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Besluitenlijst gemeenteraad Noordoostpolder 
 
 

Vergadering van de gemeenteraad 20 september 2012 

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),  
A. Roebers (VVD),  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), F.P.J. 
van Erp (CDA), 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), J. Simonse (CU-SGP), H.H. Suelmann (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 de heren A. Poppe  
(CU-SGP), W.J. Schutte (CDA) W.R. Ruifrok (PvdA) en P.M.S. 
Vermeulen (D66) 
 

Afwezig:  Mevrouw H.R Boogaards-Simonse (CDA) 

 

   
1. Opening 

De vergadering wordt om 19.32 uur geopend.  
 
2. Vaststelling agenda De agendapunten 12 en 13 worden van de agenda afgevoerd 
 
3. Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering  28 juni  2012. 

De besluitenlijst 2012/13919-I wordt gewijzigd vastgesteld, met dien verstande dat 
GroenLinks tegen motie (2012-06-X) ‘Baatbelasting’ heeft gestemd. 
 
4. Ingekomen stukken (2012/13648-1) 

De ingekomen stukken worden overeenkomstig het voorstel afgedaan. 
 

5. Mededelingen 

Er zijn geen mededelingen gedaan. 
 
6. Vragenhalfuur 
- Er is door de fractie van ONS een vraag gesteld over de graafwerkzaamheden t.b.v. het 
Windmolenpark en de veiligheid van de dijken. 
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  7. Bijstelling nota Integrale Veiligheidszorg Noordoostpolder 2009-2012. 
 

Besluit: Met algemene stemmen aangenomen 

De nota Integrale veiligheidszorg Noordoostpolder (evaluatie 2009-2012 en selectie 
beleidsspeerpunten 2013-2016) vast te stellen.  
 

 

  8. Verordening Plaatsingsbeleid Wet sociale werkvoorziening Noordoostpolder 2012. 
 

Besluit: Met algemene stemmen aangenomen 
De Verordening Plaatsingsbeleid Wet sociale werkvoorziening Noordoostpolder vast te 
stellen. 
  

 
  9. Verordening basisregistratie personen. 
 

Besluit:  Met algemene stemmen aangenomen 

Verordening Gemeentelijke basisregistratie personen vast te stellen. 

 

 
  10. Bestemmingsplan Rutten. 
 

Besluit: Met algemene stemmen aangenomen 

1. in te stemmen met de zienswijzennota 'Rutten': de ingediende zienswijze in 
behandeling te nemen en de zienswijzen, overeenkomstig de zienswijzennota niet 
over te nemen; 

2. in te stemmen met de nota ambtshalve wijzigingen; 
3. het bestemmingsplan 'Rutten', overeenkomstig het gestelde onder 2 gewijzigd vast te 

stellen; 
4. dit plan met planidentificatie NL.IMRO.0171.BP00503 conform art 1.2.1 tot en met 

1.2.4 van de Bro in elektronische vorm vast te leggen en die vorm vast te stellen, 
waarbij gebruik gemaakt is van de ondergrond GBKN 7 mei 2010; 

5. geen exploitatieplan vast te stellen als bedoeld in afdeling 6.4 Wro; 
6. het bestemmingsplan 'Rutten' overeenkomstig artikel 3.8, lid 3, Wro bekend te 

maken. 
 

 
  11. Bestemmingsplan Bant. 
 

Besluit: Met algemene stemmen aangenomen 

1. het bestemmingsplan 'Bant', vast te stellen; 
2. dit plan met planidentificatie NL.IMRO.0171.BP00502-VS01 conform art 1.2.1 tot en  
    met 1.2.4 van de Bro in elektronische vorm vast te leggen en die vorm vast te stellen,  
    waarbij gebruik gemaakt is van de ondergrond GBKN 17 november 2011; 
3. geen exploitatieplan vast te stellen als bedoeld in afdeling 6.4 Wro; 
4. het bestemmingsplan 'Bant' overeenkomstig artikel 3.8, lid 3, Wro bekend te maken. 
 

