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Besluitenlijst gemeenteraad 

Noordoostpolder 
 
 

Vergadering van de gemeenteraad 7 oktober 2013 

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.H. Kramer (CDA), E. Blokhuis (VVD),  H. van Keulen-
Nentjes (CU-SGP), 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), W.C. Haagsma (PU), 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), , R. van der Velde (PvdA), G.J. Veldkamp 
(CU-SGP, J. Visser (CU-SGP), G.P.F. Vilé (D66) 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:  G.D. Kloosterman-Brinkman (VVD), J.J. van der Velde (CDA) 

   
1. Opening 

De vergadering wordt om 19.30 uur geopend.  
 
2. Vaststelling agenda  
Op verzoek van de indieners  wordt agendapunt 14 Motie (2013-10-V) ‘Cursusbeleid voor 
college’ (ONS) van de agenda verwijderd; de motie is aangehouden. 
 
3. Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering 9 september 2013. 

De besluitenlijst 2013/13891 wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
4. Ingekomen stukken (2013/13890) 

De ingekomen stukken worden overeenkomstig het voorstel afgedaan. 
 

5. Mededelingen 

Er zijn geen mededelingen gedaan. 
 
6. Vragenhalfuur 
Er zijn geen vragen gesteld.  
 
  7. Verordening leerlingenvervoer. 

 

Besluit: Zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen aangenomen 
De Verordening tot wijziging van de Verordening leerlingenvervoer 2012 gemeente 
Noordoostpolder vast te stellen. 
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  8. Verordening voorzieningen WMO 2014. 

 

Besluit: Zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen aangenomen 

De Verordening voorzieningen Wmo gemeente Noordoostpolder 2014 vast te stellen. 
 

 
  9. Bestemmingsplan N50 Ramspol-Ens 

 

Besluit: Zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen aangenomen 

1. in te stemmen met Reactienota zienswijzen; 
2. in te stemmen met de Nota ambtshalve wijzigingen: 
3. het bestemmingsplan “N 50 Ramspol - Ens”, (toelichting, planregels en verbeelding)  
      overeenkomstig het gestelde onder 1 en 2 gewijzigd vast te stellen; 
4. het plan met planidentificatie NL. IMRO.0171.BPVS0530 conform artikel 1.2.1 tot en 

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

5.   geen exploitatieplan vast te stellen als bedoeld in afdeling 6.4 Wro; 
6.   het bestemmingsplan “N 50 Ramspol- Ens“ overeenkomstig artikel 3.8, lid 3 Wro 

bekend te maken. 
 
 
  10. Zienswijze herindelingsontwerp Noordvleugelprovincie. 

 

Besluit: Aangenomen  

1. Instemmen met de gewijzigde zienswijze op het herindelingsontwerp 
Noordvleugelprovincie, waarbij de tekst uit de zienswijze als volgt wordt 
aangepast: 
- op pagina 3 de zin In het geval dat er in het wetgevingsproces geen ruimte is 

voor behoud van de zelfstandige provincie Flevoland, dan gaan wij er vanuit 

dat deze zienswijze voor u aanleiding is uw voorontwerp van wet te wijzigen 

en de gemeenten Noordoostpolder, Urk en Dronten in te delen bij de provincie 

Overijssel. te wijzigen in Wij vragen u het tijdspad voor het 

wetgevingsproces te verruimen ten behoeve van uitvoering van een 

gezamenlijk onderzoek naar mogelijkheden van herpositionering 

(herindeling) van Noordoostpolder, Dronten en Urk en de uitkomst van 

dat onderzoek te betrekken bij uw besluit. In het geval dat er in het 

wetgevingsproces hiervoor geen ruimte is en er geen ruimte is voor behoud 

van de zelfstandige provincie Flevoland , dan gaan wij er vanuit dat deze 

zienswijze voor u aanleiding is uw voorontwerp van wet te wijzigen en de 

gemeenten Noordoostpolder, Urk en Dronten in te delen bij de provincie 

Overijssel. 
Voor : 24  (CDA, VVD, CU-SGP, PU, ONS, D66, PvvP, GroenLinks) 
Tegen :  3  (PvdA) 
 

De fracties van PvvP en ONS hebben een –gewijzigd- amendement (2013-10-I) 

‘Zienswijze herindelingsontwerp Noordvleugelprovincie’ ingediend. 

Besluit: Aangenomen 

Voor : 24  (CDA, VVD, CU-SGP, PU, ONS, D66, PvvP, GroenLinks) 
Tegen :  3  (PvdA) 
 

De fracties van PvvP en ONS hebben een motie (2013-10-I) ‘Provinciale 

herindeling Flevoland’ ingediend. 

Deze motie is aangehouden. 
 
De fractie van PvdA heeft een motie (2013-10-Ia) ‘Zienswijze 

herindelingsontwerp Noordvleugel’ ingediend. 

Besluit: Verworpen 
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  Voor : 3 (PvdA) 
Tegen :  24 (CDA, VVD, CU-SGP, PU, ONS, D66, PvvP, GroenLinks) 
 
 
 
  11. Motie (2013-10-II) ‘Participatie en uitstroom WWB’ (VVD) 

 

Deze motie is ingetrokken omdat de VVD mede indiener is geworden van motie 2013-10-
III  
 
 
  12. Gewijzigde motie (2013-10-III) ‘Tegenprestatie van WWB-gerechtigden’ 

(CDA) 

 

Besluit: Aangenomen 

Voor : 16  (CDA, VVD, CU-SGP, ONS,) 
Tegen :  10  (PvdA, PU, D66, PvvP, GroenLinks) 
 

De heer Pausma (ONS) neemt geen deel aan de beraadslaging en de stemming wegens 
persoonlijke betrokkenheid bij het onderwerp. 
 

 
 
  13. Motie (2013-10-IV) ‘Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt’(CDA). 

 

Deze motie is overgenomen door het college en daarom niet in stemming gebracht. 
 
De heer Pausma (ONS) neemt geen deel aan de beraadslaging wegens persoonlijke 
betrokkenheid bij het onderwerp. 
 
 
 
14. Sluiting 

 

De voorzitter sluit om 22.52 uur de vergadering 
 
Aldus vastgesteld in de vergadering  
van 11 november  2013. 
De griffier,                              De voorzitter, 


