INGEKOMEN STUKKEN GERICHT AAN DE RAAD
Datum:
Week:
Datum raadsvergadering:

14 april 2014
06-03-2014 t/m 09-04-2014
24 april 2014

Aan de leden van de raad,
De in onderstaand overzicht vermelde brieven/ingekomen stukken, ingekomen in de periode
van 6 maart 2014 tot 9 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 : Week

Omschrijving: onderwerp, afzender,
ontvangstdatum et cetera

voorstel mbt procedure
van afhandeling raad

Opmerkingen tbv
bestuurlijke en/of
ambtelijke actie

1.

20140310 Brief DAS BP Marcogas,
Verzoek overmaking proceskosten

Uitvoering /
afwikkeling (doen)
oppakken.

2.

20140313 Brief tennisverenigingen
inzake privatisering
tennisaccommodaties

3.

20140313 Brief Vereniging Brabantse
Gemeenten inzake Veerkrachtig
Bestuur
20140319 Kopie Rapport Nationale
Ombudsman betreffende klacht

Kennisnemen van de
brief en deze voor
afhandeling in handen
stellen van het college.
Kennis nemen van het
dringende verzoek om
het college aan te sporen
met de belangen van
circa 100 tennissers
meer zorgvuldig om te
gaan. Het college
uitnodigen te reageren
op het gestelde t.a.v.
onduidelijkheid en
eenzijdig gewijzigde
afspraken.
Kennisnemen van de
brief.
Kennisnemen van het
rapport waarin wordt
geconcludeerd dat van
de gestelde
integriteitschending geen
sprake is, doch dat het
college onvoldoende
transparant optrad. In de

Geen

Nr.

4.

Indien de raad
daarom verzoekt,
inhoudelijk
toelichting geven.

Geen

5.

20140321 Brief GS : Goedkeuring 14e
begrotingswijziging 2013

6.

20140326 Brief OCW rapport Kwaliteit
gemeentelijk toezicht kinderopvang
2012-2013
20140326 Brief stichting Leergeld
aandacht positie kinderen in onze
gemeente

7.

8.

20140327 Brief St. Vrije Recreatie

9.

20140328 Brief RvS Bp Rooije
Hoefsedijk

10. 20140331 Aanvulling Zienswijze
Ontwerp BP Resort Grotels Goed
2014

11. 20140403 Brief RvS BP Recreatiepark
Elsendorp

aanhef van het rapport
meldt de ombudsman
abusievelijk dat het om
de gemeente Bergeijk
zou gaan en twee
inwoners van Eindhoven.
Kennis nemen van het
goedkeurende bericht
van Gedeputeerden
Staten Noord-Brabant.
Van de brief en het
rapport kennisnemen.
De oproep doorgeleiden
aan de partijen om bij de
onderhandelingen over
een nieuw
coalitieprogramma
prominent
aandacht te schenken
aan de
armoedeproblematiek in
de gemeente GemertBakel en meer
specifiek aan de positie
van kinderen.
De brief pleit voor
matiging van de
toeristenbelasting.
Kennisnemen van dit
pleidooi.
Het verzoek om
toezenden van de
vanwege het
beroepschrift relevante
stukken in handen
stellen van het college /
team.
Kennisnemen van de
aanvulling van de
zienswijzen en deze
betrekken bij de
behandeling van het
bestemmingsplan door
de raad.
In handen stellen van het
college zodat gehoor
gegeven kan worden aan
de oproep voor de zitting

Geen

Geen

In handen stellen
van de politieke
organisaties die
met een of meer
zetels zijn
vertegenwoordigd
in de raad.

Geen.

Vereiste stukken
laten uitgaan naar
de RvS.

Betrekken in de
nota van reactie
op de zienswijzen.

Adequaat
reageren op de
oproep.

V.k.a. stukken (liggen voor u ter inzage in de visiekamer) tot 24 april 2014
20140401_ledenbrief_gros-kansen-aan-de-grens en Rapport VNG Kansen aan de grens
20140307_ledenbrief_beeldvormingscampagne-we-gaan-meer-voor-elkaar-betekenen

20140312_ledenbrief_informatie-tbv-college-onderhandelingen
20140319 Ledenbrief VNG model-reglement-van-orde-voor-de-raad-en-modelverordeningop-de-raadscommissies
20140319 VNG ledenbrief_inkoop-jeugd-ggz-door-gemeenten
20140320_ledenbrief_groen-verbindt-voor-de-collegeonderhandelingstafel-en-hetcollegeakkoord
20140320_ledenbrief_ondersteuningsprogramma-energie
20140325 Brief gemeente Beuningen Motie Schaliegas
20140331_ledenbrief_vraagstukken-van-sociale-veiligheid-in-de-nieuwe-bestuursperiode
20140401_ledenbrief_informatie-rond-collegeonderhandelingen
20140402 Brief Provincie Noord-Brabant Huisvesting van verblijfsgerechtigden
20140402 VNG beleidsinstrumenten-gemeentelijke-bekostiging-lokale-omroepen
20140402_ledenbrief_model-financiele-verordening-ex-artikel-212-gemeentewet
20140402_ledenbrief_wijzigingen-woningwet-novelle
20140402_vng-nji-handreiking-mediawijsheid
20140403_ledenbrief_aandachtspunten-voor-gemeentelijk-mediabeleid
20140404 Brief st. Energieke regio VNG Ondersteuningsprogramma Energie
20140404_ledenbrief_implementatie-transitie-jeugd
20140408_ledenbrief_collectieve-actie
E-mail: Aanbevelingen Meer wonderen doen met weinig geld
E-mail: Ons Landschap Brief College BW en De Raad
E-mail: T.a.v. de leden van de gemeenteraad inzake brandweervrijwilligers
E-mail: VNG Lbr. 14009 FLO-overgangsrecht nieuwe ronde aanleveren gegevens
levensloopstorting
E-mail: Transitie Jeugd en Eigen Kracht

de griffier,

C.c. aan: College van B&W

