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Emmeloord, 25 september 2018.

Onderwerp
Ingekomen stukken september 2018

Aan de raad.

De volgende stukken voor de gemeenteraad zijn binnengekomen:

A. Voor kennisgeving aan te nemen:
01 Een op 2 juli 2018 ingekomen e-mail (577202), inclusief bijlagen (577203 en SLZ

577208), afkomstig van KBO-PCOB over "Is uw bestuursakkoord 
ouderenvriendelijk?".

02 Een op 9 juli 2018 ingekomen e-mail (579599), inclusief persbericht (579260) en SLZ 
rapportage onderzoek over 'seks onder je 25e' over de seksuele gezondheid van 
jongeren in Flevoland (579261) afkomstig van GGD Flevoland.

03 Een op 10 juli 2018 ingekomen e-mail (579303), inclusief motie (579304) WO
afkomstig van de gemeente Bergeijk over'niet boren naar gas'.

04 Een op 11 juli 2018 ingekomen brief (572766) afkomstig van de SLZ
rekenkamercommissie over aankondiging rekenkameronderzoek Jeugdhulp.

05 Een op 1 juli 2018 ingekomen e-mail (579617), inclusief signalement "Over Raad
referenda en andere vormen van burgerparticipatie op nationaal niveau"
(579618), afkomstig van de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB).

06 Een op 13 juli 2018 ingekomen brief (580338) afkomstig van Veiligheidsregio BFE
Flevoland over kennisgeving financiële stukken Veiligheidsregio Flevoland.

07 Een op 16 juli 2018 ingekomen brochure (580395) afkomstig van de VNG met als Raad 
titel "Om over na te denken".

08 Een op 18 juli ingekomen brief (580989) afkomstig van het Commissariaat voor Raad 
de Media over het aanstellen van de Stichting Lokale Omroep Noordoostpolder als 
lokale publieke media-instelling.

09 Een op 18 juli 2018 ingekomen oproep afkomstig van een inwoner van de WO
gemeente Noordoostpolder met tips voor een bewuster insectenbeheer.

10 Een op 19 juli 2018 ingekomen jaarverslag 2017 (585926) van de WO
welstandscommissie Noordoostpolder.

11 Een op 23 juli 2018 ingekomen brief (581760) afkomstig van de Gereformeerde Raad 
Bijbelstichting over het gratis ontvangen van de complete Statenbijbel.

12 Op 24 juli 2018 ingekomen stukken (582170) afkomstig van de OFGV over de BFE
definitieve 2e begrotingswijziging 2018 en de definitieve begroting voor 2019.

13 Een op 25 juli 2018 ingekomen brief (582281) afkomstig van GGD Flevoland over BFE 
reactie zienswijzen gemeente inzake begroting 2019 en meerjarenraming 2020-
2022 GGD Flevoland.

14 Een op 30 juli 2018 ingekomen oproep afkomstig van een inwoner van de WO
gemeente Noordoostpolder met tips voor een bewuster insectenbeheer.

15 Een op 16 augustus 2018 ingekomen e-mail (585286), inclusief motie (585288) BFE 
afkomstig van de gemeente Simpelveld over proceskosten naar aanleiding van 
WOZ-bezwaren.

16 Een op 21 augustus 2018 ingekomen brief (585686) afkomstig van het Ministerie Raad 
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties over wijziging per 1 juli 2018, 1 juli
2019 en 1 januari 2020 van de bezoldigingsbedragen voor burgemeester en 
wethouder alsmede wijziging bedrag tegemoetkoming ziektekosten raadsleden.
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17 Een op 25 mei 2018 ingekomen brief van Veiligheidsregio Flevoland over de BFE
gemeenschappelijk regeling Veiligheidsregio Flevoland, inclusief ondertekende
versie van de nieuwe GR VRF 2017.

18 Een op 27 augustus 2018 ingekomen brief (586296), inclusief motie SLZ
Kinderpardon (586297) aangenomen in de raadsvergadering van 7 juni 2018 in
de gemeente Waalwijk.

19 Een op 28 augustus 2018 ingekomen brief (586330) afkomstig van de BFE
Nederlandse Vereniging tot bevordering van de Zondagsrust en de 
Zondagsheiliging over eerbiedigen van de zondag(srust).

20 Een op 3 september 2018 ingekomen e-mail (287518) afkomstig van een WO
inwoner van de gemeente Wagenborgen, inclusief bijlagen, over wake-up call
t.a.v. energietransitie.

21 Een op 6 september 2018 ingekomen oproep (587978) afkomstig van een WO
inwoner van de gemeente Noordoostpolder met tips voor een bewuster 
insectenbeheer.

22 Een op 8 september 2018 ingekomen e-mail (588221), inclusief bijlage (588222) WO 
"Gezichten van het overheidsbeleid" afkomstig van Het Democratisch Energie 
Initiatief over manifest aan gemeenten en waterschappen.

