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Emmeloord, 18 april 2019.

Onderwerp
Ingekomen stukken.

Aan de raad.

De volgende stukken voor de gemeenteraad zijn binnengekomen:

A. Voor kennisgeving aan te nemen:
01 Een op 25 maart 2019 ingekomen mail (017183332) van een burgerraadslid Raad 

over de beëindiging van het burgerraadslidmaatschap voor de fractie CU-SGP.
02 Een op 26 maart 2019 ingekomen mail (017183043) en motie (017183044) van BFE 

de gemeente Harderberge over de problematiek bij het CBR.
03 Een op 27 maart 2019 ingekomen mail (017188849) van een inwoner met de WO 

oproep voor actie tegen houtstook.
04 Een op 29 maart 2019 ingekomen mail met brief en factsheet van de FlevoMeer SLZ 

Bibliotheek.
05 Een op 29 maart 2019 ingekomen mail met raadsinformatiebrief van de BFE

Veiligheidsregio Flevoland.
06 Een op 29 maart 2019 ingekomen mail (017188850) met bijlagen van een WO

burger over de Lelylijn.
07 Een op 3 april 2019 ingekomen mai (017188885) met bijlagen van een burger WO 

over het Samenwerkingscollectief van provincies voor treinverbinding door 
Niedersachsen.

08 Een op 9 april 2019 ingekomen brief (017188261) afkomstig van een Raad
griffiemedewerker over ontslagverzoek als plaatsvervangend griffier.

09 Een op 9 april 2019 ingekomen mail (017188946), incusief bijlagen, afkomstig BFE 
van een inwoonster van de gemeente over 5G (vervolg op politiek uurtje 8 april
jl.)

10 Een op 10 april 2019 ingekomen mail afkomstig van een inwoner over 'In WO
Hongarije voltrekt zich een 'milieuramp in de kachel'.

11 Een op 4 april 2019 ingekomen mail (017186971) afkomstig van een inwoner BFE
van de gemeente over 5G.

12 Een op 10 april 2019 ingekomen mail (017188034) van een burgerraadslid over Raad 
de beëindiging van het burgerraadslidmaatschap voor de fractie PvdA.

13 Een op 1 april ingekomen mail (017184709) afkomstig van een inwoner over het WO 
zwembad in Emmeloord.

14 Een op 8 april ingekomen mail (017186689) afkomstig van een inwoner over de BFE 
Paasvuren.

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 18 april ingekomen brief (017144651) aan het college, in afschrift aan Raad 
de raad, afkomstig van de Rekenkamercommissie over de start van het 
onderzoek naar Passend Organiseren.
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C. Voor advies in handen van burgemeester en wethouders:
01 GGD Flevoland jaarstukken en begroting (017144274). SLZ
02 Veiligheidsregio Flevoland jaarstukken en begroting. BFE

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

01 Nota Bevoorschotting subsidie 2019 FlevoMeer Bibliotheek. SLZ
02 Vragen en toezeggingen commissievergaderingen 11 februari 2019 compleet. Raad
03 Vragen en toezeggingen raadsvergadering 4 maart 2019 compleet. Raad
04 Memo Golfslag. WO
05 Memo Stadscafé uitwerking centrum 2 april 2019. WO
06 Collegestandpunt aangenomen motie raadsvergadering 4 maart 2019. Raad
07 Memo Situatie Pi-groep. SLZ
08 Memo Zorginnovatiefonds. SLZ
09 Vragen en toezeggingen raadsvergadering 17 januari 2019 compleet.. Raad
10 Vragen en toezeggingen commissievergaderingen 18 maart 2019 niet compleet. Raad
11 Nota subsidie samenwerkingsverband Huis voor Taal, inclusief bijlagen. SLZ
12 Klachtenjaarverslag 2018. Raad
13 6e Voortgangsmemo Hart voor Emmeloord. WO
14 Nota Beoordeling interbestuurlijk toezicht vergunningverlening, toezichten BFE

handhaving 2018.
15 Nota Benoeming leden van de Participatieraad sociaal domein. SLZ
16 Ontwerp Erfgoedprogramma Flevoland. BFE
17 Nota Pilots urenuitbreiding Voorschoolse Educatie. SLZ
18 Nota Beoordelen begroting 2019 van VariO-Onderwijsgroep. SLZ
19 Vragen en toezeggingen commissievergaderingen 15 april 2019 niet compleet. Raad
20 Nota Toezichtinformatie kinderopvang Noordoostpolder in 2018. SLZ

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

01 Beantwoording vragen ONS Noordoostpolder over de stichting 'Samen zijn we er SLZ 
voor elkaar'.

02 Beantwoording vragen CU-SGP Onderzoek naar oostelijke Randweg Urk. WO
03 Beantwoording vragen PvdA Vervolgvragen gegevens rouwverwerking SLZ

Carrefour.

De heer R.F. Wassink, 
raadsgriffier.
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De raad van de gemeente Noordoostpolder,

gelezen het voorstel van de griffier van 18 april 2019, no. 19.0000847;

BESLUIT:

de lijst ingekomen stukken conform voorstel af te handelen.

Aldus besloten in de openbare verga 
van 6 mei 2019.
De griffier, de voor:


