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gemeente

NOORDOOSTPOLDER
RAAD

Emmeloord, 13 september 2019.

Onderwerp
Ingekomen stukken.

Aan de raad.

De volgende stukken voor de gemeenteraad zijn binnengekomen:

A. Voor kennisgeving aan te nemen:
01 Het op 27 juni 2019 ingekomen jaarverslag 2018 van Brandweer Flevoland. BFE
02 Een op 28 juni 2019 ingekomen e-mail (017150606) van een inwoner van de WO

gemeente Noordoostpolder over fietsoversteken.
03 Een op 28 juni 2019 ingekomen e-mail (017150601) van een inwoner van de WO 

gemeente Noordoostpolder over de eikenprocessierups.
04 Een op 9 juli 2019 ingekomen brief (017150944) van gemeente Heemstede, SLZ

inclusief motie "Als we verder de trap af moeten, komen we onder water".
05 Een op 17 juli 2019 ingekomen e-mail, inclusief bijlage, van een inwoner over WO 

'Lelylijn en de Highspeed 2 in de UK leerstof voor de Lelylijn'.
06 Op 11 juli 2019 ter kennisgeving ingekomen stukken van de Veiligheidsregio: BFE

begeleidende brief, Jaarstukken 2018 en de Programmabegroting 2020 met 
meerjarenraming 2021-2023. Daarnaast de begrotingswijzigingen over 2019.

07 Jaarverslag 2018 Welstandscommissie gemeente Noordoostpolder. WO
08 Een op 11 juli 2019 ingekomen brief (0171106773) van het Ministerie van BFE

Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties over toegankelijkheid van digitale 
informatie en dienstverlening.

09 Een op 11 juli 2019 ingekomen e-mail (0171106826) van de gemeente SLZ
Oostzaan, inclusief motie, over toename discriminatie.

10 Een op 24 augustus 2019 ingekomen e-mail van een inwoner van de gemeente WO
Noordoostpolder over ernstige geluidshinder tijdens het Wildenburg Festival.

11 Een op 17 juli 2019 ingekomen e-mail (0171108122), inclusief bijlagen, van het BFE 
college van de gemeente Culemborg over de noodzaak tot aanpassing van de 
rekenmethode voor het accres van de Algemene Bijdrage.

12 Een op 19 juli 2019 ingekomen e-mail (017151773) van een inwoonster over BFE/
informatie voor toekomstige/nabije besluitvorming 5G straling. SLZ

13 Een op 7 augustus 2019 ingekomen brief (0171112020) van de onderhandelaars Raad 
van het coalitieakkoord Provincie Flevoland met reactie op onze brief van 7 april
jl. over 'ons standpunt inzake de Lelylijn'.

14 Een op 7 augustus 2019 ingekomen e-mail (017152990), inclusief motie, van de BFE 
gemeente Renkum over begrotingsevenwicht.

15 Een op 29 augustus 2019 ingekomen brief (017154550) van het Ministerie van Raad 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties over verhouding ambtsgebed en
beginsel kerk en staat.

16 Een op 2 september 2019 ingekomen e-mail (017154788), inclusief bijlagen, Raad 
van een inwoner over 'beginselen van deugdelijk overheidsbestuur'.

17 Een op 3 september 2019 ingekomen e-mail (017154848), inclusief bijlagen, BFE/
van een inwoner over 5G. SLZ
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18 Een op 5 september 219 ingekomen e-mail (017154848), inclusief bijlagen, over BFE/
"bezorgd over volksgezondheid, 5g-netwerk, invoering telecomwet, SLZ
aansprakelijkheid 9 september 2019".

19 Een op 8 september 2019 ingekomen e-mail, inclusief bijlagen, (0171118222) BFE/ 
van een inwoonster, over "Elementen voor een maatschappelijke risico-analyse SLZ 
betreffende 5G".

20 Een op 8 september 2019 ingekomen e-mail, inclusief bijlage, (017155296) van BFE/
een inwoonster over "Bezwaar maken in Den Haag tegen 5G-netwerk". SLZ

21 Een op 8 september 2019 ingekomen e-mail (017155300), inclusief bijlagen, BFE/
van een inwoonster over onverantwoord en ondemocratisch verplicht uitrollen SLZ
van 5G vraagt om een tegengeluid.

22 Een op 9 september 2019 ingekomen e-mail (017155450) van een familie over BFE/
'zorgen over onze gezondheid'. SLZ

23 Een op 10 september 2019 ingekomen e-mail (017155449) van een inwoonster BFE/
over beleid rondom invoer 5G netwerken. SLZ

24 Een op 10 september 2019 ingekomen e-mail (017155512) van een inwoonster BFE/
over Juridische mededeling van aansprakelijkheid (5G). SLZ

25 Een op 12 september 2019 ingekomen e-mail, inclusief bijlage, (017155620) BFE/
van een inwoonster over stop de uitrol van het 5G netwerk! SLZ

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 juni 2019 ingekomen brief van Dorpsbelang Bant, inclusief brief aan WO 
het college, over verlenen omgevingsvergunning voor het bouwen van 6 silo's 
en een weegburg aan het Rister 5 in Bant. Beantwoording college toegevoegd 
op 4 september 2019 (B01 02).

