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Emmeloord, 13 januari 2015. 

 
Onderwerp  
Ingekomen stukken. 
 

 
Aan de raad. 

 
De volgende stukken voor de gemeenteraad zijn binnengekomen: 

 
A. Voor kennisgeving aan te nemen: 
01. Een op 4 december 2014 ontvangen e-mail (285715) afkomstig van  

met betrekking met als onderwerp: “Breng de burgerkracht terug!”. 
02. Een op 6 december 2014 ontvangen e-mail (285947) afkomstig van de  

                              met als onderwerp: “Bij welke bank bankiert u?” 
03. Een op 11 december 2014 ontvangen brief (256812) afkomstig van het Ministerie van 

Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties met betrekking tot de wijziging van de Wet 
Gemeenschappelijke Regelingen. 

04. Een op 12 december 2014 ontvangen brief (287143) afkomstig van de Raad van het Openbaar 
bestuur met betrekking tot Advies Nationaal investeren in lokaal veiligheidsbeleid. 

05. Een op 16 december 2014 ingekomen e-mail (287844) afkomstig van  
                                met betrekking tot het opzeggen van het raadslidmaatschap. 

06. Een op 18 december 2014 ingekomen brief (288371) afkomstig van Provincie Flevoland 
met betrekking tot de programmabegroting 2015-2018. 

07. Een op 18 december 2014 ontvangen bief (288383) afkomstig van Provincie Flevoland 
met betrekking tot de begroting 2015 Veiligheidsregio Flevoland, GGD Flevoland en 
Werkvoorzieningsschap IJsselmeergroep. 

08. Een op 27 december 2014 ontvangen e-mail (290201) afkomstig van  
                               met betrekking tot het doorgeven van de website van  
die onderzoek heeft gedaan naar windturbines. 

09. Een op 23 december 2014 ontvangen brief (289337) afkomstig van het Ministerie van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties met betrekking tot ‘Samenloop vergoedingen 
raadsleden met een uitkering’. 

10. Een op 6 januari 2015 ingekomen brief (289904) afkomstig van Aanjaagteam Langer 
Zelfstanding Wonen met betrekking tot opgave langer zelfstandig wonen voor gemeenten. 

 
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 7 december 2014 ontvangen brief (285927) afkomstig van  
                               met betrekking tot huishoudelijke hulp. 

02. Een op 9 januari 2015 ingekomen brief (291560) afkomstig van Deloitte Accountants B.V. met 
betrekking tot opdrachtbevestiging conversietabel Iv3 Gemeente 

03. Een op 9 januari 2015 ontvangen brief (291562) afkomstig van Deloitte Accountants B.V. met 
betrekking tot opdrachtbevestiging controle jaarrekening en diverse 
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specifieke subsidieverantwoordingen 2014. 
 

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: 
01. Jaarverslag 2013 klachtenafhandeling gemeente Noordoostpolder (283057). 
02. Uitvoeringsprogramma beleidsplan sociaal domein 2015(-2018) (281047). 
03. Subsidieverlening 2015 Slachtofferhulp Nederland Regio MiddenWest (276157). 
04. Clientondersteuning MEE IJsseloevers 2015 (278815). 
05. Beleidsregels Participatiewet (282588). 
06. Jaarverslag 2013 van de Welstandscommissie (283581). 
07. Overgangsrecht windturbines in het landelijk gebied (279200). 
08. Evaluatie economische regio Zwolle (279045). 
09. Memo Duurzaamheidswinkel (267856). 
10. Memo Verlenging Dienstverleningsovereenkomst (DVO) met Nieuwland Erfgoed Centrum. 
11. Regionaal beleidsplan beschermd wonen (291652). 
12. Dienstverleningshandvest 2015 (276492). 
13. Algemene Vergadering van aandeelhouders HVC NV (283646). 
14. Aanbesteding mobiliteitscentrale Flevoland (284015). 
15. Subsidieverlening 2015 Jeugdgezondheidszorg 0 tot 4 jaar en Algemeen 

maatschappelijk werk e.a. (283891). 
16. Toerisme Flevoland (OMFL BV) subsidie 2015 (282864). 
17. Subsidieverlening 2015 Samenwerkingsverband (SWV) Passend Onderwijs 

Noordoostpolder en Urk (283982). 
18. Collegestandpunt aan- en overgenomen moties novemberraad (287750). 
19. Uitvoering wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW regelgeving 

(286396). 
20. Duurzaamheidsprogramma 2015 (288042). 
21. Jaarstukken subsidie Bosbad BV (287576). 
22. Subsidieverlening ondersteuning en coördinatie ontwikkeling kindcentra (286477). 
23. Subsidieverlening 2015 Carrefour Welzijnsgroep (281178). 
24. Subsidievaststelling 2015 en subsidieverlening 2015 Humanitas (283006). 
25. Budgetsubsidie 2015 Stichting Cultuurbedrijf (287515). 
26. Flevomeer Bibliotheek (285258). 
 

E. De door het college van burgemeester en wethouders beantwoorde politieke vragen (art. 39) 
naar het door het college gevoerde beleid vanaf 30 oktober 2014: 

01. Vragen en toezeggingen uit de raadsvergadering van 10 november 2014. 
02. Beantwoording vragen PVVP met betrekking tot Algemene Voorziening en 3D. 
03. Beantwoording aanvullende vragen PVVP met betrekking tot Algemene Voorziening en 3D. 
04. Beantwoording vragen ONS met betrekking tot terugbetaling cursuskosten. 
05. Beantwoording vragen D66 met betrekking tot de duurzaamheidswinkel. 
06. Beantwoording vragen D66 met betrekking tot vuurwerkmaatregelen kabinet. 
07. Beantwoording vragen PvvP met betrekking tot de fraudewet. 
08. Beantwoording vragen PvdA-GL met betrekking tot de klimaatcoalitie. 
09. Beantwoording vraag VVD met betrekking tot uiteenzetting van de aantallen en financiering  

 van de combinatiefunctionarissen 2014. 
10. Beantwoording vraag VVD met betrekking tot eenmalige subsidie Cultuurbedrijf. 
 

De heer R.F. Wassink, 
 

griffier 


