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20- Zaak Datum Afzender Omschrijving Behandelvoorstel
130 26-2-2020 College Memo overzicht Regio Deal 

projecten Oude IJsselstreek nav 
verzoek commissie FL

Voor kennisgeving 
aannemen

131 7905
0

26-3-2020 VNOG Persbericht 26 maart nieuwe 
noodverordening

Voor kennisgeving 
aannemen

132
a en 
b

7930
9

26-3-2020 VNG Ledenbrief en handreiking “wie 
vooraf goed oplet, blijft steeds 
aan zet”

Ter afdoening in handen 
stellen van college

133 7932
2

27-3-2020 VNG Ledenbrief update 
ontwikkelingen coronacrisis

Voor kennisgeving 
aannemen

134 4065
7

31-3-2020 Raad van State mededeling verlening termijn 
uitspraak bestemmingsplan 
Zeddamseweg 17

Voor kennisgeving 
aannemen

135 8028
8

1-4-2020 Stichting vluchteling Brief oproep 500 kinderen uit 
Griekenland

Ter beslissing aan de 
raad

136 8063
2

2-4-2020 Gemeente Beesel brief werkwijze verkrijgen 
suppletie-uitkering

Voor kennisgeving 
aannemen

137 7824
8

6-4-2020 Wethouder Kuster Memo toezeggingen 
meedoenregelingen

Voor kennisgeving 
aannemen

138 8073
9

3-4-2020 VNG Ledenbrief update coronacrisis 3 
april 2020

Voor kennisgeving 
aannemen

139
a t/
m g

8096
7

6-4-2020 Stadsbank Oost 
Nederland

Jaarstukken en begroting: 
Aanbiedingsbrief jaarstukken, AB 
jaarstukken, jaarverslag, 
accountantsverslag, 
aanbiedingsbrief begroting, 
voorstel primitieve begroting en 
primitieve begroting

Voor advies in handen 
stellen van college. Komt 
terug op raadsagenda

140 7513
5

7-4-2020 Fractie CDA Voorstel benoeming wethouder Betrekken bij raadsdebat 
d.d. 23-4-2020

141 8135
6

6-4-2020 VNOG brief stand van zaken Covid-19 6 
april 2020

Voor kennisgeving 
aannemen

142 8135
7

7-4-2020 8RHK Ambassadeurs Nieuwsbrief thematafel 
Onderwijs en Arbeidsmarkt

Voor kennisgeving 
aannemen

143 8064
0

7-4-2020 Wethouder Kuster Faillissement 
Hulpmiddelencentrum

Voor kennisgeving 
aannemen

144 8147
8

7-4-2020 Landelijke Vereniging 
voor Kleine Kernen & 
Landelijk 
Samenwerkingsverband 
Actieve bewoners

brief positie dorpshuizen en 
buurthuizen tijdens en na de 
coronacrisis

Ter afdoening in handen 
stellen van college

145
a t/
m d

8162
4

8-4-2020 Omgevingsdienst 
Achterhoek

Jaarstukken 2019 en begroting 
2021: aanbiedingsbrief, 
jaarverslag 2019, gewaarmerkte 
jaarstukken 2019 en begroting 
2021

Voor advies in handen 
stellen van college. Komt 
terug op raadsagenda

146 8180
2

9-4-2020 Euregio Informatie Corona-crisis:  de 
grote lijnen vd organisatie in 
Nederland en Duitsland

