
  

 
 
 
 
LIJST VAN INGEKOMEN STUKKEN  
Behorende bij punt 2 van de agenda voor de raadsvergadering van donderdag 31 mei 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. 24 januari 2018, over de stand van 
zaken wat betreft de ruimtelijke reservering van de Ridderkerklijn. 
 

2. Raadsinformatiebrief van burgemeester en wethouders, d.d. 8 maart 2018, waarbij de zorgkaart 
‘Kernboodschappen Ridderkerk, Gezondheid in kaart 2018’ wordt aangeboden. 

 
3. Raadsinformatiebrief van burgemeester en wethouders, d.d. 9 maart 2018, over de stand van 

zaken wat betreft het afvalbakkenplan. 
 

4. Raadsinformatiebrief van burgemeester en wethouders, d.d. 9 maart 2018, inzake concept 
ontwerp-omgevingsplan Donkersloot. 

 
5. Raadsinformatiebrief van burgemeester en wethouders, d.d. 9 maart 2018, waarbij de 

samenvatting van de rapporten burgerpeiling en klantentevredenheidsonderzoek balie najaar 
2017 wordt aangeboden. 

 
6. Raadsinformatiebrief van burgemeester en wethouders, d.d. 9 maart 2018, over de stand van 

zaken m.b.t. de invoering van het afvalbeleid. 
 

7. Raadsinformatiebrief van burgemeester en wethouders, d.d. 15 maart 2018, waarbij de 
Bestuursrapportage Sociaal Domein over het derde kwartaal 2017 wordt aangeboden. 

 
8. Raadsinformatiebrief van burgemeester en wethouders, d.d. 15 maart 2018, over het 

contracteren van Amare Vastgoed B.V. voor de ontwikkeling van Driehoek Het Zand. 
 

9. Raadsinformatiebrief van burgemeester en wethouders, d.d. 15 maart 2018, over het besluit tot 
ondertekenen van het convenant Aardgasvrije Nieuwbouw Zuid-Holland van Stedin. 

 
10. Raadsinformatiebrief van burgemeester en wethouders, d.d. 15 maart 2018, over rookvrije 

speelplekken in de gemeente Ridderkerk. 
 

11. Raadsinformatiebrief van burgemeester en wethouders, d.d. 22 maart 2018, over afdoening van 
motie 2017-147 en deelname aan Operatie Steenbreek. 

 
12. Raadsinformatiebrief van burgemeester en wethouders, d.d. 22 maart 2018, over de plannen 

van Stichting Evenementen Ridderkerk (SER) voor het organiseren van een feestweek in 
september 2018 op het Koningsplein. 

 
13. Raadsinformatiebrief van burgemeester en wethouders, d.d. 22 maart 2018, over de 

ontwikkelingen inzake Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde en vastgestelde 
intentieovereenkomst tussen de 5 gemeenten. 

 
14. Raadsinformatiebrief van burgemeester en wethouders, d.d. 22 maart 2018, waarbij het 

Jaarverslag Wabo-vergunningen 2017 en Uitvoeringsprogramma Wabo-vergunning 2018 
worden aangeboden. 

 
15. Raadsinformatiebrief van burgemeester en wethouders, d.d. 22 maart 2018, over de stand van 

zaken van een uitgevoerd onderzoek betreffende toekomstvisie van Huys ten Donck. 
 



  

16. Raadsinformatiebrief van burgemeester en wethouders, d.d. 22 maart 2018, over de kosten van 
verbouwing van het pand aan Koningsplein 2-5 als gevolg van de verhuizing van de wijkteams. 

 
17. Raadsinformatiebrief van burgemeester en wethouders, d.d. 22 maart 2018, waarbij het 

Werkplan 2018 van de DCMR Milieudienst Rijnmond wordt aangeboden. 
 

18. Raadsinformatiebrief van burgemeester en wethouders, d.d. 29 maart 2018, over een nieuwe 
partij voor de bedrijfsvoering van buslijn 601 en het afdoen van motie 2017-150. 

 
19. Raadsinformatiebrief van burgemeester en wethouders, d.d. 29 maart 2018, waarbij het 

Jaarverslag Leerplicht Ridderkerk 2015-2016 en 2016-2017 en het werkplan worden 
aangeboden. 

