INGEKOMEN STUKKEN GERICHT AAN DE RAAD
Datum:
Weeknummer:

26 juni 2014

Aan de leden van de raad,
De in onderstaand overzicht vermelde brieven/ingekomen stukken, ingekomen in de periode
van 22 mei 2014 tot 25 juni 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 : Week

Omschrijving: onderwerp,
afzender, ontvangstdatum et
cetera

voorstel mbt procedure
van afhandeling raad

Opmerkingen tbv
bestuurlijke en/of
ambtelijke actie

1.

20140521 Motie raad IJsselstein
afkeuring winning schaliegas en
steenkoolgas

Geen

2.

20140522 Brief stichting Gemert
Bakel Toerisme en VVV GemertBakel Heerlijck Vrij.

2.

20140526 Afschrift brief
gemeenten Peelregio aan Eerste
Kamer inzake mantelzorgboete

Kennisnemen van de
motie. een eventuele
inhoudelijke (re)actie aan
de VNG laten
Kennisnemen van de
brief en het verzoek om
(aanvullend) middelen te
oormerken tbv toerisme
en recreatie. Dit
desgewenst betrekken
bij het debat vanwege de
begrotingsnota.
Kennisnemen van de
brief die van de
portefeuillehouders Wmo
in de Peel is uitgegaan
aan de eerste Kamer en
vaste kamer-commissie
SZW.
Kennisnemen van de
brief van AbvaKabo FNV
en CNV Publieke zaak
met het pleidooi voor een
open overleg en het
onacceptabel verklaren
van bevriezing van de
CAO SW. Desgewenst
het college uitnodigen de

Nr.

20140602 Onderhandeling CAO
SW

Indien de raad dit in
meerderheid aangeeft
(begrotings)voorstellen
ter zake voorbereiden

Geen

Zie hiernaast

3.

20140602 Reactie Seniorenraad
op vaststelling basistarieven HbH.

4.

20140603 Zienswijze
(veetransport bv) op ontwerpbestemmingsplan Uitbreiding Van
Kessel Olie Milheeze
20140603 Zienswijze op ontwerpbestemmingsplan Uitbreiding Van
Kessel Olie Milheeze

5.

20140610 Aanvulling zienswijze
op ontwerp-bestemmingsplan
Uitbreiding Van Kessel Olie
Milheeze
20140604 Reactienota reikwijdte
en detailniveau Noordoostcorridor

20140605 Benchmark 2013
afgifte elektrische apparaten

6.

20140610 Controleverklaring
jaarrekening.

7.

20140617 Verzoek uitbetaling
griffierecht
20140612 Oproep Voorjaarsnota
lastenverlichting voor
bedrijfsleven

8.
9.

20140619 Verzoek overlast van
Nederheide op te lossen
20140620 Brief met verzoek
verlaging hoge legesheffing
gastouderopvang

raad(scommissie) ter
zake nader te
informeren.
Kennisnemen van de
brief en verwijzen naar
het raadsbesluit d.d. 5
juni jl.
De zienswijze t.z.t.
betrekken bij de
behandeling van het
bestemmingsplan
De zienswijze t.z.t.
betrekken bij de
behandeling van het
bestemmingsplan
De aanvulling op de
zienswijze t.z.t.
betrekken bij de
behandeling van het
bestemmingsplan.
Kennisnemen van de
reactie van de Brabantse
Milieufederatie aan
Provinciale Staten
Kennisnemen van de
benchmark en de voor
Gemert-Bakel positieve
uitkomst.
De verklaring van de
accountant bij de
jaarstukken betrekken bij
de raadsbehandeling
d.d. 10 juli daarvan. De
accountant heeft de
jaarcijÍers goedgekeurd
Er is een goedkeurende
verklaring voor
getrouwheid, niet voor
rechtmatigheid.
In handen stellen
college.
De oproep van MKB
Nederland om
lastenverlichting
desgewenst betrekken
bij het debat vanwege de
voorjaarsnota.
In handen stellen van het
college
Kennisnemen van het
verzoek tot verlaging van
de leges op genoemd
punt.

Geen

Nota van reactie op de
zienswijze voorleggen

Nota van reactie op de
zienswijze voorleggen

Nota van reactie op de
aanvullende
zienswijze voorleggen

Geen

Geen

Zie hiernaast

Zie hiernaast
Afhankelijk van
raadsbehandeling.
Indien de raad dit in
meerderheid aangeeft
(begrotings)voorstellen
ter zake voorbereiden
Zie hiernaast
Afhankelijk van
raadsbehandeling.
Indien de raad dit in
meerderheid aangeeft
(begrotings)voorstellen

10. 20
0140623 Re
eactietermijn
n
ad
dviezen WM
MO Raden
Pe
eelgemeentten
20
0140625 Bu
urgerjaarverrslag

Kennisnem
men van de
e
primair tott het college
e
gerichte oproep.
o
Kennis ne
emen van he
et
door de bu
urgemeeste
er
geven bee
eld m.b.t. de
e
kwaliteit van
dienstverle
ening c.a..

ter zzake voorbe
ereiden.
nden
Brieff is al in han
van het college.
Geeen.

V.k.a. s
stukken (lig
ggen voor u ter inzage
e in de visiekamer) to
ot 2 juni 20014
20140521 Agenda en bijlage Algemene
A
L
Ledenverga
adering VNG
G 18-06-20114
20140521 Ledenbrrief bij contrributievoorsstel 2015 en
n bijlage
20140521 Ledenbrrief bij financieel jaarve
erslag 2013 en bijlage
20140521 Ledenbrrief bij organ
nisatie van uitvoerings
skracht en bijlage
b
20140521 Ledenbrrief voorstell aan ALV to
ot naamswiijziging com
mmissie milieeu en mobiliteit
20140521 Notulen buitengewo
one ALV 29
9-11-2013
20140522 ledenbriief voortgan
ng-informati ebeleid
20140604 bijlage factsheet
f
vo
oortgang afvvalwaterketen voorjaarr 2014
20140605 ledenbriief ontwikke
elingen boa openbare ruimte
r
20140605 ledenbriief voortgan
ng samenwe
erking in de
e waterketen
n
20140606 ledenbriief geweld in huiselijke
e kring en kindermishan
ndeling
20140606 ledenbriief invoering
g trekkingsrrecht PGB
20140613 ledenbriief amendem
ment op alvv voorstel orrganisatie uitvoeringsk
u
kracht onderdeel
Montferrland
20140625 Regioraad 25 juni 2014
2
20140625 Uitnodig
ging ALV Ve
ereniging Brrabantse Gemeenten
20140519 brief kab
binet kwalite
eitsimpuls sstelsel vrouw
wenopvang en huiselijkk geweld

de griffie
er,

P.G.J.M
M. van Boxte
el

C.c. aan
n: College van
v B&W

