
Ingekomen brieven gericht aan de raad (week 41, 10 oktober 2019) 

 

A. Voor kennisgeving aannemen 
 
1. Stand van zaken herziening gemeentefonds; ledenbrief (19/077) van de VNG van  
 3 oktober 2019, zaaknummer 105568. 
 
2. Platform Water Vallei en Eem - interne nieuwsbrief oktober 2019. 
 
3. Handleiding uniformering objectafbakening gemeentelijke belastingen; ledenbrief 
 (19/078) van de VNG van 8 oktober 2019. 
 
4. Verplaatsing van de bebouwde komgrens Wolfhezerweg noord; mailbericht van  
 8 oktober 2019 met bijlagen van de heer W. Rademaker namens omwonenden van 
 het betreffende deel van de Wolfhezerweg. 
 
 Het mailbericht (incl. bijlagen) is 8 oktober jl. via de mail naar u toegezonden 
 en is betrokken bij de behandeling van het voorstel van de komgrenswijziging 
 in Wolfheze in de raadscommissie van 8 oktober jl. 
 
5. Adviesraad Sociaal Domein; agenda van de vergadering van 22 oktober 2019. 
 
6. Noodoproep aan raadsleden m.b.t. ouderverstoting; mailbericht van de Stichting Écht 
 Scheiden Zonder Schade van 9 oktober 2019. 
 
B. Raadsbrief/Memo 
 
C. Besluitenlijst B&W 
 
D. Instemmen met 
 
E. Voorleggen aan Agendacommissie/Fractievoorzittersoverleg  
 
F. Adhesiebetuiging afkomstig van andere overheden, in principe voor 
 kennisgeving aannemen  
 
7. Problematiek medicinale cannabis; brief van de gemeente Zwartewaterland van  
 2 oktober 2019 en gericht aan de Tweede Kamer der Staten Generaal. 
 
8. Uitbreiding gemeentelijk belastinggebied; aangenomen motie van de raad van de 
 gemeente Bergen op Zoom van 18 juni 2019. 
 
G. Ter preadvies/ter voorbereiding van een raadsbeslissing in handen stellen van 
 het college 
 
H. Ter afdoening in handen stellen burgemeester/college 
 
9. Zwarte Piet; mailbericht van de Stichting Sint & Pietengilde van 5 oktober 2019. 
 
I. Ter bespreking in commissie en raad 
 
J. Gemeenschappelijke regelingen 
 
K. Mededelingen en overige ingekomen stukken 
 
10. Uitnodiging om de natuur en het verleden van het Heelsums Beekdal beter te leren 
 kennen op 19 oktober 2019 (er zijn twee wandelroutes langs bijzondere plekken 
 aangegeven). 
 
11. Uitnodiging Raad op Zaterdag op 2 november 2019 te Assen. 
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L. Leesmap 
 
 
 


