
  
  

  
Aan de leden van de gemeenteraad  
 
Hierbij nodig ik de leden van de gemeenteraad uit tot het houden van een openbare vergadering op 
donderdag 18 december 2014 om 19.15 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. 
 
De voorzitter, 
Burgemeester mr. A.B.L. de Jonge 
 
 
AGENDA:  
1. Opening, agenda, notulen, besluitenlijst en mededelingen 
a.        Opening 
b. Vaststellen agenda 
c. Vaststellen openbare notulen d.d. 27 november 2014 
d. Vaststellen openbare besluitenlijst d.d. 27 november 2014 
e. Mededelingen 
 
 
2. Ingekomen brieven aan de raad 
Ingekomen zijn de volgende aan de raad gerichte brieven. In overeenstemming met het presidium 
stel ik de volgende procedure van afhandeling voor. 
 
Week 47 

1. Een brief d.d. 17-11-2014 van de heer D. Petrusma, griffier betreffende schriftelijke vragen 
van de fractie ChristenUnie en fractie GroenLinks inzake Bed, brood en bad voor 
vreemdelingen, ingeschreven onder nummer I/14.11850. Voorgesteld wordt de brief in 
handen van het presidium te stellen. 

2. Een brief d.d. 18-11-2014 van het College betreffende Jaarplan 2014 en 
minimabeleidsplan 2015-2018, ingeschreven onder nummer I/14.11859. Voorgesteld 
wordt de brief voor kennisgeving aan te nemen. 

3. Een brief d.d. 18-11-2014 van Raad voor de financiële verhoudingen betreffende Advies 
“tussen betalen en bepalen, publieke bekostiging van maatschappelijk initiatief”, 
ingeschreven onder nummer I/14.11888. Voorgesteld wordt de brief voor kennisgeving 
aan te nemen. 

4. Een brief d.d. 19-11-2014 van het College betreffende aanpassing sporthallen ’t Dok t.b.v. 
rolstoelgebruikers, ingeschreven onder nummer I/14.11941. Voorgesteld wordt de brief 
voor kennisgeving aan te nemen. 

5. Een brief d.d. 20-11-2014 van de heer A.B.L. de Jonge, burgemeester betreffende 
Vogelgriep maatregelen, ingeschreven onder nummer I/14.12045. Voorgesteld wordt de 
brief voor kennisgeving aan te nemen.  

6. Een brief d.d. 20-11-2014 van Inspectie van het onderwijs betreffende rapport “Kwaliteit 
gemeentelijk toezicht kinderopvang 2013/2014, ingeschreven onder nummer I/14.11996. 
Voorgesteld wordt de brief voor kennisgeving aan te nemen. 

7. Een brief d.d. 20-11-2014 van mevrouw P. van Vlaanderen-Gatsonides betreffende 
Veiligheid voor dier en mens, ingeschreven onder nummer I/14.12033. Voorgesteld wordt 
de brief voor kennisgeving aan te nemen. Brief is doorgestuurd naar de Provincie met 
verzoek de brief in behandeling te nemen. 

Week 48 
8. Een brief d.d. 24-11-2014 van het College betreffende Grondprijzen 2015, ingeschreven 

onder nummer I/14.12193. Voorgesteld wordt de brief voor kennisgeving aan te nemen. 
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9. Een brief d.d. 25-11-2014 van AbvaKabo betreffende Tijdelijke contracten SW-werknemers 
Impact, ingeschreven onder nummer I/14.12191. Voorgesteld wordt de brief voor 
kennisgeving aan te nemen. 

10. Een brief d.d. 25-11-2014 van het College betreffende Voorlopig gebundelde uitkering 
2015, ingeschreven onder nummer I/14.12270. Voorgesteld wordt de brief voor 
kennisgeving aan te nemen. 

11. Een brief d.d. 26-11-2014 van het College betreffende Financiële situatie Stichting Impact 
en procesafspraken met gemeente Kampen over vervolg business case Participatiewet, 
ingeschreven onder nummer I/14.12333. Voorgesteld wordt de brief voor kennisgeving 
aan te nemen. 

