
 

 
 
Raadsvergadering 31 mei 2012                                                                                Agendapunt 12B 
 
 
 
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 van Inspectie Leefomgeving en Transport/Water, Bodem en Bouwen, inspecteur 

J.H. Hofkens, namens de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu te Den Haag (Z/12/13128), 
waarmee in relatie tot de uitvoering van gemeentelijk toezicht en handhaving van de 
constructieve veiligheid van overdekte zwembaden binnen de gemeente wordt medegedeeld dat 
gemeente Stichtse Vecht haar rol dienaangaande adequaat heeft ingevuld wat betreft 
’t Kikkerfort. 
 

2. Een e-mail met bijlagen van de griffie van de gemeente Drimmelen (Z/12/13227), inhoudende 
een motie van de gemeenteraad van Drimmelen, d.d. 22 maart 2012 aangenomen, waarmee aan 
het college van die gemeente wordt opgedragen de zorgen om uitstel van herverdeling van het 
gemeentefonds kenbaar te maken bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de minister 
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en tevens door die gemeenteraad aan de 
gemeenteraden in Nederland verzocht wordt om deze motie te steunen. 
 

3. Een e-mail met bijlage van de plaatsvervangend griffier van de gemeente Vaals (Z/12/13342), 
inhoudende een motie van de gemeenteraad van Vaals, d.d. 16 april 2012 aangenomen 
betreffende het door het kabinet vastgestelde wetsvoorstel tot aanscherping van de Rijkswet op 
het Nederlanderschap, waarmee aan het college van die gemeente wordt verzocht de inhoud 
van de motie kenbaar te maken bij de Minister-president en de Minister van Binnenlandse Zaken 
en Koninkrijksrelaties en tevens door die gemeenteraad aan de Tweede en Eerste Kamer en de 
gemeenteraden in Nederland ter kennis wordt gebracht. 
 

VOORGESTELD WORDT OM DE STUKKEN VERMELD ONDER 1 TOT EN MET 3 VOOR 
KENNISGEVING AAN TE NEMEN. 
 
 

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