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Emmeloord, 14 maart 2014. 

 
Onderwerp  
Ingekomen stukken. 
 

 
Aan de raad. 

 
Bij uw raad zijn de volgende brieven/stukken binnengekomen: 

 
1. Een op 6 februari 2014 (231560) ingekomen e-mail van Meldpunt Hoge Tonen Drachten, 

waarin zij aandacht vraagt voor mensen met klachten die veroorzaakt worden door 
hoogfrequent geluid. 
Voorstel: het college vragen de raad middels een kopie op de hoogte te houden van 
de beantwoording van deze brief. 

 
2. Een op 20 februari 2014 (226929) ingekomen brief van afkomstig van het Ministerie 

van Binnenlandse Zaken met betrekking tot de procesrol van de burgemeester bij de 
benoeming van wethouders. 
Voorstel: voor kennisgeving aannemen. 

 
3. Een op 24 februari 2014 (227519) ingekomen brief van                                               met 

betrekking tot indeling en faciliteiten van het project Emmelhage.  
Voorstel: het college vragen de raad middels een kopie op de hoogte te houden van 
de beantwoording van deze brief. 

 
4. Een op 26 februari 2014 (231685) ingekomen brief van de gemeente Halderberge 

betreffende een aangenomen motie over winning van schalie- en steenkoolgas.  
Voorstel: voor kennisgeving aannemen. 

 
5. Een op 13 februari 2014 (231768) ingekomen brief van de gemeente Wormerland betreffende 

een aangenomen motie over de winning van schalie- en steenkoolgas.  
Voorstel: voor kennisgeving aannemen. 

 
6. Een op 12 februari 2014 (231783) ingekomen brief van de gemeente Hengelo 

betreffende een aangenomen motie van afkeuring schalie- en steenkoolgas.  
Voorstel: voor kennisgeving aannemen. 

 
7. Een op 19 februari 2014 (231788) ingekomen e-mail afkomstig van de                        

met betrekking tot de slechte ontvangst van de calamiteitenzender Omroep 
Flevoland. 
Voorstel: het college vragen de raad middels een kopie op de hoogte te houden van 
de beantwoording van deze brief. 

 
8. Een op 25 februari 2014 (231796) ingekomen brief afkomstig van  

                                            met betrekking tot de sluiting van de Speel-o-theek bij de school 
De Keerkring aan de Meteorenstraat in Emmeloord. 
Voorstel: voor kennisgeving aannemen. 
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9. Een op 11 maart 2014 ingekomen brief (231799) van de Stichting Landelijk Contact 
Sociaal Rechercheurs met betrekking tot opsporing van fraude in de bijstand. 
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 6 februari 2014: 
 

- Mevrouw Blokhuis over Landschapskunst 
- De heer Haagsma over Provast/onwikkelingen De Deel 
- De heer Haagsma aanvullende vragen over participatie windmolens 
- De heer Lammers over participatie windmolenpark 
- De heer Lammers over Provast/Alterra 
- De heer Haagsma aanvullende vragen Provast/Alterra 

 

 

De heer R.F. Wassink, griffier. 


