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A.Stukken, waarvan wordt voorgesteld deze voor kennisgeving aan te nemen.
1. Brieven d.d. 13 oktober en 3 november 2014 van de VNG inzake bekendmaking
kandidaten bestuur en commissies.
2. Brief d.d. 13 oktober 2014 van de VNG inzake opzetten bestuurlijk netwerk wethouders
natuur.
3. Brief d.d. 14 oktober 2014 van de Nationale Ombudsman inzake handvatten
klachtbehandeling decentralisatie.
4. Brief d.d. 16 oktober 2014 van de Gedeputeerde Staten van Noord Brabant inzake
aanbieding visie Leiderschap en dienstbaarheid; samen op weg naar een (veer)krachtig
bestuur in Brabant.
5. Brief d.d. 21 oktober 2014 van de VNG inzake gevolgen 14.000 Wlz indiceerbaren.
6. Brief d.d. 30 oktober 2014 van de VNG inzake wijzigingen omgevingsrecht permanent
maken crisis- en herstelwet.
7. Brief d.d. 13 november 2014 van de Raad voor de financiële verhoudingen inzake
advies “Tussen betalen en bepalen, publieke bekostiging van maatschappelijk initiatief”.
8. Brief d.d. 13 november 2014 van de gemeente Dantumadiel inzake motie gemeente
Dongeradeel m.b.t. onderhandelingen cao Sociale Werkvoorziening.
9. Brief d.d. 18 november 2014 van de Inspectie van het Onderwijs inzake rapport
“Kwaliteit gemeentelijk toezicht kinderopvang 2013/2014”.
10. Brief d.d. 18 november 2014 van de Raad van State inzake bestemmingsplan uitbreiding
Peellandschapspark Voskuilenheuvel.
11. Brief d.d. 20 november 2014 van de VNG inzake afkoop regresrecht Wmo.
12. Brief d.d. 27 november 2014 van het Interbestuurlijk Toezicht van de Provincie inzake
uitvoeringsprogramma 2015 Interbestuurlijk Toezicht.
13. Brief d.d. 28 november 2014 van het ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties inzake per 1 januari 2015 geïndexeerde bedragen voor politieke
ambtsdragers van gemeenten en een bevestiging van de correctie m.b.t. de
tegemoetkoming ziektekostenverzekering voor raads- en commissieleden.
14. Brief van bezorgde inwoners uit Landhorst en Venhorst inzake plannen Mace.

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. 13 november 2014 van Het Frysk Platform GGZ cliënten inzake dringende
oproep vanuit (O) GGZ cliënten.
D.Stukken, ter advisering in handen van het college te stellen.
1. Brief d.d. 28 november 2014 van Abab Accountants en Adviseurs inzake kadernota
bestemmingsplanherziening Buitengebied 2016.
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