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Emmeloord, 21 mei 2013. 

 
Onderwerp  
Ingekomen stukken. 
 

 
Aan de raad. 

 
Bij uw raad zijn de volgende brieven/stukken binnengekomen : 
 

 
1. Een op 4 april 2013 -in afschrift - ingekomen brief (nr. 2013006067) van het bestuur 

Veiligheidsregio Flevoland met de ontwerp Programmabegroting 2013 en Meerjarenraming 2015-
2017 en deelbegroting 2013 Bevolkingszorg. De raad wordt verzocht binnen de gestelde termijn 
haar zienswijze schriftelijk ter kennis te brengen aan het Bestuur van de Veiligheidsregio 
Fleovoland. De beantwoording van deze brief is een verantwoordelijkheid van het college van 
burgemeester en wethouders.  
Voorstel: het college vragen de raad middels een kopie op de hoogte te houden van de 
beantwoording van deze brief. 

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

meegezonden een door de raad van Medemblik aangenomen motie inzake de opheffingsnorm 
kleine scholen. 
Voorstel: voor kennisgeving aannemen. 

 
3. Een op 15 april 2013 –in afschrift- ingekomen brief (nr. 2013006218) van de minister 

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties waarin een nadere toelichting gegeven 
wordt m.b.t. gemeentelijke herindeling. 
De beantwoording van deze brief is een verantwoordelijkheid van het college van 
burgemeester en wethouders. 
Voorstel: het college vragen de raad middels een kopie op de hoogte te houden van 
de beantwoording van deze brief. 

 
4. Een op 5 april 2013 –in afschrift- ingekomen brief van                                                  e.a. 

namens de werkgroep sportcomplex Espel. Verzocht wordt om opnieuw in gesprek te gaan met 
college en fractie(s) over de realisatie van het sportcomplex te Espel. Voor het contact met de 
fracties zijn alle gegevens ter hand gesteld van de briefschrijvers zodat contact kan worden 
opgenomen. 
De beantwoording van deze brief is een verantwoordelijkheid van het college van 
burgemeester en wethouders. 
Voorstel: het college vragen de raad middels een kopie op de hoogte te houden van 
de beantwoording van deze brief. 

 
5. Een op 10 april 2013 –in afschrift- ingekomen brief (nr. 2013006565) van  

                       waarin hij een eerder gedaan bod op de Poldertoren verhoogt. 
De beantwoording van deze brief is een verantwoordelijkheid van het college van 
burgemeester en wethouders. 
Voorstel: het college vragen de raad middels een kopie op de hoogte te houden van 
de beantwoording van deze brief. 
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6. Een op 26 april 2013 ingekomen brief (nr. 2013006929) van de gemeente Urk waarbij in 
afschrift is meegezonden een door de raad van Urk genomen besluit inzake de discussie rond 
de samenvoeging van Flevoland, Utrecht en Noord-Holland in landsdeel West. 
Voorstel: voor kennisgeving aannemen. 

 
7. De door het college van burgemeester en wethouders beantwoorde politieke art. 39 vragen 

van verschillende raadsleden naar het door het college gevoerde beleid vanaf 12 april 2013 – 
16 mei 2013: 

- m.b.t. sloop flats Noordzijde (fractie PvvP); 
 

 

De heer R.F. Wassink, griffier. 


