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Emmeloord, 8 februari 2018. 

 

Onderwerp 

Ingekomen stukken. 

 

 

Aan de raad. 

 

 De volgende stukken voor de gemeenteraad zijn binnengekomen: 

 

A. Voor kennisgeving aan te nemen: 

01 Een op 5 februari 2018 ingekomen brief (543657) afkomstig van de heer  

G.P. Vermeulen met betrekking tot beëindiging lidmaatschap 

Rekenkamercommissie. 

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 Een op 30 januari 2018 ingekomen brief (542728) afkomstig van NFO Kring 

Noord Nederland met betrekking tot reclame-uitingen landelijk gebied. 

WO 

02 Een op 30 januari 2018 ingekomen brief (542870), inclusief bijlage (542871) 

afkomstig van de heer A. de Munnik met betrekking tot gebouw en omgeving 

Golfslag. 

WO 

 

C.  Voor advies in handen van burgemeester en wethouders: 

01 Een op 10 januari 2018 ingekomen brief met bijlage afkomstig van 

Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek en Veiligheidsregio Flevoland met 

betrekking tot intentieverklaring fusie veiligheidregio’s en GGD-en Flevoland en 

Gooi en Vechtstreek. Het college heeft een brief verzonden dat de termijn van 

reageren gezien de verkiezingen niet haalbaar is. 

BFE 

 

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

 gemeenteraad aangeboden stukken 

01 Nota Evaluatie experiment veegplan (540068), inclusief Collegenota ‘Experiment 

veegplan beslissing over mee te nemen verzoeken’ d.d. 24 januari 2017 

(456179) en Evaluatie bestemmingsplan ‘Experiment veegplan landelijk gebied’ 

(534403). 

WO 

02 Nota rapportage 213a onderzoek 2017 “evaluatie flitsvergunningen” (542371), 

inclusief rapport (541093).  

WO 

03 Nota VNG indexering 2018 Onderwijshuisvesting (537317). SLZ 

04 Vragen en toezeggingen RTG/raad 29 januari 2018. Raad 

 

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 ONS met betrekking tot zorgkosten voor slachtoffers van 

bedrijfsongevallen. 

SLZ  

02 Beantwoording vragen PvdA/GL met betrekking tot jong dementerenden SLZ 

03 Beantwoording vragen SP met betrekking tot overzicht afspraken wethouder 

Poppe en provincie m.b.t. OV 

WO 

 

De heer R.F. Wassink,  

raadsgriffier. 


