No. 447942-1

Besluitenlijst gemeenteraad
Noordoostpolder

"NOORDOOSTPOLDER
AAD

Vergadering van de gemeenteraad

12 d e c e m b e r 2 0 1 6

Aanwezig: v o o r z i t t e r

Afwezig:

R

de heer A. van der Werff

griffier

de heer R.F. Wassink

raadsleden

de dames E. van Elk (PU), T.G. Hoekstra (SP), H. van KeulenNentjes (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.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. 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), G.P.F. Vilé (D66), G.J.J. van der Wal (CDA) en
B. Wielenga ( W D ) .

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 (VVD)
de heren R. van der Velde (PvdA-GL), M. Dekker (SP),
mevrouw, E. van Elk (PU) (vanaf 20:05 uur, tijdens
behandeling agendapunt 21)

1.
Opening
De vergadering wordt om 19.30 uur geopend.

2.
Vaststelling agenda
De agenda wordt ongewijzigigd vastgesteld.
3.
Benoeming nieuw burgerraadslid C h r i s t e n U n i e - S G P
De heer S. de Boer wordt benoemd als burgerraadslid en tevens als lid van de
raadscommissie Bestuur, Financiën en Economie voor de fractie van de ChristenUnieSGP.
4.
Mededelingen
Er zijn geen mededelingen.
5.
Vaststelling besluitenlijst d.d. 14 n o v e m b e r 2 0 1 6
De besluitenlijst 441466 wordt ongewijzigd vastgesteld.
6.
I n g e k o m e n stukken
De ingekomen stukken nr. 446648 worden overeenkomstig het voorstel afgedaan.
7.
Vragenhalfuur
De fractie van ONS stelt vragen over de aanleg van de rotonde Koningin Julianastraat/
Onder de Toren.
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8.
I Najaarsrapportage 2016
Besluit: Zonder hoofdelijke stemming met aigemene stemmen aangenomen.
1. de najaarsrapportage 2016 vast te stellen;
2. een beslemmingsreserve 'nog uit te voeren werkzaamheden 2016' in te stellen;
3. de 12e wijziging van de programmabegroting 2016 vast te stellen waarin de
financiële gevolgen van de najaarsrapportage zijn opgenomen.
Wegens het staken van de stemmen bij de raadsvergadering van 14 november 2016
wordt het amendement 2016-ll-13a 'Nieuwe natuur Schokland' (CDA) opnieuw in
stemming gebracht.
Besluit: aangenomen
Voor: 15 (CDA, PU, VVD, D66)
Tegen: 12 (CU-SGP, SP, ONS, PvdA-GL, PvvP)
Programmabegroting: herstemming motie 2016-11-14C
'Onderhoudsniveau openbare ruimte' (PU)
Besluit: Aangenomen

9.

V o o r : 1 4 (CU-SGP, PU, ONS, D 6 6 , PvvP)
T e g e n : 1 3 (CDA, V V D , SP, PvdA-GL)

Middelen beschikbaar stellen voor Programma 2017
Onderwijshuisvesting.
Besluit: Zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen aangenomen
1. kennis te nemen van het Programma en Overzicht huisvesting onderwijs 2017 en
het verslag van het Op Overeenstemming Gericht Overleg van 14 september 2016;
2. een krediet van totaal € 3.146.697,70 beschikbaar te stellen ten behoeve
van de uitvoering van het Programma Onderwijshuisvesting 2017;
10.

3.

e

de 2 wijziging van de prog ram ma beg roting 2017 vast te stellen.

11. | Vaststellen bestemmingsplan N50 Ens - Emmeloord.
Besluit: Zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen aangenomen
1.
Het bestemmingsplan 'N50 Ens - Emmeloord' ongewijzigd vast te stellen;
2.
Het plan met planidentificatienummer NL.IMRO.0171.BP00562-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 'N50 Ens - Emmeloord' overeenkomstig artikel 3.8, lid 3,
Wet ruimtelijke ordening bekend te maken.
Vaststelling bestemmingsplan 'Landelijk gebied 2004, Uiterdijkenweg 45
te Marknesse'.
Besluit: Zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen aangenomen
1. Het bestemmingsplan 'Landelijk gebied 2004, Uiterdijkenweg 45 te Marknesse'
ongewijzigd vast te stellen;
2. Het plan met planidentificatienummer NL.IMRO.0171.BP00571-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, januari 2016;
3. Geen exploitatieplan als bedoeld in afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening
vast te stellen;
12.

Besluitenlijst gemeenteraad 12 december 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 " m o t i e s " en "amendementen"

No. 447942-3
4.

Het bestemmingsplan 'Landelijk gebied 2004, Uiterdijkenweg 45 te Marknesse'
overeenkomstig artikel 3.8, lid 3, Wet ruimtelijke ordening bekend te maken.

