
No. 378471-1 

Besluitenlijst gemeenteraad 
Noordoostpolder 

gemeente 
NOORDOOSTPOLDER 

RAAD 

Vergadering van de gemeenteraad 

Aanwezig: voorz i t te r de heer A. van der Werff 
22 februar i 2016 

gr i f f ie r de heer R.F. Wassink 

raadsleden de dames E. van Elk (PU), T.G. Hoekstra (SP), H. van Keulen-
Nentjes (CU-SGP), E. Lindenbergh (WD) , 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.LM. 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). 

we thouders 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: W.P. Keur (VVD) vanaf 22:50 uur (vanaf de behandeling van 
agendapunt 12), T. Tuinenga (PU), (vanaf 23:25, vanaf de 
behandeling van agendapunt 15). 

1 . Opening 
De vergadering wordt om 19.30 uur geopend. 

2. Vaststel l ing agenda 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

De fractie van ONS verzoekt om agendapunt 14 van de agenda te halen en het in het 
RTG terug te laten komen. 
Besluit : ve rworpen 
Voor: 6 (ONS, SP) 
Tegen: 23 (CDA, CU-SGP, PU, VVD, PvdA-GL, D66, PvvP) 

De fractie van D66 verzoekt om agendapunt 7 van de agenda te halen omdat de feiten 
onduidelijk zijn. 
Besluit: verworpen 
Voor: 2 (D66) 
Tegen: 27 (CDA, CU-SGP, PU, VVD, SP, ONS, PvdA-GL, PvvP) 

3. Mededel ingen 
Geen 

Besluitenlijst gemeenteraad 22 februari 2016. 
De in deze vergader ing behandelde mot ies en amendementen z i jn te rug te v inden op de si te van de 
raad via http://raad.noordoostpolder.nl/Documenten onder " m o t i e s " en " a m e n d e m e n t e n " 



No. 378471-2 

4. Besluitenlijst d.d. 25 januari 2016 
De besluitenlijst no. 370417 wordt ongewijzigd vastgesteld. 

5. Ingekomen stukken 
De ingekomen stukken worden overeenkomstig het voorstel no. 376527 afgedaan. 

6. Vragenhalfuur 
De fractie van SP stelt vragen over de Maritieme Servicehaven 

7. Verantwoording gang van zaken informatieavond huisvesting 
vluchtelingen m.b.t. persvrijheid en noodbevel 

De fractie van de SP heeft een motie (2016-02-22) ingediend "motie van knulligheid". 
Deze motie is aangehouden. 

8. | Benoeming nieuw lid werkgeverscommissie griffie 

Besluit: zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen aangenomen 

Mevrouw E. Lindenbergh te benoemen als lid van de werkgeverscommissie met ingang 
van 23 februari 2016. 

9. | 2e wijziging Legesverordening 2016. 

Besluit: zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen aangenomen 

De VERORDENING tot tweede wijziging van de Legesverordening 2016 vast te stellen. 

10. Vaststelling bestemmingsplan 'Landelijk gebied 2004, Weteringweg 16 te 
Luttelgeest'. 

Besluit: zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen aangenomen 

1. Het bestemmingsplan 'Landelijk gebied 2004, Weteringweg 16 te Luttelgeest' 
ongewijzigd vast te stellen; 

2. Het plan met planidentificatienummer NL.IMRO.0171.BP00556-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, mei 2015; 

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

4. Het bestemmingsplan 'Landelijk gebied 2004, Weteringweg 16 te Luttelgeest' 
overeenkomstig artikel 3.8, lid 3, Wet ruimtelijke ordening bekend maken. 

11. | Zienswijze op begrotingswijziging OFGV 2016 

Besluit: zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen aangenomen 

De zienswijze die het college heeft ingediend te bevestigen. 

