
 

 
 

 

Emmeloord,  28 oktober 2015. 

 

Onderwerp 

Ingekomen stukken. 

 

 

Aan de raad. 

 

 De volgende stukken voor de gemeenteraad zijn binnengekomen: 

 

A. Voor kennisgeving aan te nemen: 

01. Een op 25 september 2015 ingekomen brief (339650) afkomstig van de  

 Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, met betrekking tot crisisopvang. 

02. Een op 28 september 2015 ingekomen brief (340023) afkomstig van de Nederlandse 

 vakbond varkenshouders met betrekking tot verduurzaming varkenssector. 

03. Een op 30 september 2015 in kopie ontvangen brief (340622) afkomstig van het 

 Ministerie van Veiligheid en Justitie met betrekking tot Crisisnoodopvang. 

04. Een op 1 oktober 2015 ingekomen brief (340898) afkomstig van FNV 

 Uitkeringsgerechtigden met betrekking tot keuringen beschut werk. 

05. Aangepast in B01  

06. Een op 19 oktober 2015 ontvangen e-mail (343889), inclusief bijlage (343892) 

 afkomstig van                           met betrekking tot een plan voor huisvesten 

 vluchtelingen. 

07. Een op 20 oktober 2015 ontvangen e-mail (34402) afkomstig van 

                  met als bijlage een document afkomstig van de World Health 

 Organization “Residential heating with wood and coal” (344386).  

08. Een op 21 oktober 2015 ingekomen brief (344561) afkomstig van  

 met betrekking tot het leveren van een bijdrage aan de besluitvorming over het al  

 dan niet openhouden van het Bosbad/buitenbad in onze gemeente.  

09. Een op 25 oktober 2015 ingekomen e-mail (345060), inclusief brief (345051) 

 afkomstig van                    met betrekking tot ‘hulp gevraagd voor burgers, ziek 

 door straling van draadloze communicatie’.  

10. Een op 26 oktober 2015 ingekomen e-mail (345224) afkomstig van  

                                  , inclusief artikel uit de consumentengids (345225) en artikel 

 m.b.t. protest tegen pieptonen (345226) met betrekking tot ‘Kattenverjager verjaagt 

 ook vleermuizen’. 

11. Een op 26 oktober 2015 ingekomen e-mail (345457) afkomstig van                    met 

 betrekking tot de verhuizing van loonbedrijf Van Benthem van de Ettenlandseweg  

 naar een industrieterrein. 

12. Een op 26 oktober 2015 ingekomen e-mail (345804), inclusief eindrapport (345805)  

 afkomstig van                       met betrekking tot overlast door houtrook. 

13. Een op 26 oktober 2015 ingekomen e-mail (345831) afkomstig van  

                met betrekking tot snel internet buitengebied. 

14. Een op 27 oktober 2015 ontvangen persbericht (345747), inclusief motie (345746)  

 afkomstig van de gemeente Oldenzaal met betrekking tot respect. De gemeente 

 Oldenzaal roept alle gemeenteraden op om, voorafgaand aan de eerstvolgende 

 raadsvergadering, samen een halve minuut letterlijk stil te staan en een halve 

 minuut lang te applaudisseren. 

 



 

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 oktober 2015 in kopie ontvangen ingekomen brief (342012) afkomstig van 

                                                met betrekking tot het verbranden van hout door 

 middel van houtkachels. 

 

 

C.  Voor advies in handen van burgemeester en wethouders: 

01. Een op 24 september 215 ingekomen brief (339481) afkomstig van Deloitte, inclusief 

 bijlage “WGDO gemeenten knelpunten decentralisaties” (339486), met betrekking 

 tot plan van aanpak 3D’s. Deze brief zal tevens worden besproken in de 

 auditcommissie. 

 

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

 gemeenteraad aangeboden stukken: 

01. Raadsmemo stand van zaken nieuwe afval inzameling Noordoostpolder. 

02. Nota Jaarverslag Welstandscommissie 2014 (338258), inclusief memo (338286) en  

Jaarverslag Welstandcommissie 2014 (327105). 

03. Overzicht collegestandpunten september 2015. 

04. Vragen en toezeggingen RTG 21 september 2015. 

05. Nota beleid Arbeidsmigranten Noordoostpolder (339226), inclusief bijlage (339239). 

06. Stand van zaken van (nog) in uitvoering zijnde moties. 

07. Nota vaststellen subsidie StEP 2014 (337334), inclusief jaarverslag en jaarrekening 

(337321). 

08. Nota zonnepanelen op de gemeentewerf (341167), inclusief beschikking tot  

subsidieverlening (341173) en berekening productie, baten en lasten (341171). 

09. Raadsmemo voortgang realisatie N50 Emmeloord – Ens. 

10. Nota uitbreiding De Wissel in Luttelgeest (342123). 

11. Vragen en toezeggingen uit de raadsvergadering van maandag 5 oktober 2015. 

12. Raadsmemo Opvang alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv) in AZC  

Luttelgeest (343940). 

13. Stand van zaken investeringsprogramma Zuiderzeelijngelden (342181). 

14. Memo Herstelactie bijzondere bijstand. 

15. Evaluatie VVE 2011 – 2014 en vooruitblik. 

16. Collegevoorstel bekostiging lokale omroep en mediabeleid (341238), inclusief   

Businessplan lokale omroep (336456) en Kaders voor het Mediabeleid (341232). 

 

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

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

 22 september 2015: 

01. Beantwoording vragen CDA met betrekking tot buitenbad Bosbad. 

02. Beantwoording vragen CDA met betrekking tot code verantwoord marktgedrag  

thuisondersteuning. 

03. Beantwoording vragen PvvP met betrekking tot ingekomen stuk A03 “houtrook  

veroorzaakt longkanker”. 

04. Beantwoording vragen ONS met betrekking tot MPG. 

05. Beantwoording vragen PvvP met betrekking tot slechte gasleidingen. 

06. Beantwoording vragen SP met betrekking tot toepassing Wet Normering  

Topinkomens bij netwerkbedrijf Liander. 

07. Beantwoording vragen D66 met betrekking tot financiële ondersteuning Prins te  

Paard. 

08. Beantwoording vragen PvvP met betrekking tot vragen omtrent acute  

vluchtelingenopvang. 

09. Beantwoording vragen PvvP met betrekking tot verwijdering boten vaarten. 

10. Beantwoording vragen SP met betrekking tot Coming Out Day. 

 

 

De heer R.F. Wassink,  

raadsgriffier. 


