
 

Emmeloord, 28 oktober 2021

Onderwerp
Ingekomen stukken.

Aan de raad.

De volgende stukken voor de gemeenteraad zijn binnengekomen:

A. Voor kennisgeving aan te nemen:
01 Een op 5 oktober ingekomen mail (202110079523) van Hiswa Recron betreffende Bijlagen 

Samenwerken aan een gastvrij gemeente
BFE

02 Een op 29 september ingekomen mail (202110079528) van VNG betreffende Lbr. 21/069 - 
VNG-reactie op de Rijksbegroting 2022

Raad

03 Een op 12 oktober ingekomen mail (202110129672) van commissielid betreffende beëindiging 
commissielidmaatschap

Raad

04 Een op 13 oktober ingekomen mail (202110149714) van NVVR Betreffende 
Onderzoeksrapport ‘Het gezag van de gemeenteraad’

Raad

05 Een op 11 oktober ingekomen mail (202110149720) van inwoner betreffende Ontbreken 
vergaderstuk Commissie WO inzake agendapunt 9 (Ontwerp) VVGB voor een bouwplan voor 
19 appartementen en kantoorruimte

WO

06 Een op 14 oktober ingekomen mail (202110149733) van gemeente Vught betreffende 
aangenomen motie Borstonderzoek vrouwen

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 6 oktober in CC aan de raad ingekomen mail (202108247826) van inwoner 
betreffende Wijkpark Emmelhage - Reactie op collegereactie (D02)

WO

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: (bijlagen zijn op te vragen bij de Griffie)

01 Nota Subsidie SCME (Stichting Centrummanagement Emmeloord) 2021 vanuit BIZ-heffing WO
02 Collegereactie op in CC aan de raad gestuurde mail (202108247826) van 19 september van 

inwoners betreffende Wijkpark Emmelhage 
WO

03 Vragen en toezeggingen Commissies 30 augustus en 1 september (niet compleet) Raad
04 Nota Vaststelling subsidie 2020 Carrefour SLZ
05 Collegereactie op e-mail inwoner (202108247824) betreffende Kavel 3 Creil (publicatie: 

vrijdag 15-10-2021)
WO

06 Nota Jaarverslag Leerplicht en RMC 2020-2021 SLZ

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

01 Beantwoording vragen CU-SCP OZB-opbrengsten agrariers in Noordoostpolder BFE
02 Beantwoording vragen CU-SGP Effecten septembercirculaire BFE

De agendacommissie.



Namens deze,
R.F. Wassink, raadsgriffier


