
Lijst ingekomen stukken Raad 
 
 

27 januari 2022 
 
 

Geactualiseerd tot 26 januari 2022 

 
 

1. Mail van Gemeente Lelystad met Motie Herijking gemeentefonds d.d. 28 december 2021 (kenmerk 
724534). De mail is toegezonden aan alle leden van de raad.De griffier stelt voor de motie voor 
kennisgeving aan te nemen. 
 

2. Brief van Provincie Noord-Holland inzake financieel toezichtregime 2022 d.d. 27 december 2021 
(kenmerk 724536). De brief is toegezonden aan alle leden van de raad.De griffier stelt voor de brief 
voor kennisgeving aan te nemen.  
 

3. Mail Reinaerde met brief Toegankelijke en begrijpelijke verkiezingen 2022 d.d. 6 januari 2022 
(kenmerk 724552). De brief is toegezonden aan alle leden van de raad.De griffier stelt voor de brief 
voor kennisgeving aan te nemen en door te sturen aan de partijbesturen.  
 

4. Mail voorzitter Nederlandse Stichting Water- & Zwemveiligheid met brief aan alle leden van de 
gemeenteraad inzake verzoek opschorten CTB controle bij zwemlesouders d.d. 7 januari 2022 
(kenmerk volgt). De brief is toegezonden aan alle leden van de raad.De griffier stelt voor de brief 
voor kennisgeving aan te nemen. 
 

5. Mail particulier met bericht van NSWZ over verzoek opschorten CTB controle bij zwemlesouders d.d. 
7 januari 2022 (kenmerk 724562). Zie ook brief nummer 4. De mail is toegezonden aan alle leden 
van de raad.De griffier stelt voor de mail voor kennisgeving aan te nemen. 
 

5b  Aanvullende mail en informatie particulier inzake opschorten CTB controle bij zwemlesouders. De     
      mail is toegezonden aan alle leden van de raad.De griffier stelt voor de mail voor kennisgeving aan  
      te nemen. 

 
6. Mail van particulier met artikel Het gedoe CO2 en Stikstof d.d. 21 december 2021 (kenmerk 

724560). De mail is toegezonden aan alle leden van de raad.De griffier stelt voor de mail voor 
kennisgeving aan te nemen. 
 

7. Mail Energie Samen Noord-Holland met verzoek tot doorzending beoordeling Transitie Visie Warmte 
d.d. 3 januari 2022 (kenmerk 724573). De mail met bijlagen is toegezonden aan alle leden van de 
raad. De griffier stelt voor de mail voor kennisgeving aan te nemen.  
 

8. Mail van de voorzitter COC Nederland met uitnodiging deelname aan COC's kieswijzer 
Rainbowvote.NU d.d. 7 januari 2022 (kenmerk 724555). De brief is toegezonden aan alle leden van 
de raad.De griffier stelt voor de brief voor kennisgeving aan te nemen en door te sturen aan de 
partijbesturen. 
 

9. Motie van de Gemeente Dongen betreffende Transitievisie warmte, ontvangen op 13 januari 2022 
(kenmerk 724577). De motie is toegezonden aan alle leden van de raad. De griffier stelt voor de mail 
voor kennisgeving aan te nemen. 
 

10. Mail van acht gezinnen met een noodoproep d.d. 19 januari 2022 (kenmerk 724644). De mail is 
toegezonden aan alle leden van de raad. De griffier stelt voor de mail voor kennisgeving aan te 
nemen en door te sturen aan het college voor behandeling. 
 

11. Mail van Stichting Dierenambulance Velsen inzake dierenhulp in de Veiligheids regio d.d. 13 januari 
2022 (kenmerk 724642). De mail is toegezonden aan alle leden van de raad. De griffier stelt voor de 
mail voor kennisgeving aan te nemen. 
 

12. Mail van Ned. Vereniging Omwonenden Windenergie met oproep aan gemeentes tot gebruik van 
gedragscodes d.d. 18 januari 2022 (kenmerk 724637). De mail is toegezonden aan alle leden van de 
raad.De griffier stelt voor de mail voor kennisgeving aan te nemen. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
VNG Ledenbrieven (voor kennisgeving aannemen) 
 
VNG 21 088 NIeuwsledenbrief coronacrisis nr 38 
VNG 22 001 Nazending extra ALV 13 januari 2022 
VNG 22 002 Tweede nazending extra ALV 13 januari 2022 
VNG 22 003 wijziging vng model huisvestingsverordening toevoeging regels opkoopbescherming 
VNG 21 068 ledenbrief vng model marktverordening nieuw aanpassingen aan europese dienstenrichtlijn en 
dienstenwet 
 
De genoemde stukken zijn opvraagbaar bij de griffie: (023) 5485646 of per e-mail: griffie@heemstede.nl. 
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