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Besluitenlijst gemeenteraad Noordoostpolder 
 
 

Vergadering van de gemeenteraad 13 oktober 2011 

Aanwezig: voorzitter de heer A. van der Werff 

 griffier de heer R.F. Wassink 

 raadsleden de dames M.T.B. Droog-Smit (CDA), E. van Elk (PU),  

G.D. Kloosterman-Brinkman (VVD), G.H. Kramer (CDA), S.J. 

Schrijver-Brouwer (PvdA), H. Smit (D66),  

W.J. Veendrick-Tiesinga (CDA) S. Werkman (ONS) 

en H.M. Wiedijk (PvvP) en de heren J.W. Bakker (GL), J.C.M. 

Goos (CDA), T.P.G. Jorna (VVD), W.P. Keur (VVD) ,  L.H.M. 

Lammers (ONS), T. Nijdam (PvdA), D. Pausma (ONS), A. 

Roebers (VVD), J. Simonse (CU-SGP),  

H.H. Suelmann (CDA), H. Torenbeek (CDA), T. Tuinenga (PU), 

J.J. van der Velde (CDA), R. van der Velde (PvdA), G.J. 

Veldkamp (CU-SGP, J. Visser (CU-SGP), G.P.F. Vilé (D66), L.G. 

Voorberg (CU-SGP) en B. Wielenga (VVD) 
 

 

wethouders mevrouw H.R. Bogaards-Simonse (CDA), de heren A. Poppe  

(CU-SGP), W.J. Schutte (CDA) W.R. Ruifrok (PvdA) en P.M.S. 

Vermeulen (D66) 

 

Afwezig:   

 

   

1. Opening 

De vergadering wordt om 19.35 uur geopend.  

 

2. Vaststelling agenda  

Er worden enkele moties vreemd aan de orde van de dag toegevoegd aan de agenda. 

 

3. Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering 15 september 2011. 

De besluitenlijst 2011/15033 wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

4. Ingekomen stukken (2011/15585) 

De ingekomen stukken worden overeenkomstig het voorstel afgedaan. Door de CDA 

fractie worden vragen gesteld over de huisvesting buitenlandse werknemers in Bant. 

 

5. Mededelingen 

Er zijn geen mededelingen gedaan. 

 

6. Spreekrecht 

Van het spreekrecht is geen gebruik gemaakt  

 

7. Vragenhalfuur 
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De fractie van de PU stelt naar aanleiding van uitlatingen van de BAN vragen over de 

mogelijkheid om op het evenemententerrein het pieperfestival te houden. Ook biedt de 

PU een boek aan aan wethouder Ruifrok. 

De fracties van ONS en PU stellen vragen over een interview van wethouder Ruifrok met 

betrekking tot het Stadshart. 

 

8. Agendapunten 

  8.1 Installatie mevrouw A. Roebers als raadslid. 

 

Na onderzoek van de geloofsbrieven en het afleggen van de belofte wordt mevrouw 

Roebers geïnstalleerd als raadslid voor de VVD. 

  

 

 

  8.2 Recreatievisie Noordoostpolder 2012 - 2016. 

 

Besluit 

De raad besluit ‘Recreatievisie Noordoostpolder 2012-2016’ inclusief het actieplan vast te 

stellen. 

Stemming: 

Voor: 28 (CDA, VVD, CU-SGP, PvdA, PU, ONS, D66, GL) 

Tegen: 1 (PvvP) 

 

Moties 

PvdA heeft een motie (2011-10-I) ingediend met als strekking dat het college meer 

aandacht besteedt aan winkelen, cultuurbeleving, architectuur en stadsrecreatie.  

Besluit: Verworpen 

Voor:8 (PvdA, ONS, PvvP, GL) 

Tegen: 21 (CDA, VVD, CU-SGP, PU, D66) 

 

ONS heeft een motie (2011-10-II) ingediend met als strekking om de raad jaarlijks een 

voortgangsrapportage te zenden. 

Besluit: Aangenomen 

Voor: 16 (PvdA, D66, PU, ONS, VVD, m.u.v. dhr. Keur, PvvP) 

Tegen: 13 (CDA, dhr. Keur (VVD), CU-SGP, GL)  

 

 

  8.3 Rapport rekenkamercommissie: “Doorwerking doordacht”. 

 

Besluit  

1 De raad dient herprioritering door college en organisatie te beperken door heldere 

opdrachtformulering in de raadsbesluiten ten aanzien van rekenkamerrapporten. 

a De raad dient het raadsbesluit specifiek en tijdsgebonden te formuleren, zodat er 

weinig interpretatieruimte voor het college overblijft om een eigen prioritering in 

de uitvoering van het raadsbesluit toe te passen. 

b In het raadsbesluit moet een realistisch tijdpad gegeven worden voor de 

uitwerking van de aanbevelingen. Op basis hiervan kan het college een plan van 

aanpak opstellen. Het tijdspad voor het maken van het plan van aanpak en het 

tijdspad voor de uitwerking van de aanbevelingen dient te worden overgenomen 

op de LTA van de griffie. 

c  De door de raad overgenomen rekenkameraanbevelingen dienen overgenomen te 

worden op de Lange Termijn Agenda van de griffie. Op die manier komt de 

opvolging van het raadsbesluit automatisch op de agenda van de raadscommissie 

te staan en zal het college zich moeten verantwoorden over de uitvoering. 

