Raadsvergadering d.d. 11 oktober 2021
Betreft: ingekomen stukken en mededelingen.
A. Stukken ter kennisname.
1. Brief (230) d.d. 020721 van VNG inzake wijziging Model-APV i.v.m. Omgevingswet.
2. Brief (232) d.d. 060721 van Efiber inzake snel internet Limburg.
3. Brief (233) d.d. 080721 van Stichting Kastelen, historische Buitenplaatsen en Landgoederen
(sKBL) inzake oproep gemeenteraadsverkiezingen 2022.
4. Brief (234) d.d. 080721 van Stichting Lezen en Schrijven inzake handreiking Laaggeletterdheid
voor de gemeenteraadsverkiezingen 2022.
5. Brief (235) d.d. 090721 van VNG inzake ledenbrief voortgang verplicht energielabel C voor
kantoren in 2023 binnen de gemeente.
6. Brief (236) d.d. 090721 van RUD Zuid-Limburg inzake begroting 2022.
7. Brief (237) d.d. 090721 van Gedragsverandering.nl inzake factsheet praktische tips corona.
8. Brief (238) d.d. 090721 van de heer Van Kooten namens een delegatie van het Regenboogteam
inzake corona vaccinatiebeleid voor kinderen en mRNA vaccins.
9. Brief (239) d.d. 120721 van VNG ledenbrief inzake ledenraadpleging onderhandelaarsakkoord
Cao SW 2021 – 2025.
10. Brief (240) d.d. 120721 van Omnibuzz inzake aanpassing planning gemeenteraden 2021.
11. Brief (241) d.d. 140721 van de heer inzake uitspraak Raad van State betreffende windturbines.
12. Brief (242) d.d. 140721 van BsGW inzake Begroting 2022 BsGW.
13. Brief (243) d.d. 140721 van VNG ledenbrief inzake Benoeming tijdelijke adviseurs in VNG
bestuur en commissies en overdracht taken commissievoorzitter Ruimte, Wonen & Mobiliteit.
14. Brief (244) d.d. 140721 van gemeente Schiermonnikoog inzake motie borstonderzoek van
levensbelang.
15. Brief (245) d.d. 150721 van VNG inzake ledenbrief Zorg en Veiligheid over de Wet straffen en
beschermen, Wvggz en Wzd.
16. Brief (246) d.d. 160721 van Agrobosbouw inzake kans op extreme weersomstandigheden.
17. Brief (247) d.d. 190721 van Lysias Advies inzake rapport bijlagen en persbericht
rekenkameronderzoek BsGW.
18. Brief (248) d.d. 200721 van Metaalunie inzake input voor gemeenteraadsverkiezingen.
19. Brief (249) d.d. 200721 van VNG ledenbrief inzake VNG kiest voor gedeelde invoervoorziening
Single Digital Gateway.
20. Brief (250) d.d. 200721 van KHN inzake wateroverlast.
21. Brief (251) d.d. 210721 van Alliantie Tegen Uitbreiding MAA inzake persbericht over MAA.
22. Brief (252) d.d. 220721 van VNG inzake ledenbrief implementatie informed consent.
23. Brief (253) d.d. 220721 van VNG inzake ledenbrief coronacrisis nummer 34.
24. Brief (254) d.d. 230721 van gemeente Tiel inzake borstonderzoek bij vrouwen.
25. Brief (255) d.d. 230721 van gemeente Brunssum motie inzake wateroverlast in Limburg.
26. Brief (256) d.d. 230721 van Waterschap Limburg inzake pamflet gemeenteraadsverkiezingen.
27. Brief (257) d.d. 300721 van Veiligheidsregio Zuid-Limburg inzake financiële documenten
Burgernet Limburg.
28. Brief (258) d.d. 020821 van gemeente Heusden inzake motie borstonderzoek vrouwen.
29. Brief (259) d.d. 030821 van gemeente Stede Broec inzake borstonderzoek vrouwen.
30. Brief (260) (119558) d.d. 060821 van de heer Visser namens Stichting Natuurlijk Geuldal inzake
puin op wandelpaden en veldwegen.
31. Brief (261) d.d. 110821 van Omnibuzz inzake de beantwoording op de ingediende zienswijze
inzake de begrotingswijziging 2021-1 en de begroting 2022 en meerjarenraming, alsmede de
jaarrekening 2020.
32. Brief (262) d.d. 170821 van Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk inzake rol van
vrijwilligers.
33. Brief (263) d.d. 230821 van Burgerplatform Denktank MAA Werkgelegenheid inzake
werkgelegenheid door MAA en toekomststrategie voor MAA.
34. Brief (264) d.d. 240821 van Mission Reuse team inzake input voor gemeenteraadsverkiezingen.
35. Brief (265) d.d. 260821 van gemeente Kerkrade inzake motie borstonderzoek vrouwen.

36. Brief (266) d.d. 260821 van VNG ledenbrief inzake wijziging VNG Model Huisvestingsverordening;
toevoeging regels toeristische verhuur.
37. Brief (267) d.d. 310821 van gemeente West Betuwe inzake motie borstonderzoek vrouwen.
38. Brief (268) d.d. 310821 van de heer Cloosterman inzake klimaatverandering.
39. Brief (269) d.d. 310821 van Stichting Stop inzake unieke webshop voor bestrijding
kinderarmoede in natura.
40. Brief (270) d.d. 010921 van VNG inzake ledenbrief Modelverordening Riool- en Waterzorgheffing
vervangt Modelverordening Rioolheffing.
41. Brief (271) d.d. 060921 van LOGA inzake circulaire Regeling Netto FLO spaartegoed.
42. Brief (272) d.d. 070921 van Natuurmonumenten inzake petitie insectenvriendelijker
groenbeheer.
43. Brief (273) d.d. 090921 van gemeente Vlieland inzake borstonderzoek.
44. Brief (274) d.d. 130921 van Burgerplatform Denktank-MAA inzake Input van Burgerplatform
Denktank-MAA voor uitgangpunten MKBA.
45. Brief (275) d.d. 160921 van Werkgroep Onderwijs van Stichting Hoogbegaafd inzake persbericht
over event 'Samen debatteren Ziek van school'.
46. Brief (276) d.d. 190921 van Vluchtelingenwerk inzake oproep opvangen asielzoekers en
huisvesting statushouders.
47. Brief (277) d.d. 200921 van Stichting Natuurlijk Geuldal inzake reactie raadsnota verklaring van
geen bedenkingen Kasteel Geulzicht.
48. Brief (278) d.d. 230921 van gemeente Woensdrecht inzake motie borstonderzoek.
49. Brief (279) d.d. 240921 van VNG inzake raadsledennieuwsbrief september 2021.
50. Brief (280) d.d. 240921 van VNG inzake ledennieuwsledenbrief coronacrisis nummer 35.
51. Brief (281) d.d. 270921 van familie Van Beek inzake compliment burgemeester Prevoo.
52. Brief (282) d.d. 280921 van gemeente Nissewaard inzake motie oproep tot wetswijziging
afschaffing 6 maanden termijn toetsing huur.
53. Brief (283) d.d. 290921 van Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport inzake reactie op
motie borstonderzoek.
54. Brief (284) d.d. 290921 van gemeente Heerhugowaard inzake motie bevolkingsonderzoek
borstkanker.
55. Brief (285) d.d. 290921 van VNG inzake reactie op rijksbegroting 2022.

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 (231) (1194851) d.d. 060721 van Stichting Behoud Leefmilieu Limburg inzake
bezwaarschrift tegen besluiten RES 1.0, subsidiair ziens.