 
20. Raadsinformatiebrief van burgemeester en wethouders, d.d. 29 maart 2018, over de stand van 

zaken met betrekking tot de uitgifte van Cornelisland. 
 

21. Raadsinformatiebrief van burgemeester en wethouders, d.d. 5 april 2018, waarbij de 
Beleidsregel Wet aanpak woonoverlast Ridderkerk 2018 wordt aangeboden. 

 
22. Raadsinformatiebrief van burgemeester en wethouders, d.d. 26 april 2018, over het aangaan 

van een intentieovereenkomst met Stichting Het Huys ten Donck. 
 

23. Raadsinformatiebrief van burgemeester en wethouders, d.d. 26 april 2018, over het thuis horen 
van bezwaarmakers. 

 
24. Brief van AB GR BAR-organisatie, d.d. 8 februari 2018, aan de gemeenteraden met Rapportage 

onderzoek verdeelsystematiek BAR-organisatie. 
 

25. Mail van onze accountant, d.d. 21 februari 2018, over gestelde vragen ten aanzien van een 
verwacht tekort bij de BAR-organisatie. 

 
26. Motie van gemeenteraad Oldenzaal, d.d. 19 februari 2018, inzake kinderpardon. 

 
27. Brief van Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, d.d. 26 februari 2018, over het opstellen van hun 

programmabegroting 2019 en het aanbieden van de vastgestelde Kadernota 2019. 
 

28. Mail van Natuur & Milieu, d.d. 27 februari 2018, over duurzaamheid gemeenten 
 

29. Motie van gemeenteraad Oosterhout, d.d. 27 februari 2018, inzake gang van zaken ontslag 
burgemeester. 

 
30. Brief van Jeugdzorg Nederland, FNV en CNV Zorg & Welzijn en FBZ, maart 2018, met oproep 

om de jeugdzorg in de gemeente (nog) beter te maken. 
 

31. Mail van H. Dekker, d.d. 1 maart 2018, over het prioriteren van de slachtoffers van houtstook en 
actie te ondernemen. 

 
32. Mail van Leven met de Aarde, d.d. 3 maart 2018, met oproep om aandacht te schenken aan de 

realisatie van de doelen in de klimaatakkoorden Parijs. 
 

33. Brief van dhr. R.L. Lichtert, d.d. 5 maart 2018, over ondergrondse containers, met antwoordbrief 
griffier. 

 
34. Brief van CNV Connectief, d.d. 6 maart 2018, over wensen voor gemeentelijk beleid. 

 
35. Brief van provincie Zuid-Holland, d.d. 6 maart 2018, met de begrotingscirculaire 2019-2022 

gemeenten en afschrift begrotingscirculaire 2019-2022 gemeenschappelijke regelingen. 
 

36. Brief van OTTO Workforce, d.d. 7 maart 2018, over huisvesting arbeidsmigranten. 
 

 



  

 
37. Brief van de rekenkamercommissie  Ridderkerk, d.d. 7 maart 2018, waarbij het Jaarverslag 2017 

en Jaarplan 2018 wordt aangeboden. 
 

38. Brief van Metropoolregio Rotterdam Den Haag, d.d. 7 maart 2018, met definitief Programma van 
Eisen en gunningsbesluit concessie Parkshuttle 2018–2033. 
 

39. Mail van dhr. H. Dekker, d.d. 8 maart 2018, met voorbeelden ter verduurzaming. 
 

40. Brief van Buro Jansen & Janssen, d.d. 16 maart 2018, over de invoering van de Wet op de 
inlichtingen en- veiligheidsdiensten. 

 
41. Brief van Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard, d.d. 16 maart 2018, waarbij de 

vastgestelde jaarstukken worden aangeboden. 
 

42. Brief van Minister Ollongren, d.d. 19 maart 2018, met informatie over screening kandidaat-
wethouders en rapport “Interveniëren in gemeenten met aanhoudende bestuurlijke problemen. 

 
43. Brief van de Raad voor het Openbaar Bestuur, d.d. 20 maart 2018, met Advies voor de Publieke 

zaak. 
 

