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Emmeloord, 27 november 2013. 

 
Onderwerp  
Ingekomen stukken. 

 
Aan de raad. 

 
Bij uw raad zijn de volgende brieven/stukken binnengekomen: 

 
1. Een op 1 november 2013 ingekomen brief van de Veiligheidsregio Flevoland, met als bijlage de 

op 25 september 2013 vastgestelde halfjaarrapportage.  
Voorstel: voor kennisgeving aannemen. 

 

2. Een brief van 5 november 2013 van de gemeente Boxtel, waarin het symposium “Nederland 
schaliegasvrij” wordt aangekondigd. Dit symposium wordt gehouden op vrijdag 13 december 
2013 om 14.00 uur.  
Voorstel: voor kennisgeving aannemen. 

 

3. Een op 12 november 2013 ingekomen brief van                                  , mede namens diverse 
medeondertekenaars, waarin hij het college verzoekt een onderzoek in te stellen naar 
Groenvries BV, handhavend op te treden en geen medewerking te verlenen aan div. activiteiten. 
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 12 november 2013 ingekomen brief van                                            van 

Camperplaats Afslag Nagele, waarbij zij bezwaar maken tegen het voorstel tot verhoging 

van de toeristenbelasting met ingang van 1 januari 2014. Deze brief is tijdens de 

gemeenteraadsvergadering van 11 november 2013 aan u uitgereikt. 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. 

 

5. Een op 14 november 2013 ingekomen brief van                                                     , waarin zij 
een schriftelijke reactie geeft op de structuurvisie.  
Voorstel: voor kennisgeving aannemen. 

 

6. Een op 14 november ingekomen brief van                              , waarin hij aangeeft ontslag te 
nemen als wethouder.  
Voorstel: voor kennisgeving aannemen en verder administratief laten afhandelen. 

 

 

7. Een op 18 november 2013 ingekomen brief van                           , waarin hij een aantal 
opmerkingen maakt bij de begroting 2014 van de gemeente Noordoostpolder.  
Voorstel: voor kennisgeving aannemen. 
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8. Een op 20 november 2013 ingekomen besluit van de Rechtbank Midden Nederland, waarin het 
beroep van                         tegen het besluit van de gemeenteraad om geen verslagen van de 
raadsverslagen op schrift te verstrekken, ongegrond wordt verklaard. 
Voorstel: voor kennisgeving aannemen. 

 

De door het college van burgemeester en wethouders in de periode van 31 oktober tot 2013 
beantwoorde politieke art. 39 vragen van verschillende raadsleden naar het door het college 
gevoerde beleid:  

- vraag van mevrouw H. Wiedijk (PvvP) over memo Stadshart (vervolg);  
- Vraag van mevrouw E. van Elk (PU) over buslijn 141;  
- Vraag van de heer B. Wielenga (VVD) over gebruik Round Up. 

 

De heer R.F. Wassink, griffier. 