12. Een brief d.d. 26-11-2014 van het College betreffende beantwoording schriftelijke vragen 
ex artikel 41 Reglement van Orde van de fractie ChristenUnie inzake 
Duurzaamheidsleningen, ingeschreven onder nummer I/14.12405. Voorgesteld wordt de 
brief in handen van het presidium te stellen. 

13. Een brief d.d. 27-11-2014 van mr. A.B.L. de Jonge, burgemeester betreffende Stand van 
zaken woninginbraken, ingeschreven onder nummer I/14.12404. Voorgesteld wordt de 
brief voor kennisgeving aan te nemen. 

14. Een brief d.d. 28-11-2014 van het College betreffende kosten leerlingenvervoer 2014, 
ingeschreven onder nummer I/14.12473. Voorgesteld wordt de brief voor kennisgeving 
aan te nemen. 

Week 49 
15. Een brief d.d. 01-12-2014 van het College betreffende Resultaten 

Stimuleringsmaatregelen woningbouw, ingeschreven onder nummer I/14.12615. 
Voorgesteld wordt de brief voor kennisgeving aan te nemen. 

16. Een brief d.d. 04-12-2014 van het Ministerie van binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties 
betreffende de geïndexeerde bedragen per 1 januari 2015 , ingeschreven onder nummer 
I/14.12720. Voorgesteld wordt de brief voor kennisgeving aan te nemen. 

17. Een brief d.d. 04-12-2014 van het College betreffende Ontwikkelingen AMHK , 
ingeschreven onder nummer I/14.12798. Voorgesteld wordt de brief voor kennisgeving 
aan te nemen. 

18. Een brief d.d. 04-12-2014 van het College betreffende de beantwoording van de 
schriftelijke vragen ex artikel 41 van de fractie D66 inzake Windmolenbeleid,  ingeschreven 
onder nummer I/14.12797. Voorgesteld wordt de brief in handen van het presidium te 
stellen. 

19. Een brief d.d. 04-12-2014 van het College betreffende besteding middelen voor 
beleidsregels tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten , ingeschreven onder 
nummer I/14.12796. Voorgesteld wordt de brief voor kennisgeving aan te nemen. 

 
 
3. Vragen aan burgemeester en wethouders.  
Vragen aan burgemeester en wethouders uiterlijk 24 uur voor de vergadering schriftelijk bij de 
griffier inbrengen. 
 
 
4. Voorstel van het presidium: 
4.a Benoeming tot burgerraadslid voor de fractie van de ChristenUnie mevrouw 
 F.M. Hotting-Niewold  
 
 
5. Voorstellen van het college: akkoordstukken 
5.a Jaarprogramma Dienstverlening 
5.b Vaststelling bestemmingsplan Dronten-Boudewijnlaan 19 (9022) 
5.c Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur (hierna AVOI) vast te stellen met ingang 

van 1 januari 2015 
5.d. Legesverordening 2015 
5.e. Verordening OZB 2015 
5.f Controleprogramma 2014-2016 
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6. Voorstellen van het college: bespreekstukken  
6.a Maatwerkoplossingen De Gilden  
6.b Slotrapportage 2014 
 
 
7. Voorstellen van het presidium:  
7.a Verordening fractievergoeding 2015 
7.b Overstap naar digitaal werken 
 
 
8. Beantwoording schriftelijke vragen ex artikel 41 van het Reglement van Orde van de 

raad 
8.a Beantwoording van de schriftelijke vragen van de fractie van de Christen Unie over 

duurzaamheidslening 
8.b Beantwoording van de schriftelijke vragen van de fractie van D66 over windmolenbeleid 
 
 
9. Sluiting  
 
 
Voor de ongewijzigde voorstellen wordt verwezen naar de vergaderstukken van de raadscommissie 
van 4 december 2014 
 
 


