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Emmeloord, 14 januari 2013. 

 
Onderwerp  
Ingekomen stukken. 

 
Aan de raad. 

 
Bij uw raad zijn de volgende brieven/stukken binnengekomen : 

 
1. Een op 12 december 2012 – in afschrift – binnengekomen brief (nr. 2012018357) van Omroep 

Flevoland waarin deze een beroep doet op de raad om medewerking te verlenen aan het WOB-
verzoek van de Omroep t.a.v. stukken Emmeloord Centrum en Poldertoren. 
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. 

 

2. Een op 20 december 2012 per mail binnengekomen brief (nr. 2012018788) van de gemeente 
Haaksbergen, waarbij ter informatie is meegezonden een door de gemeenteraad van 
Haaksbergen aangenomen motie inzake ‘Uiting van bezorgdheid richting Kabinet omtrent de 

plannen betreffende de toekomst van AWBZ en WMO’.  
Voorstel: voor kennisgeving aannemen. 

 

3. Een op 20 december 2012 per mail binnengekomen brief (nr. 2013000459) van de gemeente 
Lelystad, waarbij ter informatie is meegezonden een door de gemeenteraad van Lelystad 
aangenomen motie inzake Provinciale herindeling.  
Voorstel: voor kennisgeving aannemen. 

 

4. Een op 19 december 2012 ingekomen brief (nr. 20120188) van de Provincie 
Flevoland, waarin gemeld wordt dat het repressief toezicht in 2013 wordt 
gecontinueerd. Voor enkele aandachtspunten wordt aandacht gevraagd.  
Voorstel: voor kennisgeving aannemen. 

 

5. Een op 4 januari 2013 ontvangen brief (nr. 2013000485) van                                                    
naar aanleiding van de beëindiging van zijn lidmaatschap van de rekenkamercommissie 
Noordoostpolder. Hij treedt na acht jaar af als lid en als voorzitter, vanwege het aflopen van zijn 
tweede termijn. Hij dankt de raad voor het in hem gestelde vertrouwen. 
Voorstel: de griffie verzoeken                                  namens de raad te bedanken voor 
het werk dat hij voor de raad heeft gedaan als lid en als voorzitter. 

 

6. Een op 4 januari 2013 ontvangen brief (nr. 2013000326) van Melkveebedrijf Damman, 
inhoudende een verzoek tot herziening van het bestemmingsplan ‘Landelijk gebied 2004’, voor 
erfperceel                              te Nagele.  
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. 



No. 1038-2 
 
 
 
 

7. Een op 11 januari 2013 ingekomen e-mail van           met daarbij gevoegd een brief van de 
bewoners                        i.v.m. de nieuwe beleidsplannen t.a.v. immigrantenhotels. 
De fracties hebben deze brief reeds ontvangen.  
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. 

 
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 29 november 2012 – 16 januari 2013 :  
- m.b.t. onterechte uitkeringen (fractie ONS Noordoostpolder). 
Voorstel: voor kennisgeving aannemen. 

 

 

De heer R.F. Wassink, griffier. 


