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Emmeloord, 16 april 2012. 

 
Onderwerp  
Ingekomen stukken. 
 

 
Aan de raad. 

 
Bij uw raad zijn de volgende brieven/stukken binnengekomen: 

 
1. Een per e-mail ingekomen brief van de gemeente Langedijk waarin melding wordt gemaakt 

van een door de gemeenteraad van Langedijk ondersteunde motie van de gemeente Alkmaar 
t.a.v. de veilige opvang van jeugdige asielzoekers. Gevraagd wordt om deze motie mede te 
ondersteunen.  
Voorstel: voor kennisgeving aannemen. 

 

2. Een – in afschrift – ingekomen brief (nr. 2012004246) van  
waarin hij aandacht vraagt voor het verkeersadvies van Veilig Verkeer Nederland t.a.v. de 
voorgenomen verkeersmaatregelen Emmeloord Centrum.  
De beantwoording van deze brief is een bestuursbevoegdheid 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 12 maart 2012 per e-mail ingekomen brief van Detailhandel Nederland waarbij is 
meegezonden de Nationale Parkeertest.  
Voorstel: voor kennisgeving aannemen. 

 
4. Een op 19 maart 2012 per e-mail ingekomen brief van de gemeente Naarden waarbij is 

meegezonden de door de raad van Naarden aangenomen motie  
Gemeenschappelijke Regeling voor de Omgevingsdienst (RUD) Flevoland en Gooi & 
Vechtstreek.  
Voorstel: voor kennisgeving aannemen. 

 
5. Een op 28 maart 2012 in afschrift per e-mail ingekomen brief (nr. 2012005306) van de 

gemeente Urk. In kopie is meegezonden een gezamenlijke brief van de wethouders 
economische zaken van Urk en Noordoostpolder inzake nuancering in de economische 
agenda.  
Voorstel: voor kennisgeving aannemen. 

 

6. Een op 2 april 2012 per e-mail ingekomen brief van de gemeente Wierden waarbij is 
meegezonden een door de raad van Wierden aangenomen motie Dierenpolitie.  
Voorstel: voor kennisgeving aannemen. 

 

7. Een op 2 april 2012 per e-mail ingekomen brief van de gemeente Westland waarbij is 
meegezonden een door de raad van Westland aangenomen motie Treurige 
vertrekregeling.  
Voorstel: voor kennisgeving aannemen. 
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8. Een op 26 maart 2012 – in afschrift – ingekomen brief (nr. 2012005138) van  
             waarin deze zijn ongenoegen uit over de kleuren van het kunstwerk Ketelhuisje 
(langs de A6 nabij de Ketelbrug) na een schilderbeurt.  
De beantwoording van deze brief is een bestuursbevoegdheid 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. 

 

9. Een op 2 april 2012 – in afschrift – ingekomen brief van de Veiligheidsregio Flevoland (nr. 
2012005628) waarbij worden aangeboden de Programmabegroting 2013 en 
meerjarenraming 2014-2016 van Veiligheidsregio Flevoland.  
De raad kan haar zienswijze hierop ter kennis brengen aan het Algemeen Bestuur van 
Veiligheidsregio Flevoland.  
Voorstel : het college vragen een concept-zienswijze op te stellen en aan de raad ter 
besluitvorming voor te leggen. 

 

10. Een op 3 april 2012 – in afschrift – ingekomen brief van GGD Flevoland (nr. 
2012005722) waarbij worden aangeboden de Ontwerp-begroting 2013 en de 
meerjarenraming 2014-2016 van GGD Flevoland.  
De raad kan haar zienswijze hierop ter kennis brengen aan het Dagelijks Bestuur van de 
GGD Flevoland.  
Voorstel : het college vragen een concept-zienswijze op te stellen en aan de raad ter 
besluitvorming voor te leggen. 

 

11. De door het college van burgemeester en wethouders beantwoorde politieke art. 39 vragen 
van verschillende raadsleden naar het door het college gevoerde beleid vanaf 8 maart 2012 
– 11 april 2012:  

- m.b.t. het PVV meldpunt (fractie GroenLinks);  
- m.b.t. bomenkap singels Rutten (fractie GroenLinks);  
- m.b.t. RUD Overijsselse variant (fractie Politieke Unie);  
- m.b.t. gemeentelijke kredietbank (fractie VVD);  
- m.b.t. voortgang uitvoering motie OV-chipkaart (fractie PvvP);  
- m.b.t. OZB Noordoostpolder (fractie VVD); 

 

 

De heer R.F. Wassink, griffier. 


