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Emmeloord, 21 maart 2019.
Onderwerp
Ingekomen stukken.

Aan de raad.
De volgende stukken voor de gemeenteraad zijn binnengekomen:
A. Voor kennisgeving aan te nemen:
01
Een op 26 februari 2019 ingekomen mail (017174956) en brief afkomstig van de
Stichting Sint en Pietengilde over het Sinterklaasfeest en Zwarte Piet.
02
Een op 26 februari 2019 ingekomen mail (017174737) afkomstig van een
ondernemer over tankstations en gemeentelijk beleid inzake de energietransitie.
03
Een op 4 maart 2019 ingekomen raadsinformatiebrief (017176984) afkomstig
van het Regionaal Werkbedrijf Flevoland over de UWV Trendrapportage 3e
kwartaal 2018.
04
Een op 4 maart 2019 ingekomen brief (017176145) van een inwoner als
aanvulling op de op 28 januari 2019 ingekomen brief (017166378) aan het
college, in afschrift aan de raad over het installeren van snellaadpalen gevoed
door windturbines.
05
Een op 11 maart 2019 ingekomen brief (01717648) afkomstig van de
Protestantse Kerk Classis Overijssel-Flevoland over de kerkenvisie.
06
Een op 6 maart 2019 ingekomen brief (017178273) afkomstig van het Ministerie
van Binnenlandse Zaken en Koninklijkrelaties over de basisscan integriteit
kandidaat-bestuurders.
07
Een op 18 maart ingekomen brief (017180513) afkomstig van een inwoner het
5G mobiele netwerk en elektromagnetische straling.
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
Memo Toegankelijkheid stembureaus
Memo Stand van zaken realisatie Marknesserbrug
Collegestandpunt aan- en overgenomen moties vanaf oktober 2018
Vragen entoezeggingen raadsvergadering 17 januari 2019 niet compleet
Vragen entoezeggingen commissievergadering 11 februari 2019 niet compleet
Vragen entoezeggingen raadsvergadering 4 maart 2019 niet compleet
Memo stand van zaken Programma Aanpak Stikstof (PAS)
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08

Rapport 'De fysieke staat van Werelderfgoed Schokland en omgeving in
Nederland'
09 Beantwoording vragen over nota Schulddienstverlening commissievergadering 11
februari 2019
10 Memo Toekomstverkenning zorg in Flevoland
E.
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De door het college van burgemeester en wethouders beantwoorde
politieke vragen (art. 39) naar het door het college gevoerde beleid:
Beantwoording vragen PvdA over de Stichting 'Samen zijn we er voor elkaar'
Beantwoording vragen CDA namens alle fracties over de verkeerssituatie
Voorsterweg
Beantwoording vragen Politieke Unie over het Gladheidsbestrijdingsplan
Beantwoording vragen PvdA over Emmeloord
Beantwoording vragen PvdA over Belangenverstrengeling in de Noordoostpolder
Beantwoording vragen ONS Noordoostpolder over Seinpost II
Beantwoording vragen ChristenUnie-SGP over de Regiodeal
Beantwoording vragen GroenLinks over Bevoegdheden bestemmingswijziging en
vergunningverlening

De heer R.F. Wassink,,
iffi e r
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De raad van de gemeente Noordoostpoider,
gelezen het voorstel van de griffier van 21 maart 2019, no. 19.0000659;
BESLUIT:

de lijst ingekomen stukken conforrr^het voorstel af te handelen
Aldus besloten in de openbare v
van 1 april 2019.
De griffier,
de vo'

