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Besluitenlijst gemeenteraad 
Noordoostpoider 

gemeenfe 
NOORDOOSTPOLDER 

RAAD 

Vergadering van de gemeenteraad 

Aanwezig: v o o r z i t t e r de heer A. van der Werff 

4 juli 2016 

g r i f f i e r 

raads leden 

de heer R.F. Wassink 

Afwezig: 

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.PJ. 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) 

W.J. Veendrick-Tiesinga (CDA) tot 16:20 uur, tijdens de 
behandeling van agendpunt 8 en 9. B. Wielenga (VVD) vanaf 
18:30 uur, tijdens de behandeling van agendapunt 8 en 9. 

1 . Open ing 
De burgemeester leest een in memoriam voor in verband met het overlijden van oud
wethouder B J . Blikman. 

2. Vas ts te l l i ng agenda 
Agendapunt 12 wordt van de agenda gehaald. Agendapunt 16 wordt behandeld voor 
agendapunt 7. 

3. Medede l ingen 
Geen 

4 . Bes lu i ten l i j s t d .d . 30 me i 2016 
De besluitenlijst no. 403018 wordt ongewijzigd vastgesteld. 

5. I n g e k o m e n s t u k k e n 
De lijst ingekomen stukken no 411138 wordt vastgesteld. ONS verzoekt om het 
ingekomen stuk over Sportbedrijf (D02) te agenderen voor het RTG van september. De 
raad stemt hiermee in. Het college zal reageren op de vragen rondom het convenant 
Nagele en de Marknesserbrug. 
De SP heeft een verzoek tot interpellatie ingediend over de uitspraak van de 
bezwaarschriftencommissie inzake het noodbevel. De raad besluit, volgens onderstaande 
stemverhouding, om het verzoek te agenderen. Het wordt aansluitend aan de 
ingekomen stukken behandeld. 

Besluitenlijst gemeenteraad 4 juli 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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Voor : 20 (CDA, CU-SGP, SP, ONS, D66, PvvP) 
Tegen : 8 ( PU, W D , PvdA-GL) 

De SP fractie heeft een motie 2016-07-06 "Motie van treurnis" ingediend. 
Besluit: verworpen 
Voor: 3 (SP) 

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

6. Vragenhalfuur 
De fractie van ONS heeft vragen gesteld over de uitspraak van de 
bezwaarschriftencommissie over het noodbevel. 
7. | Definitieve jaarstukken 2015 
Besluit: Het geamendeerde besluit wordt zonder hoofdelijke stemming met 
algemene stemmen aangenomen. 

1. Het jaarverslag en jaarrekening over het dienstjaar 2015 vast te stellen, 
onder de ontbindende voorwaarde dat uiterlijk 15 augustus 2016 een 
goedkeurende verklaring (met een beperking) van de accountant is 
ontvangen. 

2. Hierbij het positieve resultaat ad € 2.885.696 conform vastgesteld beleid als 
volgt te bestemmen: 

- toevoeging aan reserve beleidsplan € 2.885.696 
€ 2.885.696 

De gezamenlijke fracties hebben een amendement 2016-07-07 "goedkeuring 
jaarstukken 2015 onder voorbehoud" ingediend. 
Besluit: Zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen aangenomen. 

De SP fractie heeft een motie 2016-07-07a "aansporing Van Rijn" ingediend. 
Ingetrokken 

De SP fractie heeft een motie 2016 07-07b "Prestatie-indicatoren" ingediend. 
Ingetrokken 

8. | Voorjaarsrapportage 2016. 
Besluit: Zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen aangenomen. 
1. De voorjaarsrapportage 2016 vast te stellen. 
2. In het kader van voortgang bestaand beleid en kredietbewaking, diverse 

ramingen in de prog ram ma beg roting 2016 aan te passen. 
3. De 10 e wijziging van de programmabegroting 2016 vast te stellen, waarin de 

financiële gevolgen van deze voorjaarsrapportage zijn opgenomen. 

