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Emmeloord, 30 augustus 2013.
Onderwerp
Ingekomen stukken.
Aan de raad.
Bij uw raad zijn de volgende brieven/stukken binnengekomen :
1. Een op 19 juni 2013 in afschrift ingekomen brief (nr. 2013009475) van de
Nederlandse Vereniging tot bevordering van de Zondagsrust en de
Zondagsheiliging te Rhenen waarin men oproept geen gehoor te geven aan de
toenemende druk op de zondagsopenstelling van winkels en de zondagsrust te
blijven eerbiedigen.
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.
2. Een op 20 juni 2013 per e-mail binnengekomen brief van de RecreatieOndernemers
Noordoostpolder (nr. 2013009974) waarin hun zienswijze wordt toegelicht op de
voorgestelde verhoging toeristenbelasting.
Omdat deze brief betrekking heeft op de behandeling van de bezuinigingen tijdens de
raad van 27 juni is deze meteen doorgezonden.
De beraadslagingen over dit onderwerp hjebben inmiddels plaatsgevonden tijdens
de raadsvergadering van 27 juni jl. en de RONOP is inmiddels schriftelijk verwezen
naar het verslag daarvan op de site van de raad.
Voorstel: op dit moment voor kennisgeving aannemen.
3. Een – in afschrift – op 4 juli 2013 ingekomen brief van de Omgevingsdienst
Flevoland & Gooi en Vechtstreek (nr. 2013010346) waarin gereageerd wordt op de
door de deelnemende partijen ingebrachte zienswijzen begroting OFGV 2014.
Voorstel: voor kennisgeving aannemen.
4. Een – in afschrift – op 5 juli 2013 ingekomen brief van de Omgevingsdienst
Flevoland & Gooi en Vechtstreek (nr. 2013010407) inzake de verantwoording
Opstartbegroting en voorstel resultaatbestemming 2012. De zienswijze van de
raad inzake de resultaatbestemming dient uiterlijk 1 oktober 2013 kenbaar
gemaakt te worden.
Voorstel: het college vragen de raad middels een kopie op de hoogte te
houden van de beantwoording van deze brief.
5. Een – in afschrift – op 10 juli 2013 ingekomen brief van het Ministerie van BiZa en
Koninkrijksrelaties inzake de wijze waarop gestemd moet worden – hoofdelijk of
schriftelijk – bij de vaststelling van een aanbeveling tot benoeming, herbenoeming of
ontslag van burgemeesters. De gang van zaken rond de herbenoemingsprocedure in
Assen geeft aanleiding tot een a.s wijziging van de Gemeentewet.
Voorstel: voor kennisgeving aannemen.
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6. Een – in afschrift – ingekomen brief (nr. 2013010737) van de Veiligheidsregio
Flevoland waarbij is meegezonden de Programmabegroting 2014 en
meerjarenraming 2015-2016, Deelbegroting 2014 Bevolkingszorg en de
Jaarstukken 2012.
Voorstel: voor kennisgeving aannemen
7. Een op 22 augustus 2013 ingekomen brief (nr. 213012383) van de Sociale
Alliantie betreffende betrokkenheid van belanghebbenden bij de decentralisatieoperatie.
Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

De door het college van burgemeester en wethouders beantwoorde politieke art. 39
vragen van verschillende raadsleden naar het door het college gevoerde beleid vanaf
13 juni 2013 – 28 augustus 2013:
- m.b.t. de aanvullende vragen n.a.v. de motie over de GVVP (fractie GroenLinks);
- m.b.t. traject aansprakelijkheidsstelling Provast/Poldertoren (fractie ONS
Noordoostpolder);
- m.b.t.
- m.b.t. eventuele huisvesting van arbeidsmigranten in het Polderhuis (D66)

De heer R.F. Wassink, griffier.

