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Besluitenlijst gemeenteraad 
Noordoostpolder 

gemeente 
NOORDOOSTPOLDER 

RAAD 

Vergadering van de gemeenteraad 10 ok tobe r 2016 

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

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), 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 Steen 
(PU), T. Tuinenga (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 J.E. Wijnants (VVD) 

Afwezig: Mevrouw J.M. van de Velde (D66) 

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. Mededel ingen 
Er zijn geen mededelingen gedaan. 

4 . Bes lu i ten l i j s t d .d . 12 sep tember 2 0 1 6 . 
De besluitenlijst no. 426403 wordt ongewijzigd vastgesteld. 

5. I n g e k o m e n s tukken raad 
De ingekomen stukken worden overeenkomstig het voorstel no. 431294 afgedaan. ONS 
stelt vragen n.a.v. ingekomen stuk A03 Motie Fryske Marren; 

6. V ragenha l fuu r 
De fractie van CU-SGP heeft vragen gesteld over het experiment met een vuurwerkvri je 
zone. De fractie van PvdA-GL heeft vragen gesteld over het rubbergranulaat in 
kunstgrasvelden en de fractie van ONS heeft vragen gesteld over de verlichting van het 
windmolenpark. 

7. | Reg lement van Orde 2016 gemeen te raad Noordoos tpo lde r 
Beslu i t : Zonder hoo fde l i j ke s t e m m i n g m e t a lgemene s t e m m e n a a n g e n o m e n 
Het Reglement van Orde 2016 van de gemeenteraad Noordoostpolder vast te stellen. 
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8. I Vaststelling bestemmingsplan 'Kraggenburg'. 
Besluit: Zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen aangenomen. 
1. In te stemmen met de 'Nota samenvatting en beantwoording zienswijzen 

bestemmingsplan 'Kraggenburg" 
2. In te stemmen met de 'Nota ambtshalve wijzigingen bestemmingsplan 

'Kraggenburg'; 
3. Het bestemmingsplan 'Kraggenburg', overeenkomstig het gestelde onder 1. en 2. 

gewijzigd vast te stellen; 
4. Het plan met planidentificatie NL. IMRO.0171.BP0549-VS01 conform artikel 1.2.1 

tot en met 1.2.4 van het Bro in elektronische vorm vast te leggen, waarbij gebruik 
is gemaakt van de ondergrond GBKN februari 2015; 

5. Het bestemmingsplan 'Kraggenburg' overeenkomstig artikel 3.8, lid 4 Wro bekend te 
maken; 

6. Geen exploitatieplan vast te stellen als bedoeld in afdeling 6.4 Wro; 
7. De grondexploitatie 'Walstraat Kraggenburg' vast te stellen; 
8. De voorbereidingskosten (planontwikkelingskosten) te activeren onder de 

Immateriële Vaste Activa (IVA) en het toerekenen van deze kosten aan de 
grondexploitatie, wanneer deze wordt vastgesteld. 

9. | Harmonisatie peuterspeelzalen en kinderopvang. 
Besluit: zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen aangenomen. 
1. Instemmen met de vervroegde invoeringsdatum harmonisatie. 
2. Vaststellen omvormingsplan. 
3. Vaststellen verordening Subsidiëring Peuteropvang Noordoostpolder 2017. 

De fracties van CU-SGP en PvdA-GL hebben een motie (2016-10-9) 'risico 
inventarisering en monitoring' ingediend. 
Overgenomen door het college en daarom ingetrokken. 

10. | Motie ' Integraal taalbeleid en taalplan' (PvdA-GL) 
Besluit: Aangenomen 

Voor : 25 (CDA, CU-SGP, PU, SP, ONS, PvdA-GL, D66, PvvP) 
Tegen : 3 (VVD) 

11. I Motie 'Brandveiligheid huisvesting arbeidsmigranten' (ONS en S P ) 
Besluit: verworpen 

Voor : 8 ( SP, ONS, D66, PvvP) 
Tegen : 20 (CDA, CU-SGP, PU, W D , PvdA-GL) 

12. | Motie 'Jeugdzorg' (PvdA-GL) 
Besluit: Ingetrokken 

13. Sluiting 
De vergadering wordt om 20:50 uur gesloten. 

Aldus besloten in de vergadering 
Van 14 november 2016. 
De griffier. De voorzitter. 
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