
  
  

 
Aan de leden van de gemeenteraad  
 
Hierbij nodig ik de leden van de gemeenteraad uit tot het houden van een openbare vergadering op 
donderdag 20 februari 2014 om 19.30 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. 30 januari 2014 
d. Vaststellen openbare besluitenlijst d.d. 30 januari 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 4 

1. Een brief d.d. 21-01-2014 van het College betreffende Afronding ombuigingen 2012-2015, 
ingeschreven onder nummer I/14.00796. Voorgesteld wordt de brief voor kennisgeving 
aan te nemen. 

2. Een brief d.d. 22-01-2014 van de VNG betreffende Aanbiedingsbrief handreiking 
Houdbare Gemeentefinanciën, ingeschreven onder nummer I/14.00832. Voorgesteld 
wordt de brief voor kennisgeving aan te nemen. 

3. Een brief d.d. 23-01-2014 van Den Hollander Advocaten betreffende Onderbouwing 
zienswijze ontwerpplan Visvijverweg 14, ingeschreven onder nummer I/14.00875. 
Voorgesteld wordt de brief voor kennisgeving aan te nemen. 

4. Een brief d.d. 23-01-2014 van het College betreffende Lelystad Airport, ingeschreven 
onder nummer I/14.00912. Voorgesteld wordt de brief voor kennisgeving aan te nemen. 

5. Een brief d.d. 23-01-2014 van wethouder J.Ph. Engelvaart betreffende Stand van zaken 
herontwikkeling Flevomanege, ingeschreven onder nummer I/14.00874. Voorgesteld wordt 
de brief voor kennisgeving aan te nemen. 

6. Een brief d.d. 23-01-2014 van het College betreffende Consumentenonderzoek, 
ingeschreven onder nummer I/14.00911. Voorgesteld wordt de brief voor kennisgeving 
aan te nemen. 

7. Een brief d.d. 23-01-2014 van de heer H. Coors betreffende uitnodiging tot het bijwonen 
van de plechtigheid 4 mei herdenking, ingeschreven onder nummer I/14.00882. 
Voorgesteld wordt de brief voor kennisgeving aan te nemen. 

Week 5 
8. Een brief d.d. 27-01-2014 van de heer A.P. Dekker  betreffende verzoek handhaving 

Landelijk Gebied Dronten, ingeschreven onder nummer I/14.01010. Voorgesteld wordt de 
brief in handen van het college te stellen. 

9. Een brief d.d. 29-01-2014 van de griffier de heer D. Petrusma betreffende Aankondiging 
schriftelijke vragen ex artikel 41 RvO van de fractie GroenLinks inzake geluidsmeetpunt 
BHZ, ingeschreven onder nummer I/14.01317. Voorgesteld wordt de brief in handen van 
het presidium te stellen. 
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Week 6 
10. Een brief d.d. 03-02-2014 van het College betreffende eindevaluatie monitoring 

collegeprogramma 2010 - 2014, ingeschreven onder nummer I/14.01311. Voorgesteld 
wordt de brief voor kennisgeving aan te nemen. 

11. Een brief d.d. 04-02-2014 van de heer O. Paans voorzitter rekenkamer, betreffende 
jaarverslag rekenkamer 2013, ingeschreven onder nummer I/14.01352. Voorgesteld wordt 
de brief voor kennisgeving aan te nemen. 

12. Een brief d.d. 05-02-2014 van de heer O. Paans voorzitter rekenkamer, betreffende 
Onderzoek minimabeleid, ingeschreven onder nummer I/14.01423 en I/14.01488. 
Voorgesteld wordt de brief voor kennisgeving aan te nemen. 

13. Een brief d.d. 06-02-2014 van het College betreffende Normenkader accountantscontrole 
jaarrekening 2013, ingeschreven onder nummer I/14.01482. Voorgesteld wordt de brief 
voor kennisgeving aan te nemen. 

14. Een brief d.d. 07-02-2014 van het College betreffende Decembercirculaire gemeentefonds 
2013, ingeschreven onder nummer I/14.01489. 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. Voorstellen van het college: akkoordstukken 
a. Grondexploitatie nummer 8.125 Heuvelpark De Noord 
b. Voorbereidingsbesluit Hanzekwartier 
c. Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen 
d. Wijziging legesverordening 2014 
 
 
5. Sluiting  
 
 
Voor de ongewijzigde voorstellen wordt verwezen naar de vergaderstukken van de raadscommissie 
van 6 februari 2014  
 
 


