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Emmeloord, 17 juni 2011. 

 

Onderwerp 

Ingekomen stukken. 

 

 

Aan de raad. 

 

Bij uw raad zijn de volgende brieven/stukken binnengekomen : 

 

1.  Een op 18 mei 2011 – in afschrift – ingekomen brief (nr. 2011008520) van de  

Stichting Afsluitdijk inzake de Unesco Werelderfgoedlijst 2010. Als bijlage is toegevoegd 

een brief van de Stichting Afsluitdijk aan de Staatssecretaris van OCW waarin wordt  

voorgesteld om de Noordoostpolder op de Werelderfgoed Lijst te verruilen voor de  

Afsluitdijk.  

De beantwoording van deze brief is een bestuursbevoegdheid van het college van 

burgemeester en wethouders. 

Voorstel: het college vragen de raad middels een kopie op de hoogte te houden 

van de beantwoording van deze brief. 

 

2. Een aantal ingekomen brieven met nagenoeg allemaal dezelfde strekking, nl.  

aandacht vragen voor de gevolgen van het bestuursakkoord kabinet/VNG voor de groep 

meest kwetsbare mensen in de samenleving., t.w. van : 

- Kans Plus Noordoostpolder 

- Belangenvereniging Werknemers Sociale Werkvoorzieningen te Schiedam 

- Algemene Nederlandse Gehandicapten Organisatie te Amersfoort 

- Philadelphia Support te Utrecht 

- Philadelphia Support Noordoostpolder 

- Platform VG en Landelijk Platform GGz (LPGGz) 

- ABVAKABO 

Voorstel: voor kennisgeving aannemen omdat genoemde brieven deel 

uitgemaakt hebben van de discussie tijdens de raadsvergadering van 26 mei 

2011 en tijdens het jaarcongres van de VNG op 8 juni 2011. 

 

3. Een aantal ingekomen brieven met bijgevoegde moties van diverse gemeenten m.b.t. 

het bestuursakkoord en het aan de orde komen daarvan tijdens het VNG-congres op 8 

juni 2011, t.w. : 

- gemeente Waddinxveen 

- gemeente Vlagtwedde 

- gemeente Rheden 

- gemeente Voorst 

- gemeente Langedijk 

- gemeente Naarden 

- gemeente De Ronde Venen 

- gemeente Noord Beveland 

Voorstel: voor kennisgeving aannemen omdat genoemde brieven deel 

uitgemaakt hebben van de discussie tijdens de raadsvergadering van 26 mei 

2011 en tijdens het jaarcongres van de VNG op 8 juni 2011. 

 

4. Een op 24 mei 2011 – in afschrift – ingekomen brief van Politie Flevoland waarbij is 

meegezonden het jaarverslag 2010 van de politieregio Flevoland. 

Voorstel: voor kennisgeving aannemen.  
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5. Een – in afschrift – ingekomen brief van de Raad van State te ’s-Gravenhage (nr. 

2011009646) waarbij is meegezonden de uitspraak in het geding                  e.a. onder 

de naam “Actiegroep Behoud Kometenbos”. De beroepen zijn ongegrond verklaard. 

Voorstel: voor kennisgeving aannemen.  

 

6. Een op 9 juni 2011 – in afschrift – ingekomen brief (nr. 2011010028) van bewoners 

van het Normandiëplein te Emmeloord waarin zij aangeven geen overlast te ondervinden 

van de Poolse bewoners van een woning aan het Normandiëplein. 

De beantwoording van deze vraag 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. 

 

7. Een op 9 juni 2011 – in afschrift – ingekomen brief (nr. 2011009972) van de 

Ondernemingsraad GGD Flevoland waarin verzocht wordt bij de beraadslagingen en het 

vaststellen van de taakstelling van de GGD Flevoland te beoordelen of de gevolgen van 

bezuinigingen op preventieve logepedie bij kinderen een juiste keuze is en of de 

gevolgen hiervan verantwoord zijn. 

De beantwoording van deze vraag 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. 

 

8. Een op 9 juni 2011 – in afschrift – ingekomen brief (nr. 2011009970) van de Raad van 

State te ’s-Gravenhage waarbij in afschrift is meegezonden een uitspraak t.a.v.  

Bestemmingsplan “Emmeloord Centrum 1, herziening De Deel e.o. 

Voorstel: voor kennisgeving aannemen.  

 

9. De door het college van burgemeester en wethouders beantwoorde politieke art.  

39 vragen van verschillende raadsleden naar het door het college gevoerde beleid  

Vanaf 11 mei 2011 – 16 juni 2011 : 

- m.b.t. aanvullende vragen inzake Veiligheidsregio Flevoland (dhr. Haagsma, fractie 

Politieke Unie); 

- m.b.t. de NV HuisVuilCentrale  (mevr. Kloosterman, fractie VVD); 

- m.b.t. de kosten van het evenement “Uit je tent” (mevr. Kloosterman, fractie VVD); 

- m.b.t. de inhuur van externe adviseurs (dhr. Haagsma, fractie Politieke Unie); 

- m.b.t. lastenverzwaring voor het bedrijfsleven en eigen-woningbezitters (mevr. 

Kloosterman, fractie VVD); 

- m.b.t. evenementen in Stadshart Emmeloord (mevr. Wiedijk, fractie Partij van vrije 

Poldermensen). 

- m.b.t. ontwikkel- en realisatieovereenkomst Poldertoren (dhr. Haagsma, fractie 

Politieke Unie); 

- m.b.t. reserves voor diverse onderdelen in de jaarstukken 2010 (dhr. Haagsma, fractie 

Politieke Unie). 

 

 

 

De heer R.F. Wassink, griffier. 

 


