
 

 
 

 

Emmeloord, 31 maart 2017. 

 

Onderwerp 

Ingekomen stukken. 

 

 

Aan de raad. 

 

 De volgende stukken voor de gemeenteraad zijn binnengekomen: 

 

A. Voor kennisgeving aan te nemen: 

01 Een op 8 maart 2017 ingekomen brief (468376) afkomstig van de 

rekenkamercommissie Noordoostpolder met betrekking tot aankondiging 

rekenkameronderzoek integriteit. 

BFE 

02 Een op 10 maart 2017 ingekomen e-mail (469941) afkomstig van het Bestuur 

van Wijkvereniging Revelsant met betrekking tot een bedankje voor het 

openhouden van de buurthuizen in Emmeloord.  

SLZ 

03 Een op 9 maart 2017 ingekomen e-mail (469954) afkomstig van FNV Taxi, 

inclusief bijlage witboek Taxi (469955), met betrekking tot doorgeslagen 

aanbestedingsdrift zet chauffeurs in de kou.  

BFE 

04 Een op 13 maart 2017 ingekomen e-mail (470488) afkomstig van Dutch Child 

Center: nieuwsbrief raadsleden maart 2017. 

SLZ 

05 Een op 20 maart 2017 in kopie ontvangen brief (471875) afkomstig van Aves 

(Stichting voor primair onderwijs) met betrekking tot bestuurlijke reactie op het 

raadsbesluit uni-MFA Rutten. 

SLZ 

06 Een op 22 februari 2017 ingekomen brief (465272) afkomstig van het Ministerie 

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties met betrekking tot handreiking 

integriteitstoetsing kandidaten voor decentrale politieke partijen. 

Raad 

07 Een op 18 maart 2017 ingekomen brief (471824) afkomstig van                   met 

betrekking tot Dementie in Theater – Dag Mama -  rondtrekkend muziektheater 

programma over omgaan met dementie. 

SLZ 

08 Een op 29 maart 2017 ingekomen e-mail (474926) afkomstig van  

                           , met betrekking tot beëindiging functie burgerraadslid  

PvdA-GL. 

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 27 maart 2017 in kopie ontvangen brief (473880) afkomstig van  

                 , namens omwonenden, met betrekking tot noodzakelijk isolerende 

maatregelen. 

WO 

 

C.  Voor advies in handen van burgemeester en wethouders: 

   

 

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

 gemeenteraad aangeboden stukken: 

01 Nota Jaarverslag 2016 klachtenbehandeling gemeente Noordoostpolder 

(462561), inclusief jaarverslag 2016 (462536). 

Raad 

02 Nota Resultaten peiling burgerpanel Noordoostpolder over de MOR (466226), 

inclusief Burgerpanelpeiling 3 2016 (466231).  

BFE/WO 



 

03 Nota Evaluatierapport buurthuizen Emmeloord (459472), inclusief 

evaluatierapport (465259). 

SLZ 

04 Memo Integrale gebiedsontwikkeling Werelderfgoed Schokland. WO/SLZ 

05 Nota Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders d.d. HVC 9 

maart 2017. 

WO 

06 Vragen en toezeggingen uit de raadsvergadering van 27 februari 2017. Raad 

07 Raadsmemo project “Schaliegas Nee”, nummer 8 maart 2017. WO 

08 Raadsmemo kunstgrasvelden. SLZ 

09 Nota Evaluatie Werkcorporatie (469460), inclusief eindrapport (469481). SLZ 

10 Nieuwsbrief Cultuurbedrijf maart 2017 (474314). SLZ 

11 Nota Handhavingsjaarverslag 2016 (472007), inclusief Handhavingsjaarverslag 

2016 (472022). 

WO 

12 Raadsmemo Project “Noordoostpolder de Ruimte”, nummer 4, maart 2017 

(473133), inclusief organogram projectorganisatie en memo “betrekken 

samenleving”. 

Raad 

 

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 Emmeloord Centrum.  WO 

02 Beantwoording vragen PvvP met betrekking tot Ondergrondse leidingen en 

kabels. 

WO 

03 Beantwoording vragen CU/SGP met betrekking tot Technische vragen 

inloopspreekuren/cursussen. 

SLZ 

04 Beantwoording vragen D66 met betrekking tot Vragen n.a.v. publicatie. BFE/WO 

05 Beantwoording vragen D66 met betrekking tot Stadshart/De Deel WO 

06 Beantwoording vragen SP met betrekking tot Vragen over seizoenenplein WO 

 

 

De heer R.F. Wassink,  

raadsgriffier. 


