
 

 
 

 

Emmeloord, 3 november 2016. 

 

Onderwerp 

Ingekomen stukken. 

 

 

Aan de raad. 

 

 De volgende stukken voor de gemeenteraad zijn binnengekomen: 

 

A. Voor kennisgeving aan te nemen: 

01  Een op 3 oktober 2016 ingekomen brief (431774), inclusief bijlage (431775), 

afkomstig van Veiligheidsregio Flevoland met betrekking tot de halfjaar-

rapportage 2016. 

BFE 

 

02 Een op 5 oktober 2016 in kopie ontvangen ingekomen brief (432291) afkomstig 

Inspectie van het Onderwijs Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 

met betrekking tot aanbieding 'Landelijk Rapport toezicht en handhaving 

kinderopvang 2015’. 

SLZ 

03 Een op 31 oktober 2016 ingekomen e-mail (439238), inclusief bijlage (439239) 

afkomstig van                            met betrekking tot evaluatie energieakkoord. 

WO 

 

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 17 oktober 2016 ingekomen brief (434393) afkomstig van Provincie 

Flevoland met betrekking tot Ontwikkeling Maritieme Servicehaven Noordelijk 

Flevoland. 

Raad 

 

C.  Voor advies in handen van burgemeester en wethouders: 

01  Geen.  

 

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

 gemeenteraad aangeboden stukken: 

01 Nota Subsidievaststelling 2015 SPN (426066), inclusief Jaarrapport 2015 

(408276), Checklist vaststelling 2015 (418519) en Beschikking subsidie-

vaststelling 2015 (418496). 

SLZ 

02 Raadsmemo oktober 2016 Project “Noordoostpolder de Ruimte” (432124), 

inclusief memo “Evaluatie” (432133). 

Raad 

03 Raadsmemo Stand van zaken hulp bij huishouden, inclusief aantallen MV  

schoonmaakondersteuning en MV ondersteuning regie/zorg en bijlagen: Brieven 

aan cliënten huishoudelijke ondersteuning en communicatiemateriaal: 

 - brief HHT cliënten; 

 - brief ZIN cliënten schoonmaakondersteuning; 

 - brief ZIN cliënten schoonmaakondersteuning en ondersteuning 

regie/zorg; 

 - hulpkiezer PGB; 

 - hulpkiezer; 

 - advertentie informatiemarkt aanbieders. 

SLZ 

04 Stand van zaken van nog in uitvoering zijnde moties Raad 

05 Vragen en toezeggingen RTG’s 26 september 2016. Raad 



 

 

06 Reactie op brief van                                                                  met betrekking 

tot Afvalscheiding. 

WO 

07 Nota Definitieve afwikkeling van de onderhoudsvoorzieningen van de Stichting 

Christelijk Primair onderwijs uit het Huisvestingsprogramma onderwijs 2014 

(432399). 

SLZ 

08 Nota subsidievaststelling diverse subsidies sociaal domein programma 6 KNOP 

(411105). 

SLZ 

09 Subsidievaststelling diverse subsidies programma 2 sociale leefomgeving 

(411111). 

SLZ 

10 Raadsinformatiebrief RWF Raad 

11 Nota ondertekenen intentieverklaring Toonbeelden van de Wederopbouw 

(434630). 

WO 

12 Vragen en toezeggingen uit de raadsvergadering van maandag 10 oktober 2016. Raad 

 

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 PvdA/GL met betrekking tot GGZ-jeugd. SLZ 

02 Beantwoording vragen CU/SGP met betrekking tot incidenten AZC. BFE 

03 Rectificatie antwoorden vragen CDA met betrekking tot papier inzameling door  

verenigingen. 

WO 

04 Beantwoording vragen ONS met betrekking tot Herinrichting winkelgebied  

Europalaan. 

WO 

 

 

De heer R.F. Wassink,  

raadsgriffier. 


