
 

 
 
Raadsvergadering 22 november 2011                                                               Agendapunt 6B 
 
 
 
Overzicht van de in de afgelopen periode aan de gemeenteraad gerichte stukken, geen 
procedurestukken zijnde. 
 
 
Adviseren tot de voorgestelde wijze van afdoening. 
 
1. Een brief met bijlage van de heer mr. R.J.J.M. Pans, voorzitter directieraad, namens de 

Vereniging van Nederlandse Gemeenten te Den Haag, waarmee de bestuursafspraken 2011-
2015 worden aangeboden, zijnde het onderhandelaarsakkoord dat door het Rijk, het IPO en de 
UvW op 21 april 2011 is ondertekend, de correspondentie tussen het kabinet en de VNG naar 
aanleiding van de beslissing van de VNG-leden over het onderhandelaarsakkoord en de brieven 
aan IPO en UvW daarover. 
 

2. Een brief van de heer J. Smit, voorzitter CNV Vakcentrale te Utrecht (04864), inhoudende uiting 
van zorgen en waarmee het college en de raad in het kader van vaststelling van een nieuwe 
begroting verzocht wordt om de kwetsbaren in de samenleving zo veel mogelijk te ontzien, met 
name in relatie tot de gevolgen van de gewijzigde Wet Werk en Bijstand (WWB), de te 
verwachten Wet werken naar Vermogen (WWNV) en de ontwikkelingen in de sociale 
werkvoorziening. 
 

3. Een e-mail met bijlage van de heer T Jansonius, namens ondernemers van het bedrijventerrein 
Angstelkade te Nieuwersluis, de Kamer van Koophandel Midden-Nederland en 
Ondernemersvereniging Stichtse Vecht (08750), inhoudende toelichting en aanbieding van het 
op 10 oktober 2011 door genoemde partijen aan wethouder P.F. de Groene aangeboden plan 
met de doelstelling een op een veiligere en betere manier bereikbaar bedrijventerrein, alsmede 
dringend verzoek om in de nieuwe begroting ruimte te maken voor de in het plan 
beargumenteerde investering.  
 

4. Een circulaire van de heer J.P.H. Donner, minister van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties te Den Haag (09101), inhoudende informatie over enkele aanpassingen in de 
verhuiskostenvergoeding en enkele ander wijzigingen voor burgemeester en wethouders, zoals 
op 28 oktober 2011 gepubliceerd in Staatscourant nr. 2011-19571. 
 

5. Een brief met bijlagen van mr. J.A. van den Bos, inspecteur-generaal Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid, namens de Inspectie Werk en Inkomen van het ministerie van Sociale Zaken 
en Werkgelegenheid te Den Haag (09212), inhoudende aanbieding van  de rapportages 
”Activering Jongeren”, ”Samenwerken voor uitkeringsgerechtigden met gezondheidsproblemen” 
en ”De keten volgt klanten, toepassing van klantvolgsystemen in het domein van werk en 
inkomen”, alsmede van de bijbehorende persberichten. 
 

VOORGESTELD WORDT OM DE STUKKEN VERMELD ONDER 1 TOT EN MET 5 VOOR 
KENNISGEVING AAN TE NEMEN. 
 
 

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


	Adviseren tot de voorgestelde wijze van afdoening.
	VOORGESTELD WORDT OM DE STUKKEN VERMELD ONDER 1 TOT EN MET 5 VOOR KENNISGEVING AAN TE NEMEN.


