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22- Zaak Datum Afzender Omschrijving Behandelvoorstel
225a 465824 21-10-2022 College Memo Stand van zaken 

uitvoeringsplan Covid-19
Betrekken bij 
raadsdebat d.d. 31-10-
22 en 3-11-22225b Bijlage 1 Aanvullende 

maatregelen
225c Bijlage 2 Financieel overzicht 

Covid-19
226 21-10-2022 College Memo vier actielijnen 

energiecrisis 2022
Betrekken bij 
raadsdebat d.d. 31-10-
22 en 3-11-22

227a 472353 31-10-2022 VNG Ledenbrief Invulling vacatures 
VNG-bestuur en commissies

Voor kennisgeving 
aannemen

227b Bijlage Waarnemers invulling 
vacatures

228 01-11-2022 Burger Brief Inzake antennemast 
Breedenbroek aanvulling op brief
21-9-22

Ter afdoening in 
handen stellen van 
college

229a 02-11-2022 Zienswijzen 3e 
begrotingswijziging 2023 GGD 
NOG

Voor kennisgeving 
aannemen

229b Bijlage 3e begrotingswijziging 
2023 adviesnota

229c Bijlage 3e begrotingswijziging 
brief gemeente OIJ

230a 476509 04-11-2022 VNG Ledenbrief Uitnodiging Najaars 
ALV 2 december 2022

Voor kennisgeving 
aannemen

230b Complete set vergaderstukken 
najaars ALV

231 01-11-2022 VAL Oude IJssel Brief Steunbetuiging groene 
grens Etten

Overlaten aan 
individuele fracties

Behandelvoorstellen: 
- Voor kennisgeving aannemen
- Ter afdoening in handen stellen van college 
- Ter afdoening in handen stellen van college en de raad informeren
- Voor advies in handen stellen van college. Komt terug op raadsagenda.
- Doorgeleiden naar agendacommissie
- Betrekken bij raadsdebat d.d.
- Geagendeerd voor commissie/ …. d.d.
- Overlaten aan individuele fracties
- Ter beslissing aan de raad

https://raad.oude-ijsselstreek.nl/Documenten/22-231-VAL-Oude-IJssel-Brief-Steunbetuiging-groene-grens-Etten.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/Documenten/22-231-VAL-Oude-IJssel-Brief-Steunbetuiging-groene-grens-Etten.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/Documenten/22-230b-VNG-Complete-set-vergaderstukken-najaars-ALV.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/Documenten/22-230b-VNG-Complete-set-vergaderstukken-najaars-ALV.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/Documenten/22-230a-VNG-Ledenbrief-Uitnodiging-Najaars-ALV-2-december-2022.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/Documenten/22-230a-VNG-Ledenbrief-Uitnodiging-Najaars-ALV-2-december-2022.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/Documenten/22-229c-GGD-NOG-Bijlage-3e-begrotingswijziging-brief-gemeente-OIJ.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/Documenten/22-229c-GGD-NOG-Bijlage-3e-begrotingswijziging-brief-gemeente-OIJ.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/Documenten/22-229b-GGD-NOG-Bijlage-3e-begrotingswijziging-2023-adviesnota.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/Documenten/22-229b-GGD-NOG-Bijlage-3e-begrotingswijziging-2023-adviesnota.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/Documenten/22-229a-GGD-NOG-Zienswijzen-3e-begrotingswijziging-2023-GGD-NOG.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/Documenten/22-229a-GGD-NOG-Zienswijzen-3e-begrotingswijziging-2023-GGD-NOG.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/Documenten/22-229a-GGD-NOG-Zienswijzen-3e-begrotingswijziging-2023-GGD-NOG.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/Documenten/22-228-Burger-Brief-Inzake-antennemast-Breedenbroek-aanvulling-op-brief-21-9-22.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/Documenten/22-228-Burger-Brief-Inzake-antennemast-Breedenbroek-aanvulling-op-brief-21-9-22.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/Documenten/22-228-Burger-Brief-Inzake-antennemast-Breedenbroek-aanvulling-op-brief-21-9-22.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/Documenten/22-227b-VNG-Bijlage-Waarnemers-invulling-vacatures.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/Documenten/22-227b-VNG-Bijlage-Waarnemers-invulling-vacatures.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/Documenten/22-227a-VNG-Ledenbrief-Invulling-vacatures-VNG-bestuur-en-commissies.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/Documenten/22-227a-VNG-Ledenbrief-Invulling-vacatures-VNG-bestuur-en-commissies.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/Documenten/22-226-College-Memo-vier-actielijnen-energiecrisis-2022.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/Documenten/22-226-College-Memo-vier-actielijnen-energiecrisis-2022.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/Documenten/22-225c-College-Bijlage-2-Financieel-overzicht-Covid-19.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/Documenten/22-225c-College-Bijlage-2-Financieel-overzicht-Covid-19.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/Documenten/22-225b-College-Bijlage-1-Aanvullende-maatregelen.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/Documenten/22-225b-College-Bijlage-1-Aanvullende-maatregelen.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/Documenten/22-225a-College-Memo-Stand-van-zaken-uitvoeringsplan-Covid-19.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/Documenten/22-225a-College-Memo-Stand-van-zaken-uitvoeringsplan-Covid-19.pdf


Raadsvergadering d.d. 24 november 2022.

De raad van de gemeente Oude IJsselstreek,

Gelezen het voorstel d.d. 24 november 2022 van de griffier,

B E S L U I T:

1. De ingekomen stukken over de periode van 20 oktober tot en met 23 
november te behandelen zoals voorgesteld.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Oude IJsselstreek in zijn openbare 
vergadering van 
24 november 2022.

De griffier, de voorzitter,

M.B.J. Looman O.E.T. van Dijk


