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Emmeloord, 28 augustus 2014. 

 
Onderwerp  
Ingekomen stukken. 
 

 
Aan de raad. 

 
Bij uw raad zijn de volgende brieven/stukken binnengekomen: 

 
1. Een op 19 juni 2014 (252893) ontvangen brief van Wijkplatform Revelsant met betrekking 

tot de verordening tot wijziging van de APV. 
Voorstel: voor kennisgeving aannemen (deze brief is na binnenkomst direct verspreid, 
omdat het betrekking had op een raadsvoorstel dat in de raadsvergadering van 30 juni 
2014 is behandeld). 

 
2. Een op 24 juni 2014 per e-mail ontvangen motie (253550) afkomstig van de gemeente 

Hellevoetsluis. Op 12 juni 2014 heeft de gemeente Hellevoetsluis een motie aangenomen 
betreffende het Kinderpardon. 
Voorstel: voor kennisgeving aannemen. 

 
3. Een op 1 juli 2014 per e-mail ontvangen motie (254726) van de gemeente Kerkrade. 

De gemeenteraad van Kerkrade heeft op 25 juni 2014 een motie Kinderpardon 
behandeld en unaniem aangenomen. 
Voorstel: voor kennisgeving aannemen. 

 
4. Een op 2 juli 2014 ontvangen definitieve begroting 2015 en meerjarenraming 2016-2018 van 

de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Flevoland, alsmede de jaarrekening 2013 van 
de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Flevoland (254884). 
Voorstel: voor kennisgeving aannemen. 

 
5. Een op 7 juli 2014 ontvangen brief (255881) van Veiligheidsregio Flevoland met betrekking 

tot de programmabegroting 2015 en de meerjarenbegroting 2016-2018 en de jaarstukken 
2013. Bijgevoegd de jaarstukken 2013 (255799) en de programmabegroting 2015 & 
meerjarenraming 2015-2018 (255800).  
Voorstel: voor kennisgeving aannemen. 

 
6. Een op 10 juli 2014 ontvangen brief afkomstig van de Nederlandse vereniging tot 

bevordering van de Zondagsrust en de Zondagsheiliging (256648) waarin aandacht wordt 
gevraagd voor het eerbiedigen van de zondag. 
Voorstel: voor kennisgeving aannemen. 

 
7. Een op 14 juli 2014 (257107) ingekomen brief van Provincie Flevoland met betrekking tot 

het Gemeenschappelijk Financieel Toezichtkader (versie 2014), inclusief bijlage 
“Belangrijkste wijzigingen Gemeenteschappelijk Toezichtkader 2014 ten opzichte van 
2008”. 
Voorstel: voor kennisgeving aannemen. 
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8. Een op 14 juli 2014 ingekomen e-mail (262464) van de Oogvereniging waarin, met 
betrekking tot de nieuwe WMO, aandacht wordt gevraagd voor mensen met doofblindheid. 
Voorstel: voor kennisgeving aannemen. 

 
9. Een op 10 augustus 2014 ingekomen e-mail (261114) van                                      met 

betrekking tot laagfrequent geluid. 
Voorstel: voor kennisgeving aannemen. 

 
10. Een op 14 augustus 2014 ontvangen brief (261700) afkomstig van VHG 

Branchevereniging met betrekking tot groene daken en gevels in het beleid 
klimaatverandering. 
Voorstel: voor kennisgeving aannemen. 

 
11. Een op 15 augustus 2014 ontvangen brief (261921) afkomstig van Zorggroep Oude en 

Nieuwe Land met betrekking tot Huishoudelijke Zorg. 
Voorstel: het college vragen de raad middels een kopie op de hoogte te houden van 
de beantwoording van deze brief. 

 
12. Een op 19 augustus 2014 ontvangen e-mail (262307) afkomstig van                                 

met betrekking tot de op 17 juli jl. gepubliceerde ontwerpomgevingsvergunning Het Midden      
  te Bant, inclusief brief (262308) “Zienswijze m.b.t. ontwerpomgevingsvergunning voor de 
activiteit brandveilig gebruik, kenmerk HZ_WABO 2014-0272. 
Voorstel: het college vragen de raad middels een kopie op de hoogte te houden van 
de beantwoording van deze brief. 

 
13. Een op 25 augustus 2014 ontvangen brief (263637)                                      van de SP, met 

betrekking tot de ontslagaanvraag van de                      . 
Voorstel: voor kennisgeving aannemen. 

 

 

De door het college van burgemeester en wethouders beantwoorde politieke art. 39 vragen van 
verschillende raadsleden naar het door het college gevoerde beleid vanaf 29 mei 2014: 
 

- Beantwoording vragen van de heer Nijdam (PvvP) over Algemene voorziening 
Huishoudelijke Hulp. 

- Beantwoording brief van de heer Kuper en mevrouw Smid (ingekomen stuk nr. 4 van de 
raadsvergadering van 26 mei jl.). Betreffende bezorging van stempassen. 

- Beantwoording vragen van de heer B. Lammers (ONS) over het niet nakomen van gemaakte 
afspraken met de heer Renne. 

- Beantwoording vragen van de heer Van Wegen (D66)) naar aanleiding van een brief van 
het 10-dorpenoverleg over woningtoewijzingsbeleid. 

- Beantwoording vragen van de heer Goos (CDA) met betrekking tot negatieve effecten 
bij uitbreiding Luchthaven Lelystad. 

- Beantwoording vragen van de heer H. van Ulsen (VVD) met betrekking tot de uitbreiding 
van het AZC. 

 

De heer R.F. Wassink, 
 

griffier. 


