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Emmeloord, 15 april 2013. 

 
Onderwerp  
Ingekomen stukken. 
 

 
Aan de raad. 

 
Bij uw raad zijn de volgende brieven/stukken binnengekomen : 

 
1. Een op 14 maart 2013 per e-mail ingekomen brief van de gemeente Oirschot (nr. 

2013004373) waarbij is toegevoegd een door de raad van Oirschot aangenomen motie 
inzake de verhoging opheffingsnorm basisscholen. 
Voorstel: voor kennisgeving aannemen. 

 
2. Een op 15 maart 2013 per e-mail ingekomen brief van de gemeente Dantumadeel waarbij is 

toegevoegd een door de raad van Dantumadeel aangenomen motie inzake de verhoging 
opheffingsnorm basisscholen. 
Voorstel: voor kennisgeving aannemen. 

 
3. Een – in afschrift - op 18 maart 2013 ingekomen brief van Omgevingsdienst Flevoland & 

Gooi- en Vechtstreek (nr. 2013004437) waarbij is meegezonden de ontwerpbegroting 2014 
van de OFGV. De raad wordt verzocht hun zienswijze op deze ontwerpbegroting in te 
brengen. 
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 19 maart 2013 per e-mail ingekomen brief van de gemeente Moerdijk waarbij is 

toegevoegd een door de raad van Moerdijk aangenomen motie inzake de verhoging 
opheffingsnorm basisscholen. 
Voorstel: voor kennisgeving aannemen. 

 
5. Een – in afschrift – ingekomen brief (nr. 2013004602) van  

(mede namens bewoners Baarloseweg en Baarlosedwarsweg). Meegezonden is een door 
meerderen ondertekende petitie tegen de plannen voor de grootschalige huisvesting van 
arbeidsmigranten aan de Baarloseweg te Marknesse. 
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. 

 
6. Een op 22 maart 2013 per e-mail ingekomen brief van De Hoge Dennen Holding b.v. te Laren 

waarin gereageerd wordt op enkele aspecten uit het rapport Seinpost in relatie tot de 
ontwikkelingen De Deel e.v. 
Dit stuk is spoedshalve al in een eerder stadium ter beschikking van de raad gezonden 
i.v.m. behandeling tijdens de raadsvergadering van 25 maart jl..  
Voorstel: voor kennisgeving aannemen. 

 
7. Een op 26 maart 2013 ingekomen brief (nr. 2013—4937) van de Rijksdienst voor het Cultureel 

Erfgoed met meegezonden een voorstel tot aanwijzing van Schokland als 
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beschermd dorpsgezicht. Gevraagd wordt de RCE van advies te dienen binnen zes maanden 
na dagtekening. 
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. Een op 26 maart 2013 per e-mail ingekomen brief van de gemeente Peel en Maas met 
meegezonden een door de raad van Peel en Maas aangenomen motie inzake sluiten kleine 
scholen. Verzocht wordt deze motie onder de aandacht van de raad te brengen. 
Voorstel: voor kennisgeving aannemen. 

 
9. Een op 4 april 2013 per e-mail ingekomen brief van de gemeente Vaals met meegezonden 

een door de raad van Vaals aangenomen motie inzake sluiten kleine scholen. De raad wordt 
verzocht deze motie te steunen. 
Voorstel: voor kennisgeving aannemen. 

 
10. Een op 8 april 2013 per e-mail ingekomen brief van de Vakvereniging Brandweer 

Vrijwilligers waarin aandacht wordt gevraagd voor de opkomsttijden en dekkingsplannen 
van de brandweer en de daarop gebaseerde TV uitzending van EenVandaag van 11 maart 
jl.. 
Voorstel: voor kennisgeving aannemen. 

 
11. Een op 8 april 2013 ingekomen brief (nr. 2013005714) van de gemeente Montferland waarbij is 

meegezonden een door de raad van Montferland aangenomen motie inzake de opheffingsnorm 
kleine scholen. 
De raad wordt verzocht deze motie te ondersteunen. 
Voorstel: voor kennisgeving aannemen. 

 
12. Een op 9 april 2013 – in afschrift - ingekomen brief van Wecycle waarbij is meegezonden het 

Wecycle Recycle Certificaat 2012 voor onze gemeente. Tevens worden de resultaten 
gemeld van een benchmarktonderzoek naar de afgifte door gemeenten van e-waste van de 
gemeentelijke milieustraten in 2012. 
Voorstel: voor kennisgeving aannemen. 

 
13. Een op 2 april 2013 per e-mail ingekomen brief van de Evangelische Vrijzinnige Partij waarin 

verzocht wordt om bij de plaatsnaamborden van de gemeente weer de bordjes “kernwapen vrije 
gemeente” aan te brengen en deze uit te breiden met “kernenergie vrije gemeente. 
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. 

 
14. De door het college van burgemeester en wethouders beantwoorde politieke art. 

39 vragen van verschillende raadsleden naar het door het college gevoerde beleid vanaf 14 
maart 2013 – 12 april 2013: 

- m.b.t. bewoonbaarheid wijk Waterland (fractie VVD); 
- m.b.t. vragen adviesbureau Seinpost b.v. over DPO centrumplan Emmeloord (fractie 

PvvP). 
 

 

De heer R.F. Wassink, griffier. 


