CON

GEMEENTE BOEKEL

Aan

: de raad van de gemeente Boekel

Betreft:

: ingekomen stukkenlijst

Datum

: 29 juni 2015

A.Stukken, waarvan wordt voorgesteld deze voor kennisgeving aan te nemen.
1. Brief d.d. 22 mei 2015 van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
en de Vereniging van Griffiers inzake boek inzake Grip op regionale samenwerking,
handreiking voor gemeenteraadsleden en griffiers.
2. Brief d.d. 27 mei 2015 van de VNG inzake motie Boxtel/Noordoostpolder inzake
Schaliegas plus preadvies bestuur.
3. Brief d.d. 29 mei 2015 van Wecycle inzake benchmark 2014 afgifte elektrische
apparaten (e-waste).
4. Brief d.d. 29 mei 2015 van Zicht Primair Onderwijs inzake vertrek dhr. Buuts.
5. Circulaire d.d. 2 juni 2015 van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties inzake wijziging bezoldiging burgemeesters en wethouders alsmede
wijziging tegemoetkoming ziektekostenverzekering raadsleden.
6. Brief d.d. 4 juni 2015 van de VNG inzake publicaties gemeente 2020 en Staat van de
gemeente.
7. Brief d.d. 5 juni 2015 van het LOGA inzake nieuw beloningshoofdstuk 3 CAR.
8. Brieven d.d. 8 juni 2015 aan provinciale en gedeputeerde staten en aan raad en college
van de gemeente Sint Anthonis ter uitvoering van de motie van de gemeenteraad van
Boekel aangaande de plannen voor mestverwerking in Landhorst;
ontvangstbevestigingen van provinciale staten en van raad en college van Sint Anthonis.
9. Brief d.d. 11 juni 2015 van de gemeente Oss inzake afstemmingsproces tussen
gemeenten en gemeenschappelijke regelingen in Brabant Noord.
10. Brief d.d. 16 juni 2015 van de VNG inzake voortgang samenwerking in de waterketen.
11. Brief d.d. 18 juni 2015 van de VNG inzake vervolg bed-bad-brood regeling.
12. Brief d.d. 20 juni 2015 van Verklaring Longfonds inzake houtrook en
gezondheidsschade.
13. Informatiebrief d.d. juni 2015 van de Omgevingsdienst Brabant Noord.
14. Brief d.d. 23 juni van het LOGA inzake wijzigingen CAR-UWO i.v.m. wijzigingen Wet
arbeid en zorg.
15. Brief d.d. 24 juni 2015 van wethouder Van de Loo inzake melding voornemen
nevenfunctie.
B. Stukken, te betrekken bij in de raad te behandelen agendapunt.
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C.Stukken, ter afdoening in handen van het college te stellen.
1. Brief d.d. 14 mei 2015 van dhr. Swarts inzake bezwaar tegen het besluit van de
gemeente tot wijziging van zijn adres.
2. Brief d.d. 23 mei 2015 van Bakkerij Merks inzake marktbakker.
3. Brief d.d. 22 juni 2015 van PSV Sint Jozef te Venhorst inzake project Natuurlijk Gaia,
Venhorst.
D.Stukken, ter advisering in handen van het college te stellen.
-Boekel, 2 juli 2015

de griffier,

de voorzitter,

M.R.P. Philipse

P.M.J.H. Bos

