
 

 
 

 

Emmeloord, juni 2018. 

 

Onderwerp 

Ingekomen stukken. 

 

 

Aan de raad. 

 

 De volgende stukken voor de gemeenteraad zijn binnengekomen: 

 

A. Voor kennisgeving aan te nemen: 

01 Een op 7 mei 2018 ingekomen e-mail (565964) afkomstig van  

over problematiek rondom aardgaswinning en CO2-uitstoot.  

WO 

02 Een op 5 mei 2018 ingekomen e-mail (565971) afkomstig van Stichting Leven 

met de Aarde over economie, basisinkomen, duurzaamheid, milieu en klimaat.  

WO 

BFE 

03 Een op 4 mei 2018 ingekomen e-mail (564852) afkomstig van Stichting 

Alzheimer Nederland met daarbij een begeleidende brief (564853) en de 

focusbrief (564854) over een gericht dementiebeleid.  

SLZ 

04 Een op 4 mei 2018 ingekomen e-mail (564811) van Comité 21 maart over 

bestrijding racisme en discriminatie met voorgestelde uitgangspunten voor 

stedelijk beleid (564814) en een oproep aan gemeenten (564812) om beleid te 

ontwikkelen.  

SLZ 

05 Een op 16 mei ingekomen e-mail (567271) afkomstig van Stichting RIONED over 

de bestuurlijke aspecten van wateroverlast, klimaat, omgevingsbeleid en 

riolering. 

WO 

06 Een rapport afkomstig van de Raad voor het Openbaar Bestuur. Bevat o.a. 

onderzoeksgegevens en adviezen voor een betere ondersteuning voor de raad. 

Raad 

07 Een op 17 mei ingekomen e-mail (568150) afkomstig van NLVOW ter aanbieding 

van een toolkit bij projecten voor de oprichting van windparken en een 

uitnodiging (568661) voor burgers/burgerorganisaties voor regionale 

bijeenkomsten over de energiestransitie.  

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 4 mei ingekomen bezwaar betreffende plaatsen geluidwerende schutting 

in Tollebeek.  

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 Reactie college van 7 mei 2018 op de e-mail van Wijkvereniging Revelsant met 

als bijlage de eerdere reactie van het college van 22 december 2017 (531590) 

op de brief van Wijkvereniging Revelsant. 

SLZ 

02. Reactie college van 7 mei 2018 op vraag over Pop-up VVV uit de raad 13 

november 2017. 

BFE 

03. Nieuwsbrief over het Cultuurbedrijf, d.d. 9 mei 2018. SLZ 

04. Raadsmemo over De Golfslag WO 

05. Raadsmemo over Centrumschil Emmeloord WO 

 

 



 

E. De door het college van burgemeester en wethouders beantwoorde  

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

 vanaf 15 november 2017: 

01 Beantwoording vragen PvdA over nieuwe privacywetgeving. BFE 

            

 

De heer R.F. Wassink,  

raadsgriffier. 