02 Een op 28 juni 2019 ingekomen brief e-mail van Omgevingsdienst Flevoland & BFE 
Gooi en Vechtstreek over definitieve begrotingswijziging 2019 (017150651) en 
begroting 2020 en Jaarstukken 2018 (017150771) en bestemming 
jaarrekeningresultaat 2018 OFGV, inclusief bijlagen.

03 Een op 13 juli 2019 ingekomen e-mail van een inwoner van de gemeente WO
Noordoostpolder over geluidsoverlast Wildenburg Festival.

04 Een op 7 augustus 2019 ingekomen e-mail van een inwoner over WO
informatieverzoek inzake uitrol 5G netwerk.

C. Voor advies in handen van burgemeester en wethouders:
01 Een op 23 juli 2019 ingekomen e-mail van de Veiligheidsregio met de BFE

Samenwerkingsovereenkomst (SOK) van de veiligheidsregio's Flevoland, Gooi 
en Vechtstreek en de GGD'en in beide regio's.

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

01 Nota Lokale uitgangspunten op het zorglandschap voor mensen met complexe SLZ
Problematiek, inclusief lokale uitgangspunten zorglandschap.

02 Nota Actualiseren normen- en toetsingskader rechtmatigheidscontrole BFE
jaarstukken 2018, inclusief normenkader, toetsingskader en aanpassingen 
normen en toetsingkader 2018.

03 Vragen en toezeggingen raad 3 juni 2019 (niet compleet). Raad
04 Overzicht stand van zaken moties juni 2019 (definitieve versie 08-07-2019) Raad
05 Raads(7e voortgangs)memo Hart voor Emmeloord. WO
06 Nota Ruimtelijke Visie Tiny Houses, inclusief bijlage. WO
07 Overzicht vragen en toezeggingen commissie 24 juni 2019 (niet compleet) Raad
08 Ontwikkeling Social Firm en WerkCorporatie, inclusief bijlagen. BFE/

SLZ
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09 Rapport Toekomstverkenning zorg in Flevoland, bijlagen toegevoegd op 8 
augustus 2019.

10 Nota Vergaderwijze college.
11 Nota Verkoop grond aan de Jasmijnstraat in Emmeloord aan Aves.
12 Nota Nader ruimtelijk kader zonneweides windmolengebied.
13 Nota Subsidieaanvraag pilotproject Karwijhof in proeftuin aardgasvrije wijken
14 Jaarrapportage 2018 Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek 

(OFGV) voor Noordoostpolder, inclusief jaarrapportage (besluitenlijst 3 juni 
2019).

15 Vragen en toezeggingen 20 mei 2019 compleet.
16 Memo beantwoording toezegging 20 mei 2019 met betrekking tot 

bestemmingsplan Waterloopbos.
17 Vragen en toezeggingen commissie 18 maart 2019 compleet.
18 Vragen en toezeggingen commissie 24 juni 2019 niet compleet.
19 Vragen en toezeggingen raad 8 juli 2019 niet compleet.
20 Nota Ontwikkeling Zorglandschap WMO, inclusief bijlagen.
21 Nota Subsidieverlening GKB 2019, inclusief bijlagen.
22 Raadsinformatiebrief nr. 10 Flevoland Werkt!
23 Ambtelijke reactie op B01 van 8 juli jl. (Continentie Stichting NL over vragenlijst 

toilettenbeleid in onze gemeente).
24 Nota subsidieproces FlevoMeer Bibliotheek.
25 Nota Bezwaar subsidie verlening 2019 Carrefour.
26 Nota vaststelling subsidies 2018 en overlopende subsidies 2017 Carrefour.
27 Memo Halfjaarlijks toezichtverslag huisvesting statushouders.
28 Nota Subsidievaststelling kinderboerderij 2018.
29 Nota subsidievaststelling Zorggroep ONL 2018.
30 Nota Invoering nieuwe wet Inburgering.

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

01 Beantwoording vragen D66 over het Rister in Bant.
02 Beantwoording vragen VVD over bestemmingsplan Nieuwlandseweg, inclusief 

bijlagen.
03 Beantwoording vragen PvdA over silo's Bant.
04 Beantwoording vragen VVD over Vaccinatiegraad.
05 Beantwoording vragen CU-SGP over relatie motie TK "Zonneladder" en 

beleidskader "Zon in NOP".
06 Beantwoording vragen PU over Openbaar Vervoer tijdens spitsuren.
07 Beantwoording vragen ONS over wijziging invulling CWI-locatie.
08 Beantwoording vragen SP over het vestigen van Gromes-Plender te Bant.
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De heer R.F. Wassink, 
raadsgriffier.
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De raad van de gemeente Noordoostpolder,

gemeente

NOORDOOSTPOLDER
RAAD

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 13 september 2019, no. 
19.0001600;

BESLUIT:

De ingekomen stukken conform het voor:

Aldus besloten in de openbare vergaderi 
van 23 september 2019.
De griffier, de voorzitb

te handelen.