12. | Parkeerbeleidsplan 
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Besluit: Aangenomen 

1. Vaststellen van het Parkeerbeleidsplan 2016 - 2025 
2. Vaststellen van de Nota Parkeernorm en 2016 - 2025 

Voor: 27 (CDA, CU-SGP, PU, VVD, SP, dhr. Lammers (ONS) mw. Werkman (ONS), 
PvdA-GL, D66, PvvP) 
Tegen: 1 (dhr. Van de Beek (ONS)) 

De fractie van de SP heeft een amendement (2016-02-12a) ingediend 
"Parkeerbeleidsplan 2016 - 2025 (visie). 
Besluit: verworpen 
Voor: 9 (SP, ONS, D66, PvvP) 
Tegen: 19 (CDA, CU-SGP, PU, VVD, PvdA-GL) 

De fractie van de SP heeft een amendement (2016-02-12b) ingediend: 
Parkeerbeleidsplan 2016 - 2025 (handhaving). 
Besluit: verworpen 
Voor: 8 (dhr. Van Steen (PU), SP, ONS, PvvP) 
Tegen: 20 (CDA, CU-SGP, dhr. Tuinenga (PU), mw. van Elk (PU), VVD, PvdA-GL, D66) 

13. | Oplegnotitie Voorzien in Vastgoed: hoe nu verder? 

Besluit: zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen aangenomen 

De startnotitie Voorzien in Vastgoed en de bijbehorende lijst van definities vast te 
stellen. 

14. | Bekostigingsbesluit aanleg riolering Oosterringweg te Luttelgeest 

Besluit: aangenomen 

1. Dat het gebied waarbinnen het plan "Aanleg riolering vanaf kern Luttelgeest naar 
locatie COA Oosterringweg 41 en vanaf rotonde Oosterringweg tot Kuinderweg 
23" gerealiseerd wordt: 
a. weergegeven staat op bij dit bekostigingsbesluit behorende gewaarmerkte 

kaart, zoals opgenomen in de bijlage, 
b. zich binnen dit gebied onroerende zaken bevinden die gebaat worden door 

met medewerking van de gemeente of door de gemeente te treffen 
voorzieningen, 

c. de kosten van die voorzieningen voor de aanleg van de riolering met in 
begrip van bijbehorende werken wordt begroot op € 810.000 zoals 
weergegeven in bijbehorende bijlage 

d. van dat bedrag in totaal € 119.030 verhalen op de vijf eigenaren van de 
betreffende percelen. 

2. Dat de inhoud van dit besluit kan worden aangehaald als "Bekostigingsbesluit 
aanleg riolering vanaf kern Luttelgeest naar locatie COA Oosterringweg 41 en 
vanaf rotonde Oosterringweg tot Kuinderweg 23"; 

3. Voor de aanleg riolering Oosterringweg een investeringskrediet van € 810.000 
beschikbaar stellen. 

4. De 5e wijziging van de programmabegroting 2016 vaststellen. 

Voor: 25 (CDA, CU-SGP, PU, W D , ONS, PvdA-GL, D66, PvvP) 
Tegen: 3 (SP) 
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De fractie van VVD heeft een motie 'aansluitkosten riolering Oosterringweg' (2016-02-
14) ingediend. 

Besluit: aangenomen 
Voor: 15 ( PU, VVD, SP, ONS, PvdA-GL, D66) 
Tegen: 13 (CDA, CU-SGP, PvvP) 

15. I Motie (2016-02-15) "Verkiezingsborden referendum Oekraïne" (SP) 

Besluit : ve rworpen 
Voor: 4 (SP, PvvP) 
Tegen: 23 (CDA, CU-SGP, PU, VVD, ONS, PvdA-GL, D66) 

16. | Motie "Inzet innovatiegelden zorgakkoord" (PvvP/PvdA-GL) 

Besluit : ve rworpen 
Voor: 1 (PvvP) 
Tegen: 26 (CDA, CU-SGP, PU, VVD, SP, ONS, PvdA-GL, D66) 

17. | Motie (2016-02-17) " 2 4 / 7 oplaadpunt OV-kaart" (PvvP) 

Aangehouden tot volgende vergadering 

18. | Motie (2016-02-18) "Aanwijzing opvanglocatie" (ONS) 

Aangehouden tot volgende vergadering. 

19. Sluiting 

De voorzitter sluit om 23:54 uur de vergadering. 

Aldus vastgesteld in de vergadering 
van 21 maart 2016. 

De griffier. de voorzitt 
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