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Besluitenlijst gemeenteraad gemeenfe 

Noordoostpolder NOORDÓOSTPOLDER 

Vergadering van de gemeenteraad 29 juni 2015 

Aanwezig: v o o r z i t t e r de heerA. van der Werff 

g r i f f i e r de heer R.F. Wassink 

raads leden de dames E. Blokhuis-Lindenbergh (VVD), E. van Elk (PU), 
T.G. Hoekstra (SP), H. van Keulen-Nentjes (CU-SGP), M.B.W. 
Uitdewilligen (CDA), W.J. Veendrick-Tiesinga (CDA), J.M. van 
de Velde (D66), S. Werkman (ONS) 
en de heren A.D. van de Beek (ONS), J. van der Boom (CDA), 
F.P.J. van Erp (CDA), M. Dekker (SP), T.J. van Dijk (CU-SGP), 
J.C.M. Goos (CDA), H.M. Hekkenberg (PvdA-GL), W.P. Keur 
(VVD) , H.J. Lambregtse (CU-SGP), L.H.M. Lammers (ONS), T. 
Nijdam (PvvP), J.L.M. Nijholt (SP), B.H. Reussing (CDA), J. 
Simonse (CU-SGP), J.W. Simonse (CU-SGP), T. van de Steen 
(PU), , R. van der Velde (PvdA-GL), G.P.F. Vilé (D66), G.J.J. 
van der Wal (CDA) en B. Wielenga (VVD). 

w e t h o u d e r s mevrouw H.R. Bogaards-Simonse (CDA), de heren W.C. 
Haagsma (PU), A. Poppe (CU-SGP), H.H. Suelmann (CDA) en 
H. Wijnants (VVD) 

Afwezig: T. Tuinenga (PU), T.J. van Dijk (CU-SGP) tot 14:15 uur (tijdens 
de behandeling van agendapunt 10), H.J. Lambregtse (CU-
SGP) tot 16:16 uur (tijdens behandeling van agendapunt 10). 

1. Opening 

De vergadering wordt om 13.30 uur geopend. 

2. Vaststell ing agenda 

3. Vaststel len besluitenlijst raadsvergadering 1 juni 2015. 
De besluitenlijst no. 321539 wordt ongewijzigd vastgesteld. 
4. Mededelingen 
Er zijn geen mededelingen gedaan. 

5. Ingekomen stukken 
De ingekomen stukken no. 326339 worden overeenkomstig het voorstel afgedaan. 

De fractie van CDA stelt een vraag over ingekomen stuk 'plan van aanpak 
beheersverordening (D15)'. 

6. Vragenhalfuur 
De fractie van CDA heeft vragen gesteld over het lange afstand wandelpad (ingekomen 
stuk A05) 

7. Verklaring van geen bedenkingen (VVGB) voor het real iseren van een 
modelvliegterrein bij de Verlengde Revisieweg te Emmeloord. 
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Besiuit: Zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen aangenomen. 
1. (Ontwerp) verklaring van geen bedenkingen (VVGB) af te geven voor het realiseren 

van een modelvliegterrein bij de Verlengde Revisieweg te Emmeloord. 
2. Indien tegen het ontwerpbesluit omgevingsvergunning geen zienswijzen naar voren 

worden gebracht die betrekking hebben op de VVGB, wordt deze geacht te zijn 
verleend door uw raad. 

8. Bijdrage aan de LAG voor LEADER 3. 

Besluit: Zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen aangenomen. 
1. in de derde LEADERperiode € 2.000 per jaar beschikbaar te stellen voor de bijdrage 

aan de LAG; 
2. hiervoor de l l e wijziging van de begroting 2015 vast stellen; 
3. de bijdrage voor de jaren 2016 t /m 2020 op te nemen in de programmabegroting 

2016-2019. 

9. Bestemmingsplan Landelijk gebied 2004, Uiterdijkenweg 7 te Luttelgeest 

Besluit: Zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen aangenomen. 
1. Het bestemmingsplan 'Landelijk gebied 2004, Uiterdijkenweg 7 te Luttelgeest' 

ongewijzigd vast te stellen. 
2. Dit plan met planidentificatie NL.IMRO.0171.BP00543-VS01 conform art 1.2.1 tot en 

met 1.2.4 van het Besluit ruimtelijke ordening in elektronische vorm vast te leggen en 
die vorm vast te stellen, waarbij gebruik gemaakt is van de ondergrond GBKN van 
september 2015. 

