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Ingekomen stukken

Uithuizen, 28 januari 2016

AAN DE RAAD

In de afgelopen periode zijn de volgende stukken voor de raad binnen gekomen.
Voorgesteld wordt om deze stukken als volgt af te handelen:
A)

Voor kennisgeving aannemen:
1.
E-mailbericht aangaande burgerparticipatie, dialoogtafel en
gasberaad van mevrouw Heite;
2.
E-mailbericht aangaande veiligheid van alle schoolkinderen in
Bedum van mevrouw Heite;
3.
Brief aangaande VNG agenda 2016 en staat van de gemeenten
speciale editie vluchtelingen van de VNG;
4.
Circulaire aangaande wijzigingen in de Gemeentewet van het
Ministerie van BZK;
5.
Brief aangaande advies 'wisselwerking' van de Raad voor het
openbaar bestuur;
6.
Brief aangaande voorontwerp inpassingsplan Noord-West
380kV EOS-VVL van het Ministerie van Economische Zaken;
7.
Motie aangaande gaswinning, aardbevingen en het MJP van de
Nationaal Coördinator Groningen van gemeente Ten Boer;
8.
Brief aangaande Bestuurlijke organisatie, stand van zaken ge
meentelijke herindeling en taak- en roldiscussie van Gedepu
teerde Staten van Groningen;
9.
Brief aangaande Nationaal Raadsledenonderzoek 2014 van
Daadkracht B.V.;
10.
Brief aangaande beleid met betrekking tot huishoudelijke ondersteuning Wmo 2015 van FNV Zorg en Welzijn/ FNV Senioren

B)

Ter afdoening in handen van het college stellen met het verzoek om de
antwoordbrief door tussenkomst van de griffie voor de raad ter inzage
te leggen:
1.
Bief aangaande twee scheepswrakken in het Boterdiep van de
heer Schripsema;
2.
Bief aangaande de twee zwembaden in Eemsmond van de heer
Hageman.
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C)

In handen stellen van het college met het verzoek een voorstel aan de
raad voor te bereiden:
Geen stukken

D)

Ter afdoening in handen van de griffier stellen:
Geen stukken

E)

Op een andere manier
Geen stukken

Voorstel
De raad wordt voorgesteld om in te stemmen met de aangegeven wijze van
afhandeling.

Agendacommissie
van de gemeente Eemsmond,

M. van Beek, raadsvoorzitter

Ir. H. Hoekstra, griffier

