
 

 
 

 

Emmeloord,  22 september 2015. 

 

Onderwerp 

Ingekomen stukken. 

 

 

Aan de raad. 

 

 De volgende stukken voor de gemeenteraad zijn binnengekomen: 

 

A. Voor kennisgeving aan te nemen: 

01. Een op 28 augustus 2015 in kopie ontvangen ingekomen brief (335370)  afkomstig 

 van Regio Zwolle met betrekking tot voortgang samenwerking binnen Regio Zwolle. 

02. Een op 1 september 2015 ingekomen e-mail (336013), inclusief bijlage (336014) 

 afkomstig van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, Transitiecommissie Sociaal 

 Domein met betrekking tot Code Verantwoordelijk Marktgedrag Thuisondersteuning. 

03. Een op 7 september 2015 ingekomen e-mail (336822), inclusief bijlage (336824) 

 afkomstig van                                   met betrekking tot houtrook veroorzaakt 

 longkanker.  

04. Een op 7 september 2015 ontvangen brief (336832) afkomstig van  

                met betrekking tot invloed en zeggenschap in de Polder! 

05. Een op 9 september 2015 ingekomen e-mail (337118) afkomstig van  

                                  met betrekking tot ‘Weg met de natuur?’. 

06. Een op 9 september 2015 ingekomen brief (337111) afkomstig van het Ministerie  

 van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Inspectie van het Onderwijs met betrekking 

 tot het landelijk rapport gemeentelijk toezicht kinderopvang 2014. 

07. Een op 10 september 2015 ontvangen brief (337449), inclusief bijlage, afkomstig 

 van Het Flevolandschap met betrekking tot het beleidsplan 2015-2019 “Gezonde 

 natuur in een levend Landschap”. 

08. Een op 10 september 2015 ingekomen brief (337907), inclusief productblad 

 (337908) met meest gestelde vragen, afkomstig van MKB-Nederland Midden en 

 VNO-NCW Midden met betrekking tot MKB-Vriendelijkste gemeente 2015. 

09. Een op 11 september 2015 ingekomen e-mail (338047) afkomstig van Dutch Child 

 Center met betrekking tot ‘meer keuze voor ouders en gemeente’. 

10. Een op 18 september 2015 ontvangen e-mail (338750) afkomstig van  

                                    met betrekking tot gaslek in honderdduizenden woningen. 

11. Een op 21 september 2015 ontvangen brief (338727) afkomstig van de Tweede  

 Kamer der Staten-Generaal met betrekking tot behandeling van de namens de  raad 

 verzonden brief betreffende het actieplan lokale democratie (RKC) aan de vaste 

 commissie van Binnenlandse Zaken. 

12. Een op 22 september 2015 ingekomen kwartaalbrief (339074) afkomstig van de 

 staatsecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport met betrekking tot de 

 uitvoering Jeugdwet en Wmo 2015. 

 

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 2 september 2015 ingekomen e-mail (336409), inclusief bijlage (336411) 

 afkomstig van                                 namens de bewoners van Bos en Gaard met 

 betrekking tot onrust in wijk door uitspraak PvdA/GL over het tijdelijk plaatsen van 

 vluchtelingen in de Golfslag. 



 

 

C.  Voor advies in handen van burgemeester en wethouders: 

01. Een op 1 september 2015 ontvangen ingekomen brief (335851) afkomstig van 

 Martin Gaus Geleide- en Hulphondenschool met betrekking tot een verzoek tot 

 medewerking bestemmingsplanherziening Ruttenseweg  te Rutten en het 

 verzoek een coördinatiebesluit te nemen. 

 

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

 gemeenteraad aangeboden stukken: 

01. Raadsmemo Businesscase samenwerking wijkbeheer NOP-Urk. 

02. Raadsmemo “Schaliegas nee” nr. 6, inclusief bijlage. 

03. Raadsmemo Burgerhulpverlening-reanimatie (335367). 

04. Raadsmemo Veiligheidsbeeld eerste helft 2015. 

05. Nota WMO prestatiegegevens over 2014 en BMC rapport Klanttevredenheid van  

 kwetsbare doelgroepen gemeente Noordoostpolder 2015 (333053). 

06. Nota Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen 

 Noordoostpolder (332852), Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang en  

 kwaliteitseisen peuterspeelzalen Noordoostpolder (333009) en informatienota  

 (333101). 

07. Raadsmemo Werkzaamheden Poldertoren.  

08. Nota Monitor re-integratie januari – juli 2015 (212180), inclusief rapportage  

 monitor re-integratie (332069). 

 

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

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

 25 augustus 2015: 

01. Beantwoording vragen SP met betrekking tot MPG/herziening 2015.  
02. Beantwoording vragen PU met betrekking tot groenonderhoud. 

03. Beantwoording vragen ONS met betrekking tot handhaving parkeerbeleid Korte  

 Achterzijde. 

04. Beantwoording vragen D66 met betrekking tot Herziening Meerjarenperspectief 

 Grondexploitaties 2014-2018. 

05. Beantwoording vragen CU/SGP met betrekking tot Statushouders. 

06. Beantwoording vragen CDA met betrekking tot evaluatie sociaal domein. 

07. Beantwoording vragen PVVP met betrekking tot gezondheidsschade door houtrook. 

08. Beantwoording vragen  D66 met betrekking tot verordening Stimuleringslening 

 Nagele. 

09. Beantwoording vragen PVVP met betrekking tot wijzigingen verordening WMO. 

10. Beantwoording SP met betrekking tot reconstructie Jhr. Opperdoes van  

 Alewijnstraat. 

 

 

De heer R.F. Wassink,  

raadsgriffier. 