Voor kennisgeving 
aannemen

https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-130-College-Memo-overzicht-Regio-Deal-projecten-Oude-IJsselstreek-nav-verzoek-commissie-FL.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-130-College-Memo-overzicht-Regio-Deal-projecten-Oude-IJsselstreek-nav-verzoek-commissie-FL.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-130-College-Memo-overzicht-Regio-Deal-projecten-Oude-IJsselstreek-nav-verzoek-commissie-FL.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-146-Euregio-informatie-Corona-crisis-de-grote-lijnen-vd-organisatie-in-Nederlnand-en-Duitsland.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-146-Euregio-informatie-Corona-crisis-de-grote-lijnen-vd-organisatie-in-Nederlnand-en-Duitsland.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-146-Euregio-informatie-Corona-crisis-de-grote-lijnen-vd-organisatie-in-Nederlnand-en-Duitsland.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-145d-ODA-Bijlage-III-Begroting-2021-concept-tbv-AB-vergadering.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-145d-ODA-Bijlage-III-Begroting-2021-concept-tbv-AB-vergadering.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-145c-ODA-Bijlage-II-Gewaarmerkte-jaarstukken-2019-incl-controleverklaring.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-145c-ODA-Bijlage-II-Gewaarmerkte-jaarstukken-2019-incl-controleverklaring.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-145b-ODA-Bijlage-I-Jaarverslag-2019.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-145a-ODA-Aanbiedingsbrief-jaarstukken-2019-begroting-2021.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-144-LVKK-en-LSA-brief-positie-dorpshuizen-en-buurthuizen-tijdens-en-na-de-coronacrisis.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-144-LVKK-en-LSA-brief-positie-dorpshuizen-en-buurthuizen-tijdens-en-na-de-coronacrisis.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-144-LVKK-en-LSA-brief-positie-dorpshuizen-en-buurthuizen-tijdens-en-na-de-coronacrisis.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-143-Wethouder-Kuster-Faillessement-HMC.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-143-Wethouder-Kuster-Faillessement-HMC.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-142-8RHK-Nieuwsbrief-thematafel-Onderwijs-en-Arbeidsmarkt.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-142-8RHK-Nieuwsbrief-thematafel-Onderwijs-en-Arbeidsmarkt.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-141-VNOG-brief-stand-van-zaken-Covid-19-6-april-2020.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-141-VNOG-brief-stand-van-zaken-Covid-19-6-april-2020.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-140-Fractie-CDA-Raadsvoorstel-benoeming-wethouder.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-139g-SON-Primitieve-begroting-SON-2021-en-meerjarenraming-2022-2024.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-139f-SON-Voorstel-Primitieve-begroting-2021-en-meerjarenraming-2022-2024.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-139e-SON-Aanbiedingsbrief-begroting-2021-SON-en-meerjarenraming-2022-2024.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-139d-SON-Accountantsverslag-Stadsbank-2019.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-139c-SON-AB-voorstel-Jaarverslag-2019.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-139b-SON-AB-Jaarstukken-2019.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-139b-SON-AB-Jaarstukken-2019.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-139a-SON-Aanbiedingsbrief-jaarstukken-SON-2019.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-138-VNG-Ledenbrief-update-coronacrisis-3-april-2020.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-138-VNG-Ledenbrief-update-coronacrisis-3-april-2020.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-137-Wethouder-Kuster-Memo-toezeggingen-meedoenregelingen.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-137-Wethouder-Kuster-Memo-toezeggingen-meedoenregelingen.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-136-Gemeente-Beesel-brief-werkwijze-verkrijgen-suppletie-uitkering.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-136-Gemeente-Beesel-brief-werkwijze-verkrijgen-suppletie-uitkering.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-135-Stichting-Vluchteling-Brief-oproep-500-kinderen-uit-Griekenland.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-135-Stichting-Vluchteling-Brief-oproep-500-kinderen-uit-Griekenland.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-134-Raad-van-State-mededeling-verlening-termijn-uitspraak-bestemmingsplan-Zeddamseweg-17.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-134-Raad-van-State-mededeling-verlening-termijn-uitspraak-bestemmingsplan-Zeddamseweg-17.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-134-Raad-van-State-mededeling-verlening-termijn-uitspraak-bestemmingsplan-Zeddamseweg-17.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-133-VNG-ledenbrief-update-ontwikkelingen-coronacrisis.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-133-VNG-ledenbrief-update-ontwikkelingen-coronacrisis.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-132b-VNG-handreiking-wie-vooraf-goed-oplet.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-132b-VNG-handreiking-wie-vooraf-goed-oplet.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-132b-VNG-handreiking-wie-vooraf-goed-oplet.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-132a-VNG-ledenbrief-handreiking-wie-vooraf-goed-oplet.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-131-VNOG-Persbericht-26-maart-nieuwe-noodverordening.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-131-VNOG-Persbericht-26-maart-nieuwe-noodverordening.pdf


