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Conform de voorstellen wordt besloten. Van de mededeling van het presidium ten aanzien
van de stukken 22 t/m 30 wordt kennisgenomen.
Onderwerp:
Gemeenteraadsvergadering

Aan de raad,
Ingekomen zijn de volgende stukken:
Stukken ten aanzien waarvan wordt voorgesteld deze voor kennisgeving aan te nemen:
1.

Van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een brief,
gedateerd 17 februari 2010 en ingekomen 19 februari 2010, betreffende de
collegevorming en de benoeming van wethouders (182181).

2.

Van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een brief, gedateerd
19 februari 2010 en ingekomen 22 februari 2010, waarbij de rapporten gemeentelijk
toezicht kinderopvang wordt toegezonden (182556).

3.

Van de Regio Noord-Veluwe een brief, gedateerd 24 februari 2010 en ingekomen
25 februari 2010, met de mededeling dat het algemeen bestuur van de RNV heeft
ingestemd met de notitie over de toekomst van het algemeen bestuur (182438).

4.

Van de gemeente Voorst een brief, gedateerd 23 februari 2010 en ingekomen
24 februari 2010, met het verzoek om ondersteuning van een motie waarin wordt
duidelijk gemaakt dat de gemeenteraad zich niet kan vinden in de extra
bezuinigingen van de politie Noord- en Oost-Gelderland (182634).

5.

Van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een brief,
gedateerd 5 maart 2010 en ingekomen 15 maart 2010, waarbij informatie wordt
toegezonden over het anticiperen op de bevolkingsdaling (184706).

6.

Van het Nationaal Platform Zwembaden/NRZ een brief, gedateerd 8 maart 2010 en
ingekomen 16 maart 2010, met het verzoek om bij het vaststellen van beleid
rekening te houden met de financiële afhankelijkheid van gemeentelijke middelen
voor zwembaden die zonder deze niet kunnen bestaan (184708).

7.

Van de Commissaris van de Koningin in de provincie Gelderland een brief,
gedateerd 12 maart 2010 en ingekomen 17 maart 2010, met informatie over de
procedure openstelling van de vacature voor een nieuwe burgemeester (184701).

8.

Van de Commissaris van de Koningin in de provincie Gelderland een brief,
gedateerd 11 maart 2010 en ingekomen 17 maart 2010, waarbij een afschrift van het
Koninklijk besluit van 22 februari 2010 wordt toegezonden waarbij aan de heer
B.J. van Putten, met ingang van 1 september 2010 eervol ontslag is verleend als
burgemeester van de gemeente Putten (184801).

9.

Van Horeca Nederland een brief, gedateerd 18 maart 2010 en ingekomen 19 maart
2010, betreffende de paracommercie binnen de gemeente Putten.

