Datum

: 23 augustus 2019 (week 34)

Raadsvergadering : 24 september 2019

Kenmerk

: BW19.00298

Kenmerkcode

:

BW19.00298
*

Onderwerp : Ingekomen stukken en mededelingen.

Voorstel:
Neem, voor zover niet anders voorgesteld, deze ingekomen stukken en mededelingen voor kennisgeving aan.

Rubriek A

Collegebesluiten en mededelingen
A.1.
A.2.
A.3.
A.4.
A.5.
A.6.
A.7.
A.8.
A.9.

Brief van het college van B&W van
augustus
inzake de motie Schoon voor nu en generaties na ons. (UI19.06022)
Brief van het college van B&W van 12 augustus 2019 inzake het bestemmingsplan wat betrekking heeft op de Groene Heuvels. (UI19.06801)
Brief van het college van B&W van 11 juli 2019 inzake beantwoording vragen m.b.t. de besluitenlijst van het college. (UI19.06079)
Brief van het college van B&W van 23 juli 2019 inzake beantwoording vragen m.b.t. Integrale
handhaving. (UI19.06124)
Besluit van burgemeester en wethouders van 20 augustus om in te stemmen met de wijziging
beleidsregels maatschappelijke ondersteuning 2015. (bb19.00207)
Besluit van burgemeester en wethouders van 2 juli 2019 om in te stemmen met het Subsidiebeleid peuteropvang en VVE. (bb19.00168)
Besluit van burgemeester en wethouders van 15 juli 2019 om in te stemmen met de Subsidieregeling hulp bij het huishouden Bijna-Thuis-Huis. (bb19.00177)
Brief van het college van B&W van 11 juli 2019 aan de gemeente Nijmegen inzake inspraakreactie concept Gebiedsvisie Waal Energie. (UI19.05559)
Brief van het college van B&W van 3 juli 2019 aan de ODRN inzake zienswijze op de ontwerp
omgevingsvergunning Zonnepark Bijsterhuizen. (UI19.05676)

Rubriek B

Lijst van aan de raad gerichte stukken
Ledenbrieven VNG via www.vng.nl
B.1.
B.2.
B.3.
B.4.
B.5.

E-mail van de gemeente Heemstede van juli
inzake aangenomen motie Als we verder de
trap af moeten, komen we onder water . IN .
E-mail van de gemeente Oostzaan van juli
inzake aangenomen motie Toename discriminatie . IN .
E-mail van de gemeente Culemborg van 17 juli 2019 inzake de noodzaak tot aanpassing rekenmethode voor de Algemene Bijdrage. (IN19.04779)
E-mail van de ROCOV Gelderland van 12 augustus 2019 inzake zorgen over doorstroming van
het openbaar vervoer. (IN19.05206)
E-mail van de Vogelwerkgroep Rijk van Nijmegen e.o. van 25 juli 2019 inzake bestrijding eikenprocessierups. (IN19.05384)

B.6.

B.7.
B.8.
B.9.










Diverse VNG-Ledenbrieven inzake:
regionale samenwerking gemeenten en zorgverzekeraars,
stikstof problematiek en inventarisatie gevolgen voor gemeenten,
wet verplichte geestelijke gezondheidszorg
doordecentralisatie en nieuw verdeelmodel MO, BW en BG,
ledenbrief Klimaatakkoord,
indexering/wijziging subsidies/bekostiging welzijn en cultuur 2017-2020,
cao voor werknemers met een arbeidsbeperking,
archiefwet, selectielijst en (beperking van) openbaarheid.
Maatschappelijk jaarverslag 2018 van de DAR van 18 juli 2019. (IN19.04788)
Brief van een inwoner van Beuningen1 van 15 juli 2019 inzake de Groene Heuvels.
(IN19.04742)
Brief van een inwoner van Beuningen1 van 19 juli 2019 inzake WebFM. (IN19.04843)

Rubriek C

Lijst van aan de raad gerichte stukken vanuit Gemeenschappelijke Regelingen
Commissie Samenleving
C.1. Vervoersorganisatie regio Arnhem-Nijmegen: ondertekende vastgestelde meerjarenplanbegroting 2020-2023. (IN19.04567)
C.2. BVO-DRAN: Ondertekende controleverklaring, gewaarmerkte jaarstukken en jaarverslag 2018.
(IN19.04618)
Commissie Ruimte
C.3. ODRN: Annotatie en agendastukken voor de vergadering van het AB op 4 juni 2019. (INT19.0525)
C.4. ODRN: Vastgesteld jaarverslag 2018 en vastgestelde begroting 2020. (IN19.05383)
C.5. MARN: besluit tot vaststelling van het gewijzigde reglement van de MARN d.d. 21 maart 2019.
(IN19.05212)
Commissie FAZ
C.6. MGR Rijk van Nijmegen: verzoek om het voorstel met wijzigingen van de MGR ter besluitvorming
in behandeling te nemen. (IN19.04547)
C.7. MGR Rijk van Nijmegen: Jaarrekening 2018 en begroting 2019-2020. (IN19.04548)

1

Brieven van inwoners zijn vanwege privacygevoelige informatie voor raads- en commissieleden te
raadplegen in de besloten omgeving van het RIS en voor andere geïnteresseerden opvraagbaar bij de
griffie.

