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Emmeloord, 20 juni 2014. 

 
Onderwerp  
Ingekomen stukken. 
 

 
Aan de raad. 

 
Bij uw raad zijn de volgende brieven/stukken binnengekomen: 

 
1. Een op 17 maart 2014 ontvangen motie (248032) e-mail van de gemeente Oostzaan. De 

gemeenteraad van Oostzaan heeft op 10 maart 2014 een motie aangenomen waarin wordt 
uitgesproken dat de bezuiniging op chronisch zieken en gehandicapten sterk moet worden 
verminderd, en dat alles in het werk moet worden gesteld om de leefbaarheid en de 
zorgverlening van chronisch zoeken en gehandicapten op peil te houden. 
Voorstel: voor kennisgeving aannemen. 

 
2. Een op 15 mei 2014 (246766) ontvangen e-mail afkomstig van de gemeente Wijdemeren, 

inclusief brief (246756), waarin wordt aangegeven dat de gemeente heeft besloten een 
zienswijze in te dienen bij de ontwerp-begroting 2015 van de OFGV (Omgevingsdienst 
Flevoland & Gooi en Vechtstreek). 
Voorstel: voor kennisgeving aannemen. 

 
3. Een op 19 mei (247349) per e-mail ontvangen motie afkomstig van de gemeente Heerlen 

met betrekking tot de in de vergadering van 13 mei 2014, met algemene stemmen, door de 
raad aangenomen motie Kinderpardon. 
Voorstel: voor kennisgeving aannemen. 

 
4. Een op 19 mei 2014 (247354) ontvangen e-mail van NOV (Vereniging Nederlandse 

Organisaties Vrijwilligerswerk) met betrekking tot de betaalbaarheid van allerlei 
maatschappelijke voorzieningen waar vrijwilligerswerk een rol speelt.  
Voorstel: voor kennisgeving aannemen. 

 
5. Een op 21 mei 2014 (248849) ingekomen brief van de gemeente IJsselstein waarin wordt 

aangegeven dat de gemeenteraad op 27 februari 2014 een motie heeft aangenomen over de 
winning van schaliegas en steenkoolgas. De raad heeft het college hierin opgedragen bij 
initiatieven tot (proef) boringen naar schalie- of steenkoolgas in of nabij IJsselstein alle 
instrumenten in te zetten om boring en winning van schalie- en steenkoolgas te voorkomen. 
Voorstel: voor kennisgeving aannemen. 

 
6. Een op 21 mei 2014 (247823) ontvangen brief van NVB (Vereniging voor ontwikkelaars & 

bouwondernemers) met betrekking tot de ‘vijf Minutenversie’ van de Woonthermometer. In 
deze Thermometer wordt twee keer per jaar een actueel beeld gegeven van de woningmarkt. 
Voorstel: voor kennisgeving aannemen. 



No. 252594-2 
 

 

 

 

7. Een op 2 juni 2014 (249652) ingekomen brief afkomstig van de ABVAKABO FNV met 
betrekking tot de Cao WSW. 
Voorstel: voor kennisgeving aannemen. 

 
8. Een op 3 juni 2014 (250254) ontvangen brief van                                             met 

betrekking tot de jaarrekening ober 2013 van de gemeente Noordoostpolder.  
Voorstel: voor kennisgeving aannemen. 

 
9. Een op 5 juni 2014 (250632) ontvangen brief van Wecycle met Wecycle Recycle 

Certificaat. Hierop is te zien hoeveel e-waste de gemeente heeft afgegeven aan Wecycle, 
welk recycleresultaat dit heeft opgeleverd en hoeveel CO2-uitstoot is vermeden. 
Voorstel: voor kennisgeving aannemen. 

 
10. Een op 12 juni 2014 (251476) ontvangen brief van MKB Nederland met betrekking tot 

lokale lasten 2015. In de bijlage (251475) de verhoging van de OZB opbrengsten 2014 
per gemeente. 
Voorstel: het college vragen de raad middels een kopie op de hoogte te houden van 
de beantwoording van deze brief. 

 
11. Een op 17 juni 2014 (252018) ontvangen brief van de Raad voor het openbaar bestuur 

over “Hoe hoort het eigenlijk?’. Een passend contact tussen overheid en burger. 
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 22 mei 2014: 
 

- Beantwoording vragen van de heer Albert Klein Tijssink over huurverhogingen Mercatus. 
- Beantwoording vragen van de heer Van Ulsen elektronische bekendmakingen. 
- Beantwoording vragen van de heer Klein Tijssink over kinderpardon. 
- Beantwoording vragen van de heer Vilé over de gang van zaken rond de 

stemuitslagen van de gemeenteraadsverkiezingen. 
- Beantwoording vragen van de heer Keur over fraudecijfers WWB. 
- Beantwoording vragen van mevrouw Van Sluijs (SP) over Festival Eclectival. 

 

 

De heer R.F. Wassink, 
 

griffier. 


