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Ingekomen stukken

Uithuizen, 27 maart 2014

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. Brief aangaande het overzicht van de participaties van de gemeente
Eemsmond in het Oikocredit Nederland Fonds van Oikocredit Nederland;
2. Brief met motie aangaande schaliegas en steenkoolgas van de gemeenteraad van Hengelo;
3. Brief aangaande overgang aansluiting CKGO naar Onderzoeksraad van
het College voor Arbeidszaken van de VNG;
4. Brief aangaande de digitalisering van het Provinciaal Blad van Gedeputeerde Staten van Groningen;
5. Brief aangaande de opvolging van onderzoeken van de Rekenkamercommissie Het Hoogeland;
6. Motie Wormerland schalie- en steenkoolgasvrije gemeente van de gemeenteraad van Wormerland;
7. Brief met Jaaroverzicht 2013 van de Natuur en Milieufederatie Groningen;
8. Brief met Handreiking voor toepassing van de Wet Gemeenschappelijke
regelingen van de VNG;
9. Circulaire aangaande Gemeenteraadsverkiezingen: hertellingen van het
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;
10. Petitie Laat wethouders solliciteren van de heer Rustema;
11. Publicatie "Raadsleden Centraal, goede raad voor een sterke gemeenteraad"van Deloitte Accountants B.V.;
12. Bevestiging parameters en/of uurtarieven van het CAK;
13. Dataschijf Kinderen in Tel 2014 van het Kinderrechtencollectief.
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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. Brief aangaande onderzoek herindeling van de de heer Op ’t Holt namens D’66;
2. Brief aangaande aansprakelijkheid gemeente Eemsmond van mevrouw
Weessies-Zijl;
3. Brief aangaande binnengekomen beroepschrift door Natuur en Milieufederatie Groningen en Stichting De Beer is Los over Bp UithuizenEmmaweg 13a van de Raad van State;
4. Brief aangaande binnengekomen beroepschrift door J.S.C.F. Leysen
over Bp Uithuizen-Emmaweg 13 a van de Raad van State.

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 grifier stellen:
Geen stukken.

E) Op een andere manier (in handen van de lijsttrekkers stellen):
1. Brief aangaande collegevorming en benoeming wethouders van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

F) Op een andere manier (in handen van de commissie voor de geloofsbrieven
stellen):
1. Brief aangaande bevordering bestuurlijke integriteit van de Commissaris
van de Koning in de provincie Groningen.

Voorstel
Voorgesteld wordt in te stemmen met de aangegeven wijze van afhandeling.

Agendacommissie
van de gemeente Eemsmond,

M. van Beek, raadsvoorzitter

Ir. H. Hoekstra, griffier