 

2 Rekenkamercommissie, raad en griffie dienen in het najaar van 2011 afspraken te 

maken over monitoring van de doorwerking en het effect van de door de raad 

overgenomen aanbevelingen. Deze afspraken dienen minimaal in te gaan op de 

rolverdeling tussen rekenkamercommissie, raad en griffie, de wijze van monitoring, 
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  de wijze waarop de aanbevelingen worden geformuleerd door de 

rekenkamercommissie en de wijze waarop de opdrachtformulering invulling krijgt in 

het raadsbesluit (zie ook 1). 

 

3 De raad en het college dienen in het voorjaar van 2012 nieuwe afspraken te maken  

over de invulling van het auditcomité. De resultaten van de interactieve sessie kunnen 

hierbij gebruikt worden. 

a Daarbij dient de raad duidelijk aan te geven wat zijn informatiebehoefte is  

b   De afspraken dienen in te gaan op de informatievoorziening en afstemming ten 

aanzien van de onderzoeksprogramma's en van (de resultaten van) de 

onderzoeken van raad, college, organisatie, accountant en rekenkamercommissie. 

c De raad, het college, de organisatie en de rekenkamercommissie dienen op basis 

van deze afspraken hun werkwijze ten aanzien van het meten en communiceren 

van (inhoudelijke) resultaten aan te passen. 

 

Besluit: Met algemene stemmen aangenomen 

 

 

  8.4 Vaststelling Verordening Winkeltijden Noordoostpolder 2011. 

 

Besluit  

Vast te stellen de "Verordening winkeltijden Noordoostpolder 2011"; 

Stemming: 

Voor: 25 (CDA, VVD, PvdA, PU, ONS, D66, PvvP, GL)  

Tegen: 4 (CU-SGP) 

 

 

 

  8.5 Afvalbeleidsplan 2011-2021. 

 

Besluit  

Het Afvalbeleidsplan 2011-2021 vast te stellen. 

Stemming: Met algemene stemmen aangenomen 

 

Amendementen 

De PU en ONS hebben het volgende amendement (2011-10-I) ingediend: 

Besluit het afvalbeleidsplan 2011-2021 gewijzigd vast te stellen waarbij de tekst in 

paragraaf 3.1 onder het kopje “Maatschappelijke organisaties” is aangepast: 

3.1 De gemeente geeft de huidige maatschappelijke groeperingen de ruimte om hun 

activiteiten t.a.v. de inzameling te continueren en biedt hen tevens een rol aan t.a.v. 

communicatieve taken. 

Besluit: Verworpen. 

Voor: 13 (VVD, dhr. Nijdam (PvdA), PU, ONS, PvvP) 

Tegen: 16 (CDA, CU-SGP, mw. Schrijver en dhr. Van der Velde (PvdA), D66, GL) 

 

GL heeft het volgende amendement ingediend (2011-10-III) ingediend: 

Besluit het afvalbeleidsplan 2011-2021 gewijzigd vast te stellen, waarbij de tekst van 

ambitie 1.2, genoemd in paragraaf 3.1 (p.17), wordt aangevuld: 

De gemeente Noordoostpolder wil dat het aantal kilo’s grijs afval in de grijze containers 

in 2021 met 12.5% is verminderd en deze grijze containers voor minimaal 38% ‘echt 

restafval” (afval dat niet herbruikbaar is). 

Besluit: Verworpen 

Voor: 6 (dhr. Nijdam en mw. Schrijver (PvdA), D66, PvvP, GL) 

Tegen: 23 (VVD, CDA, ONS, CU-SGP, PU, dhr. Van der Velde (PvdA)) 

 

Moties 

De PU heeft een motie (2011-10-IV) ingediend met als strekking een duidelijk signaal 

richting VNG en kabinet af te geven met betrekking tot het heffen van statiegeld op 

petflessen en blik. 
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  Besluit: Verworpen 

Voor: 8 (dhr. Nijdam (Pvda), PU, ONS, PvvP) 

Tegen: 21 (CDA, VVD, CU-SGP, mw. Schrijver en dhr. Van der Velde (Pvda), D66, GL) 

 

ONS en VVD hebben een motie (2011-10-V) ingediend met als strekking een 

tariefsdiffrentiatie uit te werken voor één-, twee en meerpersoonshuishoudens. 

Besluit: Verworpen 

Voor: 8 (VVD, ONS) 

Tegen: 21 (CDA, CU-SGP, PvdA, PU, D66, PvvP, GL) 

 

 

 

  8.6 Verklaringen van geen bedenkingen gemeenteraad bij toepassingen 

uitgebreide voorbereidingsprocedure Wabo voor aanvullende regels 

erfvergrotingen. 