44. Brief van Public Affairs, d.d. 22 maart 2018, over onderwerp: ‘Maak de input van het 
collegeakkoord openbaar’ 

 
45. Mail van stichting Nederlandse en Lokale Publieke Omroepen, d.d. 22 maart 2018 over lokale 

media. 
 

46. Brief van FNV, d.d. 22 maart 2018, over het onderwerp ‘kies sociaal’. 
 

47. Mail van Pharos, d.d. 22 maart 2018, over gelijke gezondheidskansen met brief van voormalig 
staatssecretaris Van Rijn aan de Tweede Kamer. 

 
48. Mail van Natuurmonumenten, d.d. 26 maart 2018, met Manifest ‘Groen verdient de ruimte’ en 

tien tips voor een groen gemeente. 
 

49. Brief van Overmorgen, d.d. 26 maart 2018, over de vier grootste veranderingen de komende vier 
jaar. 

 
50. Brief van Stichting van het Onderwijs, d.d. 26 maart 2018, over de realisatie van de 

samenwerking onderwijs, opvang en zorg in kindcentra. 
 

51. Brief van de Nederlandse Vereniging van Makelaars en Taxateurs, d.d. 27 maart 2018, met een 
vijftal aanbevelingen voor de woningmarkt. 

 
52. Brief van de Veiligheidscoalitie, d.d. 27 maart 2018, over opname van verkeersveiligheid in 

coalitieakkoorden. 
 

53. Brief van CNV Overheid, d.d. 28 maart 2018, over goed werkgeverschap en aandachtspunten 
voor de nieuwe raadsleden. 

 
54. Brief van Vereniging Eigen Huis, d.d. 28 maart 2018, met informatie over het betrekken van 

burgers waarbij het participatiehandvest wordt aangeboden. 
 

55. Afschrift van de brief van het college, d.d. 29 maart 2018, als antwoord op de schriftelijke vragen 
ex artikel 40 Reglement van orde van het raadslid mevrouw P. van Nes-de Man inzake de 
overgang van De Blauwkai naar het Zuiden. 

 
56. Mail van Kinderrechtenorganisaties, d.d. 29 maart 2018, waarin zij aandacht vragen voor 

armoede onder kinderen in Nederland. 
 

57. Brief van FNV mooi, april 2018, over het vestigingsbeleid uiterlijke verzorging. 



  

58. Brief van de Nationale Ombudsman, april 2018, met uitleg over zijn werkzaamheden. 
 

59. Brief van de Dierenbescherming, d.d. 3 april 2018, waarbij de Nota Aanbevelingen Gemeentelijk 
Dierenwelzijnsbeleid 2018-2021 en Dierenbescherming Gemeente en Dieren 2018-2021 wordt 
aangeboden. 

 
60. Brief van Koninklijke Algemene Kappersorganisatie, d.d. 4 april 2018, met onderwerp ‘uw kapper 

doet een beroep op u’. 
 

61. Mail van NOC*NSF, d.d. 5 april 2018, met oproep om te investeren in de maatschappelijke 
kracht van sport. 

 
62. Brief van Cedris, via mail 5 april 2018, waarbij de folder  'De Zes Instrumenten voor succesvolle 

uitvoering Participatiewet en banenafspraak’ wordt aangeboden.  
 

63. Mail van de Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer, d.d. 5 april 2018, over kinderrechten. 
 

64. Brief van het Longfonds, d.d. 11 april 2018, over luchtkwaliteit. 
 

65. Brief van Kindcentra 2020, d.d. 11 april 2018, over gelijke kansen voor alle kinderen. 
 

66. Brief van het Schakelteam, d.d. 11 april 2018, over het investeren in personen met verward 
gedrag. 

 
67. Afschrift van de mail van de Nationale Ombudsman aan de burgemeester, d.d. 11 april 2018, 

met rapport Burgerinitiatieven. 
 

68. Brief van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, d.d. 13 april 2018, waarbij de voorlopige 
jaarstukken 2017 worden aangeboden. 

 
69. Brief van Minister Ollongren, d.d. 17 april 2018, waarbij zij aanbied te faciliteren bij het 

ontwikkelen van een krachtige lokale democratie en met het verzoek om suggesties voor 
Actieprogramma Versterking Democratie en Bestuur. 

