Stukken ter kennisname

Nummer:
Afdeling:

31-10-19/05
Griffie

Aan:
Onderwerp:
Lijst van ingekomen stukken

Raad der Gemeente
Hellevoetsluis

Hellevoetsluis, 19-09-2019

Wij stellen u voor:
- de stukken vermeld bij de punten 1, 4, 7, 8, 9, 10 voor kennisgeving aan te nemen;
- de stukken vermeld bij de punten 2, 3, 5, 6 ter afdoening aan het college van burgemeester en wethouders te zenden;
- de stukken vermeld bij de punten om advies aan het college van burgemeester en wethouders te zenden.

Diverse ingekomen stukken:
1.
Brief d.d. 27 augustus 2019 van Ministerie van binnenlandse zaken betreffende verhouding ambtsgebed en beginsel
scheiding kerk en staat.

Brief d.d. 27 augustus 2019 van Ministerie van binnenlandse zaken betreffende verhouding ambtsgebed en
beginsel scheiding kerk en staat.PDF
2.

Uitspraak Raad van State betreffende beroep op vastgestelde bestemmingsplan Nieuw Helvoet.

uitspraak bezwaar
bestemmingsplan nieuw Helvoet_Redacted aangepast.pdf
3.

VNG ledenbrief 19/067 (LOGA 19/08) d.d. 11 september 2019 betreffende Cao Ontslagcommissie.

VNG ledenbrief 19 067 betreffende Cao
Ontslagcommissie.PDF
4.

VNG ledenbrief 19/068 d.d. 11 september 2019 betreffende Openstelling vacatures VNG bestuur en commissies.

VNG
Ledenbrief 19 068 betreffende openstelling vacatures VNG bestuur en commissies.PDF
VNG
Ledenbrief 19 068 betreffende openstelling vacatures VNG bestuur en commissies (bijlage).PDF
5.

VNG ledenbrief 19/070 (LOGA 19/069) d.d. 16 september 2019 betreffende uitwerkingen akkoord Cao Gemeenten.

VNG ledenbrief 19 070
betreffende uitwerking akkoord Cao gemeenten.PDF

6.

VNG ledenbrief 19/071 betreffende toetsing klimaatakkoord en uitnodiging voor bijeenkomsten in het land.

VNG Ledenbrief 19 071 betreffende toetsing-klimaatakkoord-en-uitnodiging-voor-bijeenkomsten-in-hetland.PDF
7.

Beantwoording schriftelijke vragen ex artikel 37 van de fractie D66 en GroenLinks betreffende oplaten balonnen.

Beantwoording vragen
D66 en GL ballonnen oplaten d.d. 19 september 2019.pdf
8.

e-mail burger d.d. 2 september 2019 betreffende beginselen van deugdelijk overheidsbestuur.

e-mail
burger 02 09 19 betreffende beginselen van deugdelijk overheidsbestuur_Redacted.pdf
9.

e-mail burger d.d. 6 september 2019 betreffende zorgen over onze gezondheid.

e-mail burger 06 09 19
betreffende zorgen over onze gezondheid_Redacted.pdf
10.

Beantwoording schriftelijke vragen ex artikel 37 van de fractie GroenLinks betreffende groenbeheer.

Beantwoording art. 37 vragen GroenLinks inzake groenbeheer d.d. 26 september 2019.PDF

De griffier,

de voorzitter,