10. Van de gemeente Rotterdam een brief, gedateerd 13 april 2010 en ingekomen
15 april 2010, waarin zij naar aanleiding van onregelmatigheden tijdens de
gemeenteraadsverkiezingen de aandacht vestigt op het rapport "KIES Raad" dat te
vinden is op de website van de gemeente Rotterdam (186096).
11. Van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten een brief, gedateerd 12 april 2010
en ingekomen 14 april 2010, waarin de gemeenten worden geïnformeerd over de
gevolgen van het opschorten van het lokale overleg door de vakbonden (186093).
12. Van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland een brief, gedateerd 1 april
2010 en ingekomen 6 april 2010, waarin de gemeenteraad geïnformeerd wordt over
de afronding van de gemeenschappelijke regeling VNOG (185928).
13. Van het college van burgemeester en wethouders het verzoek van 22 maart 2010,
om kennis te nemen van het onderzoeksrapport 'Mondiaal op eigen schaal;
gemeentelijk internationaal beleid anno 2009' van de VNG (181697).
14. Van de Stichtring Voedselbank Harderwijk een brief, gedateerd 16 april 2010 en
ingekomen 20 april 2010, waarbij het jaarverslag en de jaarrekening over het
boekjaar 2009 worden toegezonden en de mededeling van de samenwerking met de
Algemene Hulpdienst Harderwijk (187202).
15. Van de Brandweer Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland een brief, gedateerd
14 april 2010 en ingekomen 15 april 2010, betreffende de mededeling dat in de
vergadering van het Algemeen Bestuur het procesplan heroriëntatie financiën, de
notitie Herijking jaarschijf 2010 en de kadernota 2011-2014 zijn behandeld (186613).
16. Van Namens Voor Werkende Moeders een brief, gedateerd 16 april 2010 en
ingekomen 20 april 2010, een verzoek om aandacht voor de wachtlijsten voor
kinderopvang en opvang rondom de scholen (187195).
17. Van de Regio Noord- en Oost-Gelderland een brief, gedateerd 12 mei 2010 en
ingekomen 14 mei 2010, waarbij de programmabegroting voor het jaar 2011 en de
jaarstukken 2009 worden toegezonden (188591).
18. Van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een brief,
gedateerd 17 mei 2010 en ingekomen 20 mei 2010, betreffende informatie over de
Handreiking integriteit politieke ambtsdragers bij gemeenten, provincies en
waterschappen (188592).
19. Van de Inspectie Werk en Inkomen, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een brief, gedateerd 18 mei 2010 en ingekomen 20 mei 2010, waarbij het
jaarverslag over het jaar 2009 wordt toegezonden (188595).
Stuk ten aanzien waarvan wordt voorgesteld dit na de verkiezingen te verwerken in een
raadsvoorstel:
20. Van de Regio Noord-Veluwe een brief, gedateerd 18 februari 2010 en ingekomen
19 februari 2010, betreffende de vorming van een nieuw bestuur RNV (182563).
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Stuk ten aanzien waarvan wordt voorgesteld verzoeker te berichten conform de ter
inzage gelegde conceptbrief:
21. Van Samenwerkingsverband Regionale Vuilverwerking "Ullerberg" een brief
gedateerd 13 april 2010 en ingekomen 14 april 2010, waarbij de Jaarrekening 2009,
de Meerjarenbegroting 2011-2014 en de 2e begrotingswijziging 2010 worden
aangeboden (185990).
Stukken die op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht direct naar het
bevoegde bestuursorgaan (het college van burgemeester en wethouders of de
burgemeester) ter behandeling zijn doorgezonden, onder gelijktijdige mededeling hiervan
aan de afzender (mandaatbesluit raad 4 maart 2004):
22. Van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de Verzamelbrief van
februari 2010, gedateerd 23 februari 2010 en ingekomen 1 maart 2010 (182632).
23. Van de familie Van Wijncoop een brief, gedateerd en ingekomen 22 maart 2010, met
het verzoek om nu eindelijk een uitspraak te doen betreffende een bestemmingsplanwijziging voor het perceel Beekweg 14 te Putten (184710).
24. Van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de maartcirculaire
gemeentefonds 2010, gedateerd 5 maart 2010 en ingekomen 26 maart 2010
(184835).
25. Van De Kempenaer Advocaten een fax, gedateerd en ingekomen 19 maart 2010,
namens cliënten de heer E. van der Linde en mevrouw M. van der Linde-Schurer,
Tolweg 5 te Putten het verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur om
alle stukken omtrent het strafrechtelijk onderzoek betreffende de (gedeeltelijke
aanleg) van de golfbaan op landgoed Bokhorst openbaar te maken (184791).
26. Van Gedeputeerde Staten van Gelderland een brief, gedateerd 7 april 2010 en
ingekomen 8 april 2010, waarbij een kopie van de in ontwerp vastgestelde
beleidsregel omgevingsvergunning Gelderland 2010 wordt toegezonden (185883).
27. Van Gedeputeerde Staten van Gelderland een brief, gedateerd 12 april 2010 en
ingekomen 13 april 2010, waarbij een gecorrigeerd exemplaar van de door hen in
ontwerp vastgestelde en voor inspraak vrijgegeven Beleidsregel omgevingsvergunning 2010 wordt toegezonden (186097).
28. Van de Muziekschool Noordwest Veluwe een brief, gedateerd 9 april 2010 en
ingekomen 12 april 2010, met het verzoek om informatie over de gemeentelijke
kandidaat die wordt aangewezen om zitting te nemen in het bestuur van de
muziekschool Noordwest-Veluwe (185929).
29. Van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de verzamelbrief april
2010, gedateerd 29 april 2010 en ingekomen 10 mei 2010 (187859).
30. Van de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak een brief, gedateerd 18 mei
2010 en ingekomen 19 mei 2010, met de uitnodiging voor de zitting op 17 augustus
2010 voor de behandeling van het geding heroverweging bestemmingsplan
Westelijk Buitengebied ingesteld door Linde Vastgoed Maatschappij B.V. (188454).

De griffier,

de voorzitter,

dr. ir. M.J. Florijn-Bonhof

mr. B.J. van Putten
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