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Besluitenlijst gemeenteraad 

Noordoostpolder 
 
 

Vergadering van de gemeenteraad 11 november 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.D. Kloosterman-Brinkman (VVD), 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) en S. Werkman (ONS) 
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), 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) 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:  Mevr. H.M. Wiedijk (PvvP), Dhr. D. Pausma (ONS), Mevr. H. 
van Keulen-Nentjes (CU- SGP) tot 15:11 uur (tijdens de 
behandeling van agendapunt 12), Dhr. J. Visser (CU-SGP) tot 
15:11 uur (tijdens de behandeling van agendapunt 12), 

 

   
1. Opening 

De vergadering wordt om 14.30 uur geopend.  
 
2. Vaststelling agenda 

De fractie PU heeft verzocht om de (geheime) stukken met betrekking tot de poldertoren 
(agendapunt 12) en de vragen van het vragenhalfuur die hiermee verbonden zijn direct 
na het vragenhalfuur te behandelen. De raad heeft hierover gestemd: 
Besluit: aangenomen 

Voor : 14  (VVD, CU-SGP, PU, ONS, D66) 
Tegen : 11  (CDA, PvdA, GroenLinks) 
 
3. Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering 7 oktober  2013. 

De besluitenlijst 2013/14473 wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
4. Ingekomen stukken (2013/14517) 

De ingekomen stukken worden overeenkomstig het voorstel afgedaan. 
 

5. Mededelingen 

Er zijn geen mededelingen gedaan. 
 
6. Vragenhalfuur 
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Over de volgende onderwerpen zijn vragen gesteld: 
- Chinareis burgemeester (D66/VVD) 
 
De raad heeft in beslotenheid beraadslaagd over agendapunt 12. De raad heeft 

vervolgens geen geheimhouding opgelegd over hetgeen is verhandeld ter vergadering. 

Deze behandeling is derhalve openbaar geworden. 

 
 

12. Bekrachtiging van de voorlopige geheimhouding inzake diverse stukken in 

het dossier Poldertoren. 

 

Besluit: verworpen 

Voor: 4 Pvda, GroenLinks,   
Tegen: 23 CDA, CU-SGP, ONS, PU, VVD, D66 
Deze besluitvorming is later gecorrigeerd met dien verstande dat de 

geheimhouding ten aanzien van het ‘collegebesluit aansprakelijkstelling 

Provast’ (inc. bijlagen) wel is bekrachtigd door de raad. 

 

De fracties van ONS en PU hebben een motie (2013-11-IX) van wantrouwen ingediend 
tegen taakwethouder Ruifrok. 
Besluit: Aangenomen 

Voor : 23  (CDA, VVD, CU-SGP, PU, ONS, D66) 
Tegen : 4  (PvdA, GroenLinks) 
 

 

 

De voorzitter schorst de vergadering om 19.55 uur tot donderdagavond 14 

november 2013 19.00 uur. 

 

 

Voortzetting van de vergadering van de 
gemeenteraad van 11 november 2013 

14 november 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.D. Kloosterman-Brinkman (VVD), 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) en S. Werkman (ONS) 
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), 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) en B. Wielenga (VVD) 
 

 

wethouders mevrouw H.R. Bogaards-Simonse (CDA), de heren A. Poppe  
(CU-SGP), W.J. Schutte (CDA) en P.M.S. Vermeulen (D66) 
 
 

Afwezig:  Mevr. H.M. Wiedijk (PvvP), dhr. D. Pausma (ONS), mevr. H. 
Smit (D66) tot 19:42 uur (tijdens de gecombineerde 
behandeling van agendapunt 7 en 8), dhr. J.J. van der velde 
(CDA) vanaf 21.00 uur (na de behandeling van agendapunt 9). 
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  7. Najaarsrapportage 2013. 

 

Besluit: Zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen aangenomen 

1. de najaarsrapportage 2013 vast te stellen en daarbij in het kader van de voortgang 
bestaand beleid en kredietbewaking diverse ramingen uit de programmabegroting 
2013 aan te passen; 

2. de 18e wijziging van de begroting 2013 vast te stellen. 
 

 
 

  8. Programmabegroting 2014 – 2017.  

 

Besluit: Zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen aangenomen 

De (meerjaren)programmabegroting 2014 - 2017 vast te stellen. 
 
