Raadsvergadering d.d. 12 juli 2021
Betreft: ingekomen stukken en mededelingen.
A. Stukken ter kennisname.
1. Brief (206) d.d. 140621 van INretail inzake input voor gemeenteraadsverkiezingen 2022.
2. Brief (207) d.d. 140621 van VNG inzake ledenbrief coronacrisis nummer 31.
3. Brief (208) d.d. 140621 van gemeente Roermond inzake motie ondersteunen actie Raden in
Verzet.
4. Brief (209) d.d. 140621 van gemeente Roermond inzake motie bezwaarschriften WOZ via NoCure-No-Pay kosten de gemeenschap veel tijd en geld.
5. Brief (210) d.d. 160621 van gemeente Krimpen aan den IJssel inzake motie borstonderzoek
vrouwen
6. Brief (211) d.d. 170621 van Stichting Leven met de Aarde inzake brandbrief uit Winterswijk voor
alle gemeenten met een RES die aangestuurd wordt door de gemeente.
7. Brief (212) d.d. 170621 van gemeente Nederweert inzake motie borstonderzoek vrouwen.
8. Brief (213) d.d. 180621 van Raden in Verzet inzake voortgangsnotitie juni 2021.
9. Brief (214) d.d. 180621 van de heer Brueren inzake aanbevelingen voor gemeenteraden bij
vaststelling en vervolgproces RES 1.0 Zuid-Limburg.
10. Brief (215) d.d. 210621 van ASD inzake advies betreffende versterkingsplan SD.
11. Brief (218) d.d. 210621 van VNG inzake ledenbrief Omgevingswet.
12. Brief (219) d.d. 230621 van de heer Pieters inzake rechtmatigheid van windturbine
vergunningen.
13. Brief (220) d.d. 230621 van KHN inzake suggesties voor partijenprogramma
gemeenteraadsverkiezingen 2022.
14. Brief (221) d.d. 240621 van Antidiscriminatievoorziening Limburg inzake monitor discriminatie
2020 Limburg.
15. Brief (222) d.d. 240621 van VNG inzake ledenbrief coronacrisis 33.
16. Brief (223) d.d. 250621 van VNG inzake raadsledennieuwsbrief juni 2021.
17. Brief (224) d.d. 280621 van Adviesraad Sociaal Domein inzake jaarverslag 2020.
18. Brief (225) d.d. 280621 van Seniorenraad Valkenburg aan de Geul inzake jaarverslag 2020.
19. Brief (226) d.d. 280621 van Raad voor het Openbaar Bestuur inzake advies Droomland of
niemandsland? Uitgangspunten voor het besturen van regio’s.
20. Brief (227) d.d. 280621 van gemeente Barneveld inzake proces warmtevisie.
21. Brief (228) d.d. 300621 van Ruimte voor Collectief Wonen inzake reminder passend beleid voor
collectieve en andere woonvormen.
B. Stukken gericht aan de raad, welke voor afdoening worden terugverwezen naar het
college, maar met het verzoek van tevoren een notitie voor te leggen aan de aangegeven
raadsadviescommissie.
Voor dit onderdeel zijn geen stukken ontvangen.

C. Stukken gericht aan de raad en het college, welke ter afdoening in handen van het college
worden gesteld.
1. Brief (216) d.d. 210621 van de heer Reijnen namens Bewonerscollectief Langen Akker inzake
reactie op stukken t.b.v. de commissie SOB: ontwikkelvisie kern Berg.
2. Brief (217) d.d. 210621 van de heer Dautzenberg namens VHV Sjinborn inzake nieuwe armaturen
veldverlichting VHV Sjinborn / Stichting Kunstgrasveld Valkenburg.
3. Brief (229) (1194597) d.d. Restaurant De Aw Geul inzake verzoek handhaving en verwijderen 3
houten huizen op Camping Vinkenhof.