3. Geen exploitatieplan vast te stellen als bedoeld in afdeling 6.4 Wet ruimtelijke 
ordening. 

4. Het bestemmingsplan 'Landelijk gebied 2004, Uiterdijkenweg 7 te Luttelgeest' 
overeenkomstig artikel 3.8, lid 3, Wet ruimtelijke ordening bekend te maken. 

10. Voorjaarsrapportage 2015. 

Besluit: Zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen aangenomen. 
1. De voorjaarsrapportage 2015 vast te stellen. 
2. De 13e wijziging van de programmabegroting 2015 vaststellen. 

11. Perspectiefnota 2016-2019. 

Besluit: Zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen aangenomen. 
De perspectiefnota 2016-2019 vaststellen. 

De fractie van CU-SGP heeft een motie (2015-06- l la) 'Marknesserbrug' ingediend. 
Besluit: Aangenomen 
Voor : 24 (CDA, CU-SGP, PU, dhr. Wielenga (VVD), SP, dhr. van de Beek (ONS), PvdA-
GL, D66, PvvP) 
Tegen : 4 (mw. Blokhuis (VVD), dhr. Keur (VVD) mw. Werkman (ONS), dhr. Lammers 
(ONS) 
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De fractie van ONS heeft een motie ( 2015 -06 - l l b ) 'Vervolgonderzoek Stadshart' 
ingediend. 
Aangehouden. 
De fractie van ONS heeft een motie (2015-06- l lc) 'Open planproces Wro' ingediend. 
Ingetrokken. 

De fractie van PvvP heeft een motie (2015-06-l id) 'Wegbermen' ingediend. 
Aangehouden. 

De fractie van SP heeft een motie (2015-06- l le) 'Golfbaan' ingediend. 
Ingetrokken. 

De fractie van D66 heeft een motie (2015-06-l l f ) 'overheidsparticipatie' ingediend. 
Overgenomen door het college en daarom ingetrokken. 

De fractie van D66 heeft een motie (2015-06-l lg) 'budget dorpsvisies' ingediend. 
Aangehouden. 

De fractie van D66 heeft een motie ( 2015 -06 - l l h ) 'Wethouder duurzame ontwikkeling' 
ingediend. 
Ingetrokken 

De fractie van ONS heeft een motie (2015-06-l l i ) 'rotondes' ingediend. 
Overgenomen door het college en daarom ingetrokken. 

12. Herijking sociaal economisch beleid 2015-2018 

Besluit: Zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen aangenomen 

De fractie van D66 heeft een amendement (2015-06-12a) 'formulering speerpunten' 
ingediend. 
Besluit: aangenomen 
Voor : 15 (Mw. Veendrick (CDA), dhr. van der Wal (CDA), dhr. Goos (CDA) dhr. 
Reussing (CDA) CU-SGP, SP, D66, PvvP) 
Tegen : 13 (mw. Uitdewilligen (CDA), dhr. van Erp (CDA), dhr. van den Boom (CDA) 
PU, VVD, ONS, PvdA-GL) 

De fractie van PvdA-GL heeft een amendement (2015-06-12b) 'Emmeloord als unique 
selling point' ingediend. 
Overgenomen door het college en daarom ingetrokken. 

De fractie van SP heeft een amendement (2015-06-12c) 'garantiebanen' ingediend. 
Overgenomen door het college en daarom ingetrokken. 

De fractie van SP heeft een amendement (2015-06-12d) 'buitengewoon werkgevers' 
ingediend. 
Besluit: aangenomen 
Voor : 16 ( CU-SGP, SP, ONS, PvdA-GL, D66, PvvP) 
Tegen : 12 (CDA, PU, W D ) 

De fractie van VVD en CDA hebben een motie (2015-06-12a) 'snel internet buitengebied' 
ingediend. 
Ingetrokken na toezegging wethouder. 
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De fractie van VVD heeft een motie (2015-06-12b) 'prioriteit verwerkende industrie' 
ingediend. 
Na aanpassing overgenomen door de wethouder en daarom ingetrokken. 

De fractie van PvdA-GL heeft een motie (2015-06-12c) 'zuiderzeelijn' ingediend. 
Overgenomen door het college en daarom ingetrokken. 

