
 

 
 

 

Emmeloord, 20 mei 2015. 

 

Onderwerp 

Ingekomen stukken. 

 

 

Aan de raad. 

 

 De volgende stukken voor de gemeenteraad zijn binnengekomen: 

 

A. Voor kennisgeving aan te nemen: 

01. Een op 23 april 2015 ingekomen e-mail (314421) afkomstig van LOC Zeggenschap in  

 Zorg, inclusief notitie (2314425) “medezeggenschap van kinderen en jongeren en de 

 nieuwe Jeugdwet”. 

02. Een op 28 april 2015 ingekomen brief (314933) afkomstig van de Sociale Alliantie 

 met betrekking tot ‘de sociale solidariteit getoetst’.  

03. Een op 30 april 2015 ingekomen e-mail (315478) afkomstig van ProDemos, inclusief  

 brief (315479) met betrekking tot deelname Dag van de Democratie op 12  

 september 2015.  

04. Een op 18 mei 2015 ingekomen brief (317831) afkomstig van de Rekenkamer-

 commissie met betrekking tot aankondiging rekenkameronderzoek Cultuurbedrijf. 

05. Een op 18 mei 2015 ontvangen brief (317995) afkomstig van de gemeente 

 Noordoostpolder en gemeente Boxtel met betrekking tot de aankondiging motie  

 “nee” tegen schaliegas. 

06. Een op 20 mei 2015 ontvangen e-mail (318542) met bijlage (318543) afkomstig van  

 ieder(in) (netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte) met  

 betrekking tot de landelijke registratie van gehandicaptenparkeerkaarten in het  

 Nationaal Parkeer Register (NPR).   

 

B. Ter afdoening in handen van burgemeester en wethouders: 

 (afdoeningsvoorstel: het college verzoeken de raad middels een kopie op de 

 hoogte te houden van de beantwoording van deze brief) 

01. Een op 8 mei 2015 ontvangen brief (316777) gericht aan het College van  

 Burgemeester en Wethouders (i.a.a. de gemeenteraad) afkomstig van  

                                              met betrekking tot teleurstelling in het WMO-beleid  

 binnen de gemeente Noordoostpolder. 

 

C. Om advies in handen van burgemeester en wethouders 

01. Een op 15 april 2015 ontvangen brief (312265) afkomstig van GGD Flevoland met  

betrekking tot de wijziging Wet Gemeenschappelijke Regelingen inzake de  

jaarrekening. In deze brief verwijst de GGD naar een brief die aan de raad is  

toegezonden op 31 maart 2015. Deze brief is echter niet aan de raad verstuurd,  

maar aan het College van Burgemeester en Wethouders. 

02. Een op 15 april ontvangen brief (312496) afkomstig van GGD Flevoland, inclusief 

jaarstukken 2014.  

 

D. Memo’s, besluiten en overige door het college ter informatie aan de 

 gemeenteraad aangeboden stukken: 

01. Memo Beginbalans Cultuurbedrijf en Eindbalans Theater ’t Voorhuys. 

02. Collegestandpunt aangenomen moties raadsvergadering 30 maart 2015 (311885),  

inclusief overzicht en toelichting mantelzorgwoningen.  



 

03. Zienswijze verkoop Karwijhof 1-32 Nagele door Mercatus, inclusief bijlage. 

04. Memo toekomst D-vleugel. 

05. Stand van zaken herijking Sociaal Economisch Beleid en verslagen ‘denktanks’ 

06. Vragen en toezeggingen RTG’s 13 april 2015, inclusief toelichting en vragen voor  

RGT over wonen en zorg. 

07. Informatienota gemeentelijk jaarverslag kinderopvang 2014 (307047), geprinte  

versie van het jaarverslag zoals ingevuld op de website waarstaatjegemeente.nl  

(307805) en memo aan de commissie Samenlevingszaken m.b.t. toezicht en 

 handhaving kinderopvang (307744). 

08. Raadsmemo “M(S)B”, nummer 14, mei 2015, inclusief bijlagen. 

09. Nota inkoopbeleid gemeente Noordoostpolder (305173). 

10. Nota Algemene vergadering van aandeelhouders HVC NV op 13 mei 2015 (313815),  

inclusief agenda (313799) en notulen (313802) van de vergadering gehouden op 11 

december 2014. De overige stukken van deze vergadering kunnen worden  

opgevraagd bij Marcel van Brussel via m.vanbrussel@noordoostpolder.nl of  

0527 6333486. 

11. Nota evaluatie Cultuurbeleid 2010-2014 (314908), inclusief bureauanalyse en  

bevindingen sleutelfiguren (314897). 

12. Raadsmemo “M(S)B”, nummer 15, mei 2015, inclusief Plan van Aanpak intensieve 

veehouderij.   

13. Vragen en toezeggingen uit de raadvergadering van 28 april 2015, inclusief brief aan 

VNG. 

14. Nota Evaluatie medezeggenschap sociaal domein (315274). 

 

E. De door het college van burgemeester en wethouders beantwoorde politieke 

 vragen (art. 39) naar het door het college gevoerde beleid vanaf 15 april 

 2015: 

01. Beantwoording vragen CDA met betrekking tot respijtzorg. 

02. Beantwoording vragen CDA met betrekking tot LEADER-subsidie 

03. Beantwoording vragen PU met betrekking tot statiegeld petflessen en blik. 

04. Beantwoording vragen D66 met betrekking tot Het Goed. 

05. Beantwoording vragen PU met betrekking tot Het Goed. 

06. Beantwoording vragen CDA met betrekking tot gemeentelijke kunstwerken in depot. 

07. Beantwoording vragen PvvP met betrekking tot vaarseizoen en tarieven. 

08. Beantwoording vragen VVD met betrekking tot fysieke en digitale dienstverlening. 

09. Beantwoording vragen ONS met betrekking tot bestemmingswijziging Emmeloord 

Centrum 

 

 

 

De heer R.F. Wassink,  

griffier. 


