
 
 

Emmeloord, augustus 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 

gemeente Noordoostpolder over fietsoversteken. 

WO 

03 Een op 28 juni 2019 ingekomen e-mail (017150601) van een inwoner van de 

gemeente Noordoostpolder over de eikenprocessierups. 

WO 

04 Een op 9 juli 2019 ingekomen brief (017150944) van gemeente Heemstede, 

inclusief motie “Als we verder de trap af moeten, komen we onder water”. 

SLZ 

05 Een op 17 juli 2019 ingekomen e-mail, inclusief bijlage, van een inwoner over 

‘Lelylijn en de Highspeed 2 in de UK leerstof voor de Lelylijn’. 

WO 

06 Op 11 juli 2019 ter kennisgeving ingekomen stukken van de Veiligheidsregio: 

begeleidende brief, Jaarstukken 2018 en de Programmabegroting 2020 met 

meerjarenraming 2021-2023. Daarnaast de begrotingswijzigingen over 2019. 

BFE 

07 Jaarverslag 2018 Welstandscommissie gemeente Noordoostpolder. WO 

 

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 

het college, over verlenen omgevingsvergunning voor het bouwen van 6 silo’s 

en een weegburg aan het Rister 5 in Bant.  

WO 

02 Een op 28 juni 2019 ingekomen brief e-mail van Omgevingsdienst Flevoland & 

Gooi en Vechtstreek over definitieve begrotingswijziging 2019 (017150651) en 

begroting 2020 en Jaarstukken 2018 (017150771) en bestemming 

jaarrekeningresultaat 2018 OFGV, inclusief bijlagen. 

BFE 

03 Een op 13 juli 2019 ingekomen e-mail van een inwoner van de gemeente 

Noordoostpolder over geluidsoverlast Wildenburg Festival. 

WO 

04 Een op 7 augustus 2019 ingekomen e-mail van een inwoner over 

informatieverzoek inzake uitrol 5G netwerk. 

WO 

 

C.  Voor advies in handen van burgemeester en wethouders: 

01 Een op 23 juli 2019 ingekomen e-mail van de Veiligheidsregio met de 

Samenwerkingsovereenkomst (SOK) van de veiligheidsregio’s Flevoland, Gooi 

en Vechtstreek en de GGD’en in beide regio’s.  

BFE 

 

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 

Problematiek, inclusief lokale uitgangspunten zorglandschap. 

SLZ 



02 Nota Actualiseren normen- en toetsingskader rechtmatigheidscontrole 

jaarstukken 2018, inclusief normenkader, toetsingskader en aanpassingen 

normen en toetsingkader 2018. 

BFE 

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 

09 Rapport Toekomstverkenning zorg in Flevoland, bijlagen toegevoegd op 8 

augustus 2019. 

SLZ 

10 Nota Vergaderwijze college. WO 

11 Nota Verkoop grond aan de Jasmijnstraat in Emmeloord aan Aves. WO 

12 Nota Nader ruimtelijk kader zonneweides windmolengebied. WO 

13 Nota Subsidieaanvraag pilotproject Karwijhof in proeftuin aardgasvrije wijken WO 

14 Jaarrapportage 2018 Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek 

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

2019). 

BFE 

 

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. WO 

02 Beantwoording vragen VVD over bestemmingsplan Nieuwlandseweg, inclusief 

bijlagen. 

WO 

03 Beantwoording vragen PvdA over silo’s Bant. WO 

04 Beantwoording vragen VVD over Vaccinatiegraad. SLZ 

05 Beantwoording vragen CU-SGP over relatie motie TK “Zonneladder” en 

beleidskader “Zon in NOP”. 

WO 

06 Beantwoording vragen PU over Openbaar Vervoer tijdens spitsuren. WO 

 

          

De heer R.F. Wassink,  

raadsgriffier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