147
a t/
m d

8248
8

9-4-2020 VNOG Jaarstukken en begroting: 
aanbiedingsbrief, jaarstukken, 
kaderbrief en begroting

Voor advies in handen 
stellen van college. Komt 
terug op raadsagenda

148 8253
4

10-4-2020 VNG Coronacrisis update 10 april 
2020

Voor kennisgeving 
aannemen

149
a t/
m e

7716
3

7-4-2020 ECAL Jaarstukken en begroting: 
begeleidingsblad, raadsvoorstel, 
jaarstukken, notitie mbt 
jaarstukken en 
programmabegroting

Betrekken bij raadsdebat 
d.d. 28-5-2020

150 8265
7

10-4-2020 Let's talk about tech Oproep gemeenten 
democratisch proces 5G

Voor kennisgeving 
aannemen

151 8261
9

12-4-2020 Actiegroep 5G, Het 
Gooi zegt Nee

reactie Actiegroep 5G, Het Gooi 
zegt Nee op zendmast-branden

Voor kennisgeving 
aannemen

152 8266
8

13-4-2020 BelangenVereniging Vrij 
Wonen

gevolgen coronacrisis voor 
recreatieverblijven en bewoning 
daarvan

Ter afdoening in handen 
stellen van college

153
a en 
b

6667
1

3-4-2020 College Archief KPI-verslag 2019 
gemeentearchivaris 
Erfgoedcentrum Achterhoek 
Liemers en definitief 
inspectieverslag

Voor kennisgeving 
aannemen

154 8267
6

14-4-2020 8RHK Ambassadeurs Agenda en verslag AB 22 april 
2020

Voor kennisgeving 
aannemen

155
a t/
m d

8267
7

14-4-2020 Laborijn Jaarstukken: aanbiedingsbrief, 
jaarstukken, jaarverslag en 
accountantsverklaring

Voor advies in handen 
stellen van college. Komt 
terug op de raadsagenda

156
a t/
m f

8267
8

14-4-2020 GGD NOG Begroting en jaarstukken: 
Aanbiedingsbrief en 
programmabegroting 2021, 
aanbiedingsbrief en jaarstukken 
2019, informatienotitie en 
accountantsverslag

Voor advies in handen 
stellen van college. Komt 
terug op de raadsagenda

157
a en 
b

7576
0

7-4-2020 College verlenging aanwijzing Regio8 als 
lokale media instelling: 
begeleidingsblad en 
raadsvoorstel

Betrekken bij raadsdebat 
d.d. 28-5-2020

158 8183
9

15-4-2020 College Begeleidingsblad Jaarstukken en 
begroting VNOG

Betrekken bij raadsdebat 
d.d. 28-5-2020

159
a en 
b

8286
0

15-4-2020 College Brief en jaarstukken 2019 Regio 
Achterhoek

Voor advies in handen 
stellen van college. Komt 
terug op de raadsagenda

160
a en 
b

8291
4

15-4-2020 Provincie Gelderland Brief Begrotingscirculaire 2021 
en Covid 19 gevolgen financeel 
toezicht op gemeenten en 
begrotingscirculaire 

Voor kennisgeving 
aannemen

161 8299
0

15-4-2020 Euregio Enschede-
Gronau

memo nav vergadering 
Euregioraad 27-3-2020

Voor kennisgeving 
aannemen

162
a t/
m e

7935
6

7-4-2020 College Bestemmingsplan Heuvelstraat 
Silvolde: Begeleidingsblad, 
raadsvoorstel, nota zienswijzen, 
zienswijze en aanvulling 
zienswijze document 20-106

