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NOORDOOSTPOLDER
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Emmeloord, 12 januari 2017.
Onderwerp
Ingekomen stukken.

Aan de raad.
De volgende s t u k k e n voor de g e m e e n t e r a a d zijn binnengekomen:
A. Voor kennisgeving aan te n e m e n :
0 1 Een op 5 december 2016 ingekomen uitnodiging (447723) voor het bijwonen van
de hoorzitting Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland op 14 december
2016, inclusief uitnodiging gehoord te worden (447730), agenda (447724),
memo hoorzitting ontwerp-inpassingplan (447725), inpassingsplan Haventerrein
(447726) en MSNF ontwerp PiP (447729) afkomstig van Provincie Flevoland.
02 Een op 29 november 2016 ingekomen brief (445881) afkomstig van het
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties met betrekking tot
actieplan lokale rekenkamers.
03 Een op 8 december in kopie ontvangen brief (448512) afkomstig van MKBNederland met betrekking tot MKB-vriendelijkste gemeente 2016.
04 Een op 15 december 2016 ingekomen e-mail (451160) afkomstig van Dutch
Child Center: nieuwsbrief raadsleden december 2016.
05 Een op 20 december 2016 ingekomen e-mail (451980) afkomstig van CMOFlevoland met betrekking tot aanpak eenzaamheid.
06 Een op 21 december 2016 ontvangen verslag (452296) van de hoorzitting van de
hoorzitting door Provinciale Staten over de Maritieme Servicehaven Noordelijk
Flevoland van 14 december j l .
07 Een op 22 december 2016 ingekomen brief (451716), inclusief factsheet,
afkomstig van de Rekenkamercommissie met betrekking tot spotdag 10 oktober.
08 Een op 22 december 2016 ingekomen brief (452437) afkomstig van Provincie
Flevoland met betrekking tot toezicht IBT FT 2017.
09 Een op 22 december 2016 ingekomen ontvangstbevestiging (452434) afkomstig
van Provincie Flevoland met betrekking tot zienswijze Maritieme servicehaven.
10 Een op 5 januari 2017 ingekomen e-mail (454623) afkomstig van Greenpeace
met betrekking tot "Vanaf 2016 koos 5 0 % van de gemeenten voor echt groene
stroom, wat is uw ambitie?"
11 Een op 6 januari 2017 ingekomen e-mail (455474) afkomstig van FNV Zorg &
Welzijn met betrekking tot WMO-checklist.
12 Een op 5 januari 2017 ingekomen brief (455511), indusief motie (455513),
afkomstig van de gemeente Zoetermeer met betrekking tot "Geen dubbel werk
accountant".
T e r afdoening in handen v a n b u r g e m e e s t e r en w e t h o u d e r s :
(afdoeningsvoorstel: het college v e r z o e k e n de raad middels een kopie op
de hoogte te houden van de beantwoording v a n deze brief).
01 Een op 5 januari 2017 ingekomen brief (455425) afkomstig van de Vereniging
van windturbine-eigenaren IJsselmeerpolders, met betrekking tot herwaardering
vergunning solitaire windturbines in de Noordoostpolder.
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C. Voor a d v i e s in handen v a n b u r g e m e e s t e r en w e t h o u d e r s :
01 Een op 14 december 2016 ingekomen brief (450057) afkomstig van het
Ministerie van Economische Zaken met betrekking tot Concept Notitie Reikwijdte
en Detail Windplan Blauw.
02 Een op 19 december 2016 ingekomen brief (451167) met betrekking tot een
bezwaar tegen een raadsbesluit, de reactie hierop wordt door het college
voorbereid. De raad zal waarschijnlijk de beslissing op bezwaar moeten nemen,
maar het is mogelijk dat uit de inhoudelijke behandeling iets anders volgt.
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Memo's, besluiten en overige door het college t e r informatie aan de
g e m e e n t e r a a d aangeboden s t u k k e n :
Nota Prestatieafspraken tussen gemeente en drie corporaties met woningbezit in
Noordoostpolder (442073), inclusief prestatieafspraken met Mercatus 2016
(446788), prestatieafspraken met Woonzorg 2016 (442267) en het
activiteitenoverzicht van Mooiland 2016, deze gelden ook als prestatieafspraken
(442277).
Nota Woningmarktmonitor en onderzoek kernvoorraad Mercatus (442299),
inclusief woningmarktmonitor (442284) en onderzoek benodigde kernvoorraad
Mercatus 2016 (442286).
Nota Subsidieverlening 2017 Zorggroep ONL voor Jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar
en Algemeen Maatschappelijk Werk en daarmee samenhangende activiteiten
(439723).
Nota Besluit en beleidsregels maatschappelijke ondersteuning (447764), inclusief
wijzigingsbesluit (447766).
Nota Subsidieverlening 2017 Carrefour Welzijnsgroep (438325).
HVC Kwartaalbericht en vooruitzicht Algemene vergadering HVC 21 december
2016.
Memo Standpuntbepaling AVA HVC d.d. 21 december 2016.
Uitvoeringsprogramma Vergunningen Toezicht en handhaving (VTH) 2017.
Nota Verlenen diverse subsidies 2017 Sociaal Domein Programma 6 KNOP
(438179).
Nota Zienswijze ontwerp structuurvisie Ondergrond (443330).
Nota Indienen zienswijze Aanvullingswet natuur Omgevingswet (448373).
Nota Aanleg rotonde Urkerweg/Scandinavielaan (435196).
Nota Subsidietoekenning 2017 Cultuurbedrijf (449379).
Nota Subsidievaststelling 2015 Cultuurbedrijf (447738).
Nota Verlenen diverse subsidies 2017 Sociaal Domein Programma 2 sociale
leefomgeving (444169).
De door het college van b u r g e m e e s t e r en w e t h o u d e r s beantwoorde
politieke v r a g e n (art. 3 9 ) naar het door het college gevoerde beleid
vanaf 1 december 2016:
Beantwoording vragen PU met betrekking tot onderhoudsniveaus.
Beantwoording vragen CDA met betrekking tot jaarverslag leerplicht
Beantwoording vragen PvvP met betrekking tot invulling voormalige locatie
Alexanderhal.
Beantwoording vragen CU/SGP met betrekking tot pleegzorg.
Beantwoording vragen CU/SGP met betrekking tot dakloze jongeren

De heer R.F. Wassink,
raadsgriffier.
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