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Emmeloord, 5 december 2014. 

 
Onderwerp  
Ingekomen stukken. 
 

 
Aan de raad. 
 

 
A. MEMO/BESLUITEN VAN HET COLLEGE AAN DE GEMEENTERAAD: 

 
01 Memo van het college, d.d. 7 oktober 2014, inzake Nieuwe Natuur voor 

bescherming Werelderfgoed Schokland. 
02 Memo van het college, d.d. oktober 2014, inzake project ‘Schaliegas nee’. 
03 Memo van het college, d.d. 8 november 2014, inzake stand van zaken 

Poldertoren. 
04 Memo van het college, d.d. 24 november 2014, inzake huisvesting 

werkcorporatie. 
05 Memo van het college d.d. december 2014, inzake verlenging 

Dienstverleningsovereenkomst (DVO) met Nieuwland Erfgoed Centrum. 

 

 
INGEKOMEN STUKKEN: 

 
B. VOOR KENNISGEVING AAN TE NEMEN: 

 
01 Een op 30 oktober 2014 ontvangen e-mail (278917) afkomstig van  

               met betrekking tot geen rode fietsstroken in het centrum. 
02 Een op 31 oktober 2014 ontvangen brief (279113) afkomstig van Sanitronics 

International B.V. met betrekking tot toegankelijke openbare toiletten. 
03 Een op 1 november 2014 ontvangen e-mail (279080) afkomstig van  

met betrekking tot oproep werkplein. 
04 Een op 3 november 2014 ontvangen e-mail (279085) afkomstig van Stichting Sticora 

met betrekking tot legesverhoging. 
05 Een op 3 november 2014 ontvangen brief (279231) afkomstig van Jongeren19nu 

met betrekking tot leges voor evenementen. 
06 Een op 3 november 2014 ontvangen brief (279232) afkomstig van STEP met 

betrekking tot leges voor evenementen. 
07 Een op 3 november 2014 ontvangen e-mail (279294) afkomstig van  

           (Meldpunt schadelijk geluid) met betrekking tot het afsteken van vuurwerk. 
08 Een op 6 november 2014 ontvangen e-mail (280942) afkomstig van              gedupeerden 

met betrekking tot vastgoedfraude. Als bijlage is meegestuurd een openbaar 
faillissementsverslag rechtspersoon (280943) en een persbericht (280944). 

09 Een op 6 november 2014 ontvangen e-mail (282281) afkomstig van Uit-je-Tent Weekend 
Noordoostpolder, inclusief brief (282280) met betrekking tot legesverhoging. De brief is per e-
mail verzonden aan de raadsleden op 7 november 2014. 
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10. Een op 11 november 2014 ontvangen e-mail (281078) afkomstig van FNV inclusief brief 
(281079) met betrekking tot de participatiewet. 

11. Een op 14 november 2014 ontvangen e-mail (281902) afkomstig van LOC Zeggenschap in 
zorg, inclusief brief (281903) met betrekking tot dringende oproep vanuit (O)GGz cliënten. 

12. Een op 16 november 2014 ontvangen e-mail (282063) afkomstig van  
                         (namens de beachcommissie van) Vovem 90, inclusief brief (282064) 
met betrekking tot het komen van een beachvolleybal- en beachsportaccommodatie 
in de directe nabijheid van de Bosbadhal. 

13. Een op 17 november 2014 ingekomen brief (281925) afkomstig van de gemeente 
Dongeradeel met betrekking tot onderhandelingen cao Sociale Werkvoorziening. 

14. Een op 18 november 2014 ingekomen brief (282157) afkomstig van de raad voor de 
financiële verhoudingen met betrekking tot advies ‘Tussen betalen en bepalen, publieke 
bekostiging van maatschappelijk initiatief’. 

15. Een op 24 november 2014 ingekomen brief (283543) afkomstig van  
                    met betrekking tot de bestaande gevolgen van de aanleg van het windpark 
Noordoostpolder. 

16. Een op 26 november 2014 ingekomen e-mail (284021), inclusief bijlage (284022), afkomstig 
van LOC Zeggenschap in zorg, met betrekking tot een dringende oproep van cliënten om 
informatie over jeugdzorg. 

 

 

C. TER AFDOENING IN HANDEN VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS: (Voorstel: 
het college vragen de raad middels een kopie op de hoogte te houden van de 
beantwoording van deze brief). 

 

01 Een op 4 november 2014 ontvangen brief (279946) afkomstig van Provincie Noord-Holland, 
met tussenkomst van burgemeester en wethouders, met betrekking tot 
financiële gevolgen Wabo-decentralisaties. 

02 Een op 6 november ontvangen brief (280295) afkomstig van                                          met 
betrekking tot vergunning grafbedekking. 

03 Een op 6 november 2014 ontvangen e-mail (280261) (afkomstig van                      ) met als 
bijlage een brief (280262) gericht aan                          afkomstig van de VVN, met betrekking 
tot de verkeersonveilige situatie aan de Ettenlandseweg te Marknesse. De e-mail is gericht aan 
het gemeente bestuur en de gemeenteraadvan de gemeente Noordoostpolder. 

04 Een op 19 november 2014 als afschrift ingekomen brief (282739) afkomstig van mr. E. de 
Ruiter, namens de                                                                    metbetrekking tot 
ontwerpomgevingsvergunning HZ_WABO 2014-0272. 

05 Een op 2 december 2014 ontvangen e-mail (284906), inclusief brief (284909), afkomstig van 
RoNop, met een reactie op de terugkeer van VVV in de Poldertoren. 

 

 

D. OM ADVIES IN HANDEN VAN BURGEESTER EN WETHOUDERS 
 

1. - 
 

 

E. DE DOOR HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 
BEANTWOORDE POLITIEKE ART. 39 VRAGEN VAN VERSCHILLENDE VAN 
VERSCHILLENDE RAADSLEDEN NAAR HET DOOR HET COLLEGE 
GEVOERDE BELEID VANAF 30 OKTOBER 2014: 

 

01 Beantwoording vragen van PvvP met betrekking tot halfjaarcijfers theater. 
02 Beantwoording vragen van D66 met betrekking tot onduidelijkheid regels MFC voor 

het schenken van alcohol.  
03 Beantwoording vragen van D66 met betrekking tot zorgen aanwonenden 
04 Beantwoording vragen van VVD met betrekking tot dienstverlening. 
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05 Beantwoording vragen van SP met betrekking tot speelplaatsen. 
06 Beantwoording vragen van CU-SGP met betrekking tot sociaal ondernemerschap. 
07 Beantwoording vragen van VVD met betrekking tot bijstandsfraude. 
08 Beantwoording vragen van PvvP met betrekking tot feestverlichting. 
09 Beantwoording vragen van SP met betrekking tot groenonderhoud en WWB-

inzet 
10 Beantwoording vragen ONS met betrekking tot reclame op rotondes. 
11 Beantwoording vragen van SP met betrekking tot speeltoestellen. 
12 Beantwoording vragen PVVP met betrekking tot Algemene Voorziening en 3D. 
13 Beantwoording aanvullende vragen PVVP met betrekking tot Algemene 

Voorziening en 3D. 
14 Beantwoording vragen ONS met betrekking tot Cultuurbedrijf. 
15 Beantwoording vragen ONS met betrekking tot terugbetaling cursuskosten. 
 

 

 

 

 

 

De heer R.F. Wassink, 
 

griffier. 


