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Emmeloord, 16 februari 2012. 

 
Onderwerp  
Ingekomen stukken. 
 

 
Aan de raad. 

 
Bij uw raad zijn de volgende brieven/stukken binnengekomen: 

 
1. Een op 23 januari 2012 ingekomen brief (nr. 2012001089) van de directie van het Zuyderzee 

College te Emmeloord inzake de huisvesting van leerlingen van 12 tot 18 jaar op het AZC te 
Luttelgeest.  
De beantwoording van deze brief is een verantwoordelijkheid 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 per mail op 28 januari 2012 ingekomen brief (nr. 2012001440) van enkele bewoners 
van de Zuidwesterringweg te Nagele inzake de plannen huisvesting tijdelijke 
arbeidsmigranten aan de Zuidwesterringweg      te Nagele.  
De beantwoording van deze brief is een verantwoordelijkheid 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. 

 

3. Een op 7 februari 2012 per e-mail binnengekomen brief van de Stichting Herindeling NEE 
Burgercomité Goedereede waarin aandacht wordt gevraagd voor het behoud van 
zelfstandigheid van de gemeente Goedereede.  
Voorstel: voor kennisgeving aannemen. 

 

4. Een op 14 februari 2012 per e-mail ingekomen brief van  
                 waarin hij meedeelt met ingang van onmiddellijk te stoppen als burgerraadslid 
van de Partij van vrije Poldermensen.  
Voorstel : voor kennisgeving aannemen. 

 

5. Een op 13 februari 2012 per e-mail ingekomen brief van de gemeenteraad van Opmeer waarbij 

is meegezonden een initiatiefvoorstel van de raad (en burgemeester) van de gemeente Opmeer 

inzake de door de PVV gelanceerde website Meldpunt Midden- en Oost-Europeanen. De raad 

van Opmeer heeft dit initiatiefvoorstel op donderdag 9 februari jl. unaniem aanvaard en verzoekt 

dit onder de aandacht van de raad te brengen. 
Voorstel : voor kennisgeving aannemen. 

 

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 12 januari 
2012 – 14 februari 2012:  
- m.b.t. het plaatsen van kleine windmolens (fractie GroenLinks);  
- m.b.t. de Bosbadhal (fractie VVD);  
- m.b.t. onbenutte arbeidsreserves (fractie PvvP). 

 
De heer R.F. Wassink, griffier. 


