
 

Pagina 1 van 2 
 

 
 
 
 
 
LIJST VAN INGEKOMEN STUKKEN  
Behorende bij punt 4 van de agenda voor de raadsvergadering van donderdag 5 juli 2018 
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. 18 mei 2018, over de  

vastgestelde beleidsregels leerlingenvervoer Ridderkerk 2018. 
 

2. Raadsinformatiebrief van burgemeester en wethouders, d.d. 18 mei 2018, over afdoening 
raadstoezegging 396 inzake evaluatie Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond. 

 
3. Raadsinformatiebrief van burgemeester en wethouders, d.d. 23 mei 2018, over 

gronduitgifteovereenkomst woonzorgvoorziening Anjerstraat/Bloemenstraat. 
 

4. Raadsinformatiebrief van burgemeester en wethouders, d.d. 1 juni 2018, over het 
schoolzwemmen. 

 
5. Raadsinformatiebrief van burgemeester en wethouders, d.d. 1 juni 2018, over de stand van 

zaken cultuureducatie en voortgang van de ‘Uitgangspuntennotitie cultuureducatie in de 
breedte’. 

 
6. Raadsinformatiebrief van burgemeester en wethouders, d.d. 1 juni 2018, waarbij de 

rapportages bijtincidenten Ridderkerk 2016 en 2017 worden aangeboden. 
 

7. Raadsinformatiebrief van burgemeester en wethouders, d.d. 1 juni 2018, over het afsluiten 
van het project verzakelijking relatie met Stichting Sport en Welzijn. 

 
8. Raadsinformatiebrief van burgemeester en wethouders, d.d. 1 juni 2018, over de integrale 

controle van bedrijventerrein Donkersloot. 
 

9. Raadsinformatiebrief van burgemeester en wethouders, d.d. 1 juni 2018, over de afdoening 
van motie 2017-139 inzake onderzoek tiny houses. 

 
10. Motie van gemeenteraad Velsen, d.d. 9 april 2018, over verhoging van de BTW op gezond 

voedsel, met brief gericht aan het Ministerie van Volksgezondheid. 
 

11. Brief van Nederlandse Vereniging van Omwonenden en Windturbines (NLVOW), mei 2018, 
waarbij zij de toolkit omgevingsparticipatie aanbieden. 

 
12. Brief van Koepelschap voor het Buitenstedelijk Groen, d.d. 16 mei 2018, over de 

Jaarstukken 2017 van het Koepelschap voor het Buitenstedelijk Groen (KBG) en voordracht 
afwikkeling KBG. 

 
13. Mail van fractie Onafhankelijk Papendrecht, d.d. 28 mei 2018, over een lightrail van 

Sliedrecht via Papendrecht en Alblasserdam door Ridderkerk naar Rotterdam. 
 

14. Criminaliteitscijfers gemeente Ridderkerk eerste kwartaal 2018 
 

15. Folder ‘Samen voor een schone en afvalvrije gemeente’ Bestuurlijke aandachtspunten voor 
raadsleden  
 

2. Afdoening door B en W: 
 

 - 
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3. Preadvies van B en W: 
 1. Brief van Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, d.d. 11 april 2018, waarbij de begroting 

2019, de 1
e
 begrotingswijziging 2018 en jaarverslag 2017 wordt aangeboden. 

 
2. Brief van Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond, d.d. 16 april 2018, waarbij de 

voorlopige jaarstukken 2017, de gewijzigde begroting 2018 en de ontwerpbegroting 2019 
worden aangeboden alsmede de kaderbrief voor het jaar 2019. 

  
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, 8 juni 2018 
De voorzitter voornoemd, 

 
 
 
 
Mw. A. Attema 


