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Emmeloord, 14 mei 2012. 

 
Onderwerp  
Ingekomen stukken. 
 
 
Aan de raad. 

 
Bij uw raad zijn de volgende brieven/stukken binnengekomen: 

 
1. Een op 17 april 2012 per e-mail ingekomen brief (nr. 2012006529) van de gemeente Drimmelen 

waarbij is meegezonden een door de raad van Drimmelen aangenomen motie inzake uitstel 
herverdeling gemeentefonds.  
Voorstel: voor kennisgeving aannemen. 

 

2. Een op 19 april 2012 per e-mail binnengekomen brief van de gemeente Vaals waarbij is 
meegezonden een door de raad van Vaals aangenomen motie inzake dubbele nationaliteiten. 
Voorstel: voor kennisgeving aannemen. 

 

3. Een op 17 april 2012 – in afschrift - ingekomen brief van                                                 inzake 
de aanvraag woonbestemming chalet Venelaan            Rutten en een verzoek tot 
openbaarheid van bestuur.  
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 18 april 2012 – in afschrift – ingekomen brief van de Raad van State waarbij is 
meegezonden de uitspraak inzake Bestemmingsplan Wellerwaard (                                         ). 
Voorstel: voor kennisgeving aannemen. 

 

5. Een op 17 april 2012 – in afschrift – ingekomen brief (nr. 2012006546) van een groep 
buurtbewoners senioren Moerasandijviestraat e.o. te Emmeloord, waarin geklaagd wordt over de 
toenemende verkeersdrukte in hun woonomgeving.  
De beantwoording van deze brief is een bestuursbevoegdheid van het college. Het college 
heeft deze brief inmiddels beantwoord en de reactie is bijgevoegd.  
Voorstel: voor kennisgeving aannemen. 

 

6. Een op 25 april 2012 per e-mail ingekomen brief van de gemeente Baarle-Nasssau met 
bijgevoegd een door de raad van Baarle-Nassau aangenomen motie inzake opslag van 
radioactief afval in de bodem.  
Voorstel: voor kennisgeving aannemen. 

 

7. Een op 3 mei 2012 per e-mail ingekomen verzoek van                                 om volledige 
tekstbestanden van toekomstige raads- en commissievergaderingen te mogen ontvangen.  
Vanuit de griffie is de heer Beers informeel geantwoord dat de uitzendingen van zowel de 
raads- als commissievergaderingen vanaf 15 september 2011 digitaal zijn te bekijken en te 
beluisteren. Schriftelijke verslagen worden niet meer gemaakt en kunnen dus ook niet worden 
toegezonden. 
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Voorstel : middels bijgaande brief namens uw raad reageren op het verzoek van de heer 
Beers. 

 
8. 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 april – 10 
mei 2012 :  

- m.b.t. Provast (fractie VVD);  
- m.b.t. de weekmarkt groente en fruit (fractie VVD). 

 
De heer R.F. Wassink, griffier. 
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