
 

 
 

 

Emmeloord, 28 september 2016. 

 

Onderwerp 

Ingekomen stukken. 

 

 

Aan de raad. 

 

 

 De volgende stukken voor de gemeenteraad zijn binnengekomen: 

Voor kennisgeving aan te nemen: 

01. Een op 7 september 2016 in kopie ontvangen brief (425920) afkomstig van GGD 

Flevoland met betrekking tot reactie zienswijzen gemeenten inzake begroting 2017 

GGD Flevoland. 

02. Een op 15 september 2016 ingekomen brief (427777) afkomstig van Mr. Gay 

Netherlands met betrekking tot Coming-Out Dag 2016. 

03. Een op 23 september 2016 ingekomen e-mail (429479), inclusief motie (429480), 

afkomstig de raad De Fryske Marren over 'Controle op controle' door accountants in 

geval van verbonden partijen. 

04. Een op 27 september 2016 ingekomen brief (430299) afkomstig van de 

rekenkamercommissie Noordoostpolder met betrekking tot aankondiging rekenkamer 

“spotdag”. 

05. Een op 15 september 2016 in kopie ontvangen brief (427458) afkomstig van 

Provincie Flevoland met betrekking tot uitnodiging gehoord te worden over het 

Inpassingsplan Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland. 

 

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 september 2106 in kopie ontvangen brief (426897) van                      en  

medeondertekenaars van de Mathilde Wibautsingel, met betrekking tot een drempel  

aan de Mathilde Wibautsingel. 

02. Een op 22 september 2016 ingekomen brief (430231), inclusief bijlage (430233), 

afkomstig van De Nationale Ombudsman met betrekking tot wijze waarop klachten en 

problemen van burgers in het sociaal domein worden behandeld. 

03. Een op 28 september 2016 ingekomen brief (430457) afkomstig van  

                                                met betrekking tot afvalscheiding. 

 

C.  Voor advies in handen van burgemeester en wethouders: 

 

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

 gemeenteraad aangeboden stukken: 

01. Raadsmemo Programmabegroting 2017 en Meerjarenraming 2018-2020  

Veiligheidsregio.  

02. Raadsmemo Marknesserbrug.  

03. Nota Zienswijzen Algemene Maatregelen van Bestuur en andere regelingen in het 

kader van de Omgevingswet (422699), inclusief:  

- Toelichting AMvB’s en overige regelingen ten behoeve van de Omgevingswet  

(425431);  

- Zienswijze AMvB’s Omgevingswet (425429); 

- Artikelsgewijze reactie op AMvB’s (425432);  



 

- Zienswijze Aanvullingswet grondeigendom (Omgevingswet) (425428); 

- Zienswijze wijziging van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) inzake de Ladder 

Duurzame Verstedelijking (425430) (D 03 00 t/m 05).  

04. Memo Projectvoortgang Integrale Gebiedsontwikkeling Werelderfgoed Schokland. 

05. Memo aan de raad Woningmarktregio, inclusief twee brieven van het Ministerie van  

 Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties betreffende de vaststelling van de 

 woningmarktregio’s en het besluit.  

06. Vragen en toezeggingen RTG’s 29 augustus 2016.  

07. Raadsmemo Stand van zaken hulp bij huishouden, inclusief memo aan Medewerker  

 Bezwaar en beroep m.b.t. Informatie onderbouwing normtijden Hulp bij huishouden 

 in Noordoostpolder, Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning gemeente  

 Noordoostpolder, Rapport toetsing normtijden HH gemeente Noordoostpolder en 

 Aantallen MV schoonmaakondersteuning en MV ondersteuning regie / zorg. 

08. Nota Resultaten peiling burgerpanel Noordoostpolder VTH en Vuurwerkbeleid  

 (426666), inclusief Burgerpanelpeiling 2 2016 (426628).  

09. Vragen en toezeggingen raad 12 september 2016.  

10. Nota toekomst Wsw en  Participatiewet (426932), inclusief nota Social Firm (426918). 

11. De reactie op ingekomen stuk (2016-07, B01) ingekomen brief van 30 augustus 

2016 (424167) afkomstig van                                met betrekking tot  

ontwikkelingen rond Nieuwe Natuur Schokland en nieuw bezoekerscentrum/Museum  

Schokland. 

 

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

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

 28 september 2016: 

01. Beantwoording vragen PvvP met betrekking tot ZONL. 

02. Beantwoording vragen CDA met betrekking tot overzicht inbreidingslocaties in alle  

 dorpen. 

03. Beantwoording vragen D66 met betrekking tot drones. 

 

 

De heer R.F. Wassink,  

raadsgriffier. 


