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Uithuizen, 4 september 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. Motie aangaande kinderpardon van de gemeenteraad van Kerkrade
2. Circulaire aangaande besluit Harmonisering en modernisering rechtspositie decentrale politieke ambtsdragers van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;
3. Motie aangaande kinderpardon van de gemeenteraad van Hellevoetsluis;
4. Voortgangsbericht juni 2014 van de Rekenkamercommissie Het Hoogeland;
5. Jaarverslag 2013 van Libau;
6. Advies Hoe hoort het eigenlijk? Passend contact tussen overheid en
burger van de Raad voor het openbaar bestuur;
7. Brief aangaande Benchmark 2013 afgifte elektrische apparaten (ewaste) van Wecycle;
8. Jaarverslag 2013 van Biblionet Groningen;
9. Brief aangaande de rapportage 'Ken uw klanten' van de Inspectie SZW
van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
10. Brief aangaande groene daken en gevels in het beleid klimaatverandering van VHG Branchevereniging voor ondernemers in het groen;
11. Brief aangaande handvatten voor invulling gemeentelijke taken Wmo
2015 met betrekking tot mentorschap van Mentorschap Nederland;
12. Brief aangaande stand van zaken en vervolgproces gemeentelijke herindeling van de Gedeputeerde Staten van Groningen;
13. Brief aangaande aankondiging open overleg gemeenten in oostelijk
Groningen van de Gedeputeerde Staten van Groningen;
14. Brief aangaande open overleg gemeenten in oostelijk Groningen van de
Gedeputeerde Staten van Groningen.
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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 Cao WSW van CNV Publieke Zaak en Abvakabo FNV;
2. Brief aangaande voorgenomen sluiting van de kleine scholen in NoordGroningen namens de bezorgde ouders van Daltonschool de Schutsluis
en Vereniging Dorpsbelangen Oldenzijl;
3. Brief aangaande hoge legesheffing gastouderopvang van ViaViela BV
en 4Kids BV;
4. Brief aangaande postbezorging panden zonder nummer van Postbezorger;
5. Brief aangaande het gebruik van een stukje gemeentegrond van de heer
Thiemann;
6. Brief aangaande een erfafscheiding te Warffum van de heer Van Dregt;
7. Brief aangaande zondagsrust en zondagsheiliging van de Nederlandse
Vereniging tot bevordering van de Zondagsrust en de Zondagsheiliging.

C) In handen stellen van het college met het verzoek een voorstel aan de raad
voor te bereiden:
1. Aangepaste conceptbegroting 2015 van Ability.

D) Ter afdoening in handen van de griffier stellen:
Geen stukken.

E) Op een andere manier:
In handen stellen van het college met het verzoek inzicht te bieden in de
stand van zaken beveiliging Suwinet middels een memo:
1. Brief aangaande beveiliging Suwinet door gemeenten van het Ministerie
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

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

