
 

 
 

 

Emmeloord, 17 maart 2015. 

 

Onderwerp 

Ingekomen stukken. 

 

 

Aan de raad. 

 

 De volgende stukken voor de gemeenteraad zijn binnengekomen: 

 

A. Voor kennisgeving aan te nemen: 

01. Een op 15 februari 2015 in afschrift ontvangen e-mail (299493), inclusief brief 

 (299494) afkomstig van Stichting de Rotterdamse Hoek,                             , met 

 betrekking tot ernstige hinder door geluid en knipperende toplichten op de turbines. 

 De brief is verzonden aan de bewindspersonen van het Ministerie van EZ en I&M en 

 aan alle leden van de Tweede Kamer.  

02. Een op 27 februari 2015 ontvangen brief (302127), inclusief bijlage, afkomstig van 

                               , met het verzoek om bij de kaderstelling voldoende aandacht te 

 schenken aan de verkeersstructuur in een nieuwe situatie rondom het centrum. 

03. Een op 13 maart 2015 ontvangen e-mail brief (305195) afkomstig van  

                      , met betrekking tot contract voor (on)bepaalde tijd? 

04. Een op 17 maart ontvangen brief (305510) afkomstig van het Ministerie van  

 Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties met betrekking tot de agenda Lokale 

 Democratie. 

05. Een op 9 februari 2015 via de site van de gemeente Noordoostpolder ontvangen 

 bericht (300464) van                           , gericht aan de RKC met betrekking tot een 

 klacht over de voedselbank Emmeloord. De griffie heeft in de ontvangstbevestiging 

 (300458) aangegeven dat zonder tegenbericht van                           de melding 

 wordt opgenomen in de lijst ingekomen stukken voor de raad. 

06. Een op 17 maart 2015 ontvangen brief (305912) afkomstig van de 

 Rekenkamercommissie met betrekking tot het jaarverslag 2014 en het 

 onderzoeksplan 2015 (305908). 

 

 

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 3 maart 2015 ontvangen brief (302446) afkomstig van                       , met  

 betrekking tot de verkeerssituatie en het verkeerslawaai Ettenlandseweg. 

02. Een op 6 maart 2015 ontvangen e-mail (304039) inclusief aanvraagformulier 

 evenementen/touraanvraag (304056), afkomstig van Stichting Circus Renaissance, 

 waarin de problemen voor circussen worden beschreven. 

03. Een op 14 maart 2015 ontvangen e-mail met brief (305241), afkomstig van   

                                 met betrekking tot het toeteren van windmolens. 

 

 

C. Om advies in handen van burgemeester en wethouders 

01. Een op 10 maart 2015 ontvangen brief (304062) inclusief bijlagen afkomstig van 

 Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek met betrekking tot 

 ontwerpbegroting 2016, begrotingswijziging 2015 en voorlopige jaarcijfers 2014 

 OFGV.  



 

 

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

 gemeenteraad aangeboden stukken: 

01. Raadsmemo project “Schaliegas Nee”, nummer 4 januari 2015.  

02. Nota Vaststellen indexering ten behoeve van voorzieningen Programma huisvesting 

onderwijs 2015 (294738). 

03. Informatienota resultaten peiling burgerpanel Noordoostpolder over ‘Doen mensen  

iets voor elkaar?’ (298804).  

04. Informatienota resultaten peiling burgerpanel Noordoostpolder over MOR, aanpak 

overlast, toeristische attracties en belijning fietspaden (298770). 

05. Raadsmemo Voortgang bezoekerscentrum W.I.C. 11 Beaufort (300637) 

06. Raadsmemo Glasvezelnetwerk.  

07. Memo Maritieme Servicehaven FlevoPort. 

08. Jaarverslag 2014 klachtenafhandeling gemeente Noordoostpolder (300638). 

09. Advies Participatieraad sociaal domein (300430). 

10. Nota evaluatie cultuurnota en opstellen nieuw cultuurbeleid (298834), inclusief  

memo (300617) en Plan van Aanpak 298823). 

11. Nota, projectplan en infographic ‘Voorzien in vastgoed’ (300806). 

12. Raadsmemo bezwaarschriften huishoudelijke hulp. 

13. Vragen en toezeggingen naar aanleiding van RTG 9 februari 2015. 

14. Vragen en toezeggingen uit de raadsvergadering van 2 maart 2015. 

 

 

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

 vragen (art. 39) naar het door het college gevoerde beleid vanaf 13 februari  

 2015: 

01. Beantwoording aanvullende vraag CDA n.a.v. nota bemiddelingsbureaus.  

02. Beantwoording vragen PU met betrekking tot buitengewone werkgevers en passende  

klussen. 

03. Beantwoording vragen PvvP met betrekking tot Alphahulpen en doorbetaling bij 

ziekte. 

04. Beantwoording vragen D66 met betrekking tot verkeersveiligheid Emmeloord. 

05. Beantwoording vragen D66 met betrekking tot Noorder– en Westermeerweg. 

06. Beantwoording vragen D66 met betrekking tot de duurzaamheidswinkel. 

07. Collegestandpunt aan- en overgenomen moties raad januari 2015 (299808), inclusief 

bijlage (299809). 

08. Beantwoording vragen SP met betrekking fietsproblematiek Urkerweg. 

09. Beantwoording vragen PvvP met betrekking tot absurditeit jeugdzorg. 

10. Beantwoording vragen ONS met betrekking tot het Cultuurbedrijf. 

 

 

 

 

De heer R.F. Wassink,  

griffier. 


