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Emmeloord, 5 december 2011. 

 
Onderwerp  
Ingekomen stukken. 
 

 
Aan de raad. 

 
Bij uw raad zijn de volgende brieven/stukken binnengekomen : 

 
1. Een op 4 november 2011 – in afschrift – ingekomen brief van LTO Noord vestiging Drachten 

waarin namens de Maatschap Damman verzocht wordt om aanpassing van een bouwperceel 
in verband met uitbreiding jongveestal aan de Johannes Postweg 15 te Nagele (brief nr. 
2011017290).  
De beantwoording van deze brief is een bestuursbevoegdheid van het college.  
Voorstel: het college vragen de raad middels een kopie op de hoogte te houden van 
de beantwoording van deze brief. 

 

2. Een op 28 oktober 2011 gedateerde brief van CBW-Mitex (nr. 2010016944) waarin 
opnieuw de zorgen worden uitgesproken t.a.v. bestemmingsplan “Emmeloord, de Deel- 
stadshart”. Verzocht wordt om een hernieuwd onderzoek naar de mogelijkheden voor het 
centrumwinkelgebied in Emmeloord.  
De brief is spoedshalve in kopie naar de fractievoorzitters gegaan i.v.m. de 
behandeling in de raad van 10 november 2011.  
Voorstel: voor kennisgeving aannemen. 

 

3. Een op 31 oktober 2011 – in afschrift – ingekomen brief van de Vakcentrale CNV te Utrecht 
waarin aandacht wordt gevraagd over de positie van de jonggehandicapte met 
arbeidsvermogen n.a.v. wijzigingen in de sociale wetgeving. 
Voorstel: voor kennisgeving aannemen. 

 

4. Een op 8 november 2011 – in afschrift – ingekomen brief (nr. 2011017425) van de 
Stichting Vrije Recreatie te Meerkerk waarin alle Nederlandse gemeenten worden 
opgeroepen een eventuele voorgenomen verhoging van de toeristenbelasting 2012 niet 
door te zetten, ten gunste van de recreanten enz.  
Voorstel: voor kennisgeving aannemen. 

 

 

5. Een op 14 november 2011 – in afschrift – ingekomen brief (nr. 2011017685) van 
Waterschap Zuiderzeeland waarin de zienswijze gemeld wordt op de “Ontwerpnota 
bodembeheer provinciebrede samenwerking bodembeleid Flevoland”. 
De beantwoording van deze brief is een bestuursbevoegdheid van het college.  
Voorstel: het college vragen de raad middels een kopie op de hoogte te houden van 
de beantwoording van deze brief. 
 

6. Een – in afschrift – ingekomen brief van de Raad van State, afd. bestuursrechtspraak (nr. 
2011017819) waarin de uitspraak gemeld wordt t.a.v. het door Maatschap Tuinenga 
ingediende verzoek. Het verzoek om een voorlopige voorziening te treffen inz. 
Bestemmingsplan Wellerwaard is afgewezen.  
Voorstel: voor kennisgeving aannemen. 
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7. Een op 15 november 2011 per mail ingekomen brief (nr. 2011017829) van het Bureau 

Eerlijke Mededinging (BEM) te Woerden. Er wordt daarin aandacht gevraagd voor subsidies 

aan maatschappelijke instellingen die zich richten op activiteiten van sportieve, sociaal-

culturele of godsdienstige aard in relatie tot het verstrekken van vergunningen op grond van 

de Drank- en Horecawet.  
Voorstel: voor kennisgeving aannemen. 

 
8. Een op 2 november 2011 ingekomen brief (nr. 2011017093) van  

                     waarin hij op grond van de Wet openbaarheid bestuur (Wob) vraagt om inzicht 
in de verstrekte vergoedingen en subsidies aan politieke fracties binnen onze 
gemeenteraad.  
De brief is inmiddels door de grifie behandeld in verband met de 
afdoeningstermijn en een antwoord aan                                             .  
Voorstel : voor kennisgeving aannemen. 

 

9. Een op 25 november 2011 ingekomen brief van Rijkswaterstaat (nr. 201101858) als reactie 
op de door de Raadscie. Woonomgeving verzonden brief over de geluidsoverlast A6. 
De brief is inmiddels onder de leden van Raadscie. Woonomgeving verspreid en tijdens de 
vergadering van dinsdag 29 november jl. aan de orde geweest.  
Voorstel : voor kennisgeving aannemen. 

 

 

10.De door het college van burgemeester en wethouders beantwoorde politieke art. 39 vragen 
van verschillende raadsleden naar het door het college gevoerde beleid vanaf 28 oktober 
2011 – 1 december 2011 :  
- m.b.t. de Zuiderzeegelden (fractie VVD). 

 

 

De heer R.F. Wassink, griffier. 


