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Besluitenlijst gemeenteraad 
Noordoostpolder 

gemeente 
NOORDOOSTPOLDER 

RAAD 

Vergadering van de gemeenteraad 

Aanwezig: voo rz i t t e r de heer A. van der Werff 
30 mei 2016 

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

raads leden de dames E. van Elk (PU), T.G. Hoekstra (SP), H. van Keulen-
Nentjes (CU-SGP), E. Lindenbergh (VVD), 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), T. Nijdam (PvvP), J.L.M. 
Nljholt (SP), B.H. Reussing (CDA), J. Simonse (CU-SGP), J.W. 
Simonse (CU-SGP), T. van Steen (PU), T. Tuinenga (PU), G.P.F. 
Vilé (D66), G.J.J. van der Wal (CDA) en B. Wielenga ( W D ) . 

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 J.E. Wijnants ( W D ) 

Afwezig: De heren T.J. van Dijk tot 20:45 uur (tijdens behandeling 
agendapunt 11), R. van der Velde (PvdA-GL), L.H.M. Lammers 
(ONS), J. Simonse (CU-SGP). 

1 . Open ing 
De vergadering wordt om 19.30 uur geopend. 

2. Vas ts te l l i ng agenda 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

3. Medede l ingen 
Er zijn geen mededelingen. 

4. Besluitenlijst d.d. 18 april 2016 
De besluitenlijst no. 393760 wordt ongewijzigd vastgesteld. 

5. I n g e k o m e n s tukken raad 
De lijst van ingekomen stukken no. 401802 wordt overeenkomstig het voorstel 
afgedaan. 

6. V ragenha l f uu r 
De fractie van VVD stelt vragen over de wachtlijst voor huurwoningen. 
De fractie van ONS stelt vragen over de communicatie rondom (een gespreksverslag 
over) het windmolenpark en de bouwplannen aan de Balkan. 

Besluitenlijst gemeenteraad 30 mei 2016. 
De in deze vergadering behandelde moties en amendementen zijn terug te vinden op de site van de 
raad via http://raad.noordoostpolder.nl/Documenten onder "mot ies" en "amendementen" 
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7. I Vaststelling bestemmingsplan 'Creil - 2e partiële herziening Floraweg' 
Besluit: Zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen aangenomen. 

1. Het bestemmingsplan 'Creil - 2e partiële herziening Floraweg' ongewijzigd vast te 
stellen; 

2. Het plan met planidentificatienummer NL.IMRO.0171.BP00551-VS01 conform art. 
1.2.1 tot en met 1.2.4 van het Besluit ruimtelijke ordening in elektronische vorm 
vast te leggen, waarbij gebruik is gemaakt van de ondergrond GBKN, 23 oktober 
2014; 

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

4. Het bestemmingsplan 'Creil - 2e partiële herziening Floraweg' overeenkomstig 
artikel 3.8, lid 3, Wet ruimtelijke ordening bekend te maken. 

8. | Verklaring van geen bedenkingen Kuinderweg 15 te Emmeloord 
Besluit: Zonder hoofdelijke stemming met aigemene stemmen aangenomen. 

1. (Ontwerp) verklaring van geen bedenkingen (VVGB) afgeven voor het bouwen van 
een fustloods op het perceel Kuinderweg 15 te Emmeloord. 

2. Indien geen zienswijzen naar voren worden gebracht die betrekking hebben op de 
VVGB, wordt deze geacht te zijn verleend door uw raad. 

9. Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving 
omgevingsrecht (Verordening VTH) 

Besluit: Zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen aangenomen. 

1. De 'Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving 
omgevingsrecht' met toelichting vast te stellen voor de bij de Omgevingsdienst 
Flevoland & Gooi en Vechtstreek ingebrachte taken. 

2. Gedeputeerde staten van de provincie Flevoland met een brief te horen over de op 
omgevingsdienstniveau afgestemde 'Verordening kwaliteit vergunningverlening, 
toezicht en handhaving omgevingsrecht'. 

10. | Compensatie eigen bijdrage Wmo en Jeugdwet 
Besluit: Aangenomen 

1. Formeel bekrachtigen van het besluit van het college om de ouderbijdrage (eigen 
bijdrage Jeugdwet) over 2015 eenmalig met terugwerkende kracht kwijt te 
schelden. 

2. De kosten van deze kwijtschelding ad. €20.000 uit het reserve eigen bijdrage 
(E279) te onttrekken. 

3. Afzien van terugbetaling van de eigen bijdrage Wmo over 2015. 
4. De 1.776 cliënten die in 2015 een eigen bijdrage Wmo hebben betaald, eenmalig 

compenseren voor de overlast die het overgangsjaar 2015 met zich mee heeft 
gebracht, met een bedrag van €250 per persoon. 

