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Emmeloord, 6 februari 2014. 

 
Onderwerp  
Ingekomen stukken. 
 

 
Aan de raad. 

 
Bij uw raad zijn de volgende brieven/stukken binnengekomen: 

 
1. Een op 24 december 2014 (kenmerk 216870) ingekomen brief van het Ministerie van 

Sociale Zaken en Werkgelegenheid, waarin ze aandacht vragen voor de beveiliging van 
Suwinet.  
Voorstel: het college vragen de raad hierover te informeren. 

 

2. Een op 15 januari 2014 (kenmerk 219366) ingekomen brief van de gemeente Tubbergen 
betreffende een unaniem aangenomen motie over de winning van schalie- en 
steenkoolgas.  
Voorstel: voor kennisgeving aannemen. 

 

3. Een op 15 januari 2014 (kenmerk 219402) ingekomen brief van de Veiligheidsregio 
Flevoland betreffende de invulling van de bezuinigingen 2014-2016. 
Voorstel: voor kennisgeving aannemen. 

 

4. Een op 17 januari 2014 (kenmerk 220942) ingekomen mail van Sportclub Espel waarin zij 

verzoeken in aanmerking te komen voor een kunstgrasveld.  
Voorstel: het college vragen de raad middels een kopie op de hoogte te houden van 

de beantwoording van deze brief en/of deze te betrekken bij de beraadslagingen van 

dit onderwerp. 

 

5. Een op 26 januari 2014 (kenmerk 224245) ingekomen mail met bijlage (kenmerk 224246) 

van de werkcommissie sportcomplex Espel en dorpsbelangen waarin zij verzoekt om 
gezamenlijk projecten (o.a. van de voetbalvereniging) in Espel op te pakken. 
Voorstel: het college vragen de raad middels een kopie op de hoogte te houden van 
de beantwoording van deze brief en/of deze te betrekken bij de beraadslagingen van 
dit onderwerp. 

 

6. Een op 3 februari 2014 (kenmerk 224250) ingekomen mail van                                 waarin 
zij in het kader van Internationaal Beleid een bijdrage vraagt voor het internationaal 

textielkunstproject Sculptural Felt International in Museum Nagele. 
Voorstel: het college vragen de raad middels een kopie op de hoogte te houden van 
de beantwoording van deze brief en/of deze te betrekken bij de beraadslagingen van 
dit onderwerp. 

 

7. Een op 6 februari 2014 (kenmerk ??) ingekomen mail van Meldpunt Hoge tonen te Drachten, 
waarin zij aandacht vraagt voor mensen met klachten die veroorzaakt worden door 
hoogfrequent geluid. 
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Voorstel: het college vragen de raad middels een kopie op de hoogte te houden van 
de beantwoording van deze brief. 

 

De door het college van burgemeester en wethouders beantwoorde politieke art. 39 vragen van 
verschillende raadsleden naar het door het college gevoerde beleid vanaf 10 januari 2014: 

- Mevrouw E. van Elk (PU) over parkeren Schokland;  
- De heer W. Haagsma (PU) en de heer G. Vilé (D66) over verbouwing trouwzaal;  
- De heer W. Haagsma (PU) over verhuur Sinke;  
- De heer W. Keur (VVD) over het RKC rapport re-integratie;  
- Mevrouw W. Blokhuis (VVD) over de Titus Brandsmaschool;  
- De heer W. Keur (VVD) over projectplan schaliegas. 

 

 

De heer R.F. Wassink, griffier. 


