INGEKOMEN STUKKEN GERICHT AAN DE RAAD / POSTLIJST
Data:
15 april t/m 20 mei 2015
Datum raadsvergadering: 4 juni 2015
Aan:
de leden van de gemeenteraad
Cc:
college van B&W
Van:
de griffie
E-Suite nummer:
67710-2015
Aan de leden van de raad,
De in onderstaand overzicht vermelde brieven/ingekomen stukken, ingekomen in de periode
van 14 april 2015 tot en met 20 mei 2015, treft u onderaan als bijlage aan.
Heeft u op- of aanmerkingen?
Indien u op- of aanmerkingen hebt over de voorgestelde wijze van afdoening of anderszins,
dan wordt u verzocht dit bij de griffier kenbaar te maken of tijdens de raadsvergadering bij de
behandeling van het agendapunt 5: ‘ingekomen stukken’.
Brochures etc.
Brochures, documentatie en ander drukwerk die ter kennisname aan de raad zijn gezonden
en dus van minder persoonlijke aard zijn, worden in een v.k.a.-map, gedurende 4 weken, ter
inzage gelegd in de visiekamer.
Gemeentelijk
Omschrijving: onderwerp, afzender, ontvangstdatum
Nr. etcetera
1.
2.
3.
4.
5.

20150504 Zienswijze buurtbewoners inzake bestemmingsplan
Noord-Om
20150506 Stichting Ateliers Nazareth inzake behoud ateliers
Nazareth
20150508 Zienswijze Arag inzake ontwerpbestemmingsplan
Noord-Om
20150514 Zienswijze H.G.M. Poland inzake Haveltweg 63 -T9
Handel
20150514 Zienswijze Fam. van Berlo inzake De Weert Oldert
2 te Bakel

Regionaal
Omschrijving: onderwerp, afzender, ontvangstdatum
Nr. etcetera
1.
2.

20150422 Jaarrekening 2014 en meerjarenbegroting 20151019 ( inclusief aanvullende documenten) van de
gemeenschappelijke regeling BLINK
20150430 mail MRE inzake concept begroting 2016 + bijlage

voorstel m.b.t.
procedure van
afhandeling raad
In handen stellen
van college
In handen stellen
van college
In handen stellen
van college
In handen stellen
van college
In handen stellen
van college

voorstel m.b.t.
procedure van
afhandeling raad
Ter kennisname
Ter kennisname
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Provinciaal
Omschrijving: onderwerp, afzender, ontvangstdatum
Nr. etcetera
1.
2.
3.
4.

20150506 Uitnodiging van de Brabantse Milieufederatie inzake
Prinsessendag 2015 te Tilburg ( alleen voor dames)
20150511 Begrotingscirculaire (college en raad)
20150513 Brief Adviescommissie Agrarische Bouwaanvragen
inzake Jaaroverzicht 2014
20150518 Gemeente Boxtel inzake inbrengen van motie bij
VNG tegen schaliegas

voorstel m.b.t.
procedure van
afhandeling raad
Ter kennisname
Ter kennisname
Ter kennisname
Ter kennisname

Raad van State (ter kennisname, liggen voor u ter inzage in de visiekamer)
20150417 RvS inzake beroepschrift buitengebied door M.P. Kanters
20150417 RvS inzake verzoek tot toezending stukken n.a.v. beroepschrift buitengebied
20150417 RvS inzake uitnodiging zitting planschade Verbakel 7-7-2015
20150422 RvS inzake verstrekking documenten stedelijk gebied
20150422 RvS inzake beroepschrift BP De Bloemerd door T.J. Musch
20150423 RvS inzake intrekking bezwaarschrift De Bloemerd door T.J. Musch
20150424 RvS inzake planschade - geen nader onderzoek en uitspraak binnen 6 weken
20150429 RvS inzake hoger beroep omgevingsvergunning W.J. van Kessel
V.k.a. stukken (liggen voor u ter inzage in de visiekamer)
20150416 Brief VNG inzake vervallen stedenbouwkundige bepalingen bouwverordening +
bijlage
20150420 Brief Adviseursnetwerk Verkeer en Vervoer inzake verkeerskundig advies
20150424 Mail jeugdwelzijnsberaad inzake medezeggenschap van kinderen en jongeren en
de nieuwe Jeugd wet + Bijlage
20150506 Brief VNG inzake stand van zaken implementatie Individueel Keuzebudget
20150506 Brief VNG inzake FLO-overgangsrecht wijziging leeftijdsafhankelijke factoren
20150508 Brief VNG inzake uitplaatsing-vergunninghouders-en-platform-opnieuw-thuis
20150508 Brief VNG inzake green-deal openbaar toegankelijke elektrische
laadinfrastructuur
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