
 

Emmeloord, 27 mei 2021

Onderwerp
Ingekomen stukken.

Aan de raad.

De volgende stukken voor de gemeenteraad zijn binnengekomen:

A. Voor kennisgeving aan te nemen:
01 Een op 15 april ontvangen mail (202104191871) van Raden in Verzet betreffende 

Voortgangsnotitie 15 april 2021
BFE

02 Een op 20 april ingekomen mail (202104222058) van Stimuland betreffende Participatieplaat; 
voor een gedragen omgevingsvisie

WO

03 Een op 22 april ingekomen mal (202104222060) van Stichting Leven met de Aarde betreffende 
Wereld Aarde dag in uw gemeente

WO

04 Een op 22 april ingekomen mail (202104262111) van burger betreffende BO-MIRT 'Deltaplan 
en van plane to train' in combinatie met de Lelylijn naar Hamburg (bijlages zijn op te vragen bij 
de griffie)

WO

05 Een op 22 april ingekomen mail (202104282137) van NHK (stichting Nederlandse Haarden- en 
Kachelbrache) betreffende rapport ‘Basis voor beleid houtstook en luchtkwaliteit’

WO

06 Een op 23 april ingekomen mail (202104262117) van VNG betreffende Ledenbrief - 
Compensatie tekorten Jeugdzorg

SLZ

07 Een op 23 april ingekomen mail (202104282140) van Bureau Objectief betreffende Landelijk 
onderzoek naar de naleving van de leeftijdsgrens bij alcohol- en tabaksverkoop 2020

SLZ

08 Een op 26 april ingekomen mail (202104262118) van gemeente Peel en Maas betreffende 
Aangenomen motie Vreemd aan de orde van de Dag - Borstonderzoek Vrouwen

SLZ

09 Een op 26 april ingekomen mail (202104292193) van Regio Zwolle betreffende Persbericht 
Jaarverslag 2020 Regio Zwolle - De regio vaart een duidelijke koers

BFE

10 Een op 29 april ingekomen mail (202104292175) van burger betreffende visie mobiliteit in 
concept van de gemeente Groningen (bijlagen zijn op te vragen bij de griffie)

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)

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:

01 Nota Aandeelhoudersvergadering WerkCorporatie B.V. SLZ
02 Vragen en toezeggingen commissies 15, 16 en 17 maart 2021 (compleet) Raad
03 Nota Rapportage informatieveiligheid en ENSIA 2020 BFE
04 Nota Jaarrapportage 2020 Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek BFE
05 Nota Jaarverantwoording kinderopvang 2020 SLZ
06 Nota Beleidsplan en bedrijfsplan ZLF (Zelfstandigen Loket Flevoland) SLZ
07 Nota Subsidievaststelling StEP 2019 SLZ
08 Nota Opheffen Zwemstrand Zwolse Hoek WO
09 Nieuwsbericht Bouwactiviteiten Centrum Oost WO
10 Nota Project ‘De ‘slimme’ buitenweg’ WO



11 Nota Stand van zaken samenwerking en lobby van de provincie Flevoland WO

E. De door het college van burgemeester en wethouders beantwoorde 
politieke vragen (art. 40 RvO) naar het door het college gevoerde beleid:

De agendacommissie.

Namens deze,
R.F. Wassink, raadsgriffier




