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Emmeloord, 5 november 2012.  

Onderwerp  
Ingekomen stukken. 
 

 
Aan de raad. 

 
Bij uw raad zijn de volgende brieven/stukken binnengekomen: 

 
1. Een op 9 oktober 2012 per e-mail ingekomen brief (nr. 2012015208) van de gemeenteraad 

van Achtkarspelen waarbij is meegezonden een door de raad van Achtkarspelen 
aangenomen motie inzake leerlingenvervoer.  
De raad van Noordoostpolder wordt verzocht deze motie over te nemen.  
Voorstel: voor kennisgeving aannemen. 

 

2. Een op 19 oktober 2012 – in afschrift – ingekomen brief (nr. 2012015705) van  
                                 waarin ze meedeelt haar lidmaatschap van het Burgerpanel op te 
zeggen voorzien van de motivatie achter dit besluit.  
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. 

 

3. Een op 8 oktober 2012 per e-mail ingekomen brief (nr. 2012016133) van de 
Werkcommissie sportcomplex Espel en Dorpsbelangen Espel waarin gevraagd wordt om 
financiële middelen beschikbaar te stellen voor de bouw van een MFC sportcomplex te 
Espel.  
Genoemde brief is al eerder in handen gesteld van de leden van Raadscommissie 
Samenlevingszaken.  
Voorstel: voor kennisgeving aannemen. 

 

4. Een op 25 oktober 2012 – in afschrift – ingekomen brief (nr. 2012015871) van Gedeputeerde 

Staten van Flevoland waarbij in afschrift zijn meegezonden brieven die de provincie in het 
kader van financieel toezicht heeft verzonden aan de besturen van Veiligheidsregio 
Flevoland, GGD Flevoland en het Werkvoor-zieningsschap IJsselmeergroep. 
Voorstel: voor kennisgeving aannemen. 

 

5. De door het college van burgemeester en wethouders beantwoorde politieke art. 39 vragen 
van verschillende raadsleden naar het door het college gevoerde beleid vanaf 4 oktober 2012 
– 5 november 2012 :  
- m.b.t. beleidsplan begraafplaatsen (fractie Politieke Unie);  
- m.b.t. aanvullende vragen beleidsplan begraafplaatsen (fractie Politieke Unie);  
- m.b.t. aanvullende vragen paaltjes op fietspaden (fractie GroenLinks);  
- m.b.t. openbare orde en uitgaan van jongeren (fractie PvdA);  
- m.b.t. bezuinigingen FTE’s bestuursdienst (fractie VVD). 

 
De heer R.F. Wassink, griffier. 