9. Perspectiefnota 2017-2020 
Besluit: Zonder hoofdelijke stemming aangenomen met aantekening van het 
feit dat de PvvP tegen het voorstel is. 
De perspectiefnota 2017-2020 vast te stellen. 

De VVD fractie heeft motie 2016-07-09a "ZZL gelden" ingediend. 
Besluit: aangenomen 
Voor : 24 (CDA, CU-SGP, PU, VVD, ONS, PvdA-GL, D66) 
Tegen : 4 (SP, PvvP) 

De VVD fractie heeft motie 2016-07-09b "OZB verlaging" ingediend. 
Besluit: verworpen 
Voor : 8 (PU, VVD, ONS) 

Besluitenlijst gemeenteraad 4 juli 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 "moties" en "amendementen" 
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Tegen : 20 (CDA, CU-SGP, SP, PvdA-GL, D66, PvvP) 

De CU-SGP fractie heeft motie 2016-07-09c "Duurzaamheidslening" ingediend. 
Overgenomen door het college en daarom ingetrokken. 

De PU fractie heeft motie 2016-07-09d "Rotonde Nagelerweg/Amsterdamweg/Randweg" 
ingediend. 
Besluit: aangenomen 
Voor : 24(CDA, CU-SGP, PU, VVD, ONS, PvdA-GL, D66) 
Tegen : 4 (SP, PvvP) 

De CU-SGP fractie heeft motie 2016-07-09e "Opwaardering N50" ingediend. 
Besluit: Met algemene stemmen aangenomen 
Voor: 28 (CDA, CU-SGP, PU, VVD, SP, ONS, PvdA-GL, D66, PvvP) 
Tegen:O 

De PvdA-GL fractie heeft motie 2016-07-09f "Fietsbrug Urkervaart" ingediend. 
Besluit: Verworpen 
Voor : 10 (CU-SGP, PvdA-GL, D66, PvvP) 
Tegen : 18 (CDA, PU, VVD, SP, ONS) 

De PvvP fractie heeft motie 2016-07-09g "Brugopeningen tijdens spits" ingediend. 
I n ve rband m e t het s taken van de s t e m m e n w o r d t ove r deze mo t i e in de 
vo lgende raadsvergader ing o p n i e u w g e s t e m d . 
Voor : 14 (CU-SGP, SP, ONS, PvdA-GL, PvvP) 
Tegen : 14 (CDA, PU, VVD, 066) 

De CU-SGP fractie heeft motie 2016-07-09h "Rotterdamse Hoek" ingediend. 
Overgenomen door het college en daarom ingetrokken. 

De SP fractie heeft motie 2016-07-09i "Groenonderhoud" ingediend. 
Aangehouden 

De CDA fractie heeft motie 2016-07-09j "Participatie in het sociaal domein" ingediend. 
Overgenomen door het college en daarom ingetrokken. 

De PvdA-GL fractie heeft motie 2016-07-09k "Minimabeleid" ingediend. 
Besluit: aangenomen 
Voor : 19 (CDA, CU-SGP, dhr. Van Steen (PU), SP, PvdA-GL, PvvP) 
Tegen : 9 ( mw. van Elk (PU) dhr. Tuinenga (PU), VVD, ONS, 066) 

De VVD fractie heeft motie 2016-07-091 "Statushouders aan het werk" ingediend. 
Besluit: aangenomen 
Voor : 22 (CDA, CU-SGP, PU, VVD, ONS, PvdA-GL) 
Tegen : 6 ( SP, 066, PvvP) 

De PvdA-GL fractie heeft motie 2016-07-09m "Werkgelegenheid arbeidsmigranten" 
ingediend. 
Besluit: verworpen 
Voor : 12 ( mw. Uitdewilligen (CDA), CU-SGP, SP, PvdA-GL, PvvP) 
Tegen : 16 (CDA, met uitzondering van mw. Uitdewilligen, PU, VVD, ONS, 066) 
Met aantekening van het feit dat mw. Uitdewilligen zich heeft vergist. 

