
Aan de raad AGENDAPUNT NR. 10 

 

 Doetinchem, 17 maart 2014 

 

 

Ingekomen brieven  

 

 

Achtereenvolgens zijn vermeld de afzender, de datum van ontvangst en de korte inhoud. 

 

1. AbvaKabo afd. Achterhoek, 20 februari 2014, vragen over Participatiewet 

2. Buurtvereniging Het Vogelnest, 21 februari 2014, verzoek om te zoeken naar 

mogelijkheden voor opslag materialen buurtvereniging 

3. J. Hermans, 21 februari 2014, standpunt strategische koers Alliander 

4. R.W.M. Baars, 4 maart 2014, verzoek om aandacht voor armoedeval en uitsluiten 

(groepen) mensen 

5. M. Oudesluijs, 7 maart 2014, verzoek om informatie verkeerssituatie en luchtvervuiling 

Hofstraat 

6. S. Sloots, 7 maart 2014, aanvulling op aanvraag exploitatievergunning coffeeshop in pand 

Veemarkt 4 

7. Omwonenden coffeeshop ‘t Rotterdammertje, 11 maart 2014, verzoek om informatie 

over stand van zaken verplaatsing coffeeshop 

Wij stellen u voor, deze brieven door het college te laten afdoen. 

 

8. Provincie Gelderland, 12 december 2013, begroting 2014/repressief toezicht 

9. KAV Autoverhuur BV, 19 februari 2014, reactie op instellen parkeerverbod 

Industriestraat 

10. Ministerie van binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties, 20 februari 2014, 

collegevorming en benoeming wethouders 

11. Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV), 6 maart 2014, verzoek 

om aandacht vrijwilligerswerk in collegeprogramma 

12. Ministerie van binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties, 10 maart 2014, circulaire 

verrekenen neveninkomsten politieke ambtsdragers 

13. Ministerie van binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties, 10 maart 2014, circulaire 

hertellingen gemeenteraadsverkiezingen 

14. Raad voor het openbaar bestuur, 12 maart 2014, aanbevelingen Loslaten in vertrouwen; 

Wat betekenen veranderende verhoudingen voor gemeenteraadsleden? 

15. FNV Vrouwenbond, 13 maart 2013, aanbevelingen Meer wonderen doen met weinig 

geld, de financiële positie van oudere vrouwen 

16. LTO Noord afd. Doetinchem, 13 maart 2014, visie en plan voor varkenssector ‘Recept 

voor duurzaam varkensvlees’ 

17. ONL voor Ondernemers, 14 maart 2014, Ondernemersmanifest 

Wij stellen u voor, deze brieven voor kennisgeving aan te nemen. 

 

18. Regio Achterhoek, 7 maart 2014, gemeentelijke afvaardiging AB Regio Achterhoek na 

verkiezingen 

19. Provincie Gelderland, 10 maart 2014, informatie over begroting 2015-2018 

Deze onderwerpen komen op een of andere manier weer bij de raad. Wij stellen u daarom voor, 

deze brieven om advies in handen van het college te stellen. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

DRS. B.P.M. JANSSENS  N.E. JOOSTEN BC. 