 
70. Afschrift van de brief van het college, d.d. 19 april 2018, als antwoord op de schriftelijke vragen 

ex artikel 40 Reglement van orde van het raadslid A. van Nes over automatische kwijtschelding. 
 

71. Afschrift van de antwoordbrief van het college aan mevrouw E. van Balen-Knijff, d.d. 19 april 
2018, op haar diverse vragen betreffende openbaar vervoer en het ophalen van afval.  

 
72. Brief van OTTO Workforce, d.d. 17 april 2018, met informatiememorandum huisvesting 

arbeidsmigranten. 
 

73. Brief van Samenwerkingsverband Wonen regio Rotterdam, d.d. 17 april 2018, over 
Woningmarktafspraken. 

 
74. Brief van Milieudefensie, via mail d.d. 24 april 2018, waarbij de routekaart ‘Eerlijk om naar 

gasloos wonen’ wordt aangeboden. 
 

75. Brief van Vereniging Huisvesters Arbeidsmigranten, d.d. 26 april 2018, met oproep om de 
urgentie van huisvesting arbeidsmigranten te onderkennen. 

 
76. Brief van METROCOV, d.d. 1 mei 2018, over het verbeteren van de concurrentiepositie van het 

openbaar vervoer t.o.v. autoverkeer. 
 

77. Mail van Stichting Dierenlot, d.d. 2 mei 2018, over de toekenning van vergoedingen aan lokale 
dierenhulpverleners. 

 
78. Brief Veiligheidsalliantie regio Rotterdam, d.d. 8 mei 2018, waarbij het jaarplan VAR 2018 en 

Jaarverslag 2017 wordt aangeboden. 
 



  

79. Verhalenbundel Help Waarkaniknaardewc  en Factsheet Gebrek aan toiletten in Nederland. 
 

80. Woonvisie Jaarverslag 2017. 
 

81. Manifest Gebruik de Boerderij van Stichting Agrarisch Erfgoed Nederland. 
 

82. Misdaadcijfers Ridderkerk 2017 totaal. 
 

83. Informatiebrochure van NLDelta. 
 

84. Pamflet ‘Benut het verleden, investeer in archeologie’ van archeologen Nederland. 
 

85. Pleidooi voor een ouderenvriendelijke samenleving van de coalitie voor een ouderenvriendelijke 
samenleving. 

 
86. Manifest ‘Samen voor beter’ van de Sociale Alliantie. 

 
87. Oproep van Controle Alt Delete met het advies om ambities op te nemen in het Integrale 

Veiligheidsplan. 
 

88. Oproep aan gemeenten van Comité 21 met Voorstel Uitgangspunten. 
 

2. Afdoening door B en W: 
 

 1. Brief van dhr. A. Lanting, d.d. 19 maart 2018, met o.a. een klacht over afval op straat. 
 

2. Mail van dhr. W.E. Boeringa, d.d. 18 april 2018, met verzoek om mening over het terugkopen 
van een afgestaan stuk grond aan gemeente (afschrift antwoordbrief wordt verstuurd aan raad). 

 
3. Preadvies van B en W: 
 1. Brief van de GGD Rotterdam-Rijnmond, d.d. 6 maart 2018, waarbij de concept Begroting 2019 

voor zienswijze wordt aangeboden. 
 

2. Brief van Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard, d.d. 14 maart 2018, waarbij de 
ontwerpbegroting 2019 met meerjarenperspectief 2020-2022 voor zienswijze wordt aangeboden. 
 

3. Brief van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, d.d. 28 maart 2018, waarbij de 
Ontwerpbegroting 2019 voor zienswijze wordt aangeboden. 

 
4. Brief van de DCMR milieudienst Rijnmond, d.d. 12 april 2018, waarbij de concept-begroting 2019 

voor zienswijze wordt aangeboden. 
 

5. Brief van Natuur en recreatieschap IJsselmonde, d.d. 20 april 2018, waarbij de  
ontwerp-programmabegroting 2019 voor zienswijze wordt aangeboden. 

 
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, 18 mei 2018 
De voorzitter voornoemd, 

 
 
 
 
Mw. A. Attema 


