. Afschrift van de brief van gemeente Zwartewaterland aan de Tweede Kamer der Staten-
Generaal, d.d. 2 oktober 2019, met het verzoek om tot een oplossing te komen voor de 
problematiek rondom medicinale cannabis. 

 
11. Afschrift van de brief van het college van Bergen op Zoom aan de leden van de vaste 

Tweede Kamer commissie Financiën, d.d. 3 oktober 2019, over de motie van de 
gemeenteraad over uitbreiding van het gemeentelijk belastinggebied. 

 
2. Afdoening door B en W: 

 
 1. Brief namens diverse representatieve organisaties hierna gezamenlijk aangeduid als 

MailDB c.s., d.d. 30 september 2019, met verzoek om eventuele cassatie af te wachten 
zodat het opt-in systeem inzake drukwerkverspreiding pas ingevoerd wordt nadat de 
hoogste rechter daarover een uitspraak heeft gedaan. 

 
3. Preadvies van B en W: 
 - 
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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, 25 oktober 2019 
De voorzitter voornoemd, 

 
 
 
 
Mw. A. Attema 


