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Besluitenlijst gemeenteraad 
Noo rdoostpo I der 

g e m e e n f e 

NOORDOOSTPOLDER 
RAAD 

Vergadering van de gemeenteraad 

Aanwezig: voo rz i t t e r de heer A. van der Werff 

5 ok tobe r 2015 

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), 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), 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 de 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) 

Afwezig: De heer W.P. Keur (VVD) 

1 . Open ing 

De vergadering wordt om 19:30 uur geopend. 

2. Vas ts te l l i ng agenda 

3. Vas ts te l l i ng bes lu i ten l i j s t raadsve rgader ing d .d . 7 sep tembe r 2015 
De besluitenlijst no. 339072 wordt ongewijzigd vastgesteld. 
4 . Medede l ingen 
Er zijn geen mededelingen gedaan. 

5. I n g e k o m e n s tukken raad 
De ingekomen stukken no. 339740 worden overeenkomstig het voorstel afgedaan. De 
vraag van PvdA-GL of de diverse stukken ivm het sociaal domein bij de evaluatie wordt 
meegenomen wordt bevestigend beantwoord. De vragen van de PvvP over overlast door 
vuurkorven zijn reeds eerder aan de orde geweest. 

6. V ragenha l fuu r . 
De fractie van SP heeft vragen gesteld over het open planproces. De fractie van ONS 
vragen gesteld over de informatievoorziening ten aanzien van de opvang van 
vluchtelingen. 

Besluitenlijst gemeenteraad 5 oktober 2015. 
De in deze ve rgade r i ng behande lde mo t i es en a m e n d e m e n t e n z i j n t e r u g t e v i nden op de s i te v a n de 
raad v ia 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 " 
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7. Wijzigen van de Verordening maatschappeli jke ondersteuning gemeente 
Noordoostpolder 2015 

Besluit: Zonder hoofdelijke stemming aangenomen, met aantekening van het 
feit dat de SP en de PvvP tegen het voorstel z i jn. 
De Verordening tot wijziging van de Verordening maatschappelijke ondersteuning 
gemeente Noordoostpolder 2015 vast te stellen 

8. (e)Dienstverleningsvisie 2020 gemeente Noordoostpolder 

Besluit: Wegens het staken van de stemmen bij de stemming over het 
amendement zal hierover in de volgende raadsvergadering opnieuw worden 
gestemd. 
Vaststellen van de (e)Dienstverleningsvisie 2020 Gemeente Noordoostpolder. 

De fractie van de SP heeft een amendement (2015-10-8) ingediend. 
Beslu i t : Wegens het s taken van de s t e m m e n zal h ie rover in de vo lgende 
raadsvergader ing opn ieuw w o r d e n ges temd . 
Voor : 14 (CU-SGP, SP, ONS, PvdA-GL, PvvP) 
Tegen: 14 (CDA, PU, VVD, D66) 

9. Stimuleren duurzame particuliere woningbouwverbetering Nagele 

Besluit: Zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen aangenomen. 
1. een bestemmingsreserve duurzame particuliere woningbouwverbetering Nagele in te 

stellen; 
2. de Verordening Stimuleringslening Duurzame Particuliere Woningverbetering Nagele 

vast te stellen. 

10. Beeldkwaliteitsplan Nagele 

Besluit: Zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen aangenomen 
het Beeldkwaliteitsplan Nagele ongewijzigd vast te stellen als onderdeel van het 
gemeentelijke Welstandsbeleid. 

~ Ï L Motie "Marknesserbrug" (ONS, CU-SGP, PvvP) 

De fracties van ONS, CU-SGP en PvvP hebben een motie (2015-10-l lb) ingediend. 
Besluit: verworpen 
Voor : 13 (CU-SGP, ONS, PvdA-GL, D66, PvvP) 
Tegen: 15 (CDA, PU, VVD, SP) 

~Ï2^ Motie "Klimaattop Par i js" (PvdA-GL) 

Ingetrokken 

~Ï3^ Motie "Oostvaardersplassen" (ONS) 

Besluit: 
Voor : 16 (CDA, VVD, ONS, PvvP) 
Tegen: 12 (CU-SGP, PU, SP, PvdA-GL, D66) 

Besluitenlijst gemeenteraad 5 oktober 2015. 
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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14. Sluiting 
De voorzitter sluit om 22:04 uur de vergadering. 

Aldus vastgesteld in de vergadering 
van 9 november 2015. 

De griffier, de voorzittei} 
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