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Emmeloord, 13 februari 2015. 

 
Onderwerp 

Ingekomen stukken. 
 
 
Aan de raad. 
 
De volgende stukken voor de gemeenteraad zijn binnengekomen: 
 
A. Voor kennisgeving aan te nemen:  
01. Een op 26 januari 2015 ontvangen brief (294649) afkomstig van het Ministerie van 

Sociale Zaken en Werkgelegenheid met betrekking tot de rapportage “De Boete 

belicht”. De rapportage ligt ter inzage in de leeskamer.  
2. Een op 3 februari 2015 ontvangen brief (297761) afkomstig van NRK Verpakkingen 

met betrekking tot ‘Draagtassen in het winkelkanaal’. 
 
 
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).  
1. Een op 20 januari 2015 in kopie ontvangen e-mail (293793), inclusief brief (293817) 

afkomstig van                                            met betrekking tot de 

verkeersmaatregel Westermeer-/Noordermeerweg. 
 
 
C. Om advies in handen van burgemeester en wethouders 
 

 

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

1. Memo stand van zaken implementatie Krachtig Noordoostpolder. 

2. Veiligheidsbeeld 12-maandsrapportage 2014 RVS (291148). 

3. Collegestandpunt moties decemberraad 2014 (292381).  
4. Nota Jaarverslag leerplicht 2013-2014 (290316). 

5. Memo Karwijhof Nagele, inclusief bijlage memo procedure Karwijhof. 

6. Nota Benoeming leden van de Participatieraad Sociaal Domein (287604). 

7. Nota Dorpsontwikkelingsplan Marknesse 2015-2026 (292746).  
8. Nota Grondprijzenbrief 2015 (292374). 

9. Nota Subsidie Stichting Nieuwland (209243). 

10. Nota Subsidieverlening 2015 diverse plusproducten GGD Flevoland (282427).  
11. Nota Intentieovereenkomst Maritieme Servicehaven FlevoPort (MSF) (294057).  
12. Nota Bemiddelingsfunctie schoonmaakondersteuning en tarief voor 

compensatieregeling en voor maatwerkvoorziening per maart 2015 (296117).  
13. Nota Vaststellen indexering ten behoeve van voorzieningen Programma Huisvesting 

onderwijs 2025 (294738). 

14. Nota Voortgang recreatievisie 2012-2016 (296432). 

15. Nota Subsidieverlening Tactus verslavingszorg 2015 (285288). 
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E. De door het college van burgemeester en wethouders beantwoorde politieke 
vragen (art. 39) naar het door het college gevoerde beleid vanaf 8 januari  
2015:  

1. Totaaloverzicht van antwoorden en reacties op vragen en toezeggingen 

raad december 2014. 

2. Vragen en toezeggingen uit de RTG’s van 12 januari 2015.  
3. Beantwoording vraag D66 met betrekking tot "bermenburgerinitiatief 

Kennemerlandlaan". 

04. Beantwoording vraag D66 met betrekking tot Zonnepanelen.  
05. Beantwoording vraag PvvP met betrekking tot Nieuwjaarsreceptie. 

6. Beantwoording vraag PvvP met betrekking tot asbestregistratie en sanering. 

7. Beantwoording vraag D66 met betrekking tot de ZZL-gelden. 

8. Beantwoording vraag D66 met betrekking tot dorpsvisies.  
9. Beantwoording vraag D66 met betrekking tot Openbaar vervoer Noordoostpolder. 

10. Beantwoording vragen D66 met betrekking tot tariefsverhoging Bosbad BV 

11. Beantwoording vragen PvvP met betrekking tot Stadshart ontwikkeling Provast 
 

 

De heer R.F. Wassink, 

griffier. 


