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Besluitenl i jst gemeenteraad "NOORDOOSTPOLDER 
Noordoostpolder RAAD 

Vergadering van de gemeenteraad 14 december 2015 

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

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 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) , 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: A.D. van de Beek (ONS), 

1. Opening 
De vergadering wordt om 19.30 uur geopend. 

2. Vaststell ing agenda 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. Wethouder Suelmann stelt voor om 
agendapunt 15 van de agenda af te voeren zodat het college nogmaals met de dorpen 
kan spreken. Na stemming wordt het voorstel van de agenda afgevoerd. 

Besluit: aangenomen 
Voor: CU-SGP, VVD, PvvP, CDA, PU, D66 
Tegen: SP, PvdA, ONS 

3. Besluitenli jst d.d. 9 november 2015 
De besluitenlijst no. 347987 wordt ongewijzigd vastgesteld. De heer van Steen staat 2x 
afwezig gemeld, dit wordt aangepast. 

4. Mededelingen 
De heer L.H.M. Lammers doet, als voorzitter van de vertrouwenscommissie, de 
mededeling dat de gemeenteraad burgemeester A. van der Werff aanbeveelt voor 
herbenoeming. 

5. Ingekomen stukken raad 
De ingekomen stukken worden overeenkomstig het voorstel afgedaan. 
Naar aanleiding van de ingekomen stukken zijn er de volgende opmerkingen: 
Dhr. van Steen: Ingekomen stuk A13 brief dhr. de Jong over de Flixbus, PU nodigt 
college uit om daar actief mee aan de slag te gaan. 

Besluitenlijst gemeenteraad 14 december 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 "mot ies" en "amendementen" 



No. 354947-2 

Dhr. Vilé: Ingekomen stuk E06, vraagt verduidelijking over vraag van de heer Keur aan 
het college m.b.t. Schaliegas. 

6̂  | Vragenhalfuur 

- De fractie van PvvP stelt vragen naar aanleiding van de kwartaalbrief uitvoering WMO. 
- De fractie van SP en PvdA stellen vragen over de toekomst van huishoudelijke hulp 

naar aanleiding een brief van de staatssecretaris over een akkoord met de vakbonden. 
- De fractie van CU-SGP stelt vragen naar aanleiding van een enquête van de NOS over 

het opschuiven tijdstip waarop vuurwerk mag worden afgestoken. 
- De fractie van ONS stelt vragen over de breuk van een wiek bij het windmolenpark. 

T. | Aanbesteding accountantsdiensten. 

Besluit: zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen aangenomen. 
De aanbesteding van de accountantsdiensten te gunnen aan Deloitte Accountants B.V. 

8^ | Begroting GR IJsselmeergroep 2016. 

Besluit: zonder hoofdelijke stemming aangenomen met aantekening van het feit 
dat de PvvP tegen het voorstel is. 
1. Kennis te nemen van de begroting 2016 van de GR IJsselmeergroep. 
2. Geen gebruik maken van de bevoegdheid om zienswijzen kenbaar te maken bij deze 

begroting. 

9. Vaststellen definitieve Programma en Overzicht Huisvesting onderwi js 
2016 inclusief beschikbaar stellen financiële middelen. 

Besluit: zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen aangenomen. 
1. Kennis te nemen van het Programma en Overzicht huisvesting onderwijs 2016 en het 

verslag van het Op Overeenstemming Gericht Overleg van 9 september 2015; 
2. een budget van totaal € 584.878 beschikbaar te stellen ten behoeve van de 

uitvoering van het Programma Onderwijshuisvesting 2016; 
3. de 2 e wijziging van de programmabegroting 2016 vast te stellen. 

10. | Tussent i jds winstnemen 2015. 

Besluit: zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen aangenomen. 
1. Op complex 11a (Emmelhage fase 1) tussentijds een financieel resultaat te nemen 

voor een bedrag van € 3.000.000; 
2. Op complex 72 (Luttelgeest fasen 2 en 3) tussentijds een financieel resultaat te 

nemen voor een bedrag van € 730.000; 
3. Het complex 69 (Uitbreiding Rutten; Valeriaan) afsluiten en het financiële resultaat 

nemen voor een bedrag van € 270.000. 
4. De 17 e wijziging van de programmabegroting 2015 vast te stellen. 

11. | Dekking kosten Stadshart 2015. 

Besluit: zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen aangenomen. 
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1. De toename van lasten en baten van 2015 toe te voegen aan de grondexploitatie 
Emmeloord Centrum. 

2. Voor het saldo van de lasten en baten van 2015 een aanvullende voorziening te 
treffen. 

3. Hiervoor de 19e wijziging van de programmabegroting 2015 vast te stellen. 

12. | Vennootschapsbelasting parameterbrief. 

Besluit: Zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen aangenomen. 
De parameterbrief 2016 vast te stellen. 

