
 

 
 

 

Emmeloord, 31 oktober 2017. 

 

Onderwerp 

Ingekomen stukken. 

 

 

Aan de raad. 

 

 De volgende stukken voor de gemeenteraad zijn binnengekomen: 

 

A. Voor kennisgeving aan te nemen: 

01 Een op 9 oktober 2017 ingekomen brief (517161) afkomstig van het Ministerie 

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties met betrekking tot benoeming, 

klankbordgesprekken en herbenoeming burgemeester. 

Raad 

02 Een op 11 oktober 2017 ingekomen brief (517913) afkomstig van Veiligheidsregio 

Flevoland met betrekking tot verkenning van fusie tussen de Veiligheidsregio’s 

Gooi en Vechtstreek & Flevoland. 

Raad 

03 Een op 13 oktober 20217 ingekomen brief (518455) afkomstig van de Nationale 

Ombudsman, inclusief rapport (518453) met betrekking tot “Behoorlijke 

bijstand?” 

SLZ 

04 Een op 17 oktober 2017 ingekomen e-mail (519422), inclusief brief (517421) 

afkomstig van                               met betrekking tot brandbrief beschermd 

wonen Almere&Flevoland. 

SLZ 

05 Een op 18 oktober 2017 ingekomen notitie afkomstig van de griffier, met 

betrekking tot dienstverlening/deregulering. 

Raad 

06 Een op 24 oktober 2017 ingekomen brief (520560) afkomstig van B-CMC 

Consulting met betrekking tot deelname convenant WMO Regresrecht, inclusief 

toelichting (520562). 

SLZ 

  

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 10 oktober 2017 ingekomen brief (517387) afkomstig van Provincie 

Flevoland met betrekking tot afschrift brief GS van Flevoland aan B&W. 

 WO/ 

 SLZ 

 

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 Nota Subsidievaststelling 2016 diverse subsidies sociale leefomgeving 

(Programma 2) (495768). 

 SLZ 

02 Nota vaststelling subsidie 2016 Carrefour Welzijnsgroep (492153).  SLZ 

03  Nota vaststelling subsidie 2016 ZONL (496310).  SLZ 

04 Nota subsidievaststelling 2016 diverse subsidies sociaal domein (Programma 6) 

(487136). 

 SLZ 

05 Nieuwsbrief Jaarverslag Stichting Aves 2016 (509010) en Bestuursjaarverslag 

2016 van de Stichting Aves voor primair onderwijs (509002). 

Raad 

06 Vragen en toezeggingen Raad 25-09-2017. Raad 

07 Brief Rechtbank Midden-Nederland met betrekking tot het beroep van  

M. Verhulst te Emmeloord. 

WO 



 

08 Nota Nadere regels voor subsidies (511844), inclusief subsidieregeling financiën 

en reservevorming bij subsidieverstrekking (517180) en subsidieregeling 

culturele activiteiten gemeente Noordoostpolder (516507). 

 SLZ 

09 Collegestandpunt aangenomen motie raad 25 september 2017, inclusief motie 

ONS 2017-07-10n aanleg verlichting (fiets)route Emmeloord-Wellerwaard. 

 WO 

10 Raadsmemo Golfbaan Emmeloord  WO 

 

E. De door het college van burgemeester en wethouders beantwoorde  

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

 vanaf 5 oktober 2017: 

01 Beantwoording vragen D66 met betrekking tot uitstoot van vliegverkeer 

luchthaven Lelystad 

WO 

02 Beantwoording vragen VVD met betrekking tot Kinderen in armoede. SLZ 

03 Beantwoording vragen PvdA/GL, diverse vragen Raad 

04 Beantwoording vragen PvdA GL met betrekking tot de Golfslag WO 

05 Beantwoording vragen VVD met betrekking tot Wet aanpak woonoverlast. BFE 

06 Beantwoording vragen PvvP met betrekking tot Omroep527 SLZ 

 

De heer R.F. Wassink,  

raadsgriffier. 


