INGEKOMEN STUKKEN GERICHT AAN DE RAAD
Datum:
Weeknummer:

23 april 2014

Aan de leden van de raad,

De in onderstaand overzicht vermelde brieven/ingekomen stukken, ingekomen in de periode
van 10 april 2014 tot 23 april 2014, treft u onderaan als bijlage aan. 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.
Overigens wordt de lijst opgenomen onder “ingekomen stukken” van de agenda voor de
eerstvolgende raadsvergadering.
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.

Postlijst gemeenteraad : 10 april t/m 23 april 2014
RAADSVERGADERING: 8 mei 2014
Diginet nummer 878895
Omschrijving: onderwerp, afzender,
Nr. ontvangstdatum et cetera

voorstel mbt
procedure van
afhandeling raad

Opmerkingen tbv
bestuurlijke en/of
ambtelijke actie

1.

Kennisnemen van de
brief.
Kennisnemen van de
brief van diverse
belangenorganisaties.
Kennisnemen van de
begrotingswijziging
en de daarop
gevraagde zienswijze
geven.
Kennisnemen van de
aanbiedingsbrief.
Kennisnemen van de
aanbiedingsbrief.
Kennisnemen van de
ontwerp begroting en
de daarop gevraagde
zienswijze geven.

Geen

2.

20140410 Tekstsuggesties
toekomstgericht winkelbeleid
20140414 aanpak armoede- en
schuldenproblematiek

3.

20140415 1e wijziging begroting 2014
VRBZO

4.

20140415 Aanbiedingsbrief
begrotingswijziging 2014 aan raden
20140415 Aanbiedingsbrief
ontwerpbegroting 2015 aan raden
20140415 Ontwerpbegroting 2015
VRBZO

5.
6.

7.

20140423 Brief initiatiefnemers
betreffende BP Grotels Goed

Kennisnemen van de
brief en de inhoud
daarvan desgewenst
betrekken bij het
besluit tot vaststellen
van het
bestemmingsplan.

Geen. Aan de VNG
overlaten hierop te
acteren.
Het college
verzoeken de raad
een concept
zienswijze voor te
leggen.
Geen.
Geen.
Het college
verzoeken de raad
een concept
zienswijze voor te
leggen.
Geen.

V.k.a. stukken (liggen voor u ter inzage in de visiekamer) tot 14 mei 2014
20140409 ledenbrief verzoek-tot-invullen-transitievolgsysteem-wmo
20140414 ledenbrief openstelling-vacatures-in-bestuur-en-commissies-van-de-vng
20140416 ledenbrief modelverordening-jeugdhulp
20140422 Uitnodiging bijeenkomst De Zorgboog 15 mei 2014
de griffier,

C.c. aan: College van B&W

