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Besluitenlijst gemeenteraad 
Noordoostpolder 

gemeente 
NOORDOOSTPOLDER 

RAAD 

Vergadering van de gemeenteraad 

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

9 november 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), W.P. Keur 
(VVD) van 16:15 tot 18:00 uur, 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) 

Afwezig: H.J. Lambregtse (CU-SGP) tot 14:00 uur (tijdens behandeling 
agendapunt 10), T. van Steen (PU) tot 16:15 uur (tijdens 
behandeling agendapunt 10), T.J. van Dijk (CU-SGP) tot 14:20 
uur (tijdens behandeling agendapunt 10), W.P. Keur (VVD) van 
13:30 uur tot 16:15 en van 19:30 uur tot 21:07 uur. 

1 . Open ing 
De vergadering wordt om 13.30 uur geopend. 

2. Vas ts te l l i ng agenda 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

3. Bes lu i ten l i j s t d .d . 5 ok tobe r 2015 
De besluitenlijst no. 340752 wordt ongewijzigd vastgesteld. 

4 . Medede l ingen 
Wethouder Haagsma deelt mee dat het boekje 'korte verhalen' is uitgereikt. 

5. I n g e k o m e n s t u k k e n raad 
De ingekomen stukken no. 346435 worden overeenkomstig het voorstel afgedaan. 
Naar aanleiding van de ingekomen stukken stelt het CDA een vraag over de inzameling 
van GFT in het buitengebied. 

6. V ragenha l f uu r 
De fractie van SP stelt vragen over een collectieve zorgverzekering. 

7. | ( e ) D iens tver len ingsv is ie 2 0 2 0 gemeen te Noordoos tpo lde r 
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Besluit: Aangenomen 

Vaststellen van de (e)Dienstverleningsvlsie 2020 Gemeente Noordoostpolder. 

Voor : 2 1 (CDA, CU-SGP, PU, W D , ONS, PvdA-GL, D66) 
Tegen: 4 (SP, PvvP) 

De fractie van de SP heeft In de raadsvergadering van 5 oktober 2015 amendement 
2015-10-8 ingediend. Vanwege het staken van de stemmen toen (14-14) wordt er nu 
opnieuw gestemd. 
Besluit: verworpen 
Voor : 11 (CU-SGP, SP, ONS, PvdA-GL) 
Tegen: 14 (CDA, PU, VVD, D66, PvvP) 

8. Algemeen Belang Verklaring twee overeenkomsten met Stichting 
Cultuurbedrijf Noordoostpolder. 

Besluit: Zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen aangenomen. 

De volgende economische activiteiten aan te wijzen als activiteiten, die plaats vinden in 
het algemeen belang, als bedoeld in artikel 25h, vijfde en zesde lid, van de 
Mededingingswet: 

het om niet in bruikleen geven van de "collectie Schokland" aan de Stichting 
Cultuurbedrijf Noordoostpolder teneinde deze Stichting in staat te stellen de vaste 
thematische museale collectie alsmede wisseltentoonstellingen aan de bevolking van 
de gemeente Noordoostpolder aan te bieden; 
het voor de prijs van € 1,— de collectie "Kunstuitleen" aan de Stichting 
Cultuurbedrijf Noordoostpolder te verkopen teneinde deze stichting in staat te 
stellen verkoop en uitleen van beeldende kunst aan de bevolking van de gemeente 
Noordoostpolder mogelijk te maken. 

9. Vaststel len bestemmingsplan 'Landeli jk gebied 2004, Urkerweg 34 te 
Tollebeek'. 

Besluit: Zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen aangenomen. 

1. Het bestemmingsplan 'Landelijk gebied 2004, Urkerweg 34 te Tollebeek' ongewijzigd 
vast te stellen; 

2. Het plan met planidentificatienummer NL.IMRO.0171.BP00552-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, januari 2015; 

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

4. Het bestemmingsplan 'Landelijk gebied 2004, Urkerweg 34 te Tollebeek' 
overeenkomstig artikel 3.8, lid 3, Wet ruimtelijke ordening bekend te maken. 

10. | Najaarsrapportage 2015. 

Besluit: zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen aangenomen 

1. de najaarsrapportage 2015 vast te stellen; 
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1. de najaarsrapportage 2015 vast te stellen; 
2. een bestemmingsreserve 'nog uit te voeren werkzaamheden' instellen; 
3. de 16e wijziging van de program ma beg roting 2015 vast te stellen waarin de 

financiële gevolgen van de najaarsrapportage zijn opgenomen. 

11. | Programmabegroting 2016-2019 

Besiuit: zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen aangenomen 

De (meerjaren)begroting 2016 - 2019 vast te stellen. 

