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Emmeloord, 18 maart 2013. 

 
Onderwerp  
Ingekomen stukken. 
 

 
Aan de raad. 

 
Bij uw raad zijn de volgende brieven/stukken binnengekomen : 

 
1. Een op 16 februari 2013 per e-mail ingekomen brief van het Landelijk Platform Tegen 

Kernenergie over het zijn van kernafvalvrije gemeente in relatie tot het hebben van een 
groene stroomleverancier. 
De beantwoording van deze brief is een bestuursbevoegdheid van het college.  
De reactie op deze brief is op 19 februari 2013 per e-mail verzonden (br. 2013002838). 
Voorstel: voor kennisgeving aannemen. 

 

2. Een op 16 februari 2013 per e-mail ingekomen verzoek van  
(nr. 2013002988) om geinformeerd te worden over de gang van zaken m.b.t. het 
onderzoeksrapport Emmeloord-Centrum. 
Deze e-mail is i.v.m. het agendapunt in de vergadering van Cie. Woonomgeving op 12 maart 
t.k.n. raad bij de griffienieuwsbrief nr. 08 d.d. 27-02-2013 gevoegd. 
De beantwoording van deze e-mail 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 en/of deze brief te betrekken bij de beraadslagingen over 
dit onderwerp. 

 
3. Een op 18 februari 2013 – in afschrift – ingekomen brief (nr. 2013002805) van  

                  inzake de bestemming van het perceel Onderduikerweg .. te Emmeloord. 
De beantwoording van deze e-mail 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 en/of deze brief te betrekken bij de beraadslagingen over 
dit onderwerp. 

 

4. Een op 1 maart 2013 per e-mail ingekomen brief (nr. 201303521) van de gemeente 
Goirle met bijgevoegd een door de gemeenteraad raad van Goirle aangenomen motie 
t.a.v. het vormen van 100.000+ gemeenten. 
De gemeente Goirle verzoekt deze motie onder uw aandacht te brengen.  
Voorstel: voor kennisgeving aannemen. 

 

5. Een op 3 maart 2013 per e-mail ingekomen brief van  
inzake vermeende onjuistheden in de Verordening op de heffing en invordering van de 
onroerendezaakbelastingen 2012. 
In verband met het aangekondigde inspreken van briefschrijfster tijdens de 
commissievergadering BFE op 11 maart a.s., is deze brief al bij de griffienieuwsbrief van 7 
maart 2013 ter kennis van de raad gebracht. 
Voorstel: voor kennisgeving aannemen. 
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6. Een op 6 maart 2013 ingekomen e-mail (nr. 2013003498) van  
inzake eventuele aankoop van de Poldertoren onder voorwaarden. 
In verband met het geagendeerde onderwerp tijdens de commissievergadering Woonomgeving 
op dinsdag 12 maart a.s. is deze brief al bij de griffienieuwsbrief van 7 maart 2013 ter kennis 
van de raad gebracht.  
Voorstel: de brief betrekken bij de beraadslagingen tijdens genoemde 
commissievergadering. 

 

7. Een op 6 maart 2013 per e-mail ingekomen brief (nr. 2013003764) van de gemeente Loppersum 
waarbij is meegezonden een door de gemeenteraad van  
Loppersum aangenomen motie. Men is verontrust over de relatie van gaswinning met 
aardbevingen in de provincie Groningen en brengt dat onder de aandacht van de raad. 
Voorstel: voor kennisgeving aannemen. 

 
8. Een op 7 maart 2013 per e-mail ingekomen brief (nr. 2013004047) van  

                    waarin zij meedeelt dat zij haar raadslidmaatschap per 1 april a.s. wenst te 
beëindigen om persoonlijke redenen. 
Voorstel: voor kennisgeving aannemen en middels uitvoering van de Kieswet in de 
opvolging voorzien. 

 

9. Een op 9 maart 2013 per e-mail ingekomen brief van  
             waarin deze zijn standpunt uiteenzet over de voorgenomen fusie van Noord-Holland, 
Flevoland en Utrecht. 
Deze brief is spoedshalve ook al aan de raad verzonden bij de griffienieuwsbrief nr. 10 van 14 
maart jl. 
Voorstel: kennis van nemen als input voor de bijeenkomsten met de minister van BiZa op 
27 en 28 maart a.s. 

 

10. De door het college van burgemeester en wethouders beantwoorde politieke art. 
39 vragen van verschillende raadsleden naar het door het college gevoerde beleid vanaf 7 
februari 2013 - 14 maart 2013: 

- m.b.t. arbeidsparticipatie (fractie D66); 
- m.b.t. hondenbelasting (fractie VVD); 
- m.b.t. waterhuishouding Tollebeek (fractie CDA); 
- m.b.t. afvalinzameling, proef Erven, Emmelhage en Waterland (fractie VVD); 
- m.b.t. actieve informatieplicht Rapport Seinpost (fractie ONS Noordoostpolder); 
- m.b.t. Schaliegas (fractie GroenLinks). 

 

 

De heer R.F. Wassink, griffier. 