23 Een op 7 september 2018 ingekomen e-mail (588261) afkomstig van Vereniging WO 
Dorpsbelang Espel over Leefklimaat Espel.

24 Een op 14 september 2018 ingekomen brief (589588) afkomstig van Provincie Raad 
Flevoland over besluit benoeming H.L. Tiesinga als waarnemend burgemeester
van de gemeente Noordoostpolder.

25 Een op 15 september 2018 ingekomen e-mail (589757) afkomstig van Jeroen Raad 
Ronda over aanbieden ontslag als burgerraadslid voor de SP.

26 Een op 17 september 2018 ingekomen e-mail (590052), inclusief initiatiefvoorstel SLZ 
(590053), afkomstig van Unicef Nederland over kinderpardon.

27 Een op 17 september 2019 ingekomen e-mail (590081) afkomstig van een SLZ
inwoner van de gemeente Noordoostpolder over gratis zwemlessen.

28 Een op 17 september 2018 ingekomen e-mail (590488) afkomstig van Marjolein Raad 
Keizer over aanbieden ontslag als burgerraadslid voor de PvdA.

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 maandag 6 augustus 2018 ingekomen brief (585875), afkomstig van een SLZ 
inwoonster van de gemeente Noordoostpolder over de vervanging van de WMO- 
voorziening.

02 Een op 18 september 2018 ingekomen e-mail (590226), afkomstig van een WO
inwoonster van de gemeente Noordoostpolder over bomen aan de 
Pilotenweg/Drostlaan.

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 Memo Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing 2 (ISV-2). WO
02 Raadsinformatiebrief dagvaarding inzake aanbesteding jeugdhulp met verblijf. SLZ 
03 Nota Beleidsregels handhaving Wet Kinderopvang gemeente (18.0000347). SLZ
04 Jaarverslag VTH 2017. WO
05 Toezeggingen commissievergadering 2 juli 2018. Raad
06 Vragen en toezeggingen commissie 25 juni 2018 Raad
07 Nota OFGV Jaarrapportage 2017 (18.0000454), inclusief Jaarrapportage OFGV. WO
08 Informatie over sluiten exploitatieovereenkomst (anterieure overeenkomst) WO

Breestraat Marknesse.
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09 Nota Realisatieovereenkomst Nieuwe Natuur Schokland. De bijlage is BFE
opvraagbaar bij de griffie.

10 Nota's voorgenomen (18.0000274) en definitief (18.0000465) besluit uitbreiding SLZ
Eben-Haëzerschool.

11 Raadsmemo Afwijking gemeentelijke bijdrage Veiligheidsregio Flevoland BFE
12 Nota Intentieverklaring 2018-2019 Instroomproject Maakindustrie. BFE
13 Raadsmemo Golfslag. Raad
14 Nota Incidentele subsidie StEP 2018. BFE
15 Nota Interbestuuriijk toezicht ruimtelijke ordening en toezicht en handhaving BFE

2017.
16 Vragen en toezeggingen 9 juli 2018. Raad
17 Raadsmemo Veiligheidsbeeld eerste 6 maanden 2018. BFE
18 Nota Fluman Capital Agenda (FICA), steunverklaring aanvraag regio envelop BFE

(18.0000590), inclusief opzet investeringen. De overige in de nota genoemde 
bijlagen zijn op te vragen via de griffie.

19 Evaluatierapport proef wegbeplanting en erfsingels. WO
20 Nota jaarstukken FlevoMeer 2017 plus vaststelling subsidie 2017 (18.0000441), SLZ

inclusief verantwoording en toelichting prestaties (180418) en beschikking 
subsidievaststelling FlevoMeer 2017 (576581).

21 Nota Jaarstukken Bosbad (18.0000621), inclusief jaarstukken 2017 en BFE
vaststelling beschikking (586132).

22 Nota Jaarstukken Cultuurbedrijf (18.0000582), inclusief jaarstukken 2017 en BFE
vaststelling beschikking (570701).

23 Raads(voortgangs)memo 4 informatie over het centrumplan Emmeloord. WO
24 Nota vaststelling subsidie GKB 2017 (18.0000633). SLZ

E. De door het college van burgemeester en wethouders beantwoorde 
politieke vragen (art. 39) naar het door het college gevoerde beleid:

01 Beantwoording vragen D66 over Perspectiefnota en jaarstukken. BFE
02 Beantwoording vragen CU-SGP over Bed-Bad-Brood-regeling. SLZ
03 Beantwoording vragen SP over niet opengaan rotonde Nagelerweg. WO
04 Beantwoording vragen ONS over armoede. SLZ
05 Beantwoording vragen PvdA over transitie teams Doen. SLZ
06 Beantwoording vragen PvdA over aanbesteding WMO/Jeugdwet Gemeente SLZ

Noordoostpolder.
07 Beantwoording vragen CDA over verscherpt toezicht 't Boerenerf. SLZ
08 Beantwoording vragen CDA over pilot gasloze scholen. WO

De heer R.F. Wassink, 
raadsgriffier.


