
 

 
 

 

Emmeloord, september 2017. 

 

Onderwerp 

Ingekomen stukken. 

 

 

Aan de raad. 

 

 De volgende stukken voor de gemeenteraad zijn binnengekomen: 

 

A. Voor kennisgeving aan te nemen: 

01 Een op 30 juni 2017 ingekomen e-mail (496548) afkomstig van Brandweer 

Flevoland, inclusief jaarverslag 2016 (496562).  

 BFE 

02  Een op 30 juni 2017 ingekomen e-mail (496366) afkomstig van KNMO 

(Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie), incl. subsidieaanbeveling 2018 

(496367). 

 SLZ 

03  Terugblik van de AvA HVC van 8 juni 2017 (496624).  WO 

04 Een op 4 juli 2017 in kopie ontvangen brief (497304) afkomstig van Rechtbank 

Midden Nederland met betrekking tot het beroep van                                       .  

 WO 

05 Een op 6 juli 2017 ingekomen e-mail (498999), inclusief subsidieaanvraag 

(490000) en ondertekening aanvraag (490001) met betrekking tot een waardig 

afscheid van abortuskinderen. Een waardig afscheid voor abortuskinderen. 

 SLZ 

06 Een op 12 juli 2017 ingekomen brief (499457) afkomstig van Veiligheidsregio 

Flevoland met betrekking tot verkenning fusie met Gooi en Vechtstreek. 

 BFE 

07 Een op 13 juli 2017 ingekomen brief (500200) afkomstig van Veiligheidsregio 

Flevoland, inclusief begroting 2018 (compacte versie) (500201), 

Programmabegroting 2018 & meerjarenraming 2019-2021 (500202) getekend 

besluit begroting 2018 (500203). 

 BFE 

08 Een op 18 juli 2017 ingekomen brief (500294) afkomstig van GGD Flevoland met 

betrekking tot reactie zienswijzen gemeenten inzake begroting 2018 en 

meerjarenraming 2019 t/m 2021. 

 SLZ 

09 Een op 21 juli 2017 ingekomen brief (501217) afkomstig van het Ministerie van 

Volksgezondheid, Welzijn en Sport als reactie op de (op verzoek van de raad) 

door de griffier verzonden brief (499229) met betrekking tot de beschikbaarheid, 

bereikbaarheid en betaalbaarheid van medicinale cannabis. 

  SLZ 

10 Een op 21 juli 2017 ingekomen brief (501245) afkomstig van Provincie Flevoland 

met betrekking tot inpassingsplan Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland, 

inclusief nota van beantwoording zienswijzen en ontwerp inpassingsplan en 

milieueffectrapport. 

  BFE 

11 Een op 24 juli 2017 ingekomen brief (501581) afkomstig van Provincie Flevoland, 

inclusief jaaroverzicht interbestuurlijk toezicht 2016. 

  BFE 

12 Een op 7 augustus 2017 ingekomen e-mail (506628) afkomstig van de heer  

B. Schreuder, inclusief artikel Dagblad Zaanstreek, met betrekking tot invloed 

Unesco. 

  SLZ 

13 Een op 16 augustus 2017 ingekomen e-mail (506695) afkomstig van  

                           met betrekking tot beëindiging raadslidmaatschap per 

oktoberraad. 

Raad 

14 Een op 8 september 2017 ingekomen e-mail (510654), inclusief brief (510655) 

gericht aan de raad van Comissarissen van de BNG afkomstig van de gemeente 

Ettenleur met betrekking tot inkomen voorzitter raad van bestuur BNG. 

 

 

BFE 

 



 

 

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 5 september 2017 ingekomen e-mail (509845) afkomstig van  

                      met betrekking tot onbereikbaarheid van de gemeente 

Noordoostpolder. 

  Raad 

 

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 Jaarverslag Mediation 2016.   SLZ 

02 Vragen en toezeggingen RTG’s 26-06-2017.  Raad 

03 Nota Beleid inzake de bestuursrechtelijke handhaving van artikel 13b Opiumwet 

(499153). 

  BFE 

04  Nota Vaststelling subsidie Eventing Emmeloord 2016 (498720).   SLZ 

05 Nota Jaarverslag OFGV Noordoostpolder 2016 (501036), inclusief Jaarverslag 

2016 (500598). 

  WO 

06 Vragen en toezeggingen raadsvergadering 10 juli 2017.  Raad 

07 OFGV definitieve begroting 2018 en begrotingswijziging 2017 (505474), inclusief 

aanbiedingsbrief OFGV (505098), begrotingswijziging 2017 (505101), reactie 

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

reactie zienswijzen begroting 2018 (505110). 

 WO 

08 Nota Wijzigen Beleidsregels leerlingenvervoer (505430).  SLZ 

09 Nota Evaluatierapport Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek 

(506355), inclusief aanbiedingsbrief (505141) en evaluatierapport (505143). 

 WO 

10 Raadsinformatiebrief Trendrapportage Q1 Flevoland werkt!, inclusief factsheet 

banenafspraak arbeidsmarktregio 1e kwartaal 2017. 

 SLZ 

11 Vragen en toezeggingen Raad 28 augustus 2017. Raad 

12 Raadsmemo Veiligheidsbeeld eerste 6 maanden 2017.  SLZ 

13 Nota jaarstukken Flevomeer 2016 plus vaststelling subsidie 2016 (500779).  SLZ 

14 Vaststelling subsidie 2016 voor SPN (502199).  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 ONS met betrekking tot Rapport Vernieuwing in 

Dagactiviteiten. 

  SLZ  

02 Beantwoording vragen PvvP met betrekking tot Kwijtschelding 

gemeenteheffingen. 

  SLZ 

03 Beantwoording vragen PU met betrekking tot Reserve vervanging bruggen, 

inclusief twee bijlagen. 

  BFE 

04 Beantwoording vragen PU met betrekking tot Bouwleges.    WO 

05 Beantwoording vragen PvvP met betrekking tot uitnodiging omwonende KJ straat 

bestuursrechter wegens bezwaar. 

   WO 

06 Beantwoording vragen CU/SGP met betrekking tot inzet politie t.a.v. controle 

drugs dealen. 

   BFE 

07 Beantwoording vragen CDA met betrekking tot geothermie.    WO 

 

De heer R.F. Wassink,  

raadsgriffier. 


