
 
 
 
 
 

 
Emmeloord, 18 juni 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 mei 2015 ingekomen e-mail (319244) afkomstig van   

               , inclusief brief (319245) en bijlage (319246) met betrekking tot het 
Open Planproces Stadshart.  

02. Een op 28 mei 2015 ingekomen brief (319868) afkomstig van Stadspoort met 
betrekking tot brandbrief uitstel van betaling.  

03. Een op 2 juni 2015 ingekomen e-mail (321154), met bijlage (321156), afkomstig van 

Stichting Lezen & Schrijven met betrekking tot de aanpak van laaggeletterdheid.  
04. Een op 3 juni 2015 ontvangen brief (321269) afkomstig van                 met 

betrekking tot intrekking bezwaren tegen de onttrekking aan de openbaarheid, deel 

oostzijde en het ontwerpbesluit omgevingsvergunning uitbreiding Albert Heijn 
Lange Nering         .  

05. Een op 4 juni 2015 ingekomen e-mail (321876) afkomstig van                             met 

betrekking tot het opheffen van het Pionierspad door Wandelnet, inclusief brief van 

Wandelnet van 1 juni 2015 over het besluit (321877) en een korte notitie over 

de achtergronden van het Pionierspad en Wandelnet (321878).  
06. Een op 10 juni 2015 ingekomen e-mail (322516), inclusief rapport (322513), 

afkomstig van FlevoMeer Bibliotheek met betrekking tot verantwoording en 
prestaties 2014 FlevoMeer Bibliotheek Noordoostpolder.  

07. Een op 10 juni 2015 ingekomen e-mail (322638), inclusief brief (322639) afkomstig 

van Stichting Leven met de Aarde met betrekking tot het opbouwen van een 
kennisnetwerk. 

 
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 21 mei 2015 ingekomen brief (318976) afkomstig van Provincie Flevoland 
met betrekking tot begrotingscirculaire begroting 2016-2019.  

02 Een op 22 mei 2015 ontvangen brief (319456) afkomstig van  
                       met betrekking tot het instemmen met partiële herziening van huidige  

vigerende bestemmingsplan voor perceel achter Weteringweg     Luttelgeest.  
03 Een op 2 juni 2015 ingekomen brief (319751), inclusief bijlagen, afkomstig van 

de                                     met betrekking tot aanvraag partiële herziening  
bestemmingsplan Uiterdijkenweg te Marknesse.  

04 Een op 8 juni 2015 ingekomen brief (322078) afkomstig van Boerderij de 

Boterbloem met betrekking tot een verzoek om de bestaande activiteiten uit 
te breiden en het indienen van een partiële herziening bestemmingsplan naar  
“maatschappelijk”.  

05 Een op 10 juni 2015 ingekomen brief (322471), inclusief projectplan (322473), 

afkomstig van De bibliotheek FlevoMeer met betrekking tot het Huis voor Taal. 



06 Een op 14 juni 2015 ingekomen e-mail (322962) afkomstig van  

                  (secretaris RKO), inclusief brief gericht aan B&W (322962), verslag van 

bijeenkomst bij SC Creil op 25 februari 2015 (322963) en het verslag van het KNVB 

Polderoverleg van 4 maart 2015 (322964). 
 

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

gemeenteraad aangeboden stukken: 

01. Informatienota Jaarrapportage 2014 Zuiderzeelijngelden (315229), inclusief 

bijlage. 

02. Nota Stand van zaken nog in uitvoering zijnde moties en overgenomen 

amendementen (316395), inclusief bijlage (316396). 

03. Memo nadere toelichting financiën Stadshart. 

04. Nota brief ouderbijdrage jeugdhulp voor staatsecretaris Van Rijn 

(316369), inclusief brief (318096). 

05. Nota Fietsplan (285473), inclusief fietsplan (318385). 

06. Projectvoortgang Integrale Gebiedsontwikkeling Werelderfgoed Schokland. 

07. Nota Burgerpanelpeiling Buurthuizen (318231), inclusief bijlage (318235). 

08. Nota Bijdrage Agrofoodcluster Economische Regio Zwolle (311546). 

09. Nota renovatie Marknesserbrug (320662), inclusief kostenoverzicht (320567). 

10. Raadsmemo nr. 5 project “Schaliegas nee”, inclusief motie “nee tegen winning van 

Schaliegas in Nederland”. 

11. Nota Nadere uitwerking activiteitenlijst budget duurzaamheid (316978), inclusief 

toelichting bestaande, geïntensiveerde en nieuwe activiteit (318290). 

12. Nota inzet WEB-middelen 2015 (300803). 

13. Nota Uitbreiding onderwijsaccommodatie De Wissel in Luttelgeest (320623), inclusief 

brief afkomstig van AVES (322908). 

14. Nota vaststellen subsidie 2014 Stichting Theater ’t Voorhuys en toestemming 

overdracht middelen aan Stichting Cultuurbedrijf Noordoostpolder (320532), inclusief 

(bijlage A) jaarrekening en jaarverslag 2014 Stichting Theater ’t Voorhuys (312521); 

(bijlage B) brief college aan Theater met verzoek tot gewijzigde presentatie 

jaarrekening 2014 (313655); 

(bijlage C) brief Stichting Theater ’t Voorhuys aanbieden genormaliseerde begroting 

en balans inclusief verzoek om kwijting/décharge (319054); 

(bijlage D) genormaliseerde jaarrekening 2014 Theater ’t Voorhuys (319055); 

(bijlage E) genormaliseerde balans 2014 Theater ’t Voorhuys (319056); (bijlage 

F) aanvulling bijlage winst- en verliesrekening 2014 Theater ’t Voorhuys 

(319118); 

(bijlage G) uitgaande beschikking vaststellen subsidie en verklaring (313655). 

15. Raadsmemo MSB nummer 16, juni 2015 (323677), inclusief plan van 

aanpak (323681). 
 

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

vragen (art. 39) naar het door het college gevoerde beleid vanaf 15 april 

2015: 

01. Beantwoording vragen D66 met betrekking tot jaarstukken 2014. 

02. Beantwoording vragen PvvP met betrekking tot verkoop Golfslag. 

03. Beantwoording vragen CDA met betrekking tot waarderingssubsidie muziek-

verenigingen. 

04. Beantwoording vragen CDA met betrekking tot mantelzorgwoningen. 

05. Beantwoording vragen SP met betrekking tot het open planproces Stadshart. 

06. Beantwoording vragen SP met betrekking tot armoedebeleid. 

07. Beantwoording vragen SP met betrekking tot vervolg vragen open 

planproces Stadshart. 

08. Beantwoording vragen SP met betrekking tot ingekomen brief A02 Stadspoort. 
 

 

 

De heer R.F. Wassink, 

griffier. 


