
 
 

Emmeloord, 8 juli 2019. 

 

Onderwerp 

Ingekomen stukken. 

 

 

Aan de raad. 

 

 De volgende stukken voor de gemeenteraad zijn binnengekomen: 

 

A. Voor kennisgeving aan te nemen: 

01 Een op 23 mei 2019 ingekomen e-mail, inclusief interactieve informatie, 

(017147336) van het Kennisplatform Veehouderij en humane gezondheid over 

meer bekendheid geven aan het aanbod. 

SLZ 

02 Een op 24 mei 2019 ingekomen brief (017147424) van het Ministerie van 

Economische Zaken en Klimaat over besluiten fase 2 Windplan Blauw. 

WO 

03 Een op 26 mei 2019 ingekomen e-mail, inclusief bijlagen, (017147498) van UN 

Women Nederland met het verzoek om dit jaar deel te nemen aan de 

wereldwijde Orange the World campagne tegen geweld tegen vrouwen. 

SLZ 

04 Een op 27 mei 2019 ingekomen e-mail, inclusief motie, (017147996) van de 

gemeente Bunschoten over ambulante handel. 

BFE 

05 Een op 1 juni 2019 ingekomen brief (017147977) van een burgerraadslid over 

de beëindiging van het burgerraadslidmaatschap voor de fractie SP. 

Raad 

06 Een op 7 juni 2019 ingekomen e-mail, inclusief bijlagen, (017144588) van een 

inwoner over o.a. een aangenomen motie over het project “Lelylijn” (Groningen 

HS = Internationale knoop zie Brabant & Eindhoven (Lelylijn, Nedersaksenlijn, 

Wunderline en HSL). 

WO 

07 Een op 7 juni 2019 ingekomen brief (017148423) van het Ministerie van 

Economische Zaken en Klimaat over wijzigingsbesluiten Windplan Blauw. 

WO 

08 Een op 25 juni 2019 ingekomen brief van GGD Flevoland over de 

vaccinatiegraad in Flevoland, inclusief rapport vaccinatiegraad in Flevoland, april 

2019. 

Raad 

 

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 11 juni 2019 in kopie ontvangen e-mail (017199197) van Continentie 

Stichting NL over vragenlijst toilettenbeleid in onze gemeente. 

SLZ 

 

C.  Voor advies in handen van burgemeester en wethouders: 

01   

 

D. Memo’s, besluiten en overige door het college ter informatie aan de 

 gemeenteraad aangeboden stukken 

01 Nota AvA HVC. De bijlagen zijn via de griffie op te vragen. BFE 

02 Raadsmemo stand van zaken MITC. BFE 

03 Nota Rapportage informatieveiligheid en ENSIA-verantwoording 2018, inclusief 

rapportage informatieveiligheid en privacy 2018 en de collegeverklaring. 

BFE 

04 Nota jaarverslag VTH, inclusief jaarverslag. BFE 



05 Onderzoeksrapport 13a, inkoopbeleid en afwijkingen 2015-2017. BFE 

06 Vragen en toezeggingen commissie 18 maart 2019 (niet compleet). Raad 

07 Vragen en toezeggingen commissie 20 mei 2019 (niet compleet). Raad 

08 Toelichting clientervaringsonderzoek Wmo, inclusief bijlagen. SLZ 

09 Nota afwijzen subsidie aanvragen 2019. SLZ 

10 Nota Opvanggroepen Onderwijs in de Noordoostpolder, inclusief bijlagen. SLZ 

11 Jaarverslag Mediation. Raad 

12 Vragen en toezeggingen 14 januari 2019 compleet. Raad 

13 Memo Uitvoering motie Mantelzorgcompliment.  Raad 

14 Nota gebiedspromotie; van promotie naar profilering, inclusief startnotitie. Raad 

 

E. De door het college van burgemeester en wethouders beantwoorde  

 politieke vragen (art. 39) naar het door het college gevoerde beleid: 

01 Beantwoording vragen CU-SGP over pleegzorg. SLZ 

02 Beantwoording vragen CU-SGP over lachgas. SLZ 

03 Beantwoording vragen PU over de Poldertoren. WO 

04 Beantwoording vragen D66 over onttrekking aan de openbaarheid Franc. WO 

 

          

De heer R.F. Wassink,  

raadsgriffier. 


