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Ingekomen stukken en mededelingen

In de periode 8 mei tot en met 23 juni 2009 zijn ingekomen de volgende stukken waarvan wij u voorstellen
deze voor kennisgeving aan te nemen en, voor zover nodig, ter afdoening in handen van het college van
burgemeester en wethouders te stellen. Over de afdoening van de onder I vermelde brieven, waarvan wordt
voorgesteld deze ter afdoening in handen van burgemeester en wethouders te stellen, zal de raad worden
geïnformeerd.
De op de onderdelen I tot en met V betrekking hebbende stukken liggen ter inzage.
I. Ingekomen stukken

a

Een brief d.d. 8 mei 2009 van het Landelijk Platform Vereniging van Vrienden van Ganzedijk met het
verzoek om financiële ondersteuning voor het initiatief om een adviesorgaan in te richten dat ten
doel heeft de samenwerking tussen bewoners, gemeenten en woningbouwcorporaties te verbeteren.

b

Een brief d.d. 14 mei 2009 van het Werkvoorzieningsschap Noord-Limburg West waarbij u de
ontwerp-jaarrekening 2008 en de ontwerp-begroting 2010 wordt aangeboden.

c

Een brief d.d. 19 mei 2009 van de Inspectie Werk en Inkomen van het Ministerie van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid, waarbij het jaarverslag 2008 van de inspectie aan u wordt toegezonden.

d

Een brief d.d. 28 mei 2009 van de MOgroep Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, waarbij u
de brochure “7 x het verschil maken” wordt aangeboden.

e

Een brief d.d. 29 mei 2009 van Deloitte Accountants B.V., inzake de jaarrekening 2008. Uw raad
wordt geadviseerd deze accountantsverklaring en het verslag van bevindingen bij de jaarrekening
2008 te betrekken bij de behandeling van de jaarstukken 2008.

f

Een brief d.d. 28 april 2009 van de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid van het Ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties inzake de tussenrapportage “Rampenbestrijding op
orde”.

g

Een brief d.d. 27 mei 2009 van de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid van het Ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties inzake de completering van de aanbiedingsbrief bij de
tussenrapportage “Rampenbestrijding op orde”.

h

Een brief d.d. juni 2009, ontvangen op 3 juni 2009, van het Instituut voor Publiek en Politiek, inzake
de Kindergemeenteraad.
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i

Een brief d.d. 9 juni 2009 van Provinciale Staten van de Provincie Limburg, waarin de ontvangst
wordt bevestigd van uw besluit d.d. 26 mei 2009 met betrekking tot Klavertje 4

j

Een brief d.d. 15 juni 2009 van de Raad Landelijk Gebied, waarbij het Jaarverslag 2008 en het
Werkprogramma 2009 aan uw raad wordt aangeboden.

II
Nieuwsbrieven en uitnodigingen voor het bijwonen van bijeenkomsten, seminars en
cursussen
De op dit agendapunt betrekking hebbende stukken liggen voor de leden van uw raad ter inzage.

III

Overzicht van stukken met terugkoppeling op de gemeenteraad
a. Een brief van de Afdeling Rechtspraak van de Raad van State inzake beroepschrift tegen besluit van
de raad van 10 februari 2009 over projectvestiging glastuinbouw Siberië.
b. Een brief van de raad van de gemeente Onderbanken over middelen voor de doorstroming van
patiënten naar een AWBZ-instelling.
c. Een brief van Verstappen Bedrijfswagens over principeverzoek wijziging bestemmingsplan nabij
Kruising A67 en N277.

IV
Overzicht van verzonden raadsinformatiebrieven
In de periode van 8 mei tot en met 23 juni 2009 zijn de volgende raadsinformatiebrieven verzonden:
Nr.

Onderwerp

Verzonden d.d.

82A Uitwerking verbeterplan schuttersterrin Baarlo

11 juni 2009

83

22 juni 2009

Vaststelling van het bestemmingsplan Korte Heide 15 – logiesgebouw

V. Mededelingen van burgemeester en wethouders
a. Besluit van burgemeester en wethouders tot het verlenen van vrijstelling overeenkomstig artikel 19 lid 1
van de Wet op de Ruimtelijke Ordening met betrekking tot de realisering van het
glastuinbouwconcentratiegebied Siberië.
b. Programma onderhoud asfaltwegen 2009.

De raadsgriffier,

A.Knevel
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