INGEKOMEN STUKKEN GERICHT AAN DE RAAD / POSTLIJST
Data:
20180327 postlijst 1-3-2018 t/m 23-3-2018
raadsvergadering:
27 maart 2018
Aan:
de leden van de gemeenteraad
Cc:
college van B&W
Van:
de griffie
E-Suite nummer:
Aan de leden van de raad,
De in onderstaand overzicht vermelde brieven/ingekomen stukken, ingekomen in de periode
van 1-3-2018 tot en met 23-3-2018 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, ter inzage gelegd in de
visiekamer.
Gemeentelijk
Omschrijving: onderwerp, afzender, ontvangstdatum
Nr. etcetera
1.
20180313 Brief Kamp Willems Advocaten inzake
persoonsgebonden overgangsrecht Peeldijk 12a

2.

20180305 Van den Acker- van Iersel inzake zienswijze
Groene Kaart

3.

20180314 Maatschap van Deursen inzake aanvullende
zienswijze BP buitengebied 2017

4.

20180319 Bezwaarschrift Dortu en van Eekert inzake
Haveltweg

5.

20180320 Platoo inzake verzoek akkoord aantreden lid
Raad van Toezicht stichting PlatOO

6.

20180320 Koninklijke HOreca Nederland bezwaar tegen
vercommercialisering van horeca Golfbaan de Stippelberg
20180321 Biemans inzake vraag stand van zaken
afhandeling zienswijze BP Buitengebied 2017

7.

voorstel m.b.t. procedure
van afhandeling raad
Reeds betrokken bij
besluitvorming raad
persoonsgebonden
overgangsrecht Peeldijk
12a op 15 maart 2018
Kennisnemen en in handen
stellen van college om zo
nodig groene kaart en
bestemmingsplan meer
consistent te maken.
Kennisnemen en in handen
stellen van college. De
(aanvullende) zienswijze
wordt medio 2018
betrokken bij
raadsbehandeling van het
bestemmingsplan.
Kennisnemen en in handen
stellen van college. College
is bevoegd mbt dit bezwaar.
Kennisnemen en in handen
stellen van college opdat hij
het voorstel tot benoeming
door de raad voorbereidt.
Kennisnemen en in handen
stellen van college.
Kennisnemen en in handen
stellen van college.
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Regionaal
Omschrijving: onderwerp, afzender, ontvangstdatum
Nr. etcetera
1.
2.
3.

20180314 MRE aanbiedingsbrief en programmabegroting
2019
20180320 Motie gemeenteraad Reusel-De Mierden inzake
zienswijze GGD algemene reserve
20180315 Aanbieden ontwerp programma begroting 2019
GGD Brabant Zuidoost

voorstel m.b.t.
procedure van
afhandeling raad
Ter kennisname
Ter kennisname
Ter kennisname. In
handen stellen college
zodat hij de zienswijze
raad kan voorbereiden tbv
raadsvergadering 31 mei.

Raadsinformatienota
Omschrijving: ontvangstdatum, onderwerp
Nr.
1.
20180307 RIN Start woningbouwproject Doonheide II
2.
20180308 RIN Voortgang motie verkeersveiligheid
3.
20180313 RIN Brief Veerkrachtig Bestuur
4.
20180314 RIN Resultaten onderzoek optische controle huishoudelijke ondersteuning
Wmo
5.
20180315 RIN BP partiële herziening “Gemert-Bakel Stedelijke gebieden, april 2018
6.
20180320 RIN Doorgaande wegen Gemert (Afwaardering n.a.v. Noord-om)
Raad van State (ter kennisname, liggen voor u ter inzage in de visiekamer)
20180301 Mededeling buiten beschouwing laten te laat ingediende stukken inzake BP
stedelijke gebieden okt 2016
20180306 Mededeling buiten beschouwing laten ingediende stukken BP stedelijke gebieden
okt 2016
20180315 Mededeling sluiten onderzoek en uitspraak binnen 6 weken Beroep BP stedelijke
gebieden okt 2015
20180320 Verlenging uitspraak beroep BP Buitengebied herz juli 2016 - Hilakker 1, 10 en 10A
V.k.a. stukken (liggen voor u ter inzage in de visiekamer)
20180303 St Leven met de Aarde inzake wat doen we met akkoorden zoals die van Parijs?
20180306 Mail gemeente Oosterhout inzake motie riante vergoedingen en zwijgplicht
20180306 H. Dekker inzake Advies en Info 100% duurzame zwembaden en ook in ruimere zin
duurzaam bouwen
20180308 Brief gemeente Oldenzaal inzake motie Kinderpardon aan Nederlandse Gemeenten
20180313 VNG inzake tussenevaluatie raamovereenkomst verpakkingen 2013-2022
20180316 VNG inzake samenwerken aan de grote maatschappelijke opgaven IBP
20180316 VNG inzake collectief alternatief voor vervallen anw compensatie
20180318 Buro Jansen en Janssen inzake verzoek om inhoudelijke reactie inzake invoering
WIV 2017
20180320 ROB inzake advies voor de publieke zaak
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