
 

 
 

 

Emmeloord,  10 februari 2016. 

 

Onderwerp 

Ingekomen stukken. 

 

 

Aan de raad. 

 

 De volgende stukken voor de gemeenteraad zijn binnengekomen: 

 

A. Voor kennisgeving aan te nemen: 

01. Een op 14 januari 2016 ingekomen brief (363773), inclusief verslag van bevindingen  

 Noordoostpolder, afkomstig van Inspectie SZW, Ministerie van Sociale Zaken en  

 Werkgelegenheid met betrekking tot het onderzoek Veilig gebruik Suwinet 2015.  

02. Een op 15 januari 2016 ingekomen e-mail (368316) afkomstig van  

 met betrekking tot een verzoek tot ondertekenen van een petitie aan de VNG m.b.t. 

 o.a. kiezen voor democratische positie gemeenteraden bij plannen windturbines. 

03. Een op 21 januari 2016 ingekomen e-mail (370579) afkomstig van  

                  met betrekking tot het neerleggen van het burgerraadslidschap.  

04. Een op 25 januari 2016 ingekomen e-mail (371266) afkomstig van  

 met betrekking tot kamervragen over houtrookoverlast.  

05. Een op 27 januari 2016 ingekomen brief (371868), inclusief bijlagen, afkomstig van 

 het FNV met betrekking tot “Uw beleid m.b.t. huishoudelijke ondersteuning WMO 

 2015”. 

06. Een op 29 januari 2016 ingekomen e-mail (373588) afkomstig van  

 met betrekking tot “Burgemeester NO-polder dient ontslag in te dienen”. 

07. Een op 29 januari 2016 in kopie ingekomen brief (373631) afkomstig van  

                  met betrekking tot over het opblazen van onze democratie. 

08. Een op 1 februari 2016 ingekomen e-mail (373249), inclusief bijlage (373250) 

 afkomstig van                            met betrekking tot het versnelde verval  

 van de Europese beschaving. 

09. Een op 2 februari 2016 ingekomen e-mail (373522) afkomstig van  

                   met betrekking tot beëindiging burgerraadslidschap. 

10. Een op 3 februari 2016 in kopie ingekomen brief (373528) afkomstig van het  

 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties met betrekking tot  

 handreiking verzelfstandiging en samenwerking bij decentrale overheden. 

11. Een op 4 februari 2016 in kopie ingekomen brief (373859) afkomstig van  

                     met betrekking tot een reactie op de brief van B&W van 9 december  

 2015 met kenmerk 351167. 

 

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 18 januari 2016 in kopie ingekomen e-mail (368406) afkomstig van  

                  , Stichting Rotterdamse Hoek, gericht aan wethouder Haagsma met  

 betrekking tot de veiligheid van het windmolenpark.  

 

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. Vragen en toezeggingen RTG’s 11 januari 2016. 

02. Nota Subsidieverlening 2016 stichting Vrouwencentrum Noordoostpolder (355023). 

03. Nota Toezicht Wmo (358303). 

04. Nota Actieplan gebiedspromotie 2016-2017 (360321), inclusief actieplan (360320). 

05. Nota Subsidieverlening Tactus 2016 (350642). 

06. Nota Subsidieverlening SPN 1e kwartaal 2016 en incidentele subsidie tijdelijke 

 uitbreiding aantal dagdelen AZC tot 1 augustus 2016 (361025). 

07. Nota grondprijzenbrief (369749), inclusief bijlage (369750). 

08. Handhavingsbeleidsplan 2016 – 2019 (363237). 

09. Nota Uitvoeringsprogramma Beleidsplan sociaal domein 2016 (354309).  

10. Memo Quickscan marktmogelijkheden Maritieme Servicehaven, inclusief quickscan  

 Ecorys. 

11. Factsheet Dorpsvisies. 

12. Vragen en toezeggingen raadsvergadering 25 januari 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 aantal stembureaus referendum  

 Oekraïne. 
02. Beantwoording vragen PvvP met betrekking tot het toeristenmagazine. 
03. Beantwoording vragen PvvP met betrekking tot oplaadpunt OV-kaart. 
04. Beantwoording vragen PU met betrekking tot brandweer. 
05. Beantwoording vragen PvvP met betrekking tot vissteiger Wellerwaard. 
06. Beantwoording vragen PvdA-GL met betrekking tot werkloosheidscijfers. 
 

 

 
 

De heer R.F. Wassink,  

raadsgriffier. 


