
 

 
 

 

Emmeloord, 31 augustus 2016. 

 

Onderwerp 

Ingekomen stukken. 

 

 

Aan de raad. 

 

 

 De volgende stukken voor de gemeenteraad zijn binnengekomen: 

 

A. Voor kennisgeving aan te nemen: 

01. Een op 22 juni 2016 in kopie ontvangen brief (410402) afkomstig van Provincie  

 Flevoland met betrekking tot jaaroverzicht interbestuurlijk toezicht 2015. 

02. Een op 5 juli 2016 ingekomen brief (413904) afkomstig van de  

 rekenkamercommissie Noordoostpolder met betrekking tot de aankondiging  

 opvolgonderzoek HVC. 

03. Een op 6 juli 2016 ingekomen brief (414244), per e-mail doorgestuurd door  

                , met betrekking tot standpunt Longfonds over houtrook ten behoeve van  

 de VNG-enquête. 

04. Een op 6 juli 2016 in kopie ontvangen brief (414056) afkomstig van Deloitte met  

 betrekking tot afronding jaarrekeningcontrole 2015. 

05. Een op 8 juli 2016 ingekomen brief (414804) afkomstig van GGD Flevoland, 

 inclusief begroting 2017 en meerjarenraming 2018-2020 van de gemeente  

 Gezondheidsdienst Flevoland en de jaarrekening 2015. 

06. Een op 11 juli 2016 ingekomen brief (415502), inclusief bijlage, afkomstig van  

 ROC Friese Poort met betrekking tot het jaarverslag 2015. 

07. Een op 11 juli 2016 ingekomen brief (415504), afkomstig van Accessibility met  

 betrekking tot toegankelijke digitale dienstverlening uiterlijk 1-1-’17 verplicht. 

08. Een op 12 juli 2016 in kopie ontvangen brief van burgemeester A. van der Werff  

 aan Okkerse & Schop Advocaten met betrekking tot de beslissing van de  

 burgemeester naar aanleiding van het bezwaarschrift van de Omroep  

 Flevoland,                       en de Nederlandse Vereniging van Journalisten inzake het  

 noodbevel. Als bijlagen zijn toegevoegd het ambtelijk advies aan de  

 burgemeester en het advies van de Commissie voor de bezwaarschriften. 

09. Een op 13 juli 2015 ingekomen brief (415952), inclusief bijlage (415953), 

 afkomstig van Brandweer Flevoland met betrekking tot aanbieding jaarverslag 2015. 

10. Een op 14 juli 2016 ingekomen brief (416513) afkomstig van Veiligheidsregio  

 Flevoland, inclusief Programmabegroting 2017 & meerjarenraming 2018-2020  

 (416514) en de jaarstukken 2015 (416516). 

11. Een op 16 juli 2016 ingekomen brief (416629) afkomstig van                              en  

 mede ondertekend door  

                                                                                        met betrekking tot  

 problematiek ligplaatsen en afmeervoorzieningen Urkervaart. 

12. Een op 20 juli 2016 ingekomen e-mail (417120), inclusief motie (417121),  

 afkomstig van gemeente Bergen (L) met betrekking tot een aangenomen motie  

 waarin onder meer wordt uitgesproken dat het wenselijk en noodzakelijk is dat het  

 kabinet VOG’s voor vrijwilligers gratis ter beschikking gaat stellen. 

13. Een op 20 juli 2016 ingekomen e-mail (417233), inclusief motie (417234),  

 afkomstig van de gemeente Bergen (L) met betrekking tot een aangenomen motie 

 ter bescherming van de gemeentelijke autonomie belastingheffing.  



 

14. Een op 20 juli 2016 ingekomen brief (417241), inclusief begroting 2017 (417249),  

 afkomstig van Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek met betrekking tot  

 definitieve begroting 2017.  

15. Een op 20 juli 2016 ingekomen e-mail (417257), inclusief motie ( 417258) afkomstig  

 van gemeente Bergen (L) met betrekking tot een correctie op eerder verzonden  

 e-mail (ingekomen stuk A 13). Deze motie is niet unaniem aangenomen, maar met  

 13 stemmen voor en één stem tegen.  

16. Een op 28 juli 2016 in kopie ingekomen brief (418649) afkomstig van Deloitte met  

 betrekking tot tussentijdse rapportage Sisa-bijlage 2015. 

