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Emmeloord, 31 oktober 2013. 

 
Onderwerp  
Ingekomen stukken. 

 
Aan de raad. 

 
Bij uw raad zijn de volgende brieven/stukken binnengekomen: 

 
1. Een op 1 oktober 2013 ingekomen kopie brief van de gemeente Utrechtse Heuvelrug aan het 

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de Zienswijze 
Noordvleugelprovincie.  
Voorstel: voor kennisgeving aannemen. 

 

2. Een op 1 oktober 2013 ingekomen aangenomen motie van de gemeente Doesburg, waarin 
men de gemeente Doesburg uitroept tot schalie- en steenkoolgasvrije gemeente. 
Voorstel: voor kennisgeving aannemen. 

 

3. Een op 1 oktober 2013 ingekomen aangenomen motie van de gemeente Oud-Beijerland, 
waarin alle partijen in de Tweede Kamer worden opgeroepen om fatsoenlijk, met respect en als 
goed voorbeeld voor onze samenleving met elkaar in debat te gaan. 
Voorstel: voor kennisgeving aannemen. 

 

4. Een op 12 oktober 2013 ingekomen brief van                                                   met het verzoek 
een clandestien gebouwde carport te gedogen.  
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 15 oktober inkomen brief van Deloitte Accountants BV, waarin de opdracht om de 
jaarrekening en diverse specifieke subsidieverantwoordingen 2013 te controleren wordt 
bevestigd.  
Voorstel: voor kennisgeving aannemen. 

 

6. Een op 15 oktober 2013 ingekomen brief van de Commissie voor de Milieueffectrapportage 

met het toetsingsadvies over de Structuurvisie Noordoostpolder. De Commissie verzoekt op de 

hoogte te worden gebracht over de aanbevelingen en ontvangt graag het (ontwerp)besluit en 

de evaluatiedocumenten. 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. 
 
7. Een op 16 oktober 2013 ingekomen brief van de NVB Vereniging voor ontwikkelaars & 

bouwondernemers, met het verzoek om na te gaan of er binnen de gemeente Noordoostpolder 
ook strenge eisen gesteld worden aan (bank)garanties en of deze eisen altijd wel nodig zijn. 
Om zo meer ruimte te bieden aan het bedrijfsleven en de werkgelegenheid. 
Voorstel: voor kennisgeving aannemen. 
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8. Een op 16 oktober 2013 ingekomen aangenomen motie van de gemeente Barendrecht, 

waarin de gemeenteraad opdracht geeft tot het opstellen van een beleidsnota 
“ondergrond van Barendrecht”.  
Voorstel: voor kennisgeving aannemen. 

 

9. Een op 18 oktober 2013 ingekomen brief van de Stichting iVerde, waarbij zij het belang van 
openbaar groen onder de aandacht brengen en verzoeken niet nog meer te bezuinigen op 
groen.  
Voorstel: voor kennisgeving aannemen. 

 

10. Een op 22 oktober 2013 ingekomen brief van Volinhetleven, een multifunctioneel platform dat 
zich richt op de arbeidsmarkt voor werknemers in de leeftijdscategorie 40 – 65 jaar, met het 
verzoek het platform bekend te maken.  
Voorstel: voor kennisgeving aannemen. 

 

11. Een op 23 oktober 2013 ingekomen aangenomen motie van de gemeente Waalwijk, waarin 
men het provinciebestuur van Noord Brabant en het college van B&W van de de gemeente 
Waalwijk oproept de schaliegasboringen tegen te gaan.  
Voorstel: voor kennisgeving aannemen. 

 

12. Een op 28 oktober 2013 ingekomen mail van de ABVAKABO waarin u wordt 
geïnformeerd over een brief aan het college. Middels deze brief willen de 
gezamenlijke vakbonden het belang van een nieuwe cao met concrete en structurele, 
op de toekomst gerichte afspraken benadrukken.  
Voorstel: voor kennisgeving aannemen. 

 

13. Een op 30 oktober 2013 inkomen aangenomen motie van de gemeente Waalre, waarin 
men de gemeente Waalre uitroept tot schalie- en steenkoolgasvrije gemeente. 
Voorstel: voor kennisgeving aannemen. 

 

De door het college van burgemeester en wethouders in de periode van 24 september tot 31 oktober 
2013 beantwoorde politieke art. 39 vragen van verschillende raadsleden naar het door het college 
gevoerde beleid:  
- Memo Stadshart (PvvP) De 

heer R.F. Wassink, griffier. 


