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Besluitenlijst gemeenteraad 28 juni 2012.  

 

                                                           
Besluitenlijst gemeenteraad Noordoostpolder 
 
 

Vergadering van de gemeenteraad 28 juni 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) en S. Werkman (ONS) 
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) ,  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.M. Wiedijk (PvvP),  de heer L.H.M. Lammers (ONS), 
de heer J. Visser (CU-SGP) tot agendapunt 12 (16:22 uur), 
wethouder mevrouw H.R. Bogaards-Simonse (CDA) 
 

 

   
1. Opening 

De vergadering wordt om 15.00 uur geopend.  
 
2. Vaststelling agenda 

 
3. Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering  24mei 2012. 

De besluitenlijst 2012/8862 wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
4. Ingekomen stukken (2012/10014) 

De ingekomen stukken worden overeenkomstig het voorstel afgedaan. 
 

5. Mededelingen 

Er zijn geen mededelingen gedaan. 
 
6. Vragenhalfuur 
De fractie van PU heeft vragen gesteld over de planning van Emmeloord Centrum. De 
fractie van VVD heeft vragen gesteld over de sluiting van het vuiloverslagstation per 1 
juli 2012. 
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  7. Stemming amendement en raadsvoorstel met betrekking tot Lesgeldverordening 
Muzisch Centrum schooljaar 2012-2013. 
 

Besluit: Met algemene stemmen aangenomen 

De “Lesgeldverordening Muzisch Centrum schooljaar 2012/2013" vast te stellen. 
 

De PvdA heeft een amendement (2012-05-III) ‘Lesgeldverordening Muzisch Centrum 
Schooljaar 2012-2013’ ingediend. 
Voor :  11   CU-SGP, PvdA, PU, ONS 
Tegen : 15  CDA, VVD,D66, GroenLinks 
Besluit over amendement: Verworpen 

 

 
 

  8. Herziening grondexploitaties per 1 januari 2012. 
 

Besluit: met algemene stemmen aangenomen 

De herziening van de grondexploitaties per 1 januari 2012 vast te stellen. 
  

 
 
  9. Mandaat en machtiging in verband met Wob-verzoeken. 
 

Besluit:  met algemene stemmen aangenomen 

1.1 De bevoegdheid om namens de raad te besluiten tot het verdagen van een besluit op  
      een Wob-verzoek te mandateren aan de griffier en zijn plaatsvervanger.  
1.2 De griffier en zijn plaatsvervanger te machtigen tot het onderhouden van contacten  
      met de indiener van een Wob-verzoek en tot het doen uitgaan van brieven naar  
      aanleiding van een Wob-verzoek die geen besluiten in de zin van de Algemene wet  
      bestuursrecht inhouden, zoals brieven met verzoeken om nadere of aanvullende  
      informatie en het schriftelijk afdoen van premature ingebrekestellingen. 
1.3 De bevoegdheid om namens de raad te besluiten op Wob-verzoeken en namens de  
      raad daarmee samenhangende besluiten te nemen, te mandateren aan de voorzitter  
      van de raad.  
1.4 Toe te staan dat ondermandaat verleend wordt aan de griffier en zijn  
      plaatsvervanger om te besluiten op Wob-verzoeken.  
 
 
 
  10. Wob verzoek de heer C. Beers. 
 

Besluit: met algemene stemmen aangenomen 

Het Wob-verzoek van de heer Beers af te wijzen. Een en ander zoals verwoord in 
bijgaande brief. 
 

 
 
  11. Beslissing op bezwaar van de heer C. Beers tegen het besluit van 26 april 2012 tot 
het niet verstrekken van notulen op schrift. 
 

Besluit: met algemene stemmen aangenomen 

1. In te stemmen met het advies van de commissie voor de bezwaarschriften d.d. 20 juni  
    2012 en de daaraan ten grondslag liggende overwegingen en deze over te nemen; 
2. bezwaarschrift van de heer Beers d.d. 2 mei 2012 kennelijk niet-ontvankelijk te  
    verklaren. 
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  12. Voorjaarsrapportage 2012. 
 

Besluit:  

1. de voorjaarsrapportage 2012 vast te stellen. 
2. in het kader van voortgang bestaand beleid en kredietbewaking diverse ramingen in 

de programmabegroting 2012 aan te passen. 
3. de uit deze voorjaarsrapportage voortvloeiende 14e wijziging van de 

programmabegroting voor het dienstjaar 2012 vast te stellen. 
 