13. Aanleg kunstgras(voetbal)veld SC Creil te Creil . 

Besluit: Zonder hoofdelijke stemming aangenomen met aantekening van het feit 
dat de SP tegen het voorstel is. 
1. Instemmen met de aanleg van een kunstgras(voetbal)veld bij SC Creil te Creil voor 

de noordelijke dorpen. 
2. De gemeenteraad voorstellen: 

a. een budget van maximaal € 309.000 beschikbaar te stellen ten behoeve van de 
realisatie van een kunstgras(voetbal)veld bij SV Creil te Creil; 
b. de 14e wijziging van de programmabegroting 2015 vast te stellen. 

14. Stand van zaken (financiële) inrichting Stichting Cultuurbedrijf. 

Besluit: Aangenomen 
1. Kennis te nemen van de resultaten Culturele Zaken en Theater 2014, de voorlopige 

startbalans van het Cultuurbedrijf per 1 januari 2015 en de eerste resultaten van het 
Cultuurbedrijf in 2015 in relatie tot de doelstellingen van de Subsidie 
uitvoeringsovereenkomst 2015-2018. 

2. In te stemmen met het verstrekken van een geldlening aan de Stichting 
Cultuurbedrijf Noordoostpolder. 

3. De 12e wijziging van de programmabegroting 2015 vaststellen. 

Voor : 19 (CDA, CU-SGP, PU, VVD, PvdA-GL) 
Tegen : 9 (SP, ONS, D66, PvvP) 

De fractie van ONS heeft een motie (2015-06-14c) 'lening software cultuurbedrijf' 
ingediend. 
Beslu i t : V e r w o r p e n 
Voor : 6 (ONS, D66, PvvP) 
Tegen : 22 (CDA, CU-SGP, PU, W D , SP, PvdA-GL) 

De fractie van ONS heeft een motie (2015-06-14d) 'eigendom kunstwerken' ingediend. 
Ingetrokken 

De fractie van CDA heeft een motie (2015-06-14e) 'overdracht inventaris en collectie' 
ingediend. 
Overgenomen door het college en daarom ingetrokken. 

15. Rapport rekenkamercommissie digitale dienstverlening. 

Besluit: Zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen aangenomen 
1. Kennis nemen van het rapport; 
2. De conclusies van het rapport onderschrijven en de gedane aanbevelingen overnemen. 
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16. Vaststel len 'Beleidsregel uitbreiding arbeiderserven Noordoostpoider'. 

Besluit: Zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen aangenomen. 
De Beleidsregel uitbreiding arbeiderserven Noordoostpolder vast te stellen. 

De fractie van SP heeft een amendement (2015-06-16) 'diepte arbeiderserf' ingediend. 
Besluit: Verworpen 
Voor : 5 (SP, dhr. Hekkenberg (PvdA-GL), dhr. Vilé (D66)) 
Tegen : 23 (CDA, CU-SGP, PU, VVD, ONS, dhr. van der Velde (PvdA-GL), mw. van de 
Velde (D66), PvvP) 

17. Vaststell ing bestemmingsplan 'Emmeloord, Emmelhage - herziening 2015' 
inclusief 'Welstandsbeleidsplan Emmelhage herziening fase Boswonen' . 

Besluit: Zonder hoofdelijke stemming aangenomen met aantekening van het feit 
dat de SP tegen het voorstel is. 

1. Instemmen met de 'Nota ambtshalve wijzigingen ten opzichte van ontwerp'; 
2. Het bestemmingsplan 'Emmeloord, Emmelhage - herziening 2015' overeenkomstig 

het gestelde onder 1 gewijzigd vaststellen; 
3. Het plan met planidentificatienummer NL.IMRO.0171.BP00547-VS01 conform art. 

1.2.1 tot en met 1.2.4 van het Besluit ruimtelijke ordening in elektronische vorm 
vastleggen, waarbij gebruik is gemaakt van de ondergrond GBKN, november 2014; 

4. Geen exploitatieplan als bedoeld in afdeling 6.4 Wet ruimtelijke ordening vaststellen; 
5. De bijlage bij de toelichting van het bestemmingsplan 'Welstandsbeleidsplan 

Emmelhage herziening fase Boswonen' als onderdeel van de 'Welstandsnota 
gemeente Noordoostpolder' vaststellen, het 'Welstandsbeleidsplan Emmelhage 
herziening fase Boswonen' vervangt de onderliggende oudere 
welstandsbeleidsplannen; 

6. Het bestemmingsplan 'Emmeloord, Emmelhage - herziening 2015' overeenkomstig 
artikel 3.8, lid 3, Wet ruimtelijke ordening bekend maken. 

