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Emmeloord, 23 mei 2019.
Onderwerp

Ingekomen stukken.
Aan de raad.
De volgende stukken voor de gemeenteraad zijn binnengekomen:
A. Voor kennisgeving aan te nemen:
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Een op 19 april 2019 ingekomen brief (017190005) van een raadslid over de
Raad
beëindiging van het raadslidmaatschap voor de fractie VVD.
Een op 26 april en op 1 mei ingekomen e-mail (017144588) met bijlagen van
WO
een burger over treinverbindingen.
Een op 1 mei 2019 ingekomen aanvullende bijlage met informatie (017191722)
SLZ
van een inwoner behorend bij een eerdere ingekomen e-mail op 9 april jl.
(017144621)over 5G.
Een op 3 mei ingekomen e-mail (017193159) met bijlagen van een inwoner over SLZ
de oproep vanuit de gezondheidszorg over 5G.
Een op 6 mei ingekomen e-mail (017146182) met bijlagen van de Sociale
WO
Alliantie over de energietransitie en energiekloof.
Een op 8 mei ingekomen e-mail (017193176) met bijlagen van een burger over
WO
de verbinding met Noord-Nederland, behorend bij de eerdere ingekomen e-mails
over treinverbindingen (017144588).
Een op 9 mei ingekomen brief (017146150) van de Provincie Flevoland met een
WO
ontvangstbevestiging van het standpunt van de gemeente Noordoostpolder
inzake de Lelylijn (017143824).
Een op 10 mei ingekomen e-mail (017194730) met bijlage van een inwoner over SLZ
een blog van een neurobioloog over 5G.
Een op 13 mei ingekomen e-mail en motie (017146698) van de gemeente
SLZ
Hoeksche Waard over de motie onderzoek laagfrequent geluid windturbines.
Een op 13 mei ingekomen e-mail en bijlagen (01714669) van de Stichting
WO
Nederlandse Haarden- en Kachelbranche over het rapport 'Basis voor beleid
houtrook en luchtkwaliteit'.
Een op 14 mei ingekomen rapport en dashboard (zie link in rapport) (01719438) SLZ
van Waarstaatjegemeente.nl met de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein
Noordoostpolder.
Een op 14 mei ingekomen e-mail (017194737) met bijlagen van een burger over WO
de verbinding met Noord-Nederland, behorend bij de eerdere ingekomen e-mails
over treinverbindingen (017144588).
Een op 16 mei 2019 ingekomen brief (017147317) afkomstig van een
Raad
burgerraadslid over de opzegging van het burgerraadslidmaatschap voor de
fractie D66.
Een op 20 mei ingekomen mail en bijlagen (017146921) afkomstig van een
SLZ
burger over de gezondheidsrisico's van elektromagnetische straling.
Een op 17 mei ingekomen mail (017146923) afkomstig van een dorpsvereniging SLZ
over de motie onderzoek laagfrequent geluid windturbines behorend bij de
ingekomen mail van de gemeente Hoeksche Waard (A09; 017146698).
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16 De op 20 mei aangeboden petitie 'Eerst onderzoek gezondheidsrisico's voor
uitrol 5G in Noordoostpolder' door bezorgde inwoners van de Noordoostpolder.
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)
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Een op 16 mei 2019 ingekomen brief (017146709) afkomstig van Stichting
Achmea Rechtsbijstand over het ontwerpbestemmingsplan 'Glastuinbouw
Luttelgeest/Marknesse'.
02 Een op 15 mei 2019 ingekomen brief (017146609) afkomstig van de Raad van
State over de procedure Noordoostpolder BP. Rutten, MFA Rutten en
vastgesteld beeldkwaliteitsplan Rutten.
C.

Voor advies in handen van burgemeester en wethouders:
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Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek jaarstukken en begroting.

O.

Memo's, besluiten en overige door het college ter informatie aan de
gemeenteraad aangeboden stukken
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08

Nota Incidentele subsidie Coöperatieve Vereniging Energiek Nagele.
Vragen en toezeggingen commissievergadering 15 april 2019 compleet.
Nota Toezichtsinformatie IBT Archieven 2018.
Nota Governance RES Flevoland
Kerncijfers HR 2018
Vragen en toezeggingen raadsvergadering 6 mei 2019 compleet
Manifest Noordoostelijk Flevoland
Memo en notitie Netwerkstructuur Liander

E.

De door het college van burgemeester en wethouders beantwoorde
politieke vragen (art. 39) naar het door het college gevoerde beleid:

01
02
03

Beantwoording vragen CU-SGP over Rapport'Grond in Beweging'.
Beantwoording vragen ONS over Woonplaatsbeginsel voor jeugdzorg.
Beantwoording vragen PU over Openstelling Nagelerbrug voor pleziervaart
tijdens spitsuren
Beantwoording vragen CU-SGP over Aanrijdtijden in NOP na faillissement MC
Groep.
Beantwoording vragen ONS over Aankoop Dokter Jansencentrum.
Beantwoording vragen Politieke Unie over Luister 527.
Beantwoording vragen VVD over Taalmakelaar Huis voor Taal.
Beantwoording vragen PU over Tijgermug.
Beantwoording vragen PU over Provinciale verkiezingen.
Beantwoording vragen raad over 5G
Beantwoording vragen CU-SGP over Kerkenvisie
Beantwoording vragen CU-SGP over Toenemende reistijd agenten
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SLZ

De heer R.F. Wassink,
raadsgriffier.
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De raad van de gemeente Noordoostpolder,
gelezen het voorstel van de griffier van 23 mei 2019, no. 19.0001000;
BESJ.UIT:
de lijst ingekomen stukken conform het vc r§tel af te handelen.
Aldus besloten in de openbare vergaderi
van 3 juni 2019.
De griffier,
de voorzi

