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Emmeloord, 13 maart 2020.

Onderwerp
Ingekomen stukken.

Aan de raad.

De volgende stukken voor de gemeenteraad zijn binnengekomen:

A. Voor kennisgeving aan te nemen:
01 Een op 14 februari ingekomen brief (17166809) van Leds make a difference over regeling WO

reductie energieverbruik (RRD)
02 Een op 17 februari ingekomen e-mail inclusief bijlage (17166551) van gemeente Nieuwegein BFE 

over motie Vreemd "Samen Trap-op-trap-af'
03 Een op 14 februari ingekomen e-mail (17166834) van burger over 2de brandbrief 5G straling BFE
04 Een op 17 februari ingekomen e-mail inclusief bijlage (177166828) van gemeente Almelo over Raad

motie Behoud autonomie lokale rekenkamerfuncties
05 Een op 14 februari ingekomen persbericht (17167056) van Regio Zwolle over Kabinet investeert BFE 

225 miljoen euro in Regio Zwolle
06 Een op 18 februari ingekomen e-mail van inwoner (17167196) over belangrijk inzake 5G BFE
07 Een op 22 februari ingekomen e-mail (17167671)van burger over Nederlandse Raad

(Oorlogs)misdaden tot en met de Genocide door de Republiek Indonesië op (voormalig) 
Nederlands-Nieuw-Guinea

08 Een op 23 februari ingekomen e-mail (17167677)van burger over Trein naar Berlijn via Keulen? WO 
Routes Noordoost-Nederland

09 Een op 20 februari ingekomen e-mail van burger (17167679) over BO-MIRT Kabinetsreactie op WO 
herijking TEN-T ruimte voor de regio on het in Brussel zelf in te vullen

10 Een op 21 februari ingekomen brief (17167685)van gemeente Zeewolde over zienswijze BFE
aanpassing GR Veiligheidsregio Flevoland

11 Een op 25 februari ingekomen e-mail (171157434) van gemeente Hilvarenbeek over motie 5G BFE
12 Een op 3 maart ingekomen mail(017168494) van gemeente Urk over motie afschaffen BFE

verhuurdersheffing
13 Een op 2 maart ingekomen mail(017168505) van de RKC betreffende het jaarverslag 2019 en Raad 

Onderzoeksplan 2020
14 Een op 28 februari ingekomen mail (017168172) van Gemeente Drechterland betreffende Motie BFE/W

financiële bijdrage van Rijk voor Omgevingswet O
15 Een op 2 maart ingekomen mail (017168461) van Raadsgriffie gemeente Enschede betreffende BFE 

Motie ‘stop de begrotingserosie als gevolg van de decentralisaties’
16 Een op 4 maart ingekomen mail (017168677) van de gemeente Waadhoeke betreffende Motie WO 

‘afschaffen verhuurdersheffing’
17 Een op 6 maart ingekomen mail (017169030) van PerSaldo over het PGB SLZ
18 Een op 5 maart ingekomen mail (017168805)van de gemeente Zandvoort over de aangenomen BFE

motie opheffen verhuurdersheffing
19 Een op 7 maart ingekomen mail (017168909) van Eerlijk over straling over Video-oproep aan BFE 

Regering en Tweede Kamer inzake gezondheidsrisico's straling en moratorium 5G
20 Een op 6 maart ingekomen mail (017169081) van burger betreffende De 5G-krant-1e nummer BFE
21 Een op 9 maart ingekomen mail (017169090) van Flevomeer bibliotheek betreffende Factsheet SLZ

2019
22 Een op 10 maart ingekomen mail (017169093) van Veiligheidsregio Flevoland betreffende SLZ

Raadsinformatiebrief Corona
23 Een op 10 maart ingekomen mail (017169098) van burger betreffende tegenargumentatie WO

energiecentrale Kuinderpolder



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 19 februari ingekomen brief (17167281) van Sportvereniging Ens over toepassing 
woningtarief voor de OZB voor sportaccommodaties i.p.v. het hogere tarief voor niet-woningen

02 Een op 8 maart ingekomen mail(017169091) van burger betreffende burgerinitiatief: 
camperplekken Emmeloord

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
01 Vragen en toezeggingen commissies 2 december 2019 
02 Memo aanpassing proces financiële grip in het sociaal domein 
03 Vragen en toezeggingen raad 27 januari 2020(niet compleet)
04 Informatie betreffende Corona virus 
05 Memo voortgang centrum
06 Rapport en persbericht faillissementen MC Slotervaart en MC IJsselmeerziekenhuizen 
07 Collegevoorstel subsidies peuteropvang en we
08 Vragen en toezeggingen raadsvergadering 24 februari 2020 (niet compleet)
09 Vragen en toezeggingen commissies 10 februari 2020 (niet compleet)
10 Collegevoorstel Nieuwe Natuur Schokland

E. De door het college van burgemeester en wethouders beantwoorde 
politieke vragen (art. 40 RvO) naar het door het college gevoerde beleid:

01 Beantwoording vragen PvdA over voortgangsrapportage opdracht burgemeester 
02 Beantwoording vragen ONS Noordoostpolder over 5G in Noordoostpolder 
03 Beantwoording vragen PU over afronding fietsrondje Noordoostpolder

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

gelezen het voorstel van de griffier van 13 maart 2020, no. 20.0000478;

BESLUIT:

De ingekomen stukken conform het voorstel af te handelen.
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