
 

 
 

 

Emmeloord,  23 juni 2016. 

 

Onderwerp 

Ingekomen stukken. 

 

 

Aan de raad. 

 

 De volgende stukken voor de gemeenteraad zijn binnengekomen: 

 

A. Voor kennisgeving aan te nemen: 

01. Een op 23 mei 2016 ingekomen brief (406377) afkomstig van de gemeente  

 Amersfoort met betrekking tot een verzoek de motie aanpak houtrook te steunen  

 tijdens het VNG congres.  

02. Een op 24 mei 2016 ingekomen e-mail (406379) afkomstig van  

 met betrekking tot ‘moordaanslag met voorbedachten rade’. 

03. Een op 30 mei 2016 ingekomen e-mail (403523), inclusief afschrift motie (403524)  

 en diagram (403526), met betrekking tot overlast van houtrook. 

04. Een op 30 mei 2016 ingekomen e-mail (406381) afkomstig van  

 met betrekking tot glasvezel. 

05. Een op 1 juni 2016 ingekomen brief (406382) afkomstig van vereniging Openbare  

 Bibliotheken met betrekking tot KinderManifest. 

06. Een op 30 mei 2016 ingekomen brief (403856) afkomstig van Deloitte met  

 betrekking tot ontwikkelingen jaarrekeningscontrole 2015. 

07. Een op 2 juni 2016 ingekomen e-mail (404693), inclusief afschrift motie (404694),  

 afkomstig van de gemeente Boxtel met betrekking tot gratis ter beschikking stellen  

 VOG’s. 

08. Een op 7 juni 2016 ingekomen e-mail (405983), inclusief afschrift motie (405984),  

 afkomstig van de gemeente Medemblik met betrekking tot Salariëring directie HVC. 

09. Een op 7 juni 2016 ingekomen e-mail (406354) afkomstig van Greenpeace met  

 betrekking tot informatie over het gemeentelijke stroomcontract. 

10. Een op 8 juni 2016 ingekomen brief (406469) afkomstig van ProDemos met  

 betrekking tot de Dag van de democratie.  

11. Een op 8 juni 2016 ingekomen brief (406483) afkomstig van  

 met betrekking tot boot ligplaats Zwolse vaart.  

12. Een op 6 juni 2016 ingekomen brief (406487) afkomstig van het Ministerie van  

 Volksgezondheid, Welzijn en Sport met betrekking tot uitspraken Centrale Raad van  

 Beroep betreffende de Wmo 2015. 

13. Een op 13 juni 2016 ingekomen e-mail (407972) afkomstig van  

                      ,  inclusief brief (407976), kopie brief ministerie van Volksgezondheid, 

 Welzijn en Sport, tussenuitspraak rechtbank Midden-Nederland (407981) en een 

 krantenartikel met betrekking tot WMO/huishoudelijke hulp. 

14. Een op 13 juni 2016 ingekomen e-mail (408883), afkomstig van Bedrijven Actief  

 Noordoostpolder, inclusief brief van 13 juni 2016 met betrekking tot Procesvoorstel  

 Hart voor Emmeloord (408887). 

15. Een op 16 juni 2016 ingekomen e-mail (409075) afkomstig van                         met  

 betrekking tot StEP Noordoostpolder: ‘moordaanslag met voorbedachten rade’  

 (vervolg op ingekomen stuk A02). 



 

16. Een op 21 juni 2016 ingekomen e-mail (410117) afkomstig van Het Oversticht met  

 betrekking tot en inclusief het jaarverslag 2015 (410113) Welstandscommissie  

 gemeente Noordoostpolder. 

  

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 30 mei 2016 ingekomen brief (403530) afkomstig van                            met  

 betrekking tot beëindiging huishoudelijke hulp door Zorggroep Oude en Nieuwe Land. 

 

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

 gemeenteraad aangeboden stukken: 

01. Vragen en toezeggingen RTG’s 17 mei 2016. 

02. Nota Uitwerking opdracht collegeprogramma: Onderzoek naar een Sportbedrijf  

(401128), inclusief Nota “Sportbedrijf? Nut en wenselijkheid” (401137) en brief 

Staatssecretaris inzake verruiming btw-sportvrijstelling (401138). 

03. Nota Vaststellen subsidie Eventing Emmeloord 2014/2015 (363635). 

04. Raadsmemo Uitspraak Centrale Raad van Beroep over Hulp bij huishouden. 

05. Raadsmemo Project “Noordoostpolder de Ruimte”, nummer 2,  juni 2016 (406282), 

inclusief Financieel onderhandelingsakkoord (406283), Rapport Sociaal Cultureel  

Planbureau (406285), VNG reactie op financieel akkoord (406287), Overzicht  

consultatie regelgeving (406288) en Toelichting en bijlagen bij financieel akkoord  

(406289).  

06. Monitor re-integratie juli 2015 – januari 2016 (386659). 

07. Nota Evaluatie convenant behoud en herstel Nagele 2011 – 2015 en nieuw  

convenant behoud en herstel Nagele 2016 – 2021 (403680), inclusief  

projectevaluatie (400631). 

08. Nota vastellen beleidsregel Bibob (403839), inclusief beleidsregel (403871). 

09. Memo aan raad Stand van zaken Regio Zwolle, inclusief jaarverslag 2015 en  

jaarwerkplan 2016. 

10. Memo aan raad TTIP, inclusief brief aan het Ministerie van Buitenlandse zaken en  

motie 2015-09-11 PvdA/GL. 

11. Nota Horecavoorziening Wellerwaard. 

12. Nota Woningmarktregio (405676). 

13. Beoordeling IBT omgevingsrecht toezicht en handhaving 2015. 

14. Nota Tijdelijke huisvesting Groenhorstcollege aan de Nagelerweg 4. 

 

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

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

 6 april 2016: 

01. Beantwoording vragen ONS met betrekking tot de Marknesserbrug.  

02. Beantwoording vragen VVD met betrekking tot Circus. 

03. Beantwoording vragen CDA met betrekking tot recht op glasvezelaansluiting. 

04. Beantwoording vragen VVD met betrekking tot vergoeding voor woninginrichting  

statushouders. 

05. Beantwoording vragen SP met betrekking tot asbestsanering gemeentehuis. 

06. Beantwoording vragen PvvP met betrekking tot FiberFlevo. 

07. Beantwoording vragen CDA met betrekking tot betrekking tot Van Rijn stuurt  

Wmo-spelregels van ANBO naar gemeenten - Actueel – Skipr. 

 

 
 

De heer R.F. Wassink,  

raadsgriffier. 


