
 

 
 

 

Emmeloord, oktober 2018. 

 

Onderwerp 

Ingekomen stukken. 

 

 

Aan de raad. 

 

 De volgende stukken voor de gemeenteraad zijn binnengekomen: 

 

A. Voor kennisgeving aan te nemen: 

01 Een op 24 september 2018 ingekomen nieuwsbrief afkomstig van de Alliantie 

Samen werken voor werk over de bijzondere weg naar werk. 

BFE 

02 Een op 10 oktober 2018 ingekomen brief (017127580) afkomstig van de 

Nationale Ombudsman, inclusief het rapport “een valse start” een onderzoek naar 

behoorlijke inburgering en een samenvatting van dit rapport. 

SLZ 

03 Een op 11 oktober 2018 ingekomen e-mail (017127819), inclusief bijlagen, 

afkomstig van een inwoner over Wunderline 2035, HSL 2050 en Duits spoorbeleid 

vanaf 5 oktober 2018. De bijlagen zijn via de griffie op te vragen. 

WO 

04 Een op 12 oktober 2018 ingekomen e-mail (594943), inclusief motie (594944), 

afkomstig van de gemeente Enschede over Kinderpardongemeente. 

SLZ 

05 Een op 11 oktober 2018 ingekomen e-mail (017127878), inclusief bijlagen, over 

Follow-up taartenactie afkomstig van Defence for Children. 

SLZ 

06 Een op 11 oktober 2018 ingekomen e-mail (017127893), inclusief jaarverslag, 

afkomstig van Regio Zwolle. 

BFE 

07 Een op 17 oktober 2018 ingekomen brief (017127986) afkomstig van een 

inwoner over ook voor onze bevrijders vlaggen op Bevrijdingsdag. 

BFE 

 

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   

 

C.  Voor advies in handen van burgemeester en wethouders: 

01 Een op 1 oktober 2018 ingekomen brief (592731) afkomstig van 

Samenwerkingsstichting Scholengroep Voorgezet Onderwijs Noordoostpolder en 

Lemsterland over verzoek tot goedkeuring statutenwijziging 

Samenwerkingsstichting Scholengroep Voortgezet Onderwijs Noordoostpolder en 

Lemsterland. 

SLZ 

 

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

 gemeenteraad aangeboden stukken 

01 Raadsmemo voortgang Emmelhage. WO 

02 Vragen en toezeggingen commissies 17 september 2018. Raad 

03 Stand van zaken van (nog) in uitvoering zijnde moties. Raad 

04 Nota subsidie peuterspeelzaalwerk 2017 (18.0000551) SLZ 

05 Raadsmemo Ontwikkelingen schulddienstverlening. SLZ 

06 Nota vervangen verkeersinstallatie Leeuwenkruising (18.0000654). WO 

07 Nota Subsidievaststellingen 2017 programma 2 (Diverse subsidies sociale 

leefomgeving) (18.0000550). 

SLZ 

08 Nota Subsidievaststelling 2017 diverse subsidies sociaal domein (Programma 6) 

(18.0000552). 

SLZ 



 

09 Memo en programmaplan Noordoostpolder de Ruimte. WO 

10 Raadsmemo cijfers inburgering Noordoostpolder. SLZ 

11 Raadsmemo zienswijze Programma van Eisen aanbesteding OV, inclusief 

zienswijze aanbesteding openbaar vervoer. 

WO 

 

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 Brug Moerasandijviestraat Emmeloord. WO 

02 Beantwoording vragen GL over hitte en droogte WO 

03 Beantwoording vragen D66 over zonneweides WO 

04 Beantwoording vragen VVD over WOZ en Zonnepanelen WO 

05 Beantwoording vragen CDA over stand van zaken Social Firm. BFE 

06 Beantwoording vragen PvdA over oplaadpaal elektrische auto’s. WO 

 

          

De heer R.F. Wassink,  

raadsgriffier. 