 
  12. Arbeidsmigranten. 
 

Dit punt is van de agenda verwijderd en niet besproken. 

 

 
 
 
  



                                                                                                                                        No. 15182-3 

  

 

Besluitenlijst gemeenteraad 20 september 2012.  

  13. Verzoek tot wijzigen bestemmingsplan perceel Voorsterweg 13 te Marknesse. 
 

Dit punt is van de agenda verwijderd en niet besproken. 

 
 
  14. Strategische grondvoorraad. 
    

Besluit: Met algemene stemmen aangenomen 

1. de ‘Strategische nota grondvoorraad’ gewijzigd vast te stellen; 
2. in te stemmen met de financiële dekking van het maximale tekort dat voortvloeit uit 

de ‘Strategische nota grondvoorraad’; 
3. een bedrag van € 2.205.392 toe te voegen aan de Reserve grondexploitatie ten laste 

van de Reserve jaarrekeningresultaat 2011; 
4. de 17e wijziging van de programmabegroting vast te stellen. 

 
De fractie van GroenLinks heeft een amendement (2012-09-II) ‘Strategische nota 
grondvoorraad’ ingediend. 
Voor : 7 ONS, D66, PvvP, GroenLinks 
Tegen : 22  CDA, VVD, CU-SGP, PvdA, PU  
Besluit: Verworpen 

 

 
  15. Beleid Beeldende Kunst in de Openbare Ruimte. 
 

Besluit: Met algemene stemmen aangenomen 

1. de beleidsnotitie Beeldende Kunst in de Openbare Ruimte 2012-2016 ‘Beeldbepalend’ 
vast te stellen; 

2. de verordening percentageregeling beeldende kunst in de openbare ruimte 2013 vast 
te stellen; 

3. de reserve kunstopdrachten Noordoostpolder en de reserve Cultuurbeleid samen te 
voegen tot één reserve, namelijk de reserve Beeldende Kunst en Cultuurbeleid (BKC). 

 
De fractie van PvvP heeft een amendement (2012-09-III) ‘Beeldende kunst in de 
openbare ruimte, beleidspunt toevoegen’ ingediend. 
Overgenomen door het college en daarom ingetrokken. 

 

Op het amendement (2012-09-III) van de fractie van PvvP is een sub-amendement 
(2012-09-IIIb) ingediend door de fractie van ONS met als onderwerp ‘ Beleid beeldende 
kunst in de openbare ruimte’ ingediend. 
Voor : 13  VVD, PU, ONS, D66,  
Tegen :  16 CDA, CU-SGP, PvdA, PvvP, GroenLinks 
Besluit: Verworpen 

 

De fractie van PvvP heeft een amendement (2012-09-IV) ‘Beeldende kunst in de 
openbare ruimte, verlagen ondergrens budget’ ingediend. 
Overgenomen door het college en daarom ingetrokken. 

 

De fracties van CDA en VVD hebben een amendement (2012-09-V) ‘Beleid beeldende 
kunst in de openbare ruimte, verlagen ondergrens budget’ ingediend. 
Voor : 17 CDA, VVD,  PU,  D66, 
Tegen :  12  CU-SGP, PvdA, ONS, PvvP, GroenLinks 
Besluit: Aangenomen 

 

De fractie van D66 heeft een amendement (2012-09-VI) ‘Beleid beeldende kunst in de 
openbare ruimte’ ingediend. 
Voor : 20  CDA, VVD, PU, ONS, D66, 
Tegen :  9  CU-SGP, PvdA, PvvP, GroenLinks 
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  Besluit: Aangenomen 

 
 

16. Aansluiting bij de gemeenschappelijke Regeling Nieuw Land Erfgoed centrum te 
Lelystad. 
 

Besluit: Met algemene stemmen aangenomen. 

