
 

 
 

 

Emmeloord,  7 april 2016. 

 

Onderwerp 

Ingekomen stukken. 

 

 

Aan de raad. 

 

 De volgende stukken voor de gemeenteraad zijn binnengekomen: 

 

A. Voor kennisgeving aan te nemen: 

01. Een op 9 maart 2016 ingekomen brief (383200) afkomstig van het Ministerie van  

 Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Inspectie SZW, met betrekking tot onderzoek  

 naar beschut werk. 

02. Een op 21 maart 2016 ingekomen jaarverslag 2015 en onderzoeksplan 2016 

 afkomstig van de rekenkamercommissie Noordoostpolder. 

03. Een op 22 maart 2016 ingekomen brief (386726) afkomstig van Vereniging  

 Dorpsbelang Nagele met betrekking tot een uitnodiging voor de Algemene  

 Jaarvergadering (386726). 

04. Een op 28 maart 2016 ingekomen brief (388211) afkomstig van  

 met betrekking tot beleidskeuze besluitvorming Open Planproces / Emmeloord  

 Centrum. De inhoud van de brief kan de raad betrekken bij de  

 behandeling van het onderwerp. 

05. Een op 18 maart 2016 ingekomen brief (388387) afkomstig van minister Plasterk  

 met betrekking tot Maatregelen Veilige Publieke Taak.  

06. Een op 30 maart 2016 ingekomen brief (388685) afkomstig van Vang Huishoudelijk  

 Afval met betrekking tot resultaten vermindering huishoudelijk restafval.  

 

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. Geen.  

 

C.  Voor advies in handen van burgemeester en wethouders: 

01. Een op 24 maart 2016 ingekomen brief (388114) afkomstig van Veiligheidsregio  

 Flevoland, inclusief verkorte versie-samenvatting begroting 2017 (388161), ontwerp  

 programma begroting 2017 en meerjarenraming 2018-2020 (388069), verkorte  

 versie-samenvatting jaarstukken 2015 (388173) en jaarstukken 2015 (3882174).  

 De (omvangrijke) bijlagen zijn bij de griffie op te vragen. 

 

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

 gemeenteraad aangeboden stukken: 

01. Nota afdoening Wob-verzoek van omroep Flevoland met betrekking tot de  

beëindiging van de samenwerking tussen Provast en de gemeente (382597),  

inclusief afdoeningsbrief (38294), motivering weglatingen (382595) en documenten  

Wob-verzoek (383155). 

02. Nota bijdrage Agri & Food innovatiecluster Regio Zwolle 2016. 

03. Raadsmemo project “Schaliegas Nee”, nummer 7, maart 2016. 

04. Nota Indexering bedragen leerlingenvervoer 2016-2017 (381103). 

05. Vragen en toezeggingen RTG’s 7 maart 2016. 

06. Standpunt aangenomen moties raadsvergadering 22 februari 2016 (D06). 



 

07. Reactie op akkoord Van Rijn. 

08. Nota Sluiten exploitatieovereenkomst 84 appartementen (384883). 

09. RMC-monitor 2014-2015 (381023). 

10. Nota Reismaatjes (385140), inclusief bijlage (385139). 

11. Vragen en toezeggingen uit de raadsvergadering van 21 maart 2016. 

 

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

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

 30 september 2015: 

01. Beantwoording vragen SP met betrekking tot verkeerssituatie (winkelgebied)  

Europalaan. 

02. Beantwoording vragen PvvP met betrekking tot de MCgroep. 

03. Beantwoording vragen SP met betrekking tot campagneposters referendum. 

04. Beantwoording vragen PvdA met betrekking tot beleid minimaregelingen. 

05. Beantwoording vragen CDA met betrekking tot brief VNG over WMO. 

06. Beantwoording vragen PvvP met betrekking tot uitkering statushouders. 

07. Beantwoording vragen SP met betrekking tot verkeersituatie school de Optimist 

 
 

 

 
 

De heer R.F. Wassink,  

raadsgriffier. 


