INGEKOMEN STUKKEN GERICHT AAN DE RAAD
Datum:

22 mei 2014

Aan de leden van de raad,
De in onderstaand overzicht vermelde brieven/ingekomen stukken, ingekomen in de periode
van 24 april 2014 tot 21 mei 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 : 24 april t/m 21 mei 2014
RAADSVERGADERING: 5 juni 2014
Diginet nummer 885980

Omschrijving: onderwerp, afzender,
ontvangstdatum et cetera

voorstel mbt
procedure van
afhandeling raad

Opmerkingen tbv
bestuurlijke en/of
ambtelijke actie

1.

20140424 Uitspraak BP Bakel,
Milheeze en De Rips

Kennisnemen van de
uitspraak.

2.

20140429 Verlenging termijn indienen
verweerschrift

Kennisnemen van de
verlengde termijn.

3.

20140507 Mededeling kennisname
zienswijze mbt strategische kadernotitie
Participatiewet

4.

20140507 RvS Kopieën ingediende
stukken

5.

20140509 Verzoek gratis milieupas
Carnavalsvereniging “De Loatbloeiers”

Kennisnemen dat de
mbt Kadernota
Participatiewet
ingediende
zienswijzen als
aandachtspunten
worden betrokken bij
de voorbereiding en
de invoering van de
Participatiewet.
Kennisnemen van de
nader ingediende
stukken.
Het verzoek is in
kopie aan de raad
gezonden. En
primair, al, in handen
van het college.
Kennis nemen van
kopie verzoek.

Beoordelen welke
(re)actie dient te
volgen.
Gepast gebruik
maken van de
verlengde termijn.
Geen.

Nr.

Gepast op reageren
bij de zitting.
Inhoudelijke reactie
tbv het college
ambtelijk
voorbereiden.

6.

20140512 Zienswijze bestemmingsplan
"Gemert-Bakel Buitengebied Herziening
April 2014"

7.

20140513 Bezwaar
Handhavingsverzoek Golfbaan Bakel

8.

20140516 Verzoek stand van zaken
zienswijze

9.

20140520 Zienswijze BP Molenrand

10. 20140520 Toetsingsaspecten en
ontwikkelingen begroting 2015

11. 20140521 Zienswijze provincie
ontwerpbestemmingsplan
`Buitengebied herziening april 2014'

12. 20140521 Woonthermometer

Kennisnemen van de
zienswijze en deze
betrekken bij de
raadsbehandeling
bestemmingsplan.
Kennisnemen van
handhavingsverzoek
en in handen stellen
van het college.
Indiener via diens
gemachtigde
informeren over de
stand van zaken, de
gevraagde
informatie, en de
geplande
behandeling door
commissie en raad.
Kennisnemen van de
zienswijze en deze
betrekken bij de
raadsbehandeling
bestemmingsplan.
Kennis nemen van
toetsingsaspecten en
in handen stellen van
college.
Kennisnemen van de
zienswijze en deze
betrekken bij de
raadsbehandeling
bestemmingsplan.
Van het via de
woonthermometer
geboden beeld
kennisnemen.

Nota van reactie op
de zienswijze
voorbereiden.

College bevoegd.

Reactie zoals
hiernaast
aangegeven.

Nota van reactie op
de zienswijze
voorbereiden.

Betrekken bij
ambtelijk /
bestuurlijke
voorbereiding
begroting.
Nota van reactie op
de zienswijze
voorbereiden.

Geen.

V.k.a. stukken (liggen voor u ter inzage in de visiekamer)
20140428 Uitnodiging conferentie 'Burgerparticipatie en de gemeenteraad van de toekomst'
op 5 juni 2014
20140430 Gemeenschappelijk Financieel Toezichtkader Kwestie van Evenwicht
20140506 Aangenomen motie gemeente Oostzaan bezuinigingen chronisch zieken.msg
20140506 Uitnodiging informatieve kennismaking met de huisartsenzorg 19 mei 2014
20140506 VNG ledenbrief overgang naar SEPA
20140508 VNG ledenbrief indexering wijziging subsidies welzijn en cultuur 2013-2015 en
bijlage
20140515 VNG ledenbrief WMO en bijlage Concept modelverordening MO
20140515 Uitnodiging Open Dag BRONLAAK t.a.v. College van B en W gemeenteraad op 9
juni 2014
20140515 Email Belangrijke informatie voor BW en gemeenteraad over Wet Markt en
Overheid
20140515 Uitnodiging op bezoek bij …. Combinatie Jeugdzorg

20140519 VNG ledenbrief dienstverlening directie Europa VNG
20140519 Motie Kinderpardon
20140519 Factsheet Zorgboog en Zuidzorg en uitnodiging gemeenteraad in september

de griffier,

C.c. aan: College van B&W

