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Wettelijke basis
Artikel 74, lid 2, van de Gemeentewet.

Voorstel tot: 
Het bespreken van de lijst van ingekomen en ter inzage gelegde stukken.

Gevraagde beslissing:

1).  De onder categorie I ingekomen stukken voor kennisgeving aannemen (de betreffende stukken zijn al
als ingekomen stuk te boek gesteld en aan de orde geweest in de vergaderingen van de 
raadscommissies).

2).  De onder categorie II ingekomen stukken (die hierbij rechtstreeks te boek worden gesteld ten 
behoeve van de onderhavige vergadering van de gemeenteraad) als volgt te behandelen:

A. De ingekomen stukken (afkomstig van derden) voor kennisgeving aannemen;
B. De ingekomen stukken (afkomstig van derden) in handen stellen van het college ter afdoening;
C. De ingekomen stukken (afkomstig van derden) in handen stellen van het college voor advies;
D. De ingekomen stukken (afkomstig van het college) voor kennisgeving aannemen; 
E. De antwoorden (afkomstig van het college) op RvO ex art. 40 vragen voor kennisgeving 

aannemen;
F. Stand van zaken toezeggingen en moties voor kennisgeving aannemen;
G. Stand van zaken Lange Termijn Agenda voor kennisgeving aannemen; 
H. Besluitenlijst (afkomstig van het college) voor kennisgeving aannemen.

 

Financiële consequenties

Aan de raad

I. Verzocht wordt de hieronder vermelde stukken (ten behoeve van de raadscommissies) voor 
   kennisgeving aan te nemen:   

Voor de commissie ABZ van 20 juni 2022
A01. 20220609 VNG, Selectielijst e-mailbewaring volgens de Capstone-methodiek
A02. 20220609 RIEC Rotterdam, Structurele gelden voor ondermijningsaanpak

Voor de commissie RUIMTE van 22 juni 2022
D01. 20220607 RIB Locatie regenboogpad
D02. 20220607 RIB Merwehoofd Papendrecht juni 2022

Voor de commissie SAMENLEVING van 23 juni 2022
D01. 20220607 RIB Beleidsregels giftenbeleid

II. Verzocht wordt de hieronder vermelde stukken (ten behoeve van de gemeenteraad) als volgt af te 
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    handelen:

A.  De hieronder genoemde stukken (afkomstig van derden) worden voor kennisgeving aangenomen: 
A01. 20220620 VNG, Ledenbrief Nazending ALV 29 juni 2022
A02. 20220620 VNG, Handreiking Leegstand te lijf 2.0 Woningen en agrarisch vastgoed
A03. 20220620 NLVOW, EU zet in “oorlogswet” juni 2022 de democratie bij de energietransitie buitenspel
A04. 20220621 VNG, Ledenbrief VNG inzet crisisaanpak asielopvang
A05. 20220622 VNG, Dit is uw laatste kans om u in te schrijven voor het VNG Jaarcongres
A06. 20220622 Sociale Dienst Drechtsteden, Terugkoppeling bijeenkomsten
A07. 20220622 VNG, Nazending resolutie Zekerheid over de structurle financien voor ALV 29 juni 2022
A08. 20220623 Gemeente Staphorst, Motie Stikstofaanpak startnotitie Nationaal Programma Landelijk Gebied
A09. 20220627 VNG, Ledenraadpleging arbeidsvoorwaardennota 2023
A10. 20220628 OZHZ, Ter informatie de vergaderstukken van het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst 
Zuid-Holland Zuid van 7 juli 2022
A11. 20220629 Gemeente Oltambt, Motie uitstel lachgas niet meer acceptabel
A12. 20220629 Cooplink, Actieplan Wooncooperaties
A13. 20220630 Biomassafeiten, Enquête RVO ism Biomassafeiten

*Brieven die niet openbaar zijn (ivm persoonsgegevens), kunnen opgevraagd worden bij de griffie.

B.  De hieronder genoemde stukken (van derden) worden ter afdoening in handen gesteld van het college:    
B01. 20220614 Inwoner, Groenstrook Sleedoornhof (NIET-OPENBAAR)
B01. 20220614 Inwoner, Groenstrook Sleedoornhof
B02. 20220628 Inwoner, Speerpunt duurzaamheid (NIET-OPENBAAR)
B02. 20220628 Inwoner, Speerpunt duurzaamheid
B03. 20220629 OP, Brief wensen en bedenkingen inzake verkoop panden Veerpromenade

C.  Het hieronder genoemde stukken (van derden) worden ter advies in handen gesteld van het college: 

D.  De hieronder genoemde stukken (afkomstig van het college) worden voor kennisgeving aangenomen:
D01. 20220614 RIB Stichting Papenhoeve
D02. 20220616 RIB aanpak ondermijnende criminaliteit
D02. 20220616 Bijlage Tussenverslag en toekomstscenarios aanpak ondermijning VERTROUWELIJK
D02. 20220616 Factsheet aanpak ondermijning 20202021
D03. 20220628 RIB Verkoop Veerpromenade 3-11 en 13
D04. 20220629 RIB Meicirculaire 2022

E.   De hieronder vermelde antwoorden (afkomstig van het college) op RvO ex art. 40 vragen worden voor    
kennisgeving aangenomen:

E01. 20220613 Verdaging beantwoording artikel 40 vraag OP - Toegangsregistratie zwembad
E02. 20220628 Beantwoording artikel 40 vragen OP Kaartverkoop zwembad

F.   Stand van zaken toezeggingen en moties, wordt voor kennisgeving aangenomen:

G.  Stand van zaken Lange Termijn Agenda, wordt voor kennisgeving aangenomen: 

H.  De hieronder aangegeven besluitenlijst (afkomstig van het college) wordt voor kennisgeving aangenomen: 
H01. 20220607 Openbare besluitenlijst Collegevergadering 31 mei 2022
H02. 20220614 Openbare besluitenlijst Collegevergadering 7 juni 2022
H03. 20220614 Openbare besluitenlijst Collegevergadering 2022 - 2026 10 juni 2022
H04. 20220621 Openbare besluitenlijst Collegevergadering 2022-2026 14 juni 2022
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Alle relevante stukken zijn voor u ter inzage gelegd.

de voorzitter van de gemeenteraad,

mr. drs. A.M.M. Jetten
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