17. Een op 21 augustus 2016 ingekomen e-mail, inclusief bijlagen, afkomstig van  

 werkgroep Houtrookoverlast met betrekking tot “Chroom-6 in houtrook? Stoken op  

 geïmpregneerd hout”. De bijlagen zijn via de griffie op te vragen. 

18. Een op 29 augustus 2016 ingekomen brief (423445) afkomstig van  

                   met betrekking tot opzegging burgerraadslidschap.  

  

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 augustus 2016 ingekomen brief (424167) afkomstig van  

                      met betrekking tot ontwikkelingen rond Nieuwe Natuur  

 Schokland en nieuw bezoekerscentrum/Museum Schokland. 

 

C.  Voor advies in handen van burgemeester en wethouders: 

01. Een op 12 juli 2016 ingekomen brief (415388), afkomstig van GGD Flevoland met  

 betrekking tot het ontwerpbesluit toetreding GGD Flevoland tot coöperatie JGZ  

 Almere.  

02. Een op 20 juli 2016 in kopie ingekomen brief (417242), inclusief jaarstukken 2015  

 (417244), controleverklaring Deloitte (417245), verslag van bevindingen controle  

 jaarstukken 2015 Deloitte (417247), bestemmingsreserve innovatie en ontwikkeling 

 2015-2018 (417248), zienswijzen raden en staten op de 1e begrotingswijziging 2016  

 (417250), zienswijzen raden en staten op begrotingswijziging OFGV 2016 (417251)  

 en zienswijzen raden en staten op ontwerpbegroting OFGV 2017 (417277),  

 afkomstig van Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek met betrekking tot  

 jaarstukken 2015 en bestemming jaarrekeningresultaat 2015 OFGV.  

 

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

 gemeenteraad aangeboden stukken: 

01. Handhavingsjaarverslag 2015.  

02. Huisvesting Cbs De Koperwiek in gebouw De Wilg van Emelwerda college (409645). 

03. Raadsmemo Besluitvorming Programma Hart voor Emmeloord. 

04. Collegestandpunt aangenomen moties raad d.d. 30 mei 2016. 

05. Vragen en toezeggingen RTG’s 16 en 20 juni 2016. 

06. Nota Subsidie Eventing Emmeloord 2016 (405859). 

07. Nota Benoemen nieuw lid Participatieraad sociaal domein (juli 2016) (412294). 

08. Nota Vaststellen subsidieregister 2016 (405656). 

09. Collegestandpunt aan- en overgenomen moties raad maart en april 2016.  

10. Vragen en toezeggingen raad 4 juli 2016. 

11. Collegestandpunt aan- en overgenomen moties raad 4 juli 2016. 



 

12. Financiële ondersteuning van ondernemers in Flevoland (418272), Nota MKB  

 doorstart en Bbz “Een vangnet voor ondernemers in Flevoland” (418258) 

 Bedrijfsplan 2016 ZLF. (418261). 

13. Nota beleidsregels beschut werk (420829).  

14. Nota Resultaten cliëntervaringsonderzoeken Wmo en Jeugd 2015 (422628), inclusief 

 Rapportage Cliëntervaringsonderzoek Jeugd (419030) en Rapportage  

 Cliëntervaringsonderzoek Wmo (419031). 

15. Nota Advies aanvraag aan gemeente Noordoostpolder over fusie tussen 

 schoolbesturen VGPO Accretio en VGPO De Zevenster (421380). 

16. Nota samenwerkingsovereenkomst Maritieme Servicehaven Urk, Dronten,  

 Noordoostpolder en Flevoland (419673), inclusief Samenwerkingsovereenkomst  

 Maritieme Servicehaven (419660) en Planning (421942). 

17. Memo raad Evaluatie beleid Arbeidsmigranten. 

 

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 PvvP met betrekking tot het Cultuurbedrijf. 

02. Beantwoording vragen PvdA/GL met betrekking tot afvalscheiding. 

03. Beantwoording vragen PvvP met betrekking tot kopie pas nodig voor teruggaaf 250  

 euro compensatie Wmo. 

04. Beantwoording vragen CDA met betrekking tot Huisvesting De Koperwiek. 

 

 
 

De heer R.F. Wassink,  

raadsgriffier. 


