
Aan de raad AGENDAPUNT NR. 10 

 

 Doetinchem, 22 oktober 2014 

 

 

Ingekomen brieven  

 

 

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

 

1. C. Boon, 7 oktober 2014, verzoek om zoneverruiming Regiotaxi in verband met 

vrijwilligerswerk 

2. Bridgevereniging Met Open Kaart, 8 oktober 2014, klacht over gratis gebruik Senioren 

Ontmoetingspunt door bridgevereniging ABCD 

3. Klankbordgroep IKC, 15 oktober 2014, verzoek om gesprek over gehele IKC-plan 

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

 

4. De Nationale Ombudsman, 23 september 2014, rapport Oog voor mensen met een 

arbeidsbeperking 

5. Meldpunt Hoge Tonen, 26 september 2014, aankondiging rechtszaak tegen piephinder 

6. E-Demotica, 1 oktober 2014, informatie over persoonsgebonden automatisering in kader 

van Meer voor minder 

7. Provincie Gelderland, 8 oktober 2014, factsheet jaarrekening 2013 Gelderse gemeenten 

8. Ministerie van binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties, 14 oktober 2014, circulaire 

Correctie tegemoetkoming ziektekostenverzekering raads- en commissieleden 

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

 

9. Klankbordgroep IKC, 1 oktober 2014, verzoek om gesprek met wethouder Van der Meijs 

Wij stellen u voor, deze brief en het antwoord hierop van het college voor kennisgeving aan te 

nemen. 

 

10. EUREGIO, 8 oktober 2014, nieuwe rechtsvorm EUREGIO 

Dit onderwerp komt op een of andere manier weer op de raadsagenda. Wij stellen u daarom voor, 

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

 

11. Diverse ondernemers, 17 oktober 2014, verzoek op grond van Verordening 

burgerinitiatief 2005 om bespreking aanpassing Winkeltijdenverordening in eerstvolgende 

raadsvergadering 

Dit onderwerp komt terug op de raadsagenda. Wij stellen u voor deze brief in handen van het 

presidium te stellen om te komen tot agendering van het onderwerp. 

 

12. Beantwoording artikel 36 vragen PvdA aanbesteding Hulp in huishouden 

Dit betreft beantwoording van het college van vragen ex artikel 36 Reglement van orde voor de 

raadsvergaderingen. Conform het reglement van orde kan de vragensteller nadere inlichtingen vragen 

omtrent het door het college gegeven antwoord, na de behandeling van de op de agenda 

voorkomende onderwerpen. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

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


