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Emmeloord, 11 februari 2013. 

 
Onderwerp  
Ingekomen stukken. 
 

 
Aan de raad. 

 
Bij uw raad zijn de volgende brieven/stukken binnengekomen : 

 
1. Een op 18 januari 2013 – in afschrift – ingekomen brief (nr. 2013001043) van  

                                      waarin deze zich beklaagt over de per 1 januari 2013 ingevoerde 
wijzigingen in de WMO en de gevolgen die dit heeft t.a.v. de taxivoorziening. 
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 23 januari 2013 per e-mail ingekomen brief (nr. 2013001380) van de gemeente 
Westland met een door de raad van Westland aangenomen motie Schijnconstructies 
Arbeidsmigranten. De raad van Noordoostpolder wordt verzocht deze motie te ondersteunen. 
Voorstel: voor kennisgeving aannemen. 

 

3. Een op 23 januari 2013 ingekomen brief (nr. 2013001238) van de gezamenlijke gemeenten 
van de per 01-01-2014 te vormen nieuwe gemeente De Friese Meren waarin melding wordt 
gemaakt van een aangenomen motie huishoudelijke verzorging. De raad van 
Noordoostpolder wordt verzocht deze motie te ondersteunen. 
Voorstel: voor kennisgeving aannemen. 

 

4. Een op 1 februari 2013 – in afschrift – ingekomen brief (nr. 2013001864) van SGF-
advies te Balk namens verschillende eigenaren van voormalige agrarische 
bedrijfswoningen. Namens hen wordt gevraagd om meer coulance te betrachten bij 
aanvragen omgevingsvergunning bij of voor voormalige agrarische 
bedrijfswoningen in het buitengebied.  
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 5 februari 2013 per e-mail ingekomen brief van de gemeente Geertruidenberg met 
daarbij een door de gemeenteraad van Geertruidenberg aangenomen motie. Dit betreft het 
onderhandelingsakkoord tussen kabinet en vertegenwoordigers van provincies, 

waterschappen en gemeenten d.d. 18 januari 2013. De raad van Noordoostpolder wordt 
verzocht deze motie te steunen.  
Voorstel: voor kennisgeving aannemen. 
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6. De door het college van burgemeester en wethouders beantwoorde politieke art. 39 vragen 

van verschillende raadsleden naar het door het college gevoerde beleid vanaf 16 januari 
2013 - 7 februari 2013:  
- m.b.t. persbericht DE-on (fractie Politieke Unie);  

- m.b.t. vergroten brandweerkazernes (fractie Partij voor Vrije Poldermensen);  
- m.b.t. brandweerauto’s (fractie VVD);  
- m.b.t. toezicht Drank- en Horecawet (fractie ChristenUnie-SGP);  
- m.b.t. verhuur appartementen De Deel door Mercatus (fractie Partij voor Vrije 
Poldermensen);  
- m.b.t. arbeidsparticipatie in Noordoostpolder (fractie VVD); 

 

De heer R.F. Wassink, griffier. 