Voor : 19  CDA, CU-SGP, PvdA, ONS, D66, GroenLinks 
Tegen :  8  VVD, PU 
 
De fracties van CDA, PU en VVD hebben een amendement (2012-06-I) ‘Zuyderzeerand in 
Voorjaarsrapportage’ ingediend. 
Voor : 17 CDA, VVD, PU, D66,  
Tegen : 10  CU-SGP, PvdA, ONS, Groenlinks 
Besluit: Aangenomen. 

 

 
 
  13. Beleidsplanning 2013-2016. 
 

Besluit: Met algemene stemmen aangenomen 

De beleidsplanning 2013-2016 vast te stellen. 
 
De fractie van PvdA heeft een motie (2012-06-I) ‘Werkgelegenheidsproject 
Zuyderzeerand’ 
Voor :  10 CU-SGP, PvdA, ONS, GroenLinks 
Tegen :  17 CDA, VVD, PU, D66,  
Besluit: Verworpen. 

 

De fractie van CU-SGP heeft een motie (2012-06-II) ‘completeren fietsrondommetje 
Emmeloord’ ingediend. 
Voor : 5  CU-SGP, mw. Werkman (ONS) 
Tegen :  22  CDA, VVD, dhr. Pausma (ONS), D66, GroenLinks 
Besluit: Verworpen. 

 
De fractie van CU-SGP heeft een motie (2012-06-III) ‘private exploitatie hoogwaardig 
openbaar vervoer’ ingediend. Overgenomen door het college, niet in stemming 

gebracht. 

 

De fractie van CU-SGP heeft een motie (2012-06-IV) ‘stimulering lokale economie bij 
inkopen’ ingediend. 
Voor :15  VVD, CU-SGP, PU, ONS, GroenLinks 
Tegen :  12 CDA, PvdA, D66 
Besluit: Aangenomen. 

 

De fractie van CU-SGP heeft een motie (2012-06-V) ‘Wisselstrook Eilandbrug’ ingediend. 
Overgenomen door het college, niet in stemming gebracht. 
 
De fractie van ONS heeft een motie (2012-06-VI) ‘Burgemeestersnorm’ ingediend. 
Overgenomen door het college, niet in stemming gebracht. 

 

De fracties van PU en CDA hebben een motie (2012-06-VII) ‘Begraaftarieven’ ingediend. 
Voor : 19  CDA, VVD, de heer Voorberg (CU-SGP), mw. Schrijver (PvdA), PU, ONS,  
Tegen :  8 de heren Visser, Simonse en Veldkamp (CU-SGP), de heren van der Velde en 
Nijdam (PvdA) D66, GroenLinks 
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  Besluit: Aangenomen. 

De fractie van PU heeft een motie (2012-06-VIII) ‘Schokkererf te Nagele’ ingediend. 
Voor : 20  CDA, VVD, De heer Nijdam (PvdA), PU, ONS, D66 
Tegen :  7 CU-SGP, mw. Schrijver, de heer Van der Velde (PvdA), GroenLinks 
Besluit: Aangenomen. Met aantekening van het feit dat de heer Nijdam zich 

heeft vergist. 

 
De fractie van VVD heeft motie (2012-06-IX) ‘Vervanging brug 
Marknesserwerg/Lemstervaart’ ingediend. 
Voor : 19  CDA, VVD, PU, ONS, D66 
Tegen :  8  CU-SGP, PvdA, GroenLinks 
Besluit: Aangenomen. 

 
 
 
  14. Begroting 2013 GR IJsselmeergroep. 
    

Besluit: Met algemene stemmen aangenomen. 

1. in te stemmen met de begroting 2013 van de GR IJsselmeergroep; 
2. de GR te berichten dat de gemeente aanleiding heeft opmerkingen te maken over de 

begroting 2013. 
 
De fractie van PvdA heeft een amendement (2012-06-II) “Begroting 2013 GR 
IJsselmeergroep” ingediend. Ingetrokken.  
 

 
 
  15. Ontwerpprogrammabegroting GGD Flevoland 2013 en meerjarenraming 2014-2016. 
 

Besluit: Aangenomen 

1. Het bestuur van de GGD via de voorgestelde zienswijze kenbaar te maken dat de 
bijdrage in de collectieve taken GGD voor 2013 lager zal zijn dan in de ontwerp-
programmabegroting van de GGD is geraamd omdat in 2012 geen netto bezuiniging 
van 6% is gerealiseerd vanwege het toepassen van prijs-en loonindexering voor 
zowel 2012 als voor 2013. Dit betekent een bijdrage voor 2013 van € 797.718 wat € 
17.223 lager is dan het bedrag van € 814.941 dat is aangegeven in de 
ontwerpbegroting van de GGD. 

