
 

 
 

 

Emmeloord,  14 januari 2016. 

 

Onderwerp 

Ingekomen stukken. 

 

 

Aan de raad. 

 

 De volgende stukken voor de gemeenteraad zijn binnengekomen: 

 

A. Voor kennisgeving aan te nemen: 

01. Een op 7 december 2015 ingekomen e-mail (354575), inclusief brief verstuurd aan  

 de Staten (354578) afkomstig van                                  met betrekking tot de 

 nieuwe windmolens Ketelbrug richting Urk. 

02. Een op 8 december 2015 ingekomen e-mail (355122) e-mail afkomstig van de  

 voorzitter van Dorpsbelang Kraggenburg met betrekking tot de 

 ontwikkelperspectieven Noordoostpolder. 

03. Een op 9 december 2015 ingekomen brief (354805), inclusief motie 2014-02-V  

 “Megahome laten bouwen in Marknesse en Kraggenburg”, afkomstig van  

              , met betrekking tot woningbouw in Kraggenburg. 

04. Een op 14 december 2015 ingekomen e-mail (355678) afkomstig van   

 met betrekking tot lichthinder.  

05. Een op 14 december 2015 ingekomen e-mail (355899) afkomstig van de   

                    met betrekking tot beëindiging burgerraadslidmaatschap voor de PvvP  

 per 1 januari 2016. 

06. Een op 14 december 2015 ingekomen e-mail (356101) afkomstig van Natuur &  

 Milieu, inclusief brief (356105) en rapport “Goed (Aan)Besteed” (356109) met  

 betrekking tot duurzaam inkopen bij Wmo-, leerlingen- vervoer en dienstauto’s. 

07. Een op 17 december 2015 ingekomen brief (353203) afkomstig van Provincie  

 Flevoland met betrekking tot een toezichtbrief raad Noordoostpolder IBT FT 

 begroting 2016. 

08. Een op 22 december 2015 in kopie ontvangen brief (358044) afkomstig van Stichting  

 Meent van der Sluis met betrekking tot een subsidieverzoek voor het oprichten van  

 een monument in verband met de aardbevingen in Groningen. 

09. Een op 8 januari 2016 ingekomen brief (361474), inclusief onderzoek, afkomstig van  

 Daadkracht B.V. met betrekking tot het Nationaal Raadsledenonderzoek 2014. 

10. Een op 13 januari 2016 ingekomen e-mail (363230) afkomstig van  

                               met betrekking tot een uitnodiging voor het bijwonen van een   

 internationaal congres experimenten gedeeltelijk basisinkomen. 

 

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 december 2015 ingekomen e-mail (357005), inclusief (in kopie)  

 ontvangen brief (357006) afkomstig van                              met betrekking tot  

 WMO. 

02. Een op 5 januari 2016 ingekomen e-mail (360753) afkomstig van  

                  , Stichting Rotterdamse Hoek, met betrekking tot de Molenwiektip. 

 

  



 

 

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

 gemeenteraad aangeboden stukken: 

01. Nota Herinrichting Het Midden Bant (352135), inclusief voorontwerp herinrichting 

 (352136). 

02. Nieuwsbrief november 2015 ‘Uitvoeringslab Nagele’. 

03. Vragen en toezeggingen RTG’s 30 november 2015. 

04. Collegestandpunt aangenomen moties raad 9 november 2015 (353014). 

05. Nota Subsidieverlening 2016 expertisebundeling Passend onderwijs PO (347822). 

06. Handhavingsuitvoeringsprogramma 2016. 

07. Nota subsidievaststelling Tactus 2014 (328910). 

08. Nota subsidieverlening Slachtofferhulp Nederland 2016 (347326). 

09. Memo Bestuursakkoord Verhoogde Asielinstroom en andere zaken (355839). 

10. Nota Besluit en beleidsregels maatschappelijke ondersteuning (356270). 

11. Nota Subsidies Cultuurbedrijf 2016 (355836). 

12. Subsidieproces en verantwoording FlevoMeer Bibliotheek (353318). 

13. Vragen en toezeggingen raadsvergadering 14 december 2015. 

14. Nota subsidieverlening 2016 Carrefour Welzijnsgroep (351709). 

15. Nota subsidieverlening 2016 Zorggroep ONL voor Jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar en  

Algemeen maatschappelijk Werk c.a (353962). 

16. Nota vaststellen indexering voor het Programma huisvesting onderwijs 2016  

(360158). 

17. Nota subsidieverlening 2016 Humanitas (Home-start en Thuisadministratie)  

(350861). 

18. Nota GGD 2016 Plusproducten JGZ 4-19 (350530). 

19. Nota Leerplicht jaarverslag 2014/2015 (352314), inclusief leerplichtverslag  

2014-2015 (352308). 

 

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 bijzondere bijstand versus  

 zorgverzekering. 
02. Beantwoording vragen PvvP met betrekking tot kleine windmolens. 
03. Beantwoording vragen SP met betrekking tot mediabericht rondom vuurwerk. 

04. Beantwoording vragen ONS met betrekking tot het windpark. 

05. Beantwoording vragen PvdA/GL met betrekking tot Asbest-inventarisering. 

06. Beantwoording vragen D66 met betrekking tot Vragen bouwvergunning  

Ettenlandseweg 22. 

07. Beantwoording vragen PvdA-GL met betrekking tot Wellerwaard. 

08. Beantwoording vragen CU-SGP met betrekking tot zorgverzekering via gemeente. 

09. Beantwoording vragen PvdA-GL met betrekking tot asbestproblematiek. 

10. Beantwoording vragen VVD met betrekking tot omgevingswet. 

 

 

De heer R.F. Wassink,  

raadsgriffier. 


