
 

 
 

 

Emmeloord, 19 mei 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 april 2016 ingekomen brief (393158), inclusief factsheet, afkomstig van  

 Milieudefensie met betrekking tot de handelsverdragen met Canada (CETA) en de  

 Verenigde Staten (TTIP). 

02. Een op 18 april 2016 ingekomen brief (394160), inclusief resultaten onderzoek 

 (394163), afkomstig van raadslid.nu met betrekking het onderzoek naar  

 het Zelfstandig Raadsbudget.  

03. Een op 21 april 2016 ingekomen brief (394657), afkomstig van Provincie Flevoland 

 met betrekking tot een afschrift van het Koninklijk besluit (A03).  

04. Een op 21 april 2016 ingekomen brief (394564), afkomstig van Provincie Flevoland  

 met betrekking tot een afschrift van de akte van beëdiging (A04). 

05. Een op 21 april 2016 ingekomen brief (394669), afkomstig van Platform  

 Gastouderopvang met betrekking tot negatieve consequenties van het heffen van  

 leges voor gastouders. 

06. Een op 26 april 2016 ingekomen e-mail (395918), inclusief bijlage (395919)  

 afkomstig van                    met betrekking tot GGD standpunt ten aanzien van  

 gezondheidsschade door straling van draadloze communicatie. 

07. Een op 26 april 2016 ingekomen e-mail (396057), inclusief motie (396058), 

 afkomstig van de gemeente Krimpen aan den IJssel met betrekking tot oproep gratis 

 ter beschikking stellen VOG’S (Verklaring Omtrent het Gedrag). 

08. Een op 29 april 2016 ingekomen e-mail (397465) afkomstig van  

 van de Algemene Waterschapspartij, inclusief “Beantwoording vragen over het  

 inkomen van de algemeen directeur van energiebedrijf Delta” (397466) en “Motie 

 salariëring topfunctionarissen verbonden partijen” (397467). 

09. Een op 3 mei 2016 ingekomen e-mail (398076) afkomstig van de Koninklijke  

 Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, inclusief bijlage (398077), met  

 betrekking tot vestiging dierklinieken in detailhandel. 

10. Een op 4 mei ingekomen brief (398176) afkomstig van het Ministerie van  

 Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties met betrekking tot wettelijke regeling  

 inzake geheimhouding (A10). 

11. Een op 4 mei 2016 ingekomen e-mail (398517), inclusief brief (398530), afkomstig  

 van Ageviewers, met betrekking tot herziening afspraken alcoholbeleid.  

12. Een op 13 mei 2016 ingekomen e-mail (400775), inclusief bijlagen (400776) en  

 (400777), afkomstig van Sociale Alliantie met betrekking tot lokale bijdragen aan de  

 strijd tegen armoede.  

13. Een op 18 mei 2016 ingekomen brief (401389), inclusief bijlage, afkomstig van de  

 rekenkamercommissie Noordoostpolder met betrekking tot de vooraankondiging  

 van het onderzoek rekenkamercommissie. 

 

 

 



 

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 6 april 2016 in kopie ontvangen ingekomen e-mail (391645) afkomstig van  

                             , voorzitter Stichting de Rotterdamse Hoek, gericht aan  

 wethouder Haagsma n.a.v. nieuwsmelding Agrowind: winturbines in Noordoostpolder  

 krijgen gemodificeerde bladtips. 

02. Een op 17 mei 2016 in kopie ontvangen ingekomen brief (400928) afkomstig van  

 Weevers Marknesse v.o.f. met betrekking tot de herinrichting van de Loswal in  

 Marknesse. 

 

C.  Voor advies in handen van burgemeester en wethouders: 

01. Een op 14 april 2016 ingekomen brief (392970) afkomstig van Omgevingsdienst  

 Flevoland & Gooi en Vechtstreek met betrekking tot begrotingswijzigingen 2016 en  

 Ontwerpbegroting 2017, inclusief meerdere bijlagen.   

 

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

 gemeenteraad aangeboden stukken: 

01. Memo aan de raad Cultuurnota 2016-2019. 

02. Memo aan de raad kwijtschelding ouderbijdrage Jeugdwet 2015. 

03. Vragen en toezeggingen RTG’s 4 april 2016. 

04. Nalevingsstrategie Windpark Noordoostpolder. 

05. Nota subsidieverlening SPN 2e t/m 4e kwartaal 2016 (391617). 

06. Financieel afwikkelingsvoorstel uitbreiding/upgrade St. Josephschool (2014). 

07. Het jaarverslag 2015 van de economische Regio Zwolle. 

08. Raadsmemo toezichtinformatie Kinderopvang Noordoostpolder in 2015  

(391732) met bijlage (391477). 

09. Nota Bevolkingsprognose Noordoostpolder 2016 – 2041 (396161), inclusief  

bevolkingsprognose (396153). 

10. Memo aan de raad Kleinschalige huisvesting vergunninghouders. 

11. Rapportage IBT 2015 m.b.t. gemeentearchief (395512).  

12. Memo aan de raad “Huisvesten van statushouders”. 

13. Stand van zaken nog in uitvoering zijnde moties en overgenomen. 

14. Sociaal jaarverslag 2015. 

 

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 PvdA/GL met betrekking tot vervangingsmoment gasnetten. 

02. Beantwoording vragen CDA (n.a.v. bezoek op politiek uurtje en namens alle  

aanwezige partijen) met betrekking tot nieuwe aanbieders dagactiviteiten. Er zijn  

twee bijlagen aan deze beantwoording toegevoegd. 

03. Beantwoording vragen D66 (n.a.v. bezoek op politiek uurtje en namens alle  

aanwezige partijen) met betrekking tot crematorium. 

 

 
 

De heer R.F. Wassink,  

raadsgriffier. 


