
No. 426403-1 

Besluitenlijst gemeenteraad 
Noordoostpolder 

gemeente 
NOORDOOSTPOLDER 

RAAD 

Vergadering van de gemeenteraad 

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

12 september 2016 

gr i f f ie r 

raadsleden 

de heer R.F. Wassink 

Afwezig: 

de dames E. van Elk (PU), T.G. Hoekstra (SP), H. van Keulen-
Nentjes (CU-SGP), E. Lindenbergh ( W D ) , M.B.W. Uitdewilligen 
(CDA), W.J. Veendrick-Tiesinga (CDA), J.M. van de Velde 
(D66), S. Werkman (ONS) 
en de heren 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 (WD) , 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 
(WD) . 

wethouders mevrouw H.R. Bogaards-Simonse (CDA), 
de heren W.C. Haagsma (PU), A. Poppe (CU-SGP), 
H.H. Suelmann (CDA) en J.E. Wijnants (WD) 

De heren A.D. van de Beek (ONS) en H.J. Lambregtse (CU-
SGP). 

1 . Opening 

2. Vaststel l ing agenda 
De agenda wordt vastgesteld. Motie 2016-09-19b 'Noordoostpolder 75 jaar droog' wordt 
van de agenda verwijderd. 

3. Ins ta l la t ie n ieuwe jeugburgemeester 
Jens van Leeuwen wordt geïnstalleerd als jeugdburgemeester. 

4 . Benoeming n ieuw burgerraadsl id de heer J.L. van Slooten (PU) 
De heer J.L. van Slooten wordt benoemd tot burgerraadslid. 

5. Mededel ingen 
Er zijn geen mededelingen. 

6. Besluitenlijst d.d. 4 juli 2016 
De besluitenlijst d.d. 4 juli 2016 wordt ongewijzigd vastgesteld. 

7. I ngekomen s tukken 
De lijst met ingekomen stukken no. 424870 wordt vastgesteld. De brief van de heer 
Vercraeye wordt niet ter kennisgeving aangenomen, maar zal worden beantwoord door 
het college. Dhr. Van der Velde (PvdA) verzoekt ingekomen stuk A07 te agenderen voor 
het RTG. Dit verzoek zal de agendacommissie behandelen. 
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8. Vragenhalfuur 
De fractie van SP stelt vragen over de vorderingen rondom de huishoudelijke hulp. 
Tevens verzoekt de SP om de memo over het vervolgproces van het beleid 
arbeidsmigranten te agenderen voor het volgende RTG. 

9^ | Motie 2016-07-09g 'Brugopeningen tijdens spits' (PvvP) 
In de raadsvergadering van 4 juli eindigde de stemming in 14- 14. Daarom is er in deze 
vergadering een herstemming. 
Besluit: verworpen 
Voor: 12 (CU-SGP, SP, ONS, PvdA-GL, PvvP) 
Tegen: 15 (CDA, PU, VVD, D66) 

10. Zienswijze Jaarstukken 2015 en bestemmingjaarrekeningresultaat 2015 
OFGV. 

Besluit: Zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen aangenomen. 
De volgende zienswijze aan de OFGV kenbaar te maken: 
1. Niet instemmen met voorstel van het AB met het instellen van een nieuwe 

bestemmingsreserve innovatie en ontwikkeling. 
2. Instemmen met het voorstel van het AB om de frictiereserve terug te betalen aan de 

deelnemende partners. 

11. Vaststelling bestemmingsplan 'Landelijk gebied Neushoornweg 30 te 
Kraggenburg'. 

Besluit: Zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen aangenomen. 
1. Het bestemmingsplan 'Landelijk gebied, Neushoornweg 30 te Kraggenburg' 

ongewijzigd vast te stellen; 
2. Het plan met planidentificatienummer NL.IMRO.0171.BP00573-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, 9 november 
2015; 

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

4. Het bestemmingsplan 'Landelijk gebied, Neushoornweg 30 te Kraggenburg' 
overeenkomstig artikel 3.8, lid 3, Wet ruimtelijke ordening bekend te maken. 

