
 

 
 

 

Emmeloord, maart 2019. 

 

Onderwerp 

Ingekomen stukken. 

 

 

Aan de raad. 

 

 De volgende stukken voor de gemeenteraad zijn binnengekomen: 

 

A. Voor kennisgeving aan te nemen: 

01 Een op 21 januari 2019 ingekomen mail afkomstig van een inwoner over de 

bomenkap in de gemeente. 

WO 

02 Een op 21 januari 2019 ingekomen brief afkomstig van een inwoner over het 

voorstel voor een overdekte fietsenstalling op De Deel. 

WO 

03 Een op 22 januari ingekomen mail afkomstig van Let’s Talk About Tech over de 

5G Space Appeal. 

Raad 

04 Een op 28 januari 2019 ingekomen mail afkomstig van het Nederlands Centrum 

Jeugdgezondheid over Alliantie Kinderarmoede. 

SLZ 

05 Een op 30 januari 2019 ingekomen mail afkomstig van het college van 

burgemeester en wethouders van de gemeente Maastricht over het 

Kinderpardon. 

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 28 januari 2019 ingekomen brief (017166378) aan het college, in 

afschrift aan de raad, afkomstig van een inwoner over het installeren van 

snellaadpalen gevoed door windturbines. 

WO 

02 Een op 25 januari 2019 ingekomen brief (017166519) aan het college, in 

afschrift aan de raad, afkomstig van een advocaat namens inwoners over de 

herinrichting van het gebied tussen de Koningin Julianastraat en De Deel. 

WO 

03 Een op 4 februari 2019 ingekomen brief (017167840) aan het college, in 

afschrift aan de raad, afkomstig van het bestuur van een buurthuis met het 

verzoek tot aanpassing van de OZB heffing 2019. 

BFE 

04 Een op 2 februari 2019 ingekomen e-mail (017168559) aan het college, in 

afschrift aan de raad, afkomstig van een inwoner over het strooibeleid. 

WO 

05 Een op 4 februari 2019 ingekomen brief (017167889) aan het college, in 

afschrift aan de raad, afkomstig van een advocaat namens de herinrichting van 

het gebied tussen de Koningin Julianastraat en De Deel. 

WO 

06 Een op 4 februari binnengekomen mail afkomstig van een inwoner over het 

parkeren aan de Espelerlaan en het parkeerbeleid. 

WO 

 

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 Rapportage Monitor 2017-2018 archeologie en monumenten Noordoostpolder.  BFE 

02 Stichting Carrefour, Welzijn Noordoostpolder vaststellingsbeschikking 2017. SLZ 

03 Nota Realisatie nieuwe jeu de boulesbanen Sportlaan. WO 

04 Nota Grondprijzen 2019. BFE 

05 Nota Cofinanciering leaderproject Voedselbos Emmeloord. WO 



 

06 Vragen en toezeggingen raadsvergadering 17 december 2018 compleet Raad 

07 Nota Plan van aanpak sanering asbestdaken Noordoostpolder WO 

08 Nota Praktijktest landelijke toegankelijkheid Maatschappelijke Opvang 2018. SLZ 

09 Memo Woningmarktmonitor en Kernvoorraadonderzoek 2018. WO 

10 Memo Vervolg werkconferentie taal Noordoostpolder. SLZ 

11 Memo Vernieuwing van wijkcentrum De Zuidert. WO 

12 Nota Subsidieverlening Carrefour 2019. SLZ 

13 Nota Subsidieverlening ZONL 2019. SLZ 

14 Nota Proef mobiele milieustraat. WO 

15 Memo over NOPLINC februari 2019. BFE 

16 Vragen en toezeggingen commissie 14 januari 2019 niet compleet. Raad 

17 Vragen en toezeggingen raadsvergadering 28 januari 2019 niet compleet. 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 PvdA over de Jeugdhulp op AZC. SLZ 

02 Beantwoording vragen ONS over NOPLINC. BFE 

03 Beantwoording vragen CDA over de letters op De Golfslag. WO 

04 Beantwoording vragen CU SGP over Jaarplan 2019 Cultuurbedrijf. SLZ 

05 Beantwoording vragen deel 2 CU SGP over Jaarplan 2019 Cultuurbedrijf. SLZ 

 

          

De heer R.F. Wassink,  

raadsgriffier. 