De CU-SGP fractie heeft motie 2016-07-09n "Relatie (v)echtscheiding en jeugdhulp" 
ingediend. 
Aangehouden, met het verzoek de motie te agenderen voor het eerstvolgende 
RondeTafelGesprek. 

Besluitenlijst gemeenteraad 4 juli 2016. 
De in deze vergadering behandelde moties en amendementen zijn terug te vinden op de site van de 
raad via http://raacl.noordoostpolder.nl/Documenten onder "mot ies" en "amendementen" 
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10. I Zienswijze op begrotingswijziging 2016 en conceptbegroting 2017 OFGV 
Besluit: zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen aangenomen. 
1. De zienswijze zoals vastgelegd door het college in zijn brief van 3 mei vast te 

stellen; 
2. De conceptbegroting 2017 van OFGV ingevolge artikel 23, lid 3 van GR voor een 

ieder ter inzage te leggen. 

11. Ontwerp Begroting 2017 en Meerjarenraming 2018 t / m 2020 GGD 
Flevoland 

Besluit: zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen aangenomen. 
1. Het bestuur van de GGD Flevoland via de voorgestelde zienswijze mee te delen dat 

wordt ingestemd met de ontwerp begroting 2017 voor het collectieve takendeel 
AGZ/JGZ/RAV/GHOR. 

2. Het bestuur van de GGD Flevoland mee te delen dat vooralsnog niet wordt 
ingestemd met het deel van de plustaken dat betrekking heeft op de voor 
gemeente Almere uit te voeren JGZ 0-18 jaar, als onderdeel van bijlage 1 van 
deze ontwerpbegroting vanwege de thans nog onbekende risico's die dit met zich 
mee kan brengen voor het openbaar lichaam GGD Flevoland en dus voor de 
(overige) gemeenten, die verband houden met de oprichting van de coöperatie 
iJGZ Almere. 

3. De in de bijlage 1 bij de ontwerpbegroting opgenomen plustaken voor 
Noordoostpolder als indicatief te beschouwen, omdat de exacte invulling later dit 
jaar, op basis van de definitieve afspraken, zal plaatsvinden. 

12. Vervallen 

13. I Verwerving De Stiepe te Rutten 
Besluit: Zonder hoofdelijke stemming aangenomen met aantekening van het 
feit dat de PvvP tegen het voorstel is. 
1. In te stemmen met de aankoop van de opstallen en afkoop van het recht van 

opstal en eventueel sloop aangaande De Stiepe te Rutten; 
2. Een krediet beschikbaar te stellen van € 393.500; 
3. Een afschrijvingsreserve in te stellen van € 250.000 voor de opstallen; 
4. De 11e wijziging van de programmabegroting 2016 vast te stellen. 

De PvvP fractie heeft amendement 2016-07-13 "Sloop De Stiepe" ingediend. 
Beslu i t : v e r w o r p e n 
Voor : 1 (PvvP) 
Tegen: 27 (CDA, CU-SGP, PU, VVD, SP, ONS, PvdA-GL, D66) 

De CDA fractie heeft motie 2016-07-13 "Aankoop de Stiepe in relatie tot andere 
ontwikkelplannen" ingediend. 
Besluit: Met algemene stemmen aangenomen 
Voor : 28 (CDA, CU-SGP, PU, VVD, SP, ONS, PvdA-GL, D66, PvvP) 
T e g e n : 0 

14. I Programma Hart voor Emmeloord. 
Besluit: Aangenomen 
1. In te stemmen met het Procesvoorstel Hart voor Emmeloord 
2. Een keuze te maken voor de informerende rol in fase 2 
3. Het Programmakader vast te stellen. 

