
 

 
 

 

Emmeloord, juni 2017. 

 

Onderwerp 

Ingekomen stukken. 

 

 

Aan de raad. 

 

 De volgende stukken voor de gemeenteraad zijn binnengekomen: 

 

A. Voor kennisgeving aan te nemen: 

01 Een op 23 mei 2017 ingekomen brief (487662) en uitnodiging (487663) 

afkomstig van LSA (Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners) met 

betrekking tot uitnodiging bijeenkomst ‘Buurtrechten: hoe scoort jouw 

gemeente?’ 

 SLZ 

02 Een op 23 mei 2017 ingekomen e-mail (487817), inclusief uitnodiging (487818) 

en aanmeldformulier (487819) afkomstig van VNG Flevoland met betrekking tot 

Flevomeeting 2017. 

 Raad 

03 Een op 30 mei 2017 ingekomen brief (489144), inclusief bijlage, afkomstig van 

ROC Friese Poort met betrekking tot het jaarverslag 2016 ROC Friese Poort, 

afdeling Educatie. 

 SLZ 

04 Een op 31 mei 2017 ingekomen ledenbrief (490194) afkomstig van VNG met 

betrekking tot voortgang regionale samenwerking waterketen. 

  WO 

05 Een op 7 juni 2017 ingekomen uitnodiging (490445), inclusief programma 

(490446), afkomstig van Landelijke Vereniging Kleine Kernen met betrekking tot 

Het Plattelands Parlement. 

 Raad 

06 Een op 8 juni 2017 ingekomen e-mail (490770), inclusief motie (490772), 

afkomstig van de gemeente Heemskerk met betrekking tot aangenomen motie 

gemeente Heemskerk betreffende salaris directeur HVC. 

  WO 

07 Een op 8 juni 2017 ingekomen ledenbrief (491400) afkomstig van de VNG over 

de gezamenlijke gemeentelijke uitvoering, inclusief voorstel onderdeel A: 

instellen college van dienstverleningszaken en statutenwijziging (491402), 

voorstel onderdeel B: uitwerking fonds gezamenlijke gemeentelijk uitvoering 

(491403) en voorstel onderdeel C: activiteiten 2018 gezamenlijke gemeentelijk 

uitvoering (491406). 

  BFE 

08 Een op 13 juni 2017 ingekomen e-mail (492451) afkomstig van de 

Staatssecretaris van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 

inclusief kwartaalbrief actuele ontwikkelingen (492446), Staatsblad van het 

Koninkrijk der Nederlanden (492448) en toelichting (492447). 

  SLZ 

09 Een op 21 juni 2017 ingekomen brief (493789) afkomstig van de 

rekenkamercommissie met betrekking tot aankondiging onderzoek naar grote 

projecten (Windpark, Marknesserbrug, Bosbadhal en Wellerwaard). 

 Raad 

10 Een op 22 juni 2017 ingekomen brief  (495098) afkomstig van de gemeente 

Borger-Odoorn, inclusief motie beschikbaarheid, bereikbaarheid en 

betaalbaarheid van medicinale cannabis. 

 SLZ 

11 Een op 26 juni 2017 ingekomen e-mail (494815) inclusief brief (494816) 

afkomstig van                                              met betrekking tot uitroepen 

Vrijstaat de Stellingen! 

 Raad 

12 Een op 26 juni 2017 ingekomen e-mail (495049) afkomstig van de Raad voor het 

openbaar bestuur, inclusief het advies ‘Zorg voor samenhangende zorg’ 

(495051).  

  SLZ 



 

13 Een op 26 juni 2017 ingekomen e-mail (495114), inclusief brief (495113) 

afkomstig van VNG met betrekking tot vacatures VNG commissie Europa & 

Internationaal. 

Raad 

 

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 1 juni 2017 ingekomen brief (489524) afkomstig van Masséus Mode met 

betrekking tot het Open Plan Proces Hart-voor-Emmeloord. 

  WO 

02 Een op 22 juni 2017 ingekomen brief (495105) afkomstig van De Hoge Dennen 

Vastgoed met betrekking tot het compact centrum. 

  WO 

 

C.  Voor advies in handen van burgemeester en wethouders: 

01   

 

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

 gemeenteraad aangeboden stukken: 

01 Vragen en toezeggingen RTG’s 15 mei 2017. Raad 

02 Nota AvA HVC 8 juni 2017 (), inclusief Uitnodiging (483891), aanmeldformulier, 

agenda, Verslag en besluitenlijst 21 december 2016, verslag en besluitenlijst 9 

maart 2017, update contextanalyse, memo ontwikkelstrategie op het gebied van 

warmte, gelegenheid aanbeveling artikel 14 lid 5 statuten, jaarverslag 2016 en 

kwartaalbericht. 

 BFE 

03  Nota Subsidieregister 2017, inclusief subsidieregister 2017 (487124).    SLZ 

04 Raadsmemo Nieuw Sportbeleid (489303).    SLZ 

05 Stand van zaken van (nog) in uitvoering zijnde moties.  Raad 

06 Vragen en toezeggingen RTG’s van 6 juni 2017.  Raad 

07 Collegestandpunt aan- en overgenomen moties raad 6 juni 2017.  Raad 

08 Nota resultaten cliëntervaringsonderzoeken Wmo en jeugdhulp 2016 (492031), 

inclusief cliëntervaringsonderzoek Wmo (491388), cliëntervaringsonderzoek 

Jeugd (491381) en resultaten Wmo 2016-2017 (491392). 

  SLZ 

09 Nota beleidsrapport Kindcentra en subsidie (478364), inclusief beleidsrapport 

Kindcentra 2.0 (488008) en subsidiebeschikking Aves (487998). 

  SLZ 

10 Vragen en toezeggingen RTG’s 21 juni 2017.  Raad 

11 Raadsmemo De Stiepe in Rutten behoudt dorpshuisfunctie (495797).  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 PvvP met betrekking tot verloren milieupas.    WO 

02  Beantwoording vragen CU-SGP met betrekking tot Incidentenlijst AZC.    SLZ 

03 Beantwoording vragen PU met betrekking tot Windpark Westermeerwind.    BFE 

04 Beantwoording vragen ONS met betrekking tot financiën Centrumplan.    WO 

05  Beantwoording vragen PvvP met betrekking tot 30 km zone op de KJ-straat en 

onder de Toren, inclusief weren vrachtverkeer/landbouwverkeer. 

   WO 

06 Beantwoording vragen CU-SGP met betrekking tot AvA Enexis    BFE 

07 Beantwoording vragen PvvP met betrekking tot GvvP, inclusief overzicht van 

uitgevoerde en lopende maatregelen uit het GVVP en ontwikkelingen, inclusief 

memo ‘stand van zaken GVVP’. 

   WO 

 

 

De heer R.F. Wassink,  

raadsgriffier. 