13. j Vaststelling bestemmingsplan 'Wellerwaard - partiele herziening'
Besluit: Zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen aangenomen
1. Het bestemmingsplan 'Wellerwaard - partiële herziening' ongewijzigd vast te stellen;
2. Het plan met planidentificatienummer NL.IMRO.0171.BP00560-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, augustus 2016;
3. Geen exploitatieplan als bedoeld in afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening
vast te stellen;
4. Het bestemmingsplan 'Wellerwaard - partiële herziening' overeenkomstig artikel 3.8,
lid 3, Wet ruimtelijke ordening bekend te maken.
14. | Vaststellen grondexploitatie Bant Zuidoost fase 2
Besluit: Zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen aangenomen
1. De grondexploitatie Bant Zuidoost fase 2 vast te stellen.
2. De reeds getroffen verliesvoorziening ad € 655.250,- vrij te laten vallen.
3. De 14 wijziging van de programmabegroting 2017 vast te stellen.
e

15. j Begroting 2017 GR IJsselmeergroep.
Besluit: Zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen aangenomen
In te stemmen met de begroting 2017 van de GR IJsselmeergroep.
Geen gebruik te maken van de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen.
Evaluatie Afvalwaterakkoord en verlenging looptijd Gemeentelijk
Riolerings Plan (GRP)
Besluit: Zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen aangenomen
1. In te stemmen met de gerealiseerde optimalisatiemaatregelen in de afvalwaterketen
uit het Afvalwaterakkoord 2009-2015 tussen waterschap Zuiderzeeland en
gemeente Noordoostpolder zoals blijkt uit de evaluatie;
2. De planperiode van het huidige gemeentelijke rioleringsplan 2012-2016 met een
jaar te verlengen tot en met 2017;
3. In te stemmen met het schrijven van een nieuw beleidsstuk door het waterschap
Zuiderzeeland en gemeente Noordoostpolder over de Afvalwaterketen in
Noordoostpolder voor de periode 2018-2024 en deze door beide besturen te laten
vaststellen;
4. De kostendekking in het Afvalwaterketenplan (dit blijft een onderdeel van het
budgetrecht van de raad) in 2017 aan u voor vaststelling voor te leggen.
16.

17. j Decemberrapportage 2016
Besluit: Zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen aangenomen
1. De decemberrapportage 2016 vaststellen;
2. In het kader van de voortgang bestaand beleid en kredietbewaking, diverse
ramingen in de programmabegroting 2016 aanpassen;
3. De 15 wijziging van de prog ram ma beg roting 2016 vaststellen;
4. De 3 wijziging van de programmabegroting 2017, betreffende de overhevelingen
van de voorjaars-, najaars- en decemberrapportage 2016, vaststellen.
e

e

18.

Aanpassen Financiële beheersverordening als gevolg van vernieuwd
Besluit Begroting en Verantwoording.
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Besluit: Zonder hoofdelijke stemming met aigemene stemmen aangenomen
De Financiële beheersverordening gemeente Noordoostpolder vast te stellen.
Aanpassen nota's Waardering, activeren en afschrijven en Reserves &
voorzieningen.
Besluit: Zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen aangenomen
De nota Waardering, activeren en afschrijven 2017 en de nota Reserves & voorzieningen
2017 van gemeente Noordoostpolder vast te stellen.
19.

20. j Tussentijdse investeringen Cultuurbedrijf.
Besluit: Aangenomen
1. Op basis van Bedrijfsplan Cultuurbedrijf Noordoostpolder 2016-2018 in te stemmen
met tussentijdse investeringen bij museum Schokland en in het theater 't Voorhuys.
2. In te stemmen met het verstrekken van een geldlening aan de Stichting
Cultuurbedrijf Noordoostpolder van € 150.000.
3. Een aanvullend krediet te verstrekken van € 186.000 voor de tussentijdse
bouwkundige aanpassingen in het theatergebouw.
4. De 4e wijziging van de prog ram ma beg roting 2017 vast te stellen.
Voor: 24 (CDA, CU-SGP, PU, W D , SP, dhr. Lammers (ONS), PvdA-GL, D66)
Tegen: 3 (dhr. Van de Beek (ONS) mw. Werkman (ONS), PvvP)
Zienswijze op ontwerp Provinciaal Inpassingsplan Maritieme
Servicehaven Noordelijk Flevoland
Besluit: Met algemene stemmen aangenomen
1. in te stemmen met de zienswijze op het ontwerp provinciaal inpassingsplan
Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland;
2. De portefeuillehouder te machtigen om deze zienswijze toe te lichten namens de
raad op de hoorzitting van 14 december 2016.
21.

Voor: 26 (CDA, CU-SGP, PU, VVD, SP, ONS, PvdA-GL, D66, PvvP)
Tegen:De fractie van SP heeft een amendement (2016-12-21) 'weglaten overslagoptie'
ingediend.
Besluit: Verworpen
Voor: 8 dhr. van der Wal (CDA), CU-SGP, SP
Tegen: 18 CDA (m.u.v. dhr. van der Wal), PU, VVD, ONS, PvdA-GL, D66, PvvP
22. | Wijzigen van de verordening maatschappelijke ondersteuning 2015
Besluit: Zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen aangenomen.
vast te stellen de Verordening tot wijziging van de Verordening maatschappelijke
ondersteuning gemeente Noordoostpolder 2015.
23. j Rekenkamerrapport Subsidiebeleid
Besluit: Zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen aangenomen.
1. Kennis te nemen van het rekenkamerrapport Subsidiebeleid;
2. De conclusies van het rapport te onderschrijven en de gedane aanbevelingen over
te nemen;
3. De uitkomsten van het rapport te betrekken bij de herijking van het subsidiebeleid.
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24. I Motie 2016-12-24 'Overleg rotonde (SP)

Aangehouden
25.
Sluiting
De voorzitter sluit om 21:14 uur de vergadering.
Aldus besloten in de vergadering
van 23 januari 2017.
De griffier,
de voorzitter.
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