De fractie van D66 heeft een motie (2013-11-I) ‘bezuinigingen fase 4’ ingediend. 
Besluit: Verworpen 

Voor : 9  (VVD, ONS, D66) 
Tegen :  18  (CDA, CU-SGP, PvdA, PU, GroenLinks) 
 
De fractie van D66 heeft een motie (2013-11-II) ‘ beleidsvrijheid bezuinigingen fase 4’ 
ingediend. 
Besluit: Aangenomen 

Voor : 16  (VVD, CU-SGP, PU, ONS, D66) 
Tegen : 11  (CDA, PvdA, GroenLinks) 
 
De fractie van PvdA heeft een motie (2013-11-III) ‘Sportaccomodaties’ ingediend. 
Besluit: Aangenomen 

Voor : 17  (CDA, CU-SGP, PvdA, D66, GroenLinks) 
Tegen :  10  ( VVD, PU, ONS) 
 
De fractie van ONS heeft een motie (2013-11-IV) ‘overdrachtsdocument’ ingediend. 
Besluit: Aangenomen 

Voor : 19  (CDA, VVD, PU, ONS, D66) 
Tegen : 8  ( CU-SGP, PvdA, GroenLinks) 
 

De fractie van VVD heeft een motie (2013-11-IV-a) ‘Kapitaalmarkt’ ingediend. 
Besluit: Verworpen 

Voor : 5  (VVD) 
Tegen :  22  (CDA, CU-SGP, PvdA, PU, ONS, D66, GroenLinks) 
 

 
 
  9. Aanpassing van diverse belasting- en retributieverordeningen voor 

    het belastingjaar 2014. 

 

Besluit: Zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen aangenomen 

De diverse belasting- en retributieverordeningen voor het belastingjaar 2014 vast te 
stellen. 
 
De fractie van VVD heeft een amendement (2013-11-II) ‘Niet verhogen 
toeristenbelasting’ ingediend. 
Besluit: Verworpen 

Voor : 10  (VVD, dhr. Van der Velde (PvdA), ONS, D66) 
Tegen : 17  (CDA, CU-SGP, mevr. Schrijver (PvdA) Dhr. Nijdam (PvdA), PU, GroenLinks) 
Met aantekening van het feit dat dhr. Van der Velde zich heeft vergist. 



 No. 14632-4                       
 

Besluitenlijst gemeenteraad  11 november  2013, voortgezet op 14 november 2013. 
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 “moties” en “amendementen”  

  De fractie van GroenLinks heeft een motie (2013-11-V) ‘verordening rioolheffing’ 
ingediend. 
Besluit: Verworpen 

Voor : 4  (PvdA, GroenLinks) 
Tegen :  23  (CDA, VVD, CU-SGP, PU, ONS, D66) 
 
De fractie van GroenLinks heeft een motie (2013-11-VI) ‘rioolheffing niet-woningen’ 
ingediend. 
Besluit: Verworpen 

Voor : 4  (PvdA, GroenLinks) 
Tegen :  23  (CDA, VVD, CU-SGP, PU, ONS, D66) 
 
 
  10. Rekenkameronderzoek ‘WMO in Noordoostpolder: goed op weg’. 

 

Besluit: Aangenomen (geamendeerd) 

1. Kennis te nemen van het rapport WMO Noordoostpolder: goed op weg. 
2. De conclusies van het rapport onderschrijven en van de gedane aanbevelingen alleen 
de aanbevelingen aan college en raad genummerd onder 2, 3, 5, 6 en 7 over te nemen, 

met de volgende aantekeningen:  

Ad 3. In de nieuw te vormen participatieraad een vertegenwoordiging op te 

nemen van clienten, mantelzorgers en vrijwilligers. 

Ad 5. Effecten van beleid ook terug te laten komen in de wijkgerichte benadering. 

Ad 6. Bij verantwoording organisaties te handelen op basis van vertrouwen en 

voorkomen dat bureaucratie toeneemt. 

Ad 7. Financiële verantwoording aanpassen aan de nieuwe situatie 

(decentralisaties) met als doel: de raad inzicht geven in kosten en baten van het 

sociale domein.  

Voor: 23  (CDA, VVD, CU-SGP, Mevr. Schrijver (PvdA) Dhr. Nijdam (PvdA), PU, ONS, 
GroenLinks) 
Tegen :  3  (dhr. Van der Velde (PvdA), D66) 
Met aantekening van het feit dat dhr. Van der Velde zich heeft vergist. 
 
De fractie van CDA heeft een amendement (2013-11-I) ‘RKC-onderzoek WMO’ ingediend. 
Besluit: Aangenomen 

Voor : 23  (CDA, VVD, CU-SGP, dhr. Van der Velde (PvdA), dhr. Nijdam (PvdA), PU, 
ONS, GroenLinks) 
Tegen :  3  (mevr. Schrijver (PvdA), D66) 
 
 
 
  11. Motie 2013-11-VII ‘armoedebeleid’ (PvdA/CDA) 

 

Deze motie is aangehouden in afwachting van nadere informatie van het 

college. 

 

 
 
13. Sluiting 

 

De voorzitter sluit om 22:38 uur de vergadering 
 
Aldus vastgesteld in de vergadering  
van 9 december 2013 
De griffier                              De voorzitter 