12. Vaststelling bestemmingsplan 'Landelijk gebied, volkstuinen 
Gemaalweg'. 

Besluit: Zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen aangenomen. 
1. Het bestemmingsplan 'Landelijk gebied, volkstuinen Gemaalweg' ongewijzigd vast te 

stellen; 
2. Het plan met planidentificatienummer NL.IMRO.0171.BP00572-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 maart 2016; 

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

4. Het bestemmingsplan 'Landelijk gebied, volkstuinen Gemaalweg' overeenkomstig art. 
3.8, lid 3, Wet ruimtelijke ordening bekend te maken. 
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13. Vaststelling bestemmingsplan 'Landelijk gebied 2004, Ruttenseweg 1 te 
Rutten' 

Besluit: Zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen aangenomen. 
1. Het bestemmingsplan 'Landelijk gebied 2004, Ruttenseweg 1 te Rutten' ongewijzigd 

vast te stellen; 
2. Het plan met planidentificatienummer NL.IMRO.0171.BP00565-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 2015; 

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

4. Het bestemmingsplan 'Landelijk gebied 2004, Ruttenseweg 1 te Rutten' 
overeenkomstig artikel 3.8, lid 3, Wet ruimtelijke ordening bekend te maken. 

14. | Vaststelling bestemmingsplan 'Bant, Zuidakker - partiële herziening' 
Besluit: Zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen aangenomen. 
1. Het bestemmingsplan 'Bant, Zuidakker - partiële herziening' ongewijzigd vast te 

stellen; 
2. Het plan met planidentificatienummer NL.IMRO.0171.BP00569-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, november 
2015; 

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

4. Het bestemmingsplan 'Bant, Zuidakker - partiële herziening' overeenkomstig artikel 
3.8, lid 3, Wet ruimtelijke ordening bekend te maken. 

15. Vaststelling bestemmingsplan 'Emmeloord, de Munt A - partiele 
herziening. 

Besluit: Zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen aangenomen. 
1. In te stemmen met de 'Nota van ambtshalve wijzigingen ontwerpbestemmingsplan 

'Emmeloord, de Munt A - partiële herziening"; 
2. Het bestemmingsplan 'Emmeloord, de Munt A - partiële herziening' gewijzigd vast te 

stellen (ontwerpbestemmingsplan 'Emmeloord, de Munt A - partiële herziening' 
gelezen in combinatie met de bovengenoemde 'Nota van ambtshalve wijzigingen); 

3. Het plan met planidentificatienummer NL.IMRO.0171.BP00561-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, 7 maart 2016; 

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

5. Het bestemmingsplan 'Emmeloord, de Munt A - partiële herziening' overeenkomstig 
artikel 3.8, lid 3, Wet ruimtelijke ordening bekend te maken. 

16. | Vaststelling bestemmingsplan 'Espel , 2de partiële herziening' 
Besluit: Zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen aangenomen. 
1. Het bestemmingsplan 'Espel, 2de partiële herziening' ongewijzigd vast te stellen; 
2. Het plan met planidentificatienummer NL.IMRO.0171.BP00579-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 mei 2016; 

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

4. Het bestemmingsplan 'Espel, 2de partiële herziening' overeenkomstig art. 3.8, lid 3, 
Wet ruimtelijke ordening bekend te maken. 
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17. I Herziening en Meerjarenperspectief Grondexploitaties 2016 
Besluit: aangenomen 
de Herziening en Meerjarenperspectief Grondexploitaties 2016 opnieuw vast te stellen, 
na de mutatie van de vrijval van de verliesvoorziening van het complex Wellerwaard. 

Voor: 2 1 (CDA, CU-SGP, PU, W D , PvdA-GL, D66) 
Tegen: 6 (SP, ONS, PvvP) 

18. | Opnieuw vaststellen jaarstukken 2015 
Besluit: aangenomen 
1. Opnieuw vaststellen jaarverslag en jaarrekening over het dienstjaar 2015. 
2. Het positieve resultaat ad € 2.885.696 conform vastgesteld beleid als volgt te 

bestemmen: 
- toevoeging aan reserve beleidsplan C 2.885.696 

€ 2.885.696 
Voor: 23 (CDA, CU-SGP, PU, W D , ONS, PvdA-GL, D66) 
Tegen: 4 (SP, PvvP) 

19. | Noordoostpolder 75 jaar droog 

De fractie van de PvvP heeft motie 2016-09-19a 'Muziek op het plein' ingediend. 
Deze motie wordt aangehouden. 

De fractie van het CDA heeft motie 2016-09-19b '75 jaar droog combineren' ingediend. 
Deze motie is ingetrokken wegens het terugtreden van initiatiefnemers. 

20. I Motie 'Stroomvoorziening weekmarkt Kettingplein' ( P w P ) 

Deze motie wordt aangehouden. 

21. Sluiting 

De voorzitter sluit om 22:18 uur de vergadering. 

Aldus besloten in de vergadering / / / / / 
van 10 oktober 2016. 
De griffier, de voorzitter, 
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