
 

 
 

 

Emmeloord, 18 mei 2017. 

 

Onderwerp 

Ingekomen stukken. 

 

 

Aan de raad. 

 

 De volgende stukken voor de gemeenteraad zijn binnengekomen: 

 

A. Voor kennisgeving aan te nemen: 

01 Een op 1 mei 2017 ingekomen e-mail (482779) afkomstig van  

                            met betrekking tot “Klachten Buro Blauw: Misleidende 

informatie in de uitzending bij de Monitor overlast houtkachels” (incl. bijlagen). 

 

 

WO 

02 Een op 4 mei 2017 ingekomen e-mail (484005) afkomstig van de Nederlandse 

Voedsel- en Warenautoriteit met betrekking tot Registratie Attractie Toestellen, 

inclusief Handleiding RAS (484006) en brief ter kennisgeving (484007).  

 

 

SLZ 

03 Een op 9 mei 2017 ingekomen e-mail (485153) afkomstig van VNG met 

betrekking tot resultaat enquête beschikbaarheid accountants voor controle 

gemeentelijke jaarrekening. 

 

 

BFE 

04  Een op 6 mei 2017 ingekomen e-mail (485058) van                         met 

betrekking tot beëindiging van raadslidmaatschap per 28 november 2017. 

 

Raad 

05 Een op 16 mei 2017 ingekomen e-mail (486140) afkomstig van NOC*NSF met 

betrekking tot kansen voor participatie van kinderen in armoede met sport en 

cultuur, inclusief brief (486141) “Aandacht bij de voorjaarsnota voor participatie 

van kinderen in armoede". 

 

 

 

SLZ 

06  Een op 17 mei 2017 ingekomen e-mail (486501) afkomstig van de Nationale 

Ombudsman met betrekking tot aanbieding rapport ‘Woonwagenbewoner zoekt 

standplaats”, inclusief aanbiedingsbrief (486502) en rapport (486503). 

 

 

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 15 mei 2017 ingekomen brief (486170) afkomstig van Vereniging van 

Windturbine-eigenaren IJsselmeerpolders met betrekking tot de reactie op brief 

van de gemeente d.d. 2 mei 2017. 

 

 

WO 

 

C.  Voor advies in handen van burgemeester en wethouders: 

01 Een op 2 mei 2017 in kopie ontvangen brief (483187), inclusief alle bijlagen, 

afkomstig van Rechtbank Midden-Nederland met betrekking tot beroepschrift  

               .                           heeft, namens zichzelf en op verzoek van een 

aantal omwonenden en medebelanghebbenden, beroep ingesteld tegen het 

raadsbesluit zijn bezwaar niet-ontvankelijk te verklaren. 

 

 

 

 

WO 

 

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

 gemeenteraad aangeboden stukken: 

01 Nota zienswijze op provinciale bibliotheekondersteuning (481054), inclusief 

brief zienswijze namens college van B&W Noordoostpolder (473409). 

 

SLZ 

02 Memo Evaluatierapport Harmonisatie Peuterspeelzaalwerk/Kinderopvang, 

inclusief evaluatierapport Harmonisatie PSW/KO 1e kwartaal 2017. 

 

SLZ 

03 Vragen en toezeggingen uit de raadsvergadering van 18 april 2017. Raad 



 

04 Nota Plan van aanpak Lokaal Energie Akkoord (481366), inclusief Plan van 

Aanpak (482433). 

 

WO 

05 Raadsmemo Armoedemonitor en Evaluatie minimabeleid 2016 (483102), 

inclusief Armoedemonitor Noordoostpolder 2016 (483088), Evaluatie 

minimabeleid Noordoostpolder 2016 (483090) en Infographic highlights 

Armoedemonitor en Evaluatie (483094). 

 

 

 

SLZ 

06 Nota toezichtinformatie kinderopvang Noordoostpolder in 2016 (480355), 

inclusief de “toezichtinformatie kinderopvang Noordoostpolder in 2016” 

(481897) en de memo voor cie. Samenlevingszaken (481275). 

 

 

SLZ 

07 Kerncijfers Personeel & Organisatie 2016 (482487). BFE 

08 Nota Beroep                   e.a. (484977), inclusief brief gemeente aan 

Rechtbank Midden-Nederland (484961). 

WO 

09 Nota Eventing Emmeloord subsidieaanvraag 2017 (484399) SLZ 

 

E. De door het college van burgemeester en wethouders beantwoorde  

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

 vanaf 10 februari 2017: 

01 Beantwoording vragen PvdA-GL met betrekking tot mogelijkheden voor 

warmtetransitie, inclusief HVC Energierapport 2015. 

 

WO 

02 Beantwoording vragen PU met betrekking tot De Stiepe in Rutten. SLZ 

03 Beantwoording vragen D66 met betrekking tot Busstation WO 

04  Beantwoording vragen ONS met betrekking tot Centrumplan WO 

 

 

De heer R.F. Wassink,  

raadsgriffier. 


