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Emmeloord, 2 september 2011. 

 
Onderwerp  
Ingekomen stukken. 
 

 
Aan de raad. 

 
Bij uw raad zijn de volgende brieven/stukken binnengekomen : 

 
1. In afschrift een brief van FlevolMeer Bibliotheek te Lelystad (nr. 2011010453) waarin gevraagd 
wordt om het te nemen bezuinigingsbesluit over de bibliotheek pas definitief te maken op het moment 
dat duidelijk is welk toekomstscenario voor de bibliotheek zal worden gerealiseerd. 
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. In afschrift een brief van                                                     (nr. 2011010843) waarin deze zijn 
mening geeft over de toekomstplannen voor De Deel.  
Voorstel: de brief van                        betrekken bij de besluitvorming. 

 

3. In afschrift een brief van Het Oversticht te Zwolle (nr. 2011011012) waarbij is 
meegezonden het jaarverslag van de welstandscommissie.  
Voorstel: voor kennisgeving aannemen. 

 

4. Een op 6 juli 2011 ingekomen brief van de gemeente Bergeijk (nr. 2011011366) waarbij is 
meegezonden een door de raad van Bergeijk aangenomen motie inzake regionalisering van 
de brandweer.  
Voorstel: voor kennisgeving aannemen. 

 

5. Een op 8 juli 2011 – in afschrift - ingekomen brief van de GGD Flevoland (nr. 2011011532) 
waarbij zijn meegezonden de begroting 2012, de jaarrekening 2010 en de meerjarenraming 2013-
2015. De door de gemeenten gemaakte op- en/of aanmerkingen zijn – voor zover relevant – in de 
begroting verwerkt.  
De achterliggende stukken liggen t.i. bij het betreffende agendapunt 15-09-2011. Voorstel: 
voor kennisgeving aannemen. 

 

6. Een op 14 juli 2011 ingekomen brief (nr. 2011012044) van  
waarin hij meedeelt het raadslidmaatschap na de raadsvergadering van 15 september a.s. neer te 
leggen.  
Voorstel: voor kennisgeving aannemen en via griffie in opvolging voorzien conform de 
Kieswet. 

 

7. Een op 19 juli 2011 ontvangen brief van                                     (nr. 2011012042) waarin hij zijn 
zorgen uitspreekt over de verkeerssituatie rond de Paardenmarkt en met name de geplande kap 
van de kastanjebomen rond het pleintje naast de supermarkt. 
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. 
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8. In afschrift een op 19 juli 2011 ingekomen brief van het Ministerie van Infrastructuur en milieu te 
’s-Gravenhage waarbij is toegevoegd een brief aan het college van burgemeester en wethouders. 
De staatssecretaris is van mening dat de gemeenten op lokaal niveau gestimuleerd moeten worden 
om in actie te komen m.b.t. hun verantwoordelijkheden t.a.v. de legionellarisico’s van natte 
koeltorens  
Voorstel: voor kennisgeving aannemen. 

 

9. Een op 22 augustus 2011 – in afschrift - ingekomen brief (nr. 2011013638) van  

                       (mede namens mede-ondertekenaars) waarin bezwaren worden geuit tegen de 

voorgenomen aankoop van het perceel landbouwgrond Marknesserweg/Kamperweg te Emmeloord 

t.b.v. de bestemming evenemententerrein. 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 en tevens deze brief betrekken bij de beraadslagingen t.a.v. 

agendapunt Evenemententerrein op 15-09-2011. 
 

 

10. Een per e-mail ingekomen brief d.d 30 augustus 2011 (nr. 2011013932)  
van                                                      waarin zij meldt per 1 september 2011 ingezetene te worden 
van de gemeente Noordoostpolder en derhalve geen gebruik meer hoeft te maken van de door de 
raad verleende ontheffing van het woonplaatsvereiste voor een wethouder. 
Voorstel: voor kennisgeving aannemen. 

 

11. De door het college van burgemeester en wethouders beantwoorde politieke art.  
39 vragen van verschillende raadsleden naar het door het college gevoerde beleid vanaf 17 
juni 2011 – 1 september 2011:  
- m.b.t. de Ontwerpnota Geluid Windpark (fractie ONS Noordoostpolder); - m.b.t. 
subsidie Wellerwaard (fractie VVD);  
- m.b.t. de komst van Circus Belly Wien (fractie ONS Noordoostpolder);  
- m.b.t. de tijdelijke regeling van Ministerie van Binnenlandse Zaken enz. “blok voor blok”, waarmee 
voor 5 proefprojecten van min. 2000 bestaande woningen subsidie kan worden toegekend (fractie 
GroenLinks);  
- m.b.t. de fietspaden in het Emmelerbos (fractie GroenLinks);  
- m.b.t. de veiligheid van de dijken in relatie tot de windmolens (fractie ONS 
Noordoostpolder). 
 

 

De heer R.F. Wassink, griffier. 