De fractie van PvvP heeft een motie (2015 -11 - l l a ) 'herstel wegbermen' ingediend. 
Bes lu 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 fractie van VVD heeft een motie (2015-11-l lb) 'pilotproject arbeidsfit' ingediend. 
Besluit: aangenomen 
Voor : 24 (CDA, CU-SGP, PU, VVD,ONS, PvdA-GL, D66) 
Tegen : 4 (SP, PvvP) 

De fractie van ONS heeft een motie (2015 -11 - l l c ) 'teruggave OZB door 
Windmolenpark' ingediend. 
Bes lu i t : v e r w o r p e n 
Voor : 6 ( W D , ONS, PvvP) 
Tegen: 22 (CDA, CU-SGP, PU, SP, PvdA-GL, D66) 

De fractie van SP heeft een motie (2015-11-l ld) 'cliëntenondersteuning' ingediend. 
Besluit: verworpen 
Voor : 1 1 ( SP, ONS, PvdA-GL, D66, PvvP) 
Tegen : 17 (CDA, CU-SGP, PU, VVD) 

De fractie van D66 heeft een motie (2015-11- l le) 'indicatoren' ingediend. 
Besluit: met algemene stemmen aangenomen 

De fractie van ONS heeft een motie ( 2015 -11 - l l f ) 'hoger niveau groenonderhoud' 
ingediend. 
Bes lu i t : v e r w o r p e n 
Voor : 4 (ONS, PvvP) 
Tegen: 24 (CDA, CU-SGP, PU, VVD, SP, PvdA-GL, D66,) 

De fracties van CDA en PvdA-GL hebben een motie ( 2015 -11 - l l g ) 'opstellen 
wijkplannen' ingediend. 
Deze motie is overgenomen door het college en niet in stemming gebracht. 

De fractie van ONS heeft een motie ( 2015 -11 - l l h ) 'Cultuurhistorisch Centrum' 
ingediend. 
Deze motie is aangehouden 

De fractie van D66 heeft een motie ( 2015 -11 - l l i ) 'meer ambitie openbaar vervoer' 
ingediend. 
Besluit: aangenomen 
Voor : 20 (CDA, PU, W D , M. Dekker (SP), ONS, H.M. Hekkenberg (PvdA-GL), D66, 
PvvP) 
Tegen: 8 CU-SGP, T.G. Hoekstra (SP), J.L.M. Nijholt (SP) R. van der Velde (PvdA-GL) 
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12. \ Aanpassing belasting- en retributieverordeningen 2016 

Besiuit: Zonder hoofdelijke stemming aangenomen, met aantekening van het 
feit dat de fractie van PvvP tegen het voorstel is. 

Vast te stellen: 
1. de "Verordening afvalstoffenheffing 2016"; 
2. de "Verordening rioolheffing 2016"; 
3. de "Verordening onroerende- zaakbelastingen 2016"; 
4. de "Legesverordening 2016"; 
5. de "Verordening liggeld 2016"; 
6. de "Verordening liggelden recreatietoervaart Noordoostpolder 2016"; 
7. de "Verordening lijkbezorgingsrechten 2016"; 
8. de "Marktgeldverordening 2016"; 
9. de "Verordening toeristenbelasting 2016"; 
10. de "Verordening watertoeristenbelasting 2016"; 
11. de "Kwijtscheldingsregeling voor gemeentelijke belastingen 2016". 

De fractie van PvvP heeft een amendement (2015-11-12) 'inflatiecorrectie' ingediend. 
Besluit: verworpen 
Voor : 2 (R. van der Velde (PvdA-GL) PvvP) 
Tegen : 26 (CDA, CU-SGP, PU, VVD, SP, H.M. Hekkenberg (PvdA-GL) ONS, D66) 
Met aantekening van het feit dat de heer Van der Velde zich heeft vergist. 

De fractie van PvvP heeft een motie (2015-11-12) 'diffrentiatie rioolheffing' ingediend. 
Besluit: verworpen 
Voor : 8 (ONS, PvdA-GL, D66, PvvP) 
Tegen : 20 (CDA, CU-SGP, PU, VVD, SP) 

13. | Snel internet in het buitengebied. 

Besluit: aangenomen 

1. Te starten met een marktpropositie gericht op marktparti jen die glasvezel 
aanleggen. 

2. Indien de marktpropositie leidt tot concrete en bindende aanbiedingen van deze 
marktparti jen, over te gaan tot vraagbundeling. 

3. Indien de marktpropositie niet leidt tot concrete aanbieidingen van deze 
marktparti jen, over te gaan tot realiseren van een draadloze internetverbinding door 
gefaseerde subsidieverstrekking aan Greenet. 

4. Voor dit proces een budget van € 250.000,- beschikbaar te stellen. 
5. De 3 e wijziging van de programmabegroting 2016 vast te stellen. 

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

De fracties van SP en ONS hebben een amendement (2015-11-13) 'gelijkti jdig met 
marktonderzoek starten met draadloos internet' ingediend. 
Bes lu i t : v e r w o r p e n 
Voor : 6 (SP, ONS) 
Tegen: 22(CDA, CU-SGP, PU, VVD, PvdA-GL, D66, PvvP) 
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De fracties van CDA en VVD hebben een motie (2015-11-13) 'communicatie en 
onderzoek naar extra gelden' ingediend. 
Besluit: aangenomen 
Voor : 18 (CDA, CU-SGP, W D , PvdA-GL, D66) 
Tegen : 10 ( PU, SP, ONS, PvvP) 

14. Het per 1 januari 2016 weer in eigen hand nemen van het gemeenteli jk 
archiefbeheer. 

Besluit: Zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen aangenomen. 

1. het raadsbesluit d.d. 20-09-2012, nr. 11882-5 tot deelname aan de 
Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Land Erfgoedcentrum te Lelystad in te trekken. 

2. de Archiefverordening Noordoostpolder vast te stellen. 

15. | Strategische raadsagenda 2014-2018 (versie oktober 2015) 

Besluit: Zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen aangenomen. 

De strategische raadsagenda 2014-2018 (versie oktober 2015) vaststellen 

16. Sluiting 
De voorzitter sluit om 21:07 uur de vergadering. 

Aldus besloten in de vergadering 
van 14 december 2015. 

De griffier, 
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