18. Verordening leerlingenvervoer gemeente Noordoostpolder. 

Besluit: Zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen aangenomen. 
De verordening leerlingenvervoer gemeente Noordoostpolder vast te stellen. 

19. Verordeningen Participatiewet 

Besluit: Zonder hoofdelijke stemming aangenomen met aantekening van het feit 
dat de SP tegen het voorstel is. 
1. instrumenten voor de realisatie van de banenafspraak in te zetten conform de 

regionale afspraken in het Regionaal Werkbedrijf Flevoland; 
2. voor niet uitkeringsgerechtigden, die niet behoren tot de doelgroep banenafspraak, 

geen loonkostensubsidies te verstrekken. 
3. het persoonlijk re-integratiebudget (PRB) als instrument beschikbaar stellen voor 

niet-uitkeringsgerechtigden 
4. op basis van de beslispunten 1, 2 en 3 de aangepaste Participatieverordening 
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Noordoostpolder jul i 2015 vast te stellen; 
5. het door eigen schuld of toedoen niet behouden van werk, voorafgaande aan het 

aanvragen van een uitkering Participatiewet, sanctioneren met een maatregel van 
100% gedurende één maand; 

6. bij onvoldoende inkomsten als gevolg van een bestuurlijke boete een maatregel op 
te leggen van 100% gedurende één maand; 

7. de Maatregelverordening Participatiewet jul i 2015 vast te stellen conform de 
beslispunten 5 en 6; 

8. bij de bepaling van hoogte van de aflossing van een bestuurlijke boete alle 
vrijgelaten inkomsten uit arbeid mee te tel len; 

9. op basis van beslispunt 8 de aangepaste verordening verrekening bestuurlijke boete 
jul i 2015 vast te stellen. 

20. Ontwerpbegroting 2016 en meerjarenraming 2017-2019 GGD Flevoland. 

Besluit: Zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen aangenomen. 
1. Het bestuur van de GGD via de voorgestelde zienswijze kenbaar maken dat n ie t 

wordt ingestemd met de ontwerpbegroting 2016 en meerjarenraming 2017-2019 
wegens een niet budgettair neutraal verwerkte begrotingswijziging voor het extra 
contactmoment adolescenten (klas 4 VO) en wegens het toevoegen van nieuwe 
taken ter voorkoming van schoolverzuim aan het collectieve basistakenpakket welke 
niet zijn opgedragen aan de GGD; 

2. Het bestuur van de GGD meedelen dat w e l wordt ingestemd met een budgettair 
neutrale overhevelen van het extra contactmoment JGZ klas 4 VO naar het 
(collectieve) basistakenpakket JGZ; 

3. Het bestuur van de GGD meedelen dat vanaf 2016 een structurele bezuiniging van 
minimaal 1,5% (voor Noordoostpolder zo'n € 12.000) tot maximaal 3% (voor 
Noordoostpolder zo'n € 24.000) op het collectieve basistakenpakket wordt 
doorgevoerd. 

4. Het bestuur van de GGD tevens meedelen dat de subsidie op de plustaak inspecties 
kinderopvang en peuterspeelzalen, door een gefaseerde afname van de steekproef 
inspecties van gastouders, in 2019 moet zijn afgebouwd naar een subsidie van 
maximaal € 85.000. 

5. De overige in bijlage 1 van de ontwerpbegroting GGD 2016 opgenomen bedragen 
voor plustaken als indicatief beschouwen, omdat de exacte invulling later dit jaar, op 
basis van definitieve afspraken, zal plaatsvinden. 

21. Motie (2015-06-21) Initiatief tot schaderegeling (ONS) 

Besluit: Verworpen 
Voor : 8 (SP, ONS, dhr. Vilé (D66), PvvP) 
Tegen : 20 (CDA, CU-SGP, PU, VVD, PvdA-GL, mw. van de Velde (D66)) 

22. Motie (2015-06-22) Drankenkartons (SP) 

Overgenomen door het college en daarom ingetrokken. 

23. Motie (2015-06-23) Aanpassen rotonde (ONS) 

Verva l len i .v .m. de inged iende mot ie b i j pe rspec t ie fno ta . 
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24. Sluiting 

De voorzitter sluit om 21:01 uur de vergadering. 

Aldus vastgesteld in de vergadering 
van 7 september 2015. 
De griffier, de voorzitter. 
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