
 

 
 

 

Emmeloord, 8 mei 2018. 

 

Onderwerp 

Ingekomen stukken. 

 

 

Aan de raad. 

 

 De volgende stukken voor de gemeenteraad zijn binnengekomen: 

 

A. Voor kennisgeving aan te nemen: 

01 Een brief (557796) van 19 maart 2018 van Aves en SCPO over onderzoek naar 

bestuurlijke samenwerking. 

SLZ 

02 Een email (554662) van 23 maart 2018 van Harteraad over preventiebeleid Wmo 

en Jeugdhulp met 1 bijlage 

SLZ 

03 Een email (554827) van 26 maart 2018 van Natuurmonumenten met aanbieding 

manifest Natuurmonumenten en VHG, met 2 bijlagen 

WO 

04 Een brief (555101) van 26 maart 2018 van Stichting van het Onderwijs over 

realisatie samenwerking onderwijs, opvang en zorg in kindcentra.  

SLZ 

05 Een brief (555102) van 26 maart 2018 van NVM over aanbevelingen 

woningmarkt. 

SLZ 

06 Een email (555310) van 26 maart 2018 van Over Morgen over de 4 grootste 

veranderingen aankomende 4 jaar met 1 bijlage. 

SLZ 

07 Een brief (556020) van 27 maart 2018 van Veilig Verkeer Nederland over 

verkeersveiligheid. 

WO 

08 Een email (556517) van 29 maart 2018 van het CNV over goed werkgeverschap 

met 2 bijlagen. 

SLZ 

09 Een brief (556674) van 27 maart 2018 van Vereniging Eigen Huis over 

participatiehandvest “de burger: tegenstander of bondgenoot”. 

WO 

10 Een brief (554447) van 22 maart 2018 van de FNV: kies sociaal, ook na de 

verkiezingen met 1 bijlage.  

Raad 

11 Een brief ( 554604) van 22 maart 2018 van het Ministerie van Binnenlandse 

Zaken over screening kandidaat-wethouders 

Raad 

12 Manifest Netwerk Noordoostpolder Energieneutraal (557552). Raad 

13 Brief (557619) van 3 april 2018 van het Waterschap Zuiderzeeland over 

samenwerking gemeente en waterschap met 2 bijlagen 

Raad 

14 Een email (557588) van 28 maart 2018 van de Nationale Ombudsman over de 

presentatie van het gezamenlijke jaarverslag 2017. 

Raad 

15 Een email (557595) van 3 april 2018 van St. Josephschool over de zorg over de 

verkeerssituatie nabij St. Josephschool m.b.t. de voorgenomen plannen. 

Raad 

16 Een email (557596) van 3 april 2018 van Vereniging Eigen Huis met de oproep 

bewoners te betrekken bij plannen in de leefomgeving. 

WO 

17 Een email (557597) van 4 april 2018 van Klimaatverbond Nederland over 

cursusdag klimaatwarming-ups. 

raad 

18 Een brief (559175) van 5 april 2018 van Cedris, inclusief folder ( 559177) met 

informatie over de landelijke vereniging voor sociale werkgelegenheid en re-

integratie 

SLZ 

19 Een brief (559197) van 5 april 2018 van de Kinderombudsvrouw aan de nieuwe 

raadsleden. 

SLZ 

20 Een email (559194) van 5 april 2018 van het Platform arbeidsmarkt Jeugdzorg 

over “nu is het tijd voor kwaliTIJD voor het kind”. 

SLZ 

21 Een email (559265) van 5 april 2018 van ‘Leven met de aarde’ over “Het 

bewustzijn deel te zijn van het geheel, de natuur, is essentieel”. 

WO 



 

22 Een email (559190) van 4 april 2018 van AKNO (Koninklijke Algemene 

Nederlandse Kappersorganisatie) felicitatie raadsleden en deelgenoot maken van 

het beroep dat lokale kappers op hen doen.  

SLZ 

23 Een email (559268) van 4 april 2018 van Recron “Hartelijk gefeliciteerd met uw 

benoeming”. 

WO 

24 Een email (559270) van 6 april 2018, inclusief pamflet (559272) van Stichting 

Reuvens over felicitatie en “Benut het verleden, investeer in archeologie!”. 

WO 

25 Een brief (558221) van 6 april 2018 van de Nationale Ombudsman over 

behandeling van klachten door gemeentebestuur. 

Raad 

26 Een brief (559275) van 9 april 2018 inclusief rapport ‘dierenbescherming 

gemeente en dieren’ (559276) en nota aanbevelingen (559279) van 

Dierenbescherming Regio Noordwest over Informatie Gemeentelijke 

Dierenwelzijnsbeleid voor raadsleden. 

