
 

 
 

 

Emmeloord, maart 2018. 

 

Onderwerp 

Ingekomen stukken. 

 

 

Aan de raad. 

 

 De volgende stukken voor de gemeenteraad zijn binnengekomen: 

 

A. Voor kennisgeving aan te nemen: 

01 Een op 15 februari 2018 ingekomen brief (546144) afkomstig van het Ministerie 

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties met betrekking tot bewustzijn 

digitale informatiebeveiliging. 

BFE 

02 Een op 15 februari 2018 ingekomen e-mail (546395) afkomstig van  

                    met betrekking tot het stoppen van de verwoestijning van 

Nederland. 

WO 

03 Een op 27 februari 2018 ingekomen e-mail (548701), inclusief bijlagen, 

afkomstig van Natuur & Milieu met betrekking tot indicatoren verduurzaming 

WO 

04 Een op 27 februari 2018 ingekomen e-mail (549073), inclusief pleidooi, afkomstig 

van de coalitie voor een ouderenvriendelijker samenleving. 

SLZ 

05 Een op 28 februari 2018 ingekomen e-mail (549360) afkomstig van  

          met betrekking tot ‘meisje (14) mishandeld om haar hoofddoek’. 

Raad 

06 Een op 1 maart 2018 ingekomen e-mail (549376), inclusief bijlagen, afkomstig 

van                             met betrekking tot “De slachtoffers van houtrook”.  

WO 

07 Een op 5 maart 2018 ingekomen e-mail (549891), inclusief motie (549982) 

afkomstig van de gemeente Oosterhout met betrekking tot gang van zaken 

ontslag burgemeester.  

Raad 

08 Een op 5 maart 2018 ingekomen e-mail (550099) met betrekking tot “Tafel van 

12: Wat doen we met akkoorden, zoals die van Parijs?” 

WO 

09 Een op 6 maart 2018 ingekomen e-mail (550080) afkomstig van  

                met betrekking tot ‘Zwembad op Biomassa onnodig’. De bijlage is bij  

           opvraagbaar. 

WO 

10 Een op 7 maart 2018 ingekomen brief (550506), inclusief motie (550508) en 

brief aan de staatssecretaris van het Ministerie van justitie en Veiligheid (550510) 

met betrekking tot Kinderpardon. 

SLZ 

11 Een op 7 maart 2018 ingekomen brief met diverse verzoeken aan de 

gemeenteraad (551302) afkomstig van                           . 

WO 

12 Een op 12 maart 2018 ingekomen brief (551376), inclusief brandbrief (551377)  

afkomstig van VluchtelingenWerk West en Midden-Nederland met betrekking tot 

een urgent verzoek bescherming Afghaanse vluchtelingen in Nederland. 

SLZ 

13 Een op 19 maart 2017 ingekomen e-mail () afkomstig van Buro Jansen & Janssen 

met betrekking tot de invoering van WIV 2017. 

BFE 

  

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 Op 19 februari 2018 ingekomen e-mails (546939 en 546957) en van  

                  met betrekking tot expositie Human Bodies in Emmeloord. De 

e-mails zijn voorzien van bijlagen. Deze bijlagen kunnen worden opgevraagd bij 

de griffie. 

Raad 

02 Een op 20 februari 2018 ingekomen e-mail (547132) afkomstig van  

                          met betrekking tot verkeersveiligheid. 

WO 

03 Een op 21 februari 2018 ingekomen brief (548351) afkomstig van  WO 



 

             namens bewoners Espelerlaan …. en Zeeasterstraat Emmeloord m.b.t. 

voorzieningen gevelweringsrapport Tauw. 

 

C.  Voor advies in handen van burgemeester en wethouders: 

01 Een op 16 maart 2018 ingekomen documenten afkomstig van de 

Omgevingsdienst betreffende voorlopige jaarrekening 2017, Begrotingswijziging 

2018 en ontwerpbegroting 2019, Noordoostpolder afschrift aan colleges, 

Uitspraak verwerking dispuut Flevoland t.a.v. wethouder W.C. Haagsma. Deze 

documenten zijn opgeslagen in RIS, mapje 11, mapje OFGV: 2018. 

BFE 

 

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

 gemeenteraad aangeboden stukken 

01 Raadsmemo verkenning Poldertoren WO 

02 Nota Ondertekening intentieverklaring Flevolandse energieagenda WO 

03 Vragen en toezeggingen themabijeenkomst 12 februari 2018. WO 

04 Nota Evaluatie eerste jaar harmonisatie Kinderopvang en Peuteropvang 

(voormalig peuterspeelzaalwerk) (545183). 

SLZ 

05 Memo rapportage vierde kwartaal: harmonisatie peuterspeelzalen en  

Kinderopvang (547415). 

SLZ 

06 Tweede voortgangsmemo Hart voor Emmeloord. WO 

07 Vragen en toezeggingen raadsvergadering 19 februari 2018 (nieuwe aangepaste 

versie). 

Raad 

08 Collegestandpunt aangenomen moties raad 5 februari 2018. Brief beheerstrook 

provinciale vaarwegen is toegevoegd als bijlage. 

Raad 

09 Aanvulling op het antwoord op de vragen 3 en 4 uit de Vragen en toezeggingen 

RTG BFE-SLZ-WO 6 november 2017 (WiFi). 

Raad 

10 Nota nieuwe erfsingelcampagne (547965) 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 PvvP met betrekking tot maatwerk uitvoering WMO. SLZ 

   

 

De heer R.F. Wassink,  

raadsgriffier. 