Betrekken bij raadsdebat 
d.d. 28-5-2020

163 16-4-2020 Burgemeester Van Dijk Memo update Coronacrisis Voor kennisgeving 
aannemen

164 4065
7

15-4-2020 Raad van State uitspraak beroep 
Bestemmingsplan Zedamseweg 
17 Etten

Voor kennisgeving 
aannemen

165 8358
6

17-4-2020 VNG ledenbrief_coronacrisis-update-
nr-5 17 april

Voor kennisgeving 
aannemen

https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-165-VNG-ledenbrief-coronacrisis-update-nr-5-17-april.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-165-VNG-ledenbrief-coronacrisis-update-nr-5-17-april.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-154-8RHK-Ambassadeurs-Agenda-en-verslag-AB-22-april-2020.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-154-8RHK-Ambassadeurs-Agenda-en-verslag-AB-22-april-2020.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-164-Raad-van-State-uitspraak-beroep-Bestemmingsplan-Zedamseweg-17-Etten.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-164-Raad-van-State-uitspraak-beroep-Bestemmingsplan-Zedamseweg-17-Etten.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-164-Raad-van-State-uitspraak-beroep-Bestemmingsplan-Zedamseweg-17-Etten.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-163-Burgemeester-Van-Dijk-memo-update-coronacrisis.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-162e-College-aavulling-gronden-zienswijze-20-103-inzake-ontwerpbestemmigsplan-Heuvelstraat-Silvolde.PDF
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-162e-College-aavulling-gronden-zienswijze-20-103-inzake-ontwerpbestemmigsplan-Heuvelstraat-Silvolde.PDF
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-162d-Burger-Zienswijze-inzake-Bestemmingsplan-Heuvelstraat-Silvolde.PDF
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-162c-College-Nota-zienswijzen-BP-Heuvelstraat-Silvolde-geanonimiseerd.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-162b-College-Raadsvoorstel-en-besluit-bestemmingsplan-Heuvelstraat-Silvolde.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-162a-College-BEGELEIDINGSBLAD-Vaststelling-bestemmingsplan-Heuvelstraat-Silvolde.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-161-EUREGIO-Gronau-memo-nav-vergadering-Euregioraad-27-3-2020.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-161-EUREGIO-Gronau-memo-nav-vergadering-Euregioraad-27-3-2020.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-160b-Provincie-bouwstenen-Begrotingscirculaire-2021.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-160a-Provincie-brief-Begrotingscirculaire-2021-en-Covid-19-gevolgen-financeel-toezicht-op-gemeenten.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-160a-Provincie-brief-Begrotingscirculaire-2021-en-Covid-19-gevolgen-financeel-toezicht-op-gemeenten.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-160a-Provincie-brief-Begrotingscirculaire-2021-en-Covid-19-gevolgen-financeel-toezicht-op-gemeenten.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-159b-Regio-Achterhoek-jaarstukken-2019.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-159a-Regio-Achterhoek-brief-aan-college-bij-jaarstukken-2019.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-158-College-RAADSBEGELEIDINGSBLAD-Jaarstukken-en-begroting-VNOG.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-158-College-RAADSBEGELEIDINGSBLAD-Jaarstukken-en-begroting-VNOG.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-157b-College-RAADSVOORSTEL-en-BESLUIT-verlenging-aanwijzing-Regio8-als-lokale-media-instelling.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-157a-College-BEGELEIDINGSBLAD-verlenging-aanwijzing-Regio8-als-lokale-media-instelling.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-156f-GGD-NOG-Accountantsverslag-2019.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-156e-GGD-NOG-informatienotitie-AB-9-april-2020.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-156d-GGD-NOG-Jaarstukken-2019-incl-verklaring-accountant.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-156d-GGD-NOG-Jaarstukken-2019-incl-verklaring-accountant.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-156c-GGD-NOG-brief-aan-raden-met-conceptjaarrekening-2019.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-156b-GGD-NOG-Concept-programmabegroting-2021.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-156a-GGD-NOG-brief-aan-raden-met-conceptprogrammabegroting-2021.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-155d-Laborijn-Accountantsverslag-2019.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-155c-Laborijn-verkort-jaarverslag-2019.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-155b-Laborijn-Jaarstukken-2019.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-155a-Laborijn-Aanbiedingsbrief-jaarstukken-2019-DB.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-153b-College-inspectieverslag.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-153b-College-inspectieverslag.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-153a-College-memo-Archief-KPI-verslag-2019.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-153a-College-memo-Archief-KPI-verslag-2019.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-153a-College-memo-Archief-KPI-verslag-2019.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-152-BVVW-gevolgen-coronacrisis-voor-recreatieverblijven-en-bewoning-daarvan.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-152-BVVW-gevolgen-coronacrisis-voor-recreatieverblijven-en-bewoning-daarvan.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-152-BVVW-gevolgen-coronacrisis-voor-recreatieverblijven-en-bewoning-daarvan.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-151-Actiegroep-5G-Het-Gooi-zegt-Nee-Reactie-op-zendmast-branden.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-151-Actiegroep-5G-Het-Gooi-zegt-Nee-Reactie-op-zendmast-branden.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-150-Let-s-talk-about-tech-Oproep-gemeenten-democratisch-proces-5G.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-150-Let-s-talk-about-tech-Oproep-gemeenten-democratisch-proces-5G.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-149e-ECAL-concept-Programmabegroting-2021.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-149d-ECAL-notitie-mbt-jaarstukken-2019.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-149d-ECAL-notitie-mbt-jaarstukken-2019.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-149c-ECAL-jaarstukken-2019.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-149b-ECAL-RAADSVOORSTEL-en-BESLUIT-ECAL-jaarrekening-2019-en-begroting-2021.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-149a-ECAL-BEGELEIDINGSBLAD-Jaarstukken-2019-en-programmabegroting-2021-ECAL.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-148-VNG-ledenbrief-coronacrisis-update-10-april-2020.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-148-VNG-ledenbrief-coronacrisis-update-10-april-2020.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-147d-VNOG-Concept-Programmabegroting-VNOG-2021-2024.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-147c-VNOG-Kaderbrief-2021-2024.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-147b-VNOG-voorlopige-jaarstukken-2019.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-147a-VNOG-aanbiedingsbrief-jaarstukken-en-begroting.pdf