2. Het bestuur van de GGD als consequentie hiervan kenbaar te maken dat alsnog een 
bezuiniging van netto 6% (€ 50.900; exclusief prijs- en looncompensatie zoals in 
2011 afgesproken) moet worden bereikt in 2013 door een extra bezuinigingsronde 
door te voeren in 2013. 

3. Het bestuur van de GGD mee te delen dat de subsidie voor de plustaak logopedie als 
volgende stap in 2013 wordt afgebouwd naar € 45.000. 

4. De overige in de bijlage van de ontwerpprogrammabegroting 2013 van de GGD 
opgenomen bedragen voor Plustaken (projectmatige activiteiten jeugd en inspecties 
kinderopvang en peuterspeelzalen) als indicatief te beschouwen, waarvan de exacte 
invulling later dit jaar, op basis van afzonderlijke afspraken, zal plaatsvinden. 

 

Voor : 24  CDA, VVD, CU-SGP, PU, ONS, D66, GroenLinks 
Tegen :  3   PvdA 
Vanwege zijn betrokkenheid bij het onderwerp neemt de heer Pausma niet deel aan de 

beraadslaging en stemming. 

 
 
16. Toekomst Poldertoren. 
 

Besluit: Aangenomen 
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1. in te stemmen met het doorexploiteren van de Poldertoren indien aan de gestelde 
randvoorwaarden is voldaan; 

2. eenmalig een krediet van € 222.500 beschikbaar te stellen ten behoeve van het 
invullen van de gestelde randvoorwaarden; 

3. de vastgoedexploitatie en een eventueel bouwkrediet vast te stellen aan het begin 
van 2013; 

4. de vaststelling van de vastgoedexploitatie te beschouwen als startmoment voor het 
bouwkundig herstel van de Poldertoren; 

5. in 2015 te onderzoeken of verkoop van de Poldertoren alsdan haalbaar en 
aantrekkelijk is; 

6. de gemeenteraad periodiek te informeren over de voortgang; 
7. de 13e wijziging van de programmabegroting 2012 vast te stellen; 
8. een (financiële) schikking met de ontwikkelingspartners na te streven met het oog op 

eventuele aansprakelijkheden.  
 

Voor : 15  CDA, CU-SGP, PvdA, GroenLinks 
Tegen: 12, VVD, PU, ONS, D66, 
 
De fracties van VVD, PU, ONS en D66 hebben een amendement (2012-06-III) 
“Poldertoren” ingediend. 
Voor : 12 VVD, PU, ONS, D66,  
Tegen :  15  CDA, CU-SGP, PvdA, GroenLinks 
Besluit: Verworpen. 

 

 
 
17. Onderzoek Poldertoren door RKC (Rekenkamercommissie). 
 

Besluit: Met algemene stemmen aangenomen 

1. Kennis te nemen van de onderzoeksopzet voor het rekenkameronderzoek naar de  
    Poldertoren;  
2. Ten behoeve van dit onderzoek een aanvullend budget van maximaal € 20.000 ter  
    beschikking te stellen aan de rekenkamercommissie Noordoostpolder. 
 
 
 

18. Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (vGRP) 2012-2016. 
 

Besluit: Met algemene stemmen aangenomen 

1. Het verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (vGRP) Noordoostpolder 2012-2016 vast te  
    stellen en als uitgangspunt voor het kostendekkingsplan scenario 1 aan te nemen; 
2. De 15de wijziging van de programmabegroting 2012 vast te stellen. 
 
De fracties van CU-SGP, VVD, PvdA en PU hebben een motie (2012-06-X) “baatbelasting 
aansluitplicht riolering’ ingediend. 
Voor : 17 VVD, CU-SGP, PvdA, PU, ONS, de heer Vilé (D66), GroenLinks 
Tegen :  9 CDA, mevrouw Smit (D66) GroenLinks 
Besluit: Aangenomen. 

Vanwege zijn betrokkenheid bij het onderwerp neemt de heer Haagsma niet deel aan de 

beraadslaging en stemming. 
 
 

19. Sluiting 

 

De voorzitter sluit om 21.32 uur de vergadering 
 
 



                                                                                                                                        No. -6 

  

 

Besluitenlijst gemeenteraad 28 juni 2012.  

  

 
Aldus vastgesteld in de vergadering  
van 20 september 2012 
De griffier                              De voorzitter 
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