INGEKOMEN STUKKEN GERICHT AAN DE RAAD / POSTLIJST
Data:
Postlijst 25-02-2016 t/m 6 april 2016 Datum raadsvergadering:
21 april 2016
Aan:
de leden van de gemeenteraad
Cc:
college van B&W
Van:
de griffie
E-Suite nummer:
6313-2016
Aan de leden van de raad,
De in onderstaand overzicht vermelde brieven/ingekomen stukken, ingekomen in de periode
van 25 februari 2016 tot en met 6 april 2016, 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.

20160314 UPTA inzake reactie BP Voorontwerp Recreatiepark Kanthoeve Gemert

2.

20160317 Reactie op de brief van VRBZO 20150422 inzake
First Responders
20160321 Dankbrief Jan van Zomeren
20160317 Arag inzake zienswijze ontwerp BP Reijseweg 35

3.
4.

5.

20160322 Boskamp & Willems advocaten inzake Zienswijze
BP-TJ van der Heijden

6.

20160323 DAS inzake zienswijze ontwerp BP Reijseweg 35

7.
8.
9.

20160322 Aansprakelijkheidstelling Dhr. Jepsen
20160323 Dhr. Jepsen inzake terugkomen op schadeclaim
20160330 De Bunker inzake het inhoudelijk en financieel
jaarverslag van Jongerencentrum De Bunker 2015 + Bijlage

voorstel m.b.t.
procedure van
afhandeling raad
Kennisnemen van
de zienswijze en
deze betrekken bij
de behandeling van
het BP door de raad
Ter kennisname
Ter kennisname
Kennisnemen van
de zienswijze en
deze betrekken bij
de behandeling van
het BP door de raad
Kennisnemen van
de zienswijze en
deze betrekken bij
de behandeling van
het BP door de raad
Kennisnemen van
de zienswijze en
deze betrekken bij
de behandeling van
het BP door de raad
Ter kennisname
Ter kennisname
Ter kennisname
Eventueel betrekken
bij besluitvorming
raad over PvA De
Bunker
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10. 20160404 Gehandicaptenvereniging Houvast inzake
eigenbijdrage binnen de zorg + bijlage
Regionaal
Omschrijving: onderwerp, afzender, ontvangstdatum
Nr. etcetera
1.

20160226 Werkprogramma 2016 Metropoolregio Eindhoven

2.

20160226 Rekenkamerfunctie Metropoolregio Eindhoven

3.

20160308 Peel 6.1 - Aanbieding jaarstukken 2015 en
kadernota 2017

4.

20160319 Dhr. P. van Lieshout inzake onvrede over Helmond
en zijn bestuur

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

20160315 Provincie N-Brabant inzake goedkeuring 9de
begrotingswijziging 2016
20160326 Provincie N-Brabant inzake begrotingscirculaire
2016 Raad

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

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

Raad van State (ter kennisname, liggen voor u ter inzage in de visiekamer)
20160225 Kopie stukken BP Buitengebied herz. 2015 ingekomen beroepschrift Waterhof
20160226 Uitnodiging zitting Beroepschrift IGP Bakel-Milheeze Esperloop
20160307 Kopieën stukken wm revisievergunning Marcogas
20160309 Kopieën stukken BP buitengebied herz. 2015
20160310 Uitspraak inzake planschade MAP de Groot
20160318 Kopie intrekken beroep BP Stedelijke Gebieden
20160324 Oproep zitting BP Beekherstel Peelse Loop 9 juni 2016
20160404 Beroepschrift Bp Stedelijke gebieden, oktober 2015 door vd Akker
20160404 Verzoek indienen stukken tav het beroep BP Stedelijke gebieden okt 2015
20160405 Beroepschrift BP Stedelijke gebieden Doonheide Molenbroekseloop, sept 2015
20160405 Verzoek indienen stukken tav het beroep BP Stedelijke gebieden sept 2015
Doonheide Molenbroekseloop
V.k.a. stukken (liggen voor u ter inzage in de visiekamer)
20160229 Detailhandel Nederland inzake actie voor een goed detailhandelsklimaat
20160229 LSN biedt ondersteuning gemeenteraadsleden bij veiligheidsproblematiek
20160301 VNG ledenbrief inzake hoogte eigen bijdragen WMO + bijlage CAK
20160309 VNG ledenbrief inzake burgernet
20160316 VNG ledenbrief inzake openstelling vacatures bestuur en commissies + bijlage
20160323 Loga ledenbrief aandachtspunten ivm invoering nieuw hoofdstuk 3 CAR
20160329 VNG ledenbrief inzake vervolgtraject rapport Modernisering Cannabisbeleid
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