Raad 

27 Een brief (559295) van 6 april 2018 van Provincie Flevoland over de 

onderbouwing van de statusaanvraag Nationaal Park Nieuw Land. 

WO 

28 Een brief (559124) van 11 april 2018 met diverse bijlagen van De Nationale 

Ombudsman over burgerinitiatieven. 

SLZ 

29 Een brief (559543) van 11 april 2018 van Natuur en milieufederatie Flevoland 

met felicitatie. 

Raad 

30 Een brief (559544) van 11 april 2018 van Kindcentra 2020 met felicitatie. Raad 

31 Een jaarverslag 2017 (560321) van 16 april 2018 van ROC Friese Poort afdeling 

Educatie. 

SLZ 

32 Een brief (561365) van 18 april van FlevoMeer Bibliotheek met factsheet 2017 

(561366). 

SLZ 

33 Brief met bijlagen (560067) van 16 april 2018 van Provincie Flevoland over 

informatie advisering PROOF inzake geschil OFGV en Provincie Flevoland.  

BFE 

34 Een brief (562277) van 23 april van programma ‘Gezond in..’ over 

gezondheidsverschillen en gelijke gezondheidskansen in gemeenten, inclusief 

bijlage Kamerbrief (562280). 

SLZ 

35 Een e-mail (562732) van 24 april en een brief (562733) van Milieudefensie over 

het rapport ‘’Routekaart eerlijk om naar gasloos wonen’’ (562734). 

WO 

36 Een brief (563358) van 30 april van de Commissaris van de Koning met een 

afschrift van het koninklijk besluit (d.d. 10 april 2018) tot ontslag van 

burgemeester A. van der Werff.  

Raad 

37 Een brief (564387) van 2 mei van Stichting Dierenlot met een verzoek om te 

kijken bij de dierenambulance of dierenopvang inzake dierenleed inclusief 

factsheet (564388). 

SLZ 

  

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 e-mail van 1 mei van Wijkvereniging Revelsant (564429) over de 

samenwerking met Wijkplatform Revelsant met bijlagen (564430), (564434), 

(564435).  

SLZ 

 

C.  Voor advies in handen van burgemeester en wethouders: 

01 Diverse documenten van 6 april 2018 van Veiligheidsregio Flevoland over 

Ontwerp Programmabegroting 2019, Meerjarenraming 2020-2022, 

Begrotingswijzigingen 2018 en 2019 en de Concept-Jaarstukken 2017. 

BFE 

02 Diverse documenten van 16 april 2018 van GGD Flevoland over 

ontwerpbegroting 2019 en meerjarenraming 2020-2022 en voorlopige 

jaarstukken 2017. 

BFE 

 

D. Memo’s, besluiten en overige door het college ter informatie aan de 

 gemeenteraad aangeboden stukken 

01 Beantwoording (554425) ingekomen brief over mogelijk geluidsoverlast aan  

woningen Espelerlaan. 

WO 

02 Nota en memo over verlichting fietspad Emmeloord-Wellerwaard. WO 

03  Beleidsnota vergunningverlening 2018—2019 WO 

04 Raadsmemo 9 Schaliegas Nee Raad 



 

05 Nota Ondersteuning vervolgfase Netwerk Noordoostpolder energieneutraal, 

inclusief projectblad Warmteplan, projectblad energieregisseur Netwerk NOP en 

het manifest Netwerk NOP 

 

 

WO 

06 Nota (18.000068) benoemen twee leden voor Participatieraad sociaal domein 

(mei 2018) 

SLZ 

07 Standpunt college aangenomen motie:  prijsvraag Stimuleren circulaire 

economie, inclusief motie.  

Raad 

08 Nota (18.0000079) toezichtinformatie kinderopvang NOP in 2017, inclusief  

toezichtinformatie Kinderopvang Noordoostpolder 2017. 

SLZ 

09 Nota Rapportage informatieveiligheid en ENSIA 2017 (18.0000059), inclusief 

collegeverklaring en rapportage informatiebeveiliging 2017. 

BFE 

10 Raadsmemo doorontwikkelplan wijkbeheer van 3 mei, inclusief 

Doorontwikkelplan cluster Wijkbeheer 2018-2023. 

BFE 

 

 

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 vraag SP over stankoverlast WO 

02 Beantwoording vragen GroenLinks over Oproep minister voor insturen plannen 

aardgasvrije wijken 

WO    

03 Beantwoording vragen PvdA over Zwemtasregeling. SLZ 

04 Beantwoording vragen CDA over AED’s in de dorpen. SLZ 

05 Beantwoording vragen GroenLinks over Talmahof SLZ 

            

 

 

De heer R.F. Wassink,  

raadsgriffier. 