5. De kosten van deze compensatie ad. €519.000 (bestaande uit €444.000 voor de 
compensatie en €75.000 voor de hiermee samenhangende uitvoeringskosten) uit 
het reserve eigen bijdrage (E279) te onttrekken. 

6. Het inventariseren en analyseren van de ervaringen van cliënten met de eigen 
bijdrage Wmo, en de uitkomsten hiervan gebruiken om beleid en/of dienstverlening 
rondom de eigen bijdrage te verbeteren. 

7. Het resterende bedrag ad. €136.000 toe te voegen aan de koepelreserve sociaal 
domein. 

8. De 9 e begrotingswijziging van de programmabeqroting 2016 vast te stellen. 
Besluitenlijst gemeenteraad 30 mei 2016. 
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V o o r : 1 9 (CDA, CU-SGP, PU, VVD, PvdA-GL, D66) 
Tegen : 6 (SP, ONS, PvvP) 

De fractie van PvvP heeft een amendement (2016-05-10a) 'compensatie eigen bijdrage 
WMO uitstellen' ingediend. 
Dit amendement is ingetrokken 

De fractie van SP en PvvP hebben een amendement (2016-05-10b) 'compensatie eigen 
bijdrage WMO aanhouden' ingediend. 
Besluit: verworpen 
Voor : 9 (VVD, SP, ONS, PvvP) 
Tegen : 16 (CDA, CU-SGP, PU, PvdA-GL, D66) 

11. | Gemeenteli jke gebouwen worden energieneutraler 
Besluit: aangenomen 
1. In te stemmen met het plan van aanpak de gemeentelijke gebouwen energie-

neutraler te maken. 
2. Voor de uitvoering van het plan van aanpak een budget van € 70.000 beschikbaar 

te stellen. 
3. De 8 e wijziging van de programmabegroting 2016 vast te stellen. 

Voor : 25 (CDA, CU-SGP, PU, VVD, SP, ONS, PvdA-GL, D66) 
Tegen: 1 ( PvvP) 

De fracties van D66 en PvdA-GL heeft een amendement (2016-05-11) 'voorbehoud 
goedkeuring gemeenteraad' ingediend. 
Besluit: verworpen 
Voor : 8 (dhr. Tuinenga (PU), dhr. van Steen (PU), ONS, PvdA-GL, D66, PvvP) 
Tegen : 18 (CDA, CU-SGP, mw. Van Elk (PU), VVD, SP) 

12. | Nieuw Cultuurbeleid, 'We gaan het (mee) maken!' 2016-2019 
Besluit: Zonder hoofdelijke stemming aangenomen met aantekening van het 
feit dat de PvvP tegen het voorstel is. 

1. De cultuurnota gemeente Noordoostpolder 2016-2019 'We gaan het (meemaken ! ' 
vast te stellen en daarmee te besluiten over de hierin genoemde beslispunten en 
beleidsvoornemens. 

2. Kennis te nemen van de bijlage inzake procesvoorstellen huisvesting Cultuurbeleid 
en (Wereld)Erfgoedcentrum. 

3. In te stemmen met de herschikking van de bestaande cultuurmiddelen en het 
voorgestelde additioneel benodigde (structurele) budget ad € 9.500 op te nemen in de 
primitieve programmabegroting 2017-2020. 

13. | Programma en budget voor LEADER 3 

14. | Motie (2016-05-14) PvdA-GL'Bui tengewoon Bloeiend' 
Besluit: aangenomen 

Voor : 20 (CDA, CU-SGP, mw. Van Elk (PU), dhr. Van Steen (PU), dhr. Wielenga ( W D ) , 
SP, PvdA-GL, D66) 
Tegen : 6 (dhr. Tuinenga (PU), mw. Lindenbergh ( W D ) , dhr. Keur ( W D ) ONS, PvvP) 

Besluitenlijst gemeenteraad 30 mei 2016. 
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15. I Motie (2016-05-15) SP 'Salariëring directie HVC' 
Besluit: met algemene stemmen aangenomen 

16. Motie (2016-05-16) PvdA-GL "VNG-motie Amersfoort /Leeuwarden m.b.t. 
houtrook 

Besluit: verworpen 

Voor : 7 (dhr. Van Steen (PU), SP, PvdA-GL, dhr. Vilé (D66), PvvP) 
Tegen : 19 (CDA, CU-SGP, mw. Van Elk, (PU), Dhr. Tuinenga (PU), W D , ONS, mw. Van 
de Velde (D66) 

17. Sluiting 
De voorzitter sluit om 21:55 uur de vergadering. 

Aldus vastgesteld in de vergadering 
van 4 jul i 2016. 
De griffier, de voorzitter. 
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