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Overzicht van de in de afgelopen periode aan de gemeenteraad gerichte stukken, geen 
procedurestukken zijnde. 
 
 
Adviseren tot de voorgestelde wijze van afdoening. 
 
Een brief van de Inspectie Werk en Inkomen van het Ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid (5061/10) waarbij het rapport “Maatwerk bij meervoudigheid, domeinoverstijgende 
dienstverlening aan mensen met meervoudige problematiek” wordt toegezonden. 
 
1. Een brief van de Inspectie Werk en Inkomen van het Ministerie van Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid (5229/10) waarbij het rapport “Implementatie van eenmalige gegevensuitvraag” 
wordt toegezonden. 
 

2. Een circulaire van het Minsterie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (5103/10) 
betreffende de bezoldiging en ambtstoelage voor burgemeesters, wedde en 
(onkosten)vergoeding voor wethouders en (onkosten)vergoeding voor raads- en 
commissieleden. 
 

3. Een brief van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eemnes (5126/10) 
waarbij een door het college overgenomen motie van de gemeentraad wordt toegezonden 
betreffende het limiteren van de reserves van verbonden partijen. 
 

4. Een e-mail van de adjunct-griffier van de gemeente Leek, de heer J. Oosting, (5330/10) waarbij 
een door de gemeenteraad van Leek aangenomen motie wordt toegezonden betreffende de 
rijksbezuinigingen. 
 

5. Een e-mail van de griffier van de gemeente Losser, de heer B. Pikula, waarbij een door de 
gemeenteraad van Losser aangenomen motie wordt toegezonden over de rijkskorting op het 
WSW-budget. 
 

6. Een e-mail van de directeur van Welstand en Monumenten Midden Nederland, de heer A. Tom, 
(4393/10) waarbij het jaarverslag 2009 van de Welstandscommissie gemeente Maarssen wordt 
toegezonden. 
 

7. Jaarverslag 2009 van Welstand en Monumenten Midden Nederland (4658/10). 
 

8. Een brief van Gedeputeerde Staten van Utrecht (5290/10) betreffende de aard van het 
begrotingstoezicht voor 2011. 
 

9. Een brief van Gedeputeerde Staten van Utrecht (5370/10) met de mededeling dat voor het 
begrotingsjaar 2011 preventief toezicht zal gelden voor de gemeente Stichtse Vecht. 
 
 
 
 



 

10. Een brief van de Commissaris van de Koningin in de provincie Utrecht, de heer R.C. Robbertsen, 
(4705) met betrekking tot de procedure voor de benoeming van een waarnemend burgemeester 
voor Stichtse Vecht. 
 

11. Correspondentie van en aan de heer E.M. Mariën te Loenen aan de Vecht met betrekking tot de 
notulen van de gemeenteraad van Loenen van 26 oktober 2010. 
 

12. Een e-mail van de voorzitter van het “Hoe Bereikt U Iedereen” (HBUI) en burgemeester van 
Lochem, de heer F. Spekreijse (4847/10) waarbij ter informatie een brief wordt toegezonden van 
de initiatiefnemers van het HBUI over de gezamenlijke stappen van de VNG en de 12 provincies 
om meer bekendheid te geven aan de vraagstukken op het gebied van toegankelijkheid van 
overheidsinformatie en webrichtlijnen. 
 

13. Een brief van het Comité Hart voor Democratie te Rheden (4326/10) waarin zij een pleidooi 
houden om de standpunten of prioriteiten van de gemeentelijke overheid in het kader van de 
intramurale zorgvoorzieningen aan de inwoners kenbaar te maken. 
 

14. Een e-mail van Detailhandel Nederland te Leidschendam (4547/10) met verzoek er op toe te zien 
dat het politieklachtrecht beter functioneert en te zorgen voor een beter politieoptreden die bij kan 
dragen aan een betere opvolging van winkelcriminaliteit. 
 

15. Een brief van het CAK te Den Haag (5159) betreffende de WMO Parameters. 
 

VOORGESTELD WORDT OM DE STUKKEN VERMELD ONDER 1 TOT EN MET 16 VOOR 
KENNISGEVING AAN TE NEMEN. 
 
 
16. Een gezamenlijke brief van de voorzitters van het Recreatieschap Vinkeveense Plassen, het 

Plassenschap Loosdrecht, het Recreatieschap Stichtse Groenlanden, het Recreatieschap 
Utrechtse Heuvelrug en Kromme Riijn en van de Gedeputeerde van Economische Zaken en Vrije 
Tijd van de provincie Utrecht (4268/10) met betrekking tot de toekomst van de 
recreatieschappen. 
 

17. Een brief van de Stichting Vrienden van Fort de Hel te Willemstad (4656) met verzoek om 
informatie uit het betreffende fungerende bestemmingsplan over de bestemming van Fort 
Tienhoven. 
 

18. Een brief van de Stichting Vrienden van Fort de Hel te Willemstad (4657) met verzoek om 
informatie uit het betreffende fungerende bestemmingsplan over de bestemming van het Werk 
aan de Maarsseveen. 
 

VOORGESTELD WORDT OM DE BRIEVEN VERMELD ONDER 17 TOT EN MET 19 TER 
AFDOENING IN HANDEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS TE 
STELLEN. 
 
 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
 


	1 Raadsvergadering 8 februari 2011                                                               Agendapunt 6B

