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Emmeloord, 9 oktober 2012. 

 
Onderwerp  
Ingekomen stukken. 
 

 
Aan de raad. 

 
Bij uw raad zijn de volgende brieven/stukken binnengekomen : 

 
1. Een op 14 september 2012 ingekomen brief (nr. 2012013981) van   
                                                waarin hij verzoekt hem ontslag te verlenen als lid van de 
gemeenteraad van Noordoostpolder met ingang van 1 november 2012.  
Voorstel: voor kennisgeving aannemen en middels uitvoering van de Kieswet in de opvolging 
voorzien. 

 
2. Een op 6 september 2012 - in afschrift - ingekomen brief (nr. 2012013609) van  
                                   ,                               te Wijk bij Duurstede, waarin deze adviezen geeft voor 
de jaarrekening 2011 van de gemeente Noordoostpolder.  
Voorstel: voor kennisgeving aannemen. 

 

3. Een op 11 september 2011 – in afschrift – ingekomen brief (nr. 2012013804) van de Raad van 
Bestuur RMU mede namens FNV Bondgenoten, CNV Dienstenbond en christennetwerk/gmv waarin 
bij het gemeentelijk beleid t.a.v. Winkeltijdenwet & zondagsopenstellingen van winkels de aandacht 
wordt gevraagd voor het borgen van de werknemersbelangen. 
Voorstel: voor kennisgeving aannemen. 

 

4. Een op 24 september 2012 per mail binnengekomen brief (nr. 2012014367) van de gemeente 
Winterswijk waarbij is meegezonden een door de gemeenteraad van Winterswijk aangenomen 
motie inzake duurzame energie. De raad van Noordoostpolder wordt gevraagd deze motie te 
ondersteunen.  
Voorstel: voor kennisgeving aannemen. 

 

5. Een op 21 september 2012 – in afschrift – ingekomen brief (nr. 2012014327) van 

Speciaaladvocaten te Assen (namens                                           ) waarin aanvullende gronden 

van bezwaar worden genoemd tegen de beslissing van de gemeenteraad d.d. 13 juli jl. waarbij 

een verzoek op grond van de WOB is afgewezen. De afhandeling van het bezwaar is een 

bestuursbevoegdheid van het college.  
Voorstel: het college vragen de raad op de hoogte te houden van afhandeling van het 
bezwaar. 
 

 

6. De door het college van burgemeester en wethouders beantwoorde politieke art. 39 vragen van 
verschillende raadsleden naar het door het college gevoerde beleid  
vanaf 6 september 2012 – 4 oktober 2012 :  

- m.b.t. renovatie begraafplaatsen (fractie Politieke Unie);  
- m.b.t. arbeidsmigranten (fractie D66). 

 

 
De heer R.F. Wassink, griffier. 


