
 

 
 

 

Emmeloord, 9 februari 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 januari 2017 ingekomen e-mail (459478), inclusief manifest (459479) 

afkomstig van                                             met betrekking tot aanbieden 

manifest namens ondernemingsraden SW bedrijven Nederland. 

SLZ 

02 Een op 1 februari 2017 ingekomen brief (459851), inclusief motie, afkomstig van 

de gemeente Reimerswaal met betrekking tot dreigende problematiek uienexport. 

BFE 

03 Een op 2 februari 2017 ingekomen e-mail (460444), inclusief motie (460445), 

afkomstig van de Gemeente Tiel met betrekking tot de tijdige beschikbaarheid 

van de SVB cijfers en de invloed hiervan op de accountantsverklaring bij 

jaarrekening.  

BFE 

04 Een op 3 februari 2017 ingekomen e-mail (441049), inclusief brief gemeente 

Amsterdam: “Beantwoording raadsadres over vervoermarktanalyse” (441044), 

Kleine Anfrage Deutscher Bundestag (461061), Antwort Deutscher Bundestag 

(461194) en eindrapport Noordwest- Europese Metropolen ‘niveau 1’ verbinden 

richting 2040 (461199), afkomstig van                            met betrekking tot 

“Snelle treinen kunnen uit “Toekomstbeeld Openbaar vervoer 2040”.  

WO 

05 Een op 3 februari 2017 ingekomen brief (460799) afkomstig van  

             met betrekking tot een aanvulling op het bezwaarschrift van 15 

december 2016. Deze brief is inmiddels ter hand gesteld aan de commissie voor 

Bezwaarschriften. 

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 17 januari 2017 ingekomen brief (457352) afkomstig van Stichting 

Leergeld NOP met betrekking tot armoedebestrijding bij kinderen. 

SLZ 

02 Een op 7 februari 2017 ingekomen brief (461328) afkomstig van RoNOP met 

betrekking tot Toeristenbelasting. 

BFE 

03 Een op 21 december 2016 ingekomen en op 1 februari 2017 voor openbaarheid 

vrijgegeven brief  (461359) afkomstig van Poiez supermarkten,                       ,  

met betrekking tot het Stadshart. 

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 Terugblik Algemene vergadering HVC 21 december 2016. WO 

02 Nota Realisatie portal NOPpedia. BFE 

03 Vragen en toezeggingen uit de raadsvergadering van maandag 12 december 

2016. 

Raad 



 

04 Tax Control Framework, inclusief normenkader. BFE 

05 Vragen en toezeggingen RTG’s 28 november 2016. Raad 

06 Nota Zwembad Bosbad, subsidie 2017 en afrekening 2015 SLZ 

07 Nota Grondprijzenbrief 2017, inclusief grondprijzenbrief. WO 

08 Nota Uitvoeringsprogramma 2017 OFGV voor Noordoostpolder, inclusief 

uitvoeringsprogramma. 

WO 

09 Nota Gronden Wellerwaard.  WO 

10 Raadsmemo Stand van zaken huishoudelijke ondersteuning. SLZ 

11 Evaluatie Centrumregeling Sociaal Domein Flevoland, inclusief stand van zaken 

BMC Advies. 

SLZ 

12 Raadsmemo Veiligheidsbeeld 2016. BFE 

 

E. De door het college van burgemeester en wethouders beantwoorde  

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

 vanaf 13 januari 2017: 

01 Beantwoording vragen PU met betrekking tot Aanbestedingsbeleid. BFE 

02 Beantwoording vragen SP met betrekking tot Makelaar Wellerwaard BFE 

03 Beantwoording vragen CDA met betrekking tot Windmolens BFE 

 

 

De heer R.F. Wassink,  

raadsgriffier. 