Aan te sluiten bij de Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Land Erfgoedcentrum te 
Lelystad per 1 januari 2013. 

 
 

17. Realisatie Centrum voor Jong Ondernemerschap. 
 

Besluit: Aangenomen 

1. Eenmalig een investeringssubsidie beschikbaar te stellen van € 130.000 uit de  
    'Reserve ontwikkelingsfonds stimulering werkgelegenheid' voor de realisatie van een  
    Centrum voor Jong Ondernemerschap. 
2. De 18e wijziging van de programmabegroting 2012 vast te stellen. 
Voor : 24  CDA, VVD, CU-SGP, PvdA, ONS, PvvP, GroenLinks 
Tegen :  5   PU en D66 
 
De fractie van PvdA heeft een amendement (2012-09-VIII) ‘Centrum voor Jong 
Ondernemerschap’ ingediend. 
Overgenomen door het college en daarom ingetrokken. 

 

De fracties van D66 en PU hebben een amendement (2012-09-IX) ‘Centrum voor Jong 
Ondernemerschap’ ingediend. 
Voor : 9   PU, ONS, D66, PvvP,  
Tegen :  20  CDA, VVD, CU-SGP, PvdA, GroenLinks 
Besluit: Verworpen 
 

18. Afronding uitwerking Masterplan Sport onderdeel ‘buiten’. 
 

Besluit: Met algemene stemmen aangenomen 

1. Kennis te nemen van de nota Verantwoording Masterplan Sport onderdeel Buiten. 
2. In te stemmen met de financiële afwikkeling met de daarbij horende  
    budgetwijzigingen. 
3. In te stemmen met het verstrekken van geldlening aan SCE. 
 
 

19. Begroting 2013 Omgevingsdienst Flevoland Gooi- en Vechtstreek. 
Besluit: Aangenomen 

1. Middels brief, aan het dagelijks bestuur van de omgevingsdienst Flevoland, Gooi- en  
    Vechtstreek zienswijze kenbaar te maken op de ontwerp begroting 2013. 
2. In te stemmen met aanpassing van de gemeenschappelijke regeling.  
Voor : 18 CDA, CU-SGP, PvdA, D66, PvvP, GroenLinks 
Tegen : 11  VVD, PU, ONS 
 
 

 
20. Visie op maatschappelijke accommodaties. 
 

Besluit: Met algemene stemmen aangenomen 

De Visie op maatschappelijke accommodaties vast te stellen. 
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21. Bestemmingsplan Emmeloord Noord en Oost 1e partiële herziening 
 

Besluit: Met algemene stemmen aangenomen 

1. In te stemmen met ambtshalve wijzigingen opgenomen in ‘Wijzigingsnota  
    ontwerpbestemmingsplan ‘Emmeloord, Noord en Oost, 1e partiële herziening’ en het  
    bestemmingsplan hierop aanpassen.  
2. Het bestemmingsplan 'Emmeloord, Noord en Oost – 1e partiële herziening',  
    overeenkomstig het gestelde onder 1 gewijzigd vast te stellen. 
3. Dit plan met planidentificatie NL.IMRO.0171.BP00518-VS01) conform art 1.2.1 tot en  
    met 1.2.4 van de Bro in electronische vorm vast te leggen en die vorm vast te stellen,  
   waarbij gebruik gemaakt is van de ondergrond GBKN, 23 maart 2012. 
4. Geen exploitatieplan vast te stellen als bedoeld in afdeling 6.4 Wro. 
5. Het bestemmingsplan 'Emmeloord, Noord en Oost – 1e partiële herziening'  
    overeenkomstig artikel 3.8, lid 3, Wro bekend te maken. 
 

 
22. Sluiting. 
 

 
 

De voorzitter sluit om 22.19 uur de vergadering 
 
Aldus vastgesteld in de vergadering  
van 18 oktober 2012 
De griffier                              De voorzitter 
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