
 

 
 

 

Emmeloord,  16 november 2017. 

 

Onderwerp 

Ingekomen stukken. 

 

 

Aan de raad. 

 

 De volgende stukken voor de gemeenteraad zijn binnengekomen: 

 

A. Voor kennisgeving aan te nemen: 

01 Een op 31 oktober 2017 ingekomen e-mail (521739) afkomstig van Stichting 

Burgers & Overheid met betrekking tot het betrekken van burgers bij beleid, 

bestuur en uitvoering binnen onze democratische spelregels, inclusief brochure 

leergang burgerparticipatie (521733) en brochure constructieve burgerparticipatie 

(521735).  

Raad 

02 Een op 31 oktober 2017 ingekomen e-mail (523351) afkomstig van de heer  

E. van Dorp met betrekking tot beëindiging burgerraadslidmaatschap PvvP. 

Raad 

03 Een op 7 november 2018 ingekomen brief (523223) afkomstig van het Ministerie 

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties met betrekking tot per 1 januari 

2018 geïndexeerde bedragen van de (on)kostenvergoeding voor politieke 

ambtsdragers van gemeenten. 

Raad 

04 Een op 3 november 2017 ingekomen brief (523345) afkomstig vanuit het 

Flevolandse georganiseerde bedrijfsleven met betrekking tot Vliegveld Lelystad. 

BFE 

05 Een op 14 november 2017 ingekomen brief (525447) afkomstig van Kans+ en 

Sien met betrekking tot te veel kiesdrempels voor mensen met een beperking bij 

gemeenteraadsverkiezingen 21 maart 2018.  

SLZ 

06 Een op 15 november 2017 ingekomen brief (526141) afkomstig van LSA 

(Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners), inclusief essay (526142) 

met betrekking tot omgevingswet, bewonersinitiatieven en de rol van de lokale 

politiek.  

 

 

 

Raad 

07 Een op 15 november 2017 ingekomen e-mail (526443), inclusief brief aan de 

referendumcommissie (526444) afkomstig van de gemeente Apeldoorn met 

betrekking tot bezwaar tegen datum referendum. 

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   

 

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 Vragen en toezeggingen raad 25 september 2017 (aanvulling veiligheid N50). Raad 

02  Nota Convenant aansturing Kindcentra 2018 e.v. (517040), inclusief convenant 

(517061). 

SLZ 

03 vragen en toezeggingen uit de raad van 19 oktober 2017. Raad 

04 Raadsmemo samenwerken in de Regio Zwolle. BFE 

05 Stand van zaken van (nog) in uitvoering zijnde moties. Raad 



 

06 Nota benoeming leden hoofd/ centraal stembureau (511862). BFE 

07 Nota subsidieverlening Toerisme Flevoland 2017 (520805). SLZ 

 

E. De door het college van burgemeester en wethouders beantwoorde  

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

 vanaf 31 oktober 2017: 

01 Beantwoording vragen D66 Financiële beloning arbeidsbeperkten. SLZ 

02 Beantwoording vragen CDA gratis WiFi. BFE 

03 Beantwoording vragen PU voedselbank. SLZ 

04 Beantwoording vragen ONS minimabeleid. SLZ 

 

De heer R.F. Wassink,  

raadsgriffier. 


