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Besluitenl i jst gemeenteraad "NOORDOOSTPOLDER 
Noordoostpolder RAAD 

Vergadering van de gemeenteraad 15 mei 2017 

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), 
en de heren A.D. van de Beek (ONS), J. van der Boom (CDA), 
F.P.J. van Erp (CDA), 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. Lemmers (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), 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 S. Werkman (ONS), mevrouw J.M. van de Velde 
(D66), de heer R. van der Velde (PvdA-GL) en de heer 
M. Dekker (SP). 

1. Opening 
De voorzitter opent om 21:01 uur de vergadering. 

2. Vaststell ing agenda 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

3. Mededelingen 
De heer W. Keur (VVD) zal het raadslidmaatschap per 1 december a.s. te beëindigen. 
Brief wordt opgenomen in de lijst ingekomen stukken. 

4. Besluitenli jst d.d. 18 april 2017 
De besluitenlijst nr. 478505 wordt ongewijzigd vastgesteld. 

5. Ingekomen stukken raad 
De ingekomen stukken nr. 481351 worden overeenkomstig het voorstel afgedaan. 

6. Vaststel len bestemmingsplan 'Landelijk gebied, Kuinderweg 23 te 
Luttelgeest'. 

Besluit: 
1. Het bestemmingsplan 'Landelijk gebied, Kuinderweg 23 te Luttelgeest' ongewijzigd 

vast te stellen; 
2. Het plan met planidentificatienummer NL.IMRO.0171.BP00590-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 BGT, oktober 2016; 
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3. Geen exploitatieplan als bedoeld in afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening vast 
te stellen; 

4. Het bestemmingsplan 'Landelijk gebied, Kuinderweg 23 te Luttelgeest' 
overeenkomstig artikel 3.8, lid 3, Wet ruimtelijke ordening bekend te maken. 

Voor : 22 (CDA, CU-SGP, PU, VVD, ONS, PvdA-GL, D66) 
Tegen : 3 (SP en PvvP) 

7. | Uitvoeringsprogramma duurzaamheid 2017. 
Voorgesteld besluit: 
Het uitvoeringsprogramma duurzaamheid 2017 vast te stellen. 

Dit voorstel is als debatstuk doorgeschoven naar de raadsvergadering van 6 juni 2017. 

8. I Toekomstgerichte rioolanalyse en herijking kostendekkingsmodel 
Besluit: zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen aangenomen 
Instemmen met het toekomstgericht rioolbeheer en het herijkte kostendekkingsmodel 
vast te stellen. 

Besluit: zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen aangenomen. 

9. | Subsidiebeleidsplan en Algemene Subsidieverordening 
Voorgesteld besluit: 
1. Het Subsidiebeleidsplan gemeente Noordoostpolder 2017 vast te stellen. 
2. De Algemene subsidieverordening gemeente Noordoostpolder vast te stellen. 
3. Kennis te nemen van het advies van de Participatieraad sociaal domein en enkele 

gesubsidieerde organisaties en de reactie van het College op die adviezen 

Dit voorstel is als debatstuk doorgeschoven naar de raadsvergadering van 6 juni 2017. 

10. Sluiting 
De voorzitter sluit om 21:06 uur de vergadering. 

Aldus besloten in de vergadering 
van 6 juni 2017. 
De griffier, de voorzitter. 
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