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Emmeloord, 10 september 2012. 

 
Onderwerp  
Ingekomen stukken. 
 

 
Aan de raad. 

 
Bij uw raad zijn de volgende brieven/stukken binnengekomen : 

 
1. Een – in afschrift – ontvangen brief van de Veiligheidsregio Flevoland te Lelystad (nr. 

201201092) waarbij is meegezonden de door het bestuur van Veiligheidsregio Flevoland 
vastgestelde Programmabegroting 2013.  
Voorstel: voor kennisgeving aannemen. 

 

2. Een – in afschrift – ontvangen brief (nr. 2012010874) van                         
waarbij is meegezonden de op 4 juli 2012 aan het college verzonden brief. Hierin wordt 
gevraagd om een nulmeting te initiëren voor de ondergrond van het plangebied 
bestemmingsplan Emmeloord, de Deel Stadshart in verband met vermeende instabiliteit. 
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 24 juli 2012 per mail ingekomen brief van de Centrale Cliëntenraad Triade te Lelystad. 
Hierin wordt de zorg wordt uitgesproken over en aandacht gevraagd voor de voorgenomen 
bezuiniging per 1 januari 2013 op vervoer van burgers met een beperking naar dagbesteding. 
Deze brief is op 9 augustus 2012 bij de griffienieuwsbrief nr. 29 al ter kennis gebracht 
van de leden van Cie. Samenlevingszaken.  
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. 

 

4. Een op 3 september 2012 – in afschrift – ingekomen brief (nr. 2012013422) van de Inspectie 
Leefomgeving en Transport, Min. Van Infrastructuur en Milieu te Den Haag waarin de 
bevindingen zijn gemeld t.a.v. de wijze waarop het brandveiligheidstoe-zicht bij zorginstellingen 
door onze gemeente wordt uitgevoerd.  
Voorstel: voor kennisgeving aannemen. 

 

5. Een op 21 augustus 2012 – in afschrift – ingekomen brief (nr. 2012013105) van 
Speciaaladvocaten te Tynaarlo (namens cliënt                                ) waarin op nader aan te 
voeren gronden bezwaar wordt ingesteld tegen de beslissing van de gemeenteraad 
Noordoostpolder d.d. 13 juli 2012 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 middels op de hoogte te houden van 
afhandeling van het bezwaar. 
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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 14 juni 2012 – 6 
september 2012 :  

- m.b.t. Schokkererf (fractie Politieke Unie);  
- m.b.t. beleidsplanning en voorjaarsrapportage (fractie Politieke Unie);  
- m.b.t. planning bouwrijp maken De Deel (fractie Politieke Unie);  
- m.b.t. nieuwe inzichten gebruik chemische bestrijdingsmiddelen (fractie VVD);  
- m.b.t. leges begraven (fractie Politieke Unie);  
- m.b.t. sloop Schokkererf (fractie Politieke Unie);  
- m.b.t. Wet Plattelandswoning (fractie VVD). 

 

 

De heer R.F. Wassink, griffier. 