166 8365
4

18-4-2020 Burger Verzoek heroverweging 
energietransities

Ter afdoening in handen 
stellen van college

167 8390
1

20-4-2020 Cultuur en 
Erfgoedpacten 
Gelderland

Afschrift brief aan Gedeputeerde 
P. Drenth  coronaschade 
Gelderse culturele instellngen

Voor kennisgeving 
aannemen

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/ingekomen-stukken/20-166-Burger-verzoek-heroverweging-energietransities.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-166-Burger-verzoek-heroverweging-energietransities.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-167-Cultuur-en-Erfgoedpacten-Gelderland-Afschrift-brief-aan-Gedeputeerde-P-Drenth-coronaschade-Gelderse-culturele-instellngen.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-167-Cultuur-en-Erfgoedpacten-Gelderland-Afschrift-brief-aan-Gedeputeerde-P-Drenth-coronaschade-Gelderse-culturele-instellngen.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-167-Cultuur-en-Erfgoedpacten-Gelderland-Afschrift-brief-aan-Gedeputeerde-P-Drenth-coronaschade-Gelderse-culturele-instellngen.pdf


Raadsvergadering d.d. 23 april 2020

De raad van de gemeente Oude IJsselstreek,

Gelezen het voorstel d.d. 23 april 2020 van de griffier,

B E S L U I T:

1. De ingekomen stukken over de periode van 27 maart 2020 tot en met 23 april 2020 te 
behandelen zoals voorgesteld.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Oude IJsselstreek in zijn openbare vergadering van 23 
april 2020.

De griffier, de voorzitter,

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


