
Aan de raad AGENDAPUNT NR. 11 

 

 Doetinchem, 6 april 2016 

 

 

Ingekomen brieven  

 

 

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

 

1. Ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid, 16 februari 2016, definitief verslag van 

bevindingen onderzoek Veilig gebruik Suwinet 2015 

2. Werkgroep veilige fietsverbinding Nieuw-Wehl met Wehl e.o., 14 maart 2016, veilige 

fietsverbinding Nieuw-Wehl met Wehl en Doetinchem 

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

 

3. Stichting Meent van der Sluis, 16 december 2015, verzoek om donatie voor monument 

Groningen 

4. Van Milaan Scholing en Advies, 15 februari 2016, WOB-verzoek verslag bijeenkomst beschermd 

wonen 

5. B. Gasseling, 19 februari 2016, zorgen over grondzaken A18 Bedrijvenpark 

6. B. Dijk, 29 februari 2016, toezending reacties op kamerbrief houtrook 

Wij stellen u voor, deze brieven en de reacties van het college voor kennisgeving aan te nemen. 

 

7. G. Volkers, 16 februari 2016, verzoek om informatie over sluiting ‘t Praothuus 

Wij stellen u voor, deze brief voor kennisgeving aan te nemen. De kwestie is in een persoonlijk gesprek met 

de heer en mevrouw Volkers afgedaan. 

 

8. Rekenkamercommissie Doetinchem, 10 februari 2016, jaarverslag 2015  

9. Bouwend Nederland, 25 februari 2016, aanbod concretisering woonagenda  

10. Ministerie van binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties, 25 februari 2016, circulaire 

Huisvestingsvoorzieningen burgemeesters en wethouders 

11. Laborijn, 26 februari 2016, beleidsverantwoording Wedeo tot en met vierde kwartaal 2015 

12. Bomenstichting Achterhoek, 29 februari 2016, jaarverslag 2015 
13. Detailhandel Nederland, 29 februari 2016, actie voor een goed detailhandelsklimaat 

14. Het Internethuis, 29 februari 2016, ervaringen testproject mobiel internet 

15. KNV Taxi, 1 maart 2016, brief aan gemeente Winterswijk inzake EU-aanbesteding 

Basismobiliteit Achterhoek, inclusief reactie gemeente Winterswijk 

16. B. Rutjes namens burgers, 21 maart 2016, projecten burgerhuis-sociaal domein 

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

 

17. Omgevingsdienst Achterhoek, 29 maart 2016, jaarstukken 2015 en begroting 2017 

Dit onderwerp komt weer op de raadsagenda. Wij stellen u daarom voor, deze brief om advies in handen 

van het college te stellen. 

 

 

De locogriffier, De vicevoorzitter, 

 

E.A.M. Bolten A.J. Verhoeven 


