
  
             
  Verzenddatum 11 juni 2007 
   

   Onderwerp Ingekomen stukken voor de vergadering van 18, 20 en 21 juni 2007 

 

 

I Voorgesteld wordt enige stukken voor kennisgeving aan te nemen 

a. Brief van VNG d.d. 6 juni jl. inzake rapport ‘De eerste overheid’ 

b. Brief van Vereniging voor Bestuurskunde inzake essay 

‘Bestuurskracht en maatschappelijke veerkracht  

c. Brief van Hoogheemraadschap van Rijnland d.d. 31 mei 2007 inzake 

organisatiewijziging  

d. Brief van NUSO betreft financiële ondersteuning speeltuinen 

e. Brief van Milieudefensie d.d. 31 mei 2007 inzake ‘gemeenten nemen 

ook verkeersaandeel klimaatbeleid lokale en luchtverontreiniging 

serieus.  

f. Brief van Milieufederatie Noord-Holland d.d. 1 juni 2007 inzake: 

‘Mag het licht uit? Doet uw gemeente ook dit jaar mee aan de Nacht 

van de Nacht 2007? 

 

II Voorgesteld wordt enige stukken in handen te stellen van het college van 

burgemeester en wethouders om preadvies 

 

III Voorgesteld wordt enige stukken in handen te stellen van het college van 

burgemeester en wethouders ter afdoening 

a. Brief van R. Schooneman d.d. 25 mei 2007 inzake bezwaarschrift 

(stuk nr. 77/Nieuwenburg) 

b. Brief van Speeltuinvereniging Elba d.d. 1 juni 2007 inzake verzoek 

financiële bijdrage (stuk nr. 78/Divendal) 

c. Brief van Speeltuinvereniging Burcht ter Cleeff d.d. 1 juni 2007 

inzake verzoek financiële bijdrage (stuk nr. 79/Divendal) 

d. Brief van Speeltuinvereniging De Glasblazers d.d. 1 juni 2007 inzake 

verzoek financiële bijdrage (stuk nr. 80/Divendal) 

 

IV Voorgesteld wordt enige stukken in handen te stellen van de burgemeester 

ter afdoening 

 

V Voorgesteld wordt enige stukken in handen te stellen van het college van 

burgemeester en wethouders of de burgemeester ter afdoening via de 

raadscommissie 

 

VI Ingevolge artikel 38 Reglement van Orde ligt voor u ter lezing de 

beantwoording van vragen: 

a. van mw. D. Eikelenboom inzake rioolrecht  

(Gedrukt stuk nr. 129/Divendal) 

b. van mw. L. C. van Zetten en dhr. F. Reeskamp inzake monumentale 

bomenlijst 2007 (Gedrukt stuk nr. 130/Divendal)  

 

VII Beantwoording van brieven gericht aan de raad namens het college van 

burgemeester en wethouders  


