
 

 
 

 

Emmeloord,  2 december 2015. 

 

Onderwerp 

Ingekomen stukken. 

 

 

Aan de raad. 

 

 De volgende stukken voor de gemeenteraad zijn binnengekomen: 

 

A. Voor kennisgeving aan te nemen: 

01. Een op 29 oktober 2015 ingekomen brief (346499), inclusief halfjaarrapportage  

 2015 (346507) afkomstig van Veiligheidsregio Flevoland.  

02. Een op 2 november 2015 ingekomen brief (347244) afkomstig van LTO Noord 

 afdeling Noordoostpolder, 10 Dorpenoverleg Noordoostpolder en 

 Ondernemersvereniging Groendorpen met betrekking tot snel internet buitengebied 

 advies belangenbehartigers buitengebied. 

03. Een op 2 november 2015 ingekomen e-mail (347258) afkomstig van de    

                                     met betrekking tot een verslag van de thema-avond WMO 

van donderdag 29 oktober 2015 te Steenwijkerland. 

04. Een op 9 november ingekomen e-mail (348832) afkomstig van het Ministerie van  

 Veiligheid en Justitie, inclusief bijlage (348833), met betrekking tot een handreiking 

 verhoogde asielinstroom. 

05. Een op 10 november 2015 ingekomen e-mail (348909) afkomstig van Stichting 

 Duurzame Samenleving met betrekking tot de gemeentelijke duurzaamheidsindex 

 2015. 

06. Een op 11 november 2015 in kopie ontvangen brief (348897) afkomstig van het  

 Ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport met betrekking tot omgang gemeenten 

 met de tabaksindustrie. 

07. Een op 12 november 2015 ingekomen brief (348114) afkomstig van de  

 gemeenteraad van de gemeente Rotterdam met betrekking tot wetenschappelijk  

 onderzoek inzet gemeenteraadsverkiezingen. 

08. Een op 16 november 2015 ingekomen e-mail (349649), afkomstig van  

                            , inclusief bijlage (349650) met betrekking tot fijnstof. 

09. Een op 16 november 2015 ingekomen e-mail (349772), inclusief twee bijlagen  

 (349773 en 349774) afkomstig van                                         met betrekking tot 

 fijnstof. 

10. Een op 18 november 2015 ingekomen brief (350191), afkomstig van  

                           met betrekking tot de jaarrekening 2014. 

11. Een op 20 november 2015 ingekomen brief (350675) afkomstig van het Ministerie  

 van Sociale Zaken en Werkgelegenheid met betrekking tot veilig gebruik van  

 SUWInet. 

12. Een op 25 november 2015 ontvangen e-mail (351710), inclusief motie “handhaven 

 mogelijkheid instellen Rekenkamercommissie” (351711), gericht aan alle  

 gemeenteraden in Nederland, waarin wordt opgeroepen aan deze motie gehoor te  

 geven. 

13. Een op 26 november 2015 ingekomen e-mail (352287) afkomstig van  

                 met betrekking tot een mogelijke verbinding met de Flixbus vanuit het 

 Noorden. 

 



 

14. Een op 1 december 2015 ingekomen e-mail (352908) afkomstig van de  

 Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport met betrekking tot  

 kwartaalbrief uitvoering Wmo 2015, inclusief bijlagen kwartaalbrief uitvoering Wmo 

 (352909), projectsubsidie Wmo-werkplaats (352910) en onderzoek omvang en aard  

 van zorgmijding (352913).  

 

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. Geen. 

 

C.  Voor advies in handen van burgemeester en wethouders: 

01. Een op 25 november 2015 ingekomen brief (351398) afkomstig van LTO Noord met 

 betrekking tot de concept-beheersverordening Landelijk Gebied Noordoostpolder

 2015. 

02. Een op 3 november 2015 in kopie ontvangen brief (347273) afkomstig van Gasunie 

 Transport Services met betrekking tot het verzoek te voldoen aan het Bevb (Besluit 

 externe veiligheid buisleidingen) ter bescherming van de aardgastransportleidingen. 

03. Een op 30 november 2015 ingekomen brief (352244) afkomstig van   

 Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek met betrekking tot 

 begrotingswijzigingen 2016 OFGV.   

 

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

 gemeenteraad aangeboden stukken: 

01. Nota Vaststelling exploitatiesubsidie cultuurhistorische tentoonstellingen Nieuw land 

Erfgoedcentrum (NLE) 2014 (343407). 

02. Nota beleidsuitwerking mogelijkheden voor extra woningen op vrijgekomen 

agrarische erven (344266), inclusief beleidsuitwerking (344260). 

03. Nota ondertekening Parijsverklaring (346971), brief Klimaatverbond Nederland  

d.d. 14 oktober 2015 (347018), Motie Klimaattop Parijs (347435) en Parijsverklaring  

(347023). 

04. Nota vaststellen subsidie 2014 voor Home-Start, Thuisadministratie en Begeleide  

Omgangsregeling (BOR) (348951). 

05. Nota vaststelling subsidie 2014 Carrefour Welzijnsgroep (328957). 

06. Nota subsidie coördinatie ontwikkeling Kindcentra 2016 (349891). 

07. Vragen en toezegging uit de raad van 9 november 2015. 

08. Nota programmaplan (e) dienstverlening en digitalisering 2015 – 2017 (348587). 

 

 

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

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

 30 september 2015: 

01. Beantwoording vragen PvvP met betrekking tot achtergestelde lening 

IJsselmeerziekenhuizen. 
02. Beantwoording vragen ONS met betrekking tot extra inkomsten OZB. 
03. Beantwoording vragen SP met betrekking tot Info budgetcoach. 
04. Beantwoording vragen PvvP met betrekking tot brief PVVP beleid huishoudelijke  

zorg. 

05. Beantwoording vragen SP met betrekking tot polis collectieve ziektekosten  

verzekering. 

06. Beantwoording vragen VVD met betrekking tot wetenschappelijk onderzoek  

Schaliegas. 

 

 

 

 

 

De heer R.F. Wassink,  

raadsgriffier. 