Voor : 24 (CDA, CU-SGP, PU, VVD, ONS, PvdA-GL, D66) 
Tegen: 4 (SP, PvvP) 

Besluitenlijst gemeenteraad 4 juli 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 "moties" en "amendementen" 
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De SP fractie heeft amendement 2016-07-14a "Programmakader, kenmerken scenario 
3" ingediend. 
Besluit: Verworpen 
Voor : 8 (SP, dhr. Lammers en dhr. Van de Beek (ONS), 066, PvvP) 
Tegen : 20 (CDA, CU-SGP, PU, W D , mw. Werkman (ONS), PvdA-GL) 

De SP fractie heeft amendement 2016-07-14b "Programmakader, deelopgaven" 
ingediend. 
Besluit: Verworpen 
Voor : 8 (SP, dhr. Lammers en dhr. Van de Beek (ONS), 066, PvvP) 
Tegen : 20 (CDA, CU-SGP, PU, W D , mw. Werkman (ONS), PvdA-GL) 

De SP fractie heeft amendement 2016-07-14c "Financiën" ingediend. 
Besluit: Verworpen 
Voor : 5 (SP, dhr. Lammers (ONS), PvvP) 
Tegen : 23 (CDA, CU-SGP, PU, VVD, mw. Werkman en dhr. Van de Beek (ONS), PvdA-
GL, 066) 

De ONS fractie heeft amendement 2016-07-14d "Geen supermarkt op De Deel" 
ingediend. 
Besluit: Verworpen 
Voor : 9 (SP, ONS, PvdA-GL, PvvP) 
Tegen : 19 (CDA, CU-SGP, PU, VVD, 066) 

De SP fractie heeft amendement 2016-07-14e "Markttechnische haalbaarheid" 
ingediend. 
Bes lu i t : V e r w o r p e n 
Voor : 4 (SP, PvvP) 
Tegen : 24 (CDA, CU-SGP, PU, VVD, ONS, PvdA-GL, 066) 

De SP fractie heeft amendement 2016-07-14f "DNA" ingediend. 
Bes lu i t : V e r w o r p e n 
Voor : 7 (SP, ONS, PvvP) 
Tegen : 2 1 (CDA, CU-SGP, PU, W D , PvdA-GL, 066) 

De VVD fractie heeft motie 2016-07-14 "Laaghangend fruit, de kleine Deel" ingediend. 
Besluit: Met algemene stemmen aangenomen 
Voor : 28 (CDA, CU-SGP, PU, VVD, SP, ONS, PvdA-GL, D66, PvvP) 
Tegen:O 

15. | Huishoudelijke hulp 2017 
Besluit: aangenomen 

1. Het doorverwijzen van cliënten naar de markt voor schoonmaakondersteuning met 
ingang van 1 januari 2017 te beëindigen. 

2. De financiële compensatie voor schoonmaakondersteuning via de bijzondere 
bijstand stop te zetten met ingang van 1 januari 2017. 

3. De maatwerkvoorziening Schoonmaakondersteuning ZIN en PGB in werking te 
laten treden per 1 januari 2017. 

4. Het tarief maatwerkvoorziening Schoonmaakondersteuning PGB van 
€ 14,00 per uur vast te stellen met ingang van 1 januari 2017. 

5. In te stemmen met het openhouden van de optie om de bemiddelingsfunctie door 
te zetten per 1 januari 2017. 

6. De niet bestede HHT middelen over de jaren 2015 en 2016 incidenteel in te zetten 
in het jaar 2017 ten behoeve van de meerkosten van maatwerkvoorziening 
Schoonmaakondersteuning voor het jaar 2017. 

Besluitenlijst gemeenteraad 4 jull 2016. 
De in deze vergadering behandelde moties en amendementen zijn terug te vinden op de site van de 
raad via http://raad.noordoostpolder.nI/Documenten onder "mot ies" en "amendementen" 
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7. De maatwerkvoorziening Ondersteuning regie/zorg ZIN en PGB voort te zetten per 
1 januari 2017. 

