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Emmeloord, 28 juni 2018.
Onderwerp
Ingekomen stukken juni 2018

Aan de raad.
De volgende stukken voor de gemeenteraad zijn binnengekomen:
A. Voor kennisgeving aan te nemen:
01 Een op 25 mei ingekomen e-mail (570025), afkomstig van de NVRD met
bestuurlijke aandachtspunten voor het gemeentelijk afvalbeheer.
02 Een op 25 mei ingekomen motie (569373) en begeleidende e-mail (569371)
afkomstig van de griffie van de gemeente Velsen met een brief aan het ministerie
voor VWS (569372). De motie spreekt zich uit tegen de BTW-verhoging op
gezond voedsel en is ter kennisneming verzonden aan de raad.
03 Een op 29 mei ingekomen brief (569639) m.b.t. overlast van houtstook,
afkomstig van Houtrookoverlast.nl met een brochure (569640) als bijlage
(leeskamer).
04 Een op 24 mei ingekomen e-mail (562741) en begeleidende brief (562736),
afkomstig van Milieudefensie over het rapport ‘Iedereen duurzaam warm,
routekaart naar gasloos wonen’ (562737).
05 Een op 31 mei ingekomen e-mail (570377), afkomstig van Righttochallenge.nl
met daarbij informatie over Right To Challenge en de rol van de raad daarin
(570378).
06 Een op 6 juni ingekomen e-mail (571937), afkomstig van Stichting Leven met de
Aarde over wereldmilieudag.
07 Een op 7 juni ingekomen brief (572078) en begeleidende brief (572077)
afkomstig van Platform Beter Oud Amsterdam e.o. over ouderenbeleid.
08 Een op 12 juni ingekomen brief (573186), afkomstig van Stichting Visitatie
Woningcorporaties Nederland (SVWN) over woningvisitaties in NOP.
09 Een op 11 juni ingekomen e-mail (573195), afkomstig van het CBS over de
benchmark jeugdzorg en de resultaten voor Noordoostpolder.
10 Een op 7 juni ingekomen e-mail (573199), afkomstig van IVN Flevoland en IVN
Regio Oost over ‘Tiny Forests’ en het partner worden als gemeente met daarbij
een folder (573215) en een infographic (573230).
11 Een op 12 juni ingekomen motie over het kinderpardon (572417) van de raad
van Cranendonck (aangenomen d.d. 22 mei) met daarbij een begeleidende email (572416), gericht aan staatssecretaris Harbers.
12 Een op 19 juni 2018 ingekomen brief, inclusief boekje “voedsel verbindt” van
voedselnetwerk MRA (574460), over MRA-voedselnetwerk “Voedsel verbindt”
afkomstig van Provincie Flevoland.
13 Een op 19 juni 2018 ingekomen brief (574464) afkomstig van Continentie
Stichting NL, over openbare toiletvoorzieningen binnen de gemeente
Noordoostpolder.
14 Een aantal op 19, 21 en 22 juni 2018 ingekomen oproepen (n.a.v. een actie van
Natuurmonumenten) afkomstig van diverse inwoners over bewuster
insectenbeheer.
15 Een op 19 juni 2018 ingekomen e-mail (575072) afkomstig van Aan de slag
(vrijwilligerswerk door bewoners van asielzoekerscentra) over de dag van de
Vluchteling 20 juni 2018.
16 Een op 22 juni 2018 ingekomen brief (575477) afkomstig van het Ministerie van
Economische Zaken en Klimaat over kennisgeving Windplan Blauw.
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17 Jaarverslag Welstandscommissie (575952)

WO

18 E-mail (576242) Native Consulting Top 10 bestuurlijke aandachtspunten
portefeuille ICT.
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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)
-

-

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 Antwoorden op de vragen en toezeggingen themabijeenkomst 16 mei.
02 Informatienota Jaarrekening 2017 van de GR IJsselmeergroep.
03 Zienswijze op ontwerp Structuurvisie zon, provincie Flevoland.
04 Beslissing op bezwaar verzoek handhaving hotel Noordoostpolder.
05 Besluitvormende nota lokale omroep herstelplan en subsidie 2018.
06 Raadsmemo Emmelhage - opheffen stuurgroep.
07 Besluitvormende nota uitvoeringsplan aardgasvrije wijken.
08 Aanvraag proeftuin aardgasvrije wijken Nagele.
09 Vragen en toezeggingen raad 4 juni 2018.
10 Stand van zaken van (nog) in uitvoering zijnde moties.
11 Resultaten clientervaringsonderzoek Wmo 2017 (570579).
12 Raadsmemo 3 centrumplan.

E.

01
02
03
04
05
06
07

De door het college van burgemeester en wethouders beantwoorde
politieke vragen (art. 39) naar het door het college gevoerde beleid
vanaf 15 november 2017:
Beantwoording vragen GroenLinks inzake duurzaamheidslening.
Beantwoording vragen PvdA inzake wijkplatform.
Beantwoording vragen PvdA inzake overleden 24-jarige jongen.
Beantwoording vragen PvdA inzake beleid verwarde personen.
Beantwoording vragen GL inzake Zonneweides.
Beantwoording vragen SP inzake asbest.
Beantwoording vragen SP inzake statushouders.

De heer R.F. Wassink,
raadsgriffier.
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