 

Besluit met algemene stemmen aangenomen 

Verklaring van geen bedenkingen af te geven voor die specifieke gevallen van 

erfuitbreidingen die voldoen aan de ruimtelijke randvoorwaarden zoals genoemd in dit 

besluit. 

 

 

 

  8.7 Burgernet. 

    

Besluit met algemene stemmen aangenomen 

1.  In te stemmen met de invoering van Burgernet in gemeente Noordoostpolder en 

hiervoor als startgemeente voor de regio te dienen.  

2.  Het implementatieplan, inclusief het communicatieplan, hiervoor te accorderen.  

3.  Met ingang van:  

a. 2013 de financiële middelen die zijn opgenomen in de beleidsplanning 2012-2015, 

nr. 1210 te bestemmen ten behoeve van de dekking van de kosten van 

Burgernet. 

b. 2012 de financiële middelen zoals die zijn opgenomen in de beleidsplanning 2012-

2015, nr. 1210 voor maximaal € 10.000 te bestemmen ten behoeve van een 

wervingscampagne in Noordoostpolder onder 21.000 huishoudens, onder restrictie 

van de genoemde randvoorwaarde.    

 

 

 

  8.8 Garantstelling LEADER-project “Multifunctioneel Evenemententerrein 

Luttelgeest”. 

 

Besluit met algemene stemmen aangenomen 

Garant te staan voor een maximaal aanvullend budget van € 60.000 ten behoeve van de 

realisatie van het project "Multifunctioneel Evenemententerrein Luttelgeest", onder de 

strikte voorwaarde dat LEADER tenminste € 50.000 bijdraagt. 

 

 

 

8.9 Verordening op de Rekenkamercommissie. 

 

Besluit met algemene stemmen aangenomen 

Besluit de Verordening Rekenkamercommissie Noordoostpolder 2011 vast te stellen 
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8.10 Motie 2011-10-VII  

Aan de agenda is toegevoegd een Motie van de PvvP  (Motie 2011-10-VII) 

‘Kabinetsplannen Randstadprovincie’. 

 

Motie ingetrokken na toezegging portefeuillehouder 

 

 

 

8.11 Motie 2011-10-VIII 

Aan de agenda is toegevoegd een Motie van de PvdA en GL ‘Fairtrade gemeente’. 

 

Besluittekst: 

nodigt het college uit 

1. om zich uit te spreken voor fairtrade en het verwerven van de status Fairtrade 

gemeente; 

2. deze uitspraak op te nemen in haar beleid m.b.t. de Millenniumdoelstellingen; 

3. de samen te stellen werkgroep, bestaande uit een zo breed mogelijke 

vertegenwoordiging vanuit de lokale samenleving die het traject om fairtrade 

gemeente te worden gaat aansturen en coordineren, te faciliteren bij haar 

werkzaamheden en activiteiten 

 

Stemming: Aangenomen 

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

Tegen: 5 (VVD) 

 

 

 

8.12 Aan de agenda is toegevoegd een Motie van ONS  (Motie 2011-10-IX) 

‘Maatwerk geluid’. 

 

Besluittekst:  

verzoekt het college  

1. te onderzoeken of de jaargemiddelde normen Lden en Lnight in het Barim in 

overeenstemming zijn met het gemeentelijk geluidsbeleid en referentiekader, 

zoals genoemd in de recentelijk vastgestelde geluidsnota; 

2. zonodig voor het toekomstige windpark een maatwerkvoorschrift op te stellen op 

grond van artikel 3.14a derde lid van het Barim, dat ertoe strekt dat de 

geluidsnorm in overeenstemming wordt gebracht met het gemeentelijk beleid en 

referentiekader, zoals genoemd in de recentelijk vastgestelde gemeentelijke 

geluidsnota. 

 

Stemming: Aangenomen 

Voor: 16 (ONS, VVD, PvdA, PU, dhr. Vilé (D66), PvvP) 

Tegen: 13 (CDA, CU-SGP, GL, mw. Smit (D66)) 

 

 

 

8.13 Aan de agenda is toegevoegd een Motie van GroenLinks (Motie 2011-10-X)   

‘Schaliegaswinning’ 

 

Niet behandeld 

 

 

 

8.14 Aan de agenda is toegevoegd een Motie van D66  (Motie 2011-10-XI)   

‘Promotie en acquisitie – gebiedspromotie 

 

Niet behandeld 
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9. Sluiting 

 

De voorzitter sluit om 23.20 uur de vergadering 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering  

van 10 november 2011 

 

De griffier                              De voorzitter 

 

 

 

 

 

Bij deze besluitenlijst behoren 3 bijlagen, zijnde de aangenomen moties: 

1. Motie 2011-10-II, recreatievisie (ONS); 

2. Motie 2011-10VIII, Fairtrade-gemeente (PvdA); 

3. Motie 2011-10-IX, Maatwerk geluid (ONS). 
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