8. De effecten van de in te voeren maatwerkvoorziening schoonmaakondersteuning 
en het voortzetten van de maatwerkvoorziening Ondersteuning regie/zorg per 
1 januari 2017 conform beleid binnen de beschikbare middelen afkomstig van de 
integratie-uitkering Sociaal Domein en integratie-uitkering Wmo 2007 op te 
vangen. 

Voor : 25 (CDA, CU-SGP, PU, VVD, ONS, PvdA-GL, 066, PvvP) 
Tegen : 3 (SP) 

De SP fractie heeft amendement 2016-07-15 "Invoeringsdatum nieuw beleid Wmo" 
ingediend. 
Beslu i t : v e r w o r p e n 
Voor : 7 (SP, ONS, PvvP) 
Tegen: 2 1 (CDA, CU-SGP, PU, VVD, PvdA-GL, 066) 

De VVD fractie heeft motie 2016-07-15a "Taskforce HHT" ingediend. 
Besluit: Verworpen 
Voor : 13 (PU, VVD, SP, ONS, 066) 
Tegen: 15 (CDA, CU-SGP, PvdA-GL, PvvP) 

De PvvP fractie heeft motie 2016-07-15b "GITHA-systematiek" ingediend. 
Bes lu i t : v e r w o r p e n 
Voor : 4 (SP, PvvP) 
Tegen: 24 (CDA, CU-SGP, PU, VVD, ONS, PvdA-GL, D66) 

De SP fractie heeft motie 2016-07-15c "Nakomen toezegging" ingediend. 
Beslu i t : v e r w o r p e n 
Voor : 7 (SP, ONS, PvvP) 
Tegen: 2 1 (CDA, CU-SGP, PU, VVD, PvdA-GL, D66) 

De SP fractie heeft motie 2016-07-15d "Breedschalige campagne" ingediend. 
Besluit: verworpen 
Voor : 9 (SP, ONS, PvdA-GL, PvvP) 
Tegen: 19 (CDA, CU-SGP, PU, VVD, 066) 

De SP fractie heeft motie 2016-07-15e "campagne huishoudelijke hulp PGB-ZIN" 
ingediend. 
Besluit: verworpen 
Voor : 9 (SP, ONS, PvdA-GL, PvvP) 
Tegen: 19 (CDA, CU-SGP, PU, VVD, 066) 

De gezamenlijke fracties hebben een motie 2016-07-15f "herindicatie" ingediend. 
Besluit: aangenomen 
Voor : 27 (CDA, CU-SGP, PU, mw. Lindenbergh (VVD), SP, ONS, PvdA-GL, D66, PvvP) 
Tegen: 1 (dhr. Keur (VVD) 

De SP fractie heeft een motie van wantrouwen tegen wethouder Bogaards ingediend 
(2016-07-15g) ingediend. 
Besluit: verworpen 
Voor: 3 (SP) 
Tegen: 25 (CDA, CU-SGP, PU, VVD, ONS, PvdA-GL, 066, PvvP) 

Besluitenlijst gemeenteraad 4 juli 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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16. I Herzieningen en meerjarenperspectief grondexploitaties 2016 
Besluit: zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen aangenomen. 
de Herziening en Meerjarenperspectief grondexploitaties 2016 vast te stellen. 

17. Sluiting 
De vergadering wordt om 0:12 uur gesloten. 

Aldus besloten in de raadsvergadering 
van 12 september 2016. 

De griffier, de voorzitter, 

Besluitenlijst gemeenteraad 4 juli 2016. 
De In deze vergadering behandelde moties en amendementen zijn terug te vinden op de site van de 
raad via http://raad.noordoostDolder.nl/Documenten onder "mot ies" en "amendementen" 