13. | Algemene Plaatselijke Verordening^ 

Besluit: Zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen aangenomen. 
De Algemene Plaatselijke verordening vast te stellen. 

14. Verzoek provincie starten inpassingsplan ten behoeve van de 
Maritieme Servicehaven FlevoPort. 

Besluit: Aangenomen 
1. In te stemmen met de inhoud van de brief, die samen met de gemeente Urk is 

opgesteld, met het verzoek aan de provincie Flevoland om te starten met een 
inpassingsplan om de Maritieme Servicehaven ruimtelijk mogelijk te maken op 
grondgebied van de gemeente Noordoostpolder. 

2. De intentie uit te spreken aan de provincie Flevoland dat aan de Maritieme 
Servicehaven een bijdrage van €2.500.000 wordt verstrekt uit het 
investeringsprogramma Zuiderzeelijngelden onder voorbehoud dat er een goed 
onderbouwd plan komt waar de middelen aan worden besteed. 

Voor: 22 (CDA, CU-SGP, PU, VVD, ONS, PvdA-GL) 
Tegen: 6 (SP, D66, PvvP) 

De fractie van D66 heeft een amendement (2015-12-14) 'Inpassingsplan Maritieme 
Servicehaven Flevoport' ingediend. 
Besluit: Verworpen 
Voor: 6 (SP, D66, PvvP) 
Tegen: 22 (CDA, CU-SGP, PU, WD ONS, PvdA-GL) 

15. | Raadsnota Ontwikkelperspectieven dorpen. 

Dit punt is van de agenda afgevoerd. 

16. | Decemberrapportage 2015. 

Besluit: Aangenomen 
1. De decemberrapportage 2015 vast te stellen; 
2. In het kader van voortgang bestaand beleid en kredietbewaking, diverse ramingen in 

de prog ram ma beg roting 2015 aan te passen; 
3. De 20 wijziging van de programmabegroting 2015 vast te stellen waarin de gevolgen 

van de decemberrapportage 2015 zijn opgenomen; 
4. De 4e wijziging van de programmabegroting 2016, betreffende de overhevelingen van 
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de voorjaars-, najaars- en decemberrapportage 2015, vast te stellen. 
5. in te stemmen met de intentie om de eigen bijdragen over 2015 voor de WMO en de 

Jeugdwet éénmalig te compenseren. 
6. een reserve eigen bijdragen WMO en Jeugdwet 2015 in te stellen ter grootte van 

€ 675.000. 

Voor : 27 (CDA, CU-SGP, PU, VVD, SP, ONS, PvdA-GL, D66) 
Tegen : 1 (PvvP) 

De fracties van de W D en SP hebben een amendement (2015-12-16a) 'Verhogen 
koepelreserve Sociaal Domein' ingediend. 
Dit amendement is ingetrokken na aanpassing van amendement 2015-12-16d. 

De fractie van de PvdA-GL heeft een amendement (2015-12-16c) 'Eigen bijdragen WMO' 
ingediend. 
Di t a m e n d e m e n t is i nge t rokken na aanpass ing van a m e n d e m e n t 2 0 1 5 - 1 2 - 1 6 d . 

De fracties van de CDA, SP, W D , CU-SGP en PvdA-GL hebben een aangepast 
amendement (2015-12-16d) 'Teruggave ALV huishoudelijke zorg en overheveling naar 
koepelreserve' ingediend. 
Besluit: aangenomen 
Voor : 27 (CDA, CU-SGP, PU, W D , SP, ONS, PvdA-GL, D66) 
Tegen : 1 (PvvP) 

De fractie van de SP heeft een amendement (2015-12-16e) 'Fonds snel internet' 
ingediend. 
Beslu i t : v e r w o r p e n 
Voor : 7 (SP, ONS, D66) 
Tegen: 2 1 (CDA, CU-SGP, PU, VVD, PvdA-GL, PvvP) 

17. | Motie Jeugdloon (SP) 

Besluit: verworpen 
V o o r : 8 (SP, PvdA-GL, D66, PvvP) 
T e g e n : 20 (CDA, CU-SGP, PU, VVD, ONS) 

18. | Motie Samenwerking Cultuurbedrijf (VVD) 

Deze motie is overgenomen door het college. 

19. | Motie Subsidiecontract Cultuurbedrijf (ONS) 

Besluit: verworpen 
V o o r : 1 0 (SP, ONS, PvdA-GL, D66, PvvP) 
T e g e n : 1 8 (CDA, CU-SGP, PU, VVD) 

20. | Motie Warmtenet Wellerwaard (PvdA-GL en D66) 

Besluit: Deze motie is aangehouden 
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21. Sluiting 
De voorzitter sluit om 00:03 uur de vergadering. 

Aldus besloten in de vergadering 
van 25 januari 2016. 

De oriffier, de voorzitter 
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