
 

 
 

 

Emmeloord, 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 14 september 2017 ingekomen e-mail (512711) afkomstig van  

                       , met het verzoek voor doorgeleiding van het amendement van 

het raadsvoorstel Duurzaamheidslening inclusief amendement (512714). 

  

 

 WO 

02 Een op 26 september 2017 ingekomen brief (514346) afkomstig van  

                met betrekking tot zienswijze op het beeldkwaliteitsplan Centrumplan. 

 

 WO 

03 Een op 27 september 2017 ingekomen e-mail (514640), inclusief motie 

(514641), afkomstig van de gemeente Stadskanaal met betrekking tot 

fipronilcrisis. 

Raad 

04 Een op 29 september 2017 ingekomen e-mail (515116) afkomstig van Bureau 

Nationale Ombudsman, inclusief aanbiedingsbrief (515061), rapport ‘Van een 

koude kermis thuiskomen’ (515062) en samenvatting van het rapport (515063) 

 

BFE 

05 Een op 2 oktober 2017 ingekomen brief (515261), afkomstig van Detailhandel 

Nederland met betrekking tot de feestmaanden. 

BFE 

06 Een op 2 augustus 2017 ingekomen brief (505098) afkomstig van 

Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek met betrekking tot definitieve 

begrotingswijziging 2017 en definitieve begroting 2018 OFGV, inclusief 

begrotingswijziging 2017 definitief (505101), reactie zienswijze 

begrotingswijziging 2017 (505105, begroting 2018 (505109) en reactie 

zienswijzen begroting 2018 (505110). 

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 september 2017 in kopie ontvangen brief (512675) gericht aan het 

college afkomstig van Bedrijven Actief Noordoostpolder met betrekking tot Open 

Plan Proces Hart-voor-Emmeloord. 

 

 

  WO 

02 Een op 4 oktober 2017 in kopie ontvangen brief van Omgevingsdienst Flevoland 

& Gooi en Vechtstreek met betrekking tot Zienswijze begrotingswijziging 2018 en 

resultaatbestemming 2016 OFGV, inclusief diverse bijlagen. 

  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 Raadsmemo Glasvezel in nieuwbouwlocaties ca (511962).   WO 

02 Collegestandpunt aan- en overgenomen moties raad 10 juli 2017. Raad 

03 Nota Rotonde Nagelerweg-Amsterdamweg-Randweg (513343).   WO 



 

04 Interbestuurlijk toezicht ruimtelijke ordening en toezicht en handhaving 

omgevingsrecht 2016 (512937), inclusief Brief IBT beoordeling ruimtelijke 

ordening en toezicht en handhaving omgevingsrecht 2016 (501012) en Reactie 

OFGV (513979). 

BFE/WO 

 

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 PU met betrekking tot Glysofaat. WO 

02  Beantwoording vragen CDA met betrekking tot sloop voormalig gebouw 

Paspartoe aan de Noordzijde door Triade. 

 

WO 

03 Beantwoording vragen D66 met betrekking tot vliegveld Lelystad. WO 

04 Beantwoording vragen PvvP met betrekking tot hangjongeren. SLZ 

05 Beantwoording vragen PvvP met betrekking tot 75 jaar droog. Raad 

 

De heer R.F. Wassink,  

raadsgriffier. 


