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Emmeloord, 11 februari 2022

Onderwerp
Ingekomen stukken.

Aan de raad.

De volgende stukken voor de gemeenteraad zijn binnengekomen:

A. Voor kennisgeving aan te nemen:
01 Een op 24 januari ingekomen mail (2022012513431) van burger betreffende Verhaal Deltaplan WO

verandert in Friesland verhaal Lelylijn
02 Een op 27 januari ingekomen mail (2022012713519) van Nederlandse Vereniging WO

Omwonenden Windenergie (NLVOW) betreffende Pleidooi om eventuele plannen voor 
windenergie in uw gemeente te temporiseren

03 Een op 28 januari ingekomen mail (2022012813558) van Stichting Polderwijs betreffende WO
Verzoek huren locatie voormalige basisschool Klimop Nagele

04 Een op 29 januari ingekomen mail (2022020163679) van Stichting Wandelnet betreffende WO
Terugblik wandel/voetgangersontwikkelingen in Flevoland 2021

05 Een op 28 januari ingekomen mail (2022020163683) van Nakad Law betreffende Consultatie SLZ 
EU Commissie over de rule of law

06 Een op 02 februari ingkomen mail (2022020263748) van Gemeente Putten betreffende SLZ
Aangenomen motie borstonderzoek

07 Een op 3 februari ingekomen mail (2022020363829) van RES Flevoland betreffende WO
Informatiebrief Volksvertegenwoordigers RES 2.0

08 Een op 3 februari ingekomen mail (2022020363807) van Gemeente Leeuwarden betreffende SLZ 
Aangenomen motie behoud kinderhartchirugie UMCG

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 23 januari ingekomen mail (2022012513425) van inwoner betreffende Informatiebrief WO 
kavel Creil

C. Voor advies in handen van burgemeester en wethouders:
01

D. Memo’s, besluiten en overige door het college/de burgemeester ter informatie aan de
gemeenteraad aangeboden stukken: (bijlagen zijn op te vragen bij de Griffie)

01 Brief Burgemeester betreffende Veiligheidsbeeld 2021 BFE
02 Memo aan de raad - Overzicht Corona najaar 2021 Raad
03 Memo aan de raad - Fietspad Zwartemeerdijk WO
04 Nota Huur horecaterrassen 2021 BFE
05 Nota Beleidsregels giften en schadevergoedingen (link naar betreffende toezegging) SLZ
06 Afschrift van brief aan Provincie Flevoland betreffende beleid mogelijkheden extra WO

woningen op agrische erven (link naar betreffende toezegging)
07 Nota Subsidieverlening Kinderboerderij 2022 SLZ
08 Lijst van toezeggingen - gewijzigd vanaf 08-11-2021 Raad

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 CU-SGP over Ijsbaan in de voorjaarsvakantie SLZ



02 Beantwoording vragen GroenLinks over Internetverbinding AZC Luttelgeest

De agendacommissie.

Namens deze,
R.F. Wassink, raadsgriffier

SLZ



De raad van de gemeente Noordoostpolder,

gelezen het voorstel van de griffier, no. 2022.00086 van 11 februari 2022;

gemeente

NOORDOOSTPOLDER
RAAD

BESLUIT:

De ingekomen stukken conform het voorstel af te handelen. 

Aldus besloten in de openbare vergadering van 16 februari 2022,


