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Besluitenlijst gemeenteraad
Noordoostpolder

Vergadering van de gemeenteraad
Aanwezig: voorzitter

27 juni 2013

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 (CUSGP), 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), 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:

B. Wielenga (VVD) tot 13.50 uur; J.C.M. Goos (CDA) vanaf
18.15 uur; H. Smit (D66) vanaf 17.15 uur; F.P.J. van Erp
(CDA) vanaf 18.15 uur.

1. Opening
De vergadering wordt om 13.35 uur geopend.
2. Vaststelling agenda Agendapunt 11 wordt van de agenda verwijderd omdat de
aanvraag voor de omgevingsvergunning is ingetrokken.
3. Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering 30 mei 2013.
De besluitenlijst 2013/9503 wordt ongewijzigd vastgesteld.
4. Ingekomen stukken (2013/9375)
De ingekomen stukken worden overeenkomstig het voorstel afgedaan.
5. Mededelingen
Er zijn geen mededelingen gedaan.
6. Vragenhalfuur
De fractie van ONS heeft vragen gesteld over de randstadprovincie. De fractie van CDA
heeft een vraag gesteld over de GGD.

Besluitenlijst gemeenteraad 27 juni 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”

No. 12722-2

7. Herziening grondexploitaties per 01-01-2013 inclusief het MeerjarenPerspectief
Grondexploitaties.
Besluit: Zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen aangenomen.
De herziening van de grondexploitaties per 1 januari 2013 en het MPG vast te stellen.

8. Stimuleringsmaatregelen (doorstroom) woningmarkt.
Besluit: Zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen aangenomen.
1. De Verordening Starterslening gemeente Noordoostpolder vast te stellen;
2. Een budget van € 150.000 beschikbaar te stellen voor de starterslening;
3. Een grondprijsverlaging van 10%, ten opzichte van de grondprijs per 1 januari 2013,
voor gemeentelijke woningbouwkavels in de dorpen Ens, Bant, Creil, Espel,
Luttelgeest en Rutten voor de periode 1 juli 2013 tot 1 juli 2014 vast te stellen;
4. Geen extra grondaankopente doen in Tollebeek, Nagele en Rutten;
5. De 14e wijziging van de programmabegroting 2013 vast te stellen.

9. Verklaring van geen bedenkingen Karel Doormanweg 26 te Tollebeek.
Besluit: Zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen aangenomen.
1. (Ontwerp) verklaring van geen bedenkingen (VVGB) af te geven voor het bouwen van
een sheds voor nertsen op het perceel Karel Doormanweg 26 te Tollebeek.
2. Indien geen zienswijzen tegen de ontwerpvergunning naar voren worden gebracht
die betrekking hebben op de VVGB, wordt deze geacht te zijn verleend door uw raad.

10. Bestemmingsplan ‘Ens, Drietorensweg 38-I en 29’.
Besluit: Zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen aangenomen.
1. het bestemmingsplan “Ens, Drietorensweg 38 – I en 29”, vast te stellen;
2. het plan met planidentificatie NL.IMRO.0171.BP00530-VS01 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;
3. geen exploitatieplan vast te stellen als bedoeld in afdeling 6.4 Wro;
4. het bestemmingsplan “Ens, Drietorensweg 38 – I en 29“ overeenkomstig artikel 3.8,
lid 3 Wro bekend te maken.

11. Verklaring van geen bedenkingen Hannie Schaftweg 12 te Emmeloord.
Dit punt is van de agenda verwijderd omdat de aanvraag voor de omgevingsvergunning
is ingetrokken.

12. Vaststelling bestemmingsplan ‘Bedrijventerrein Nagelerweg-A6’.
Besluit: Zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen aangenomen.
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1. in te stemmen met de ‘Nota zienswijzen ontwerpbestemmingsplan ‘Bedrijventerrein
Nagelerweg-A6’, de ingediende zienswijzen ontvankelijk te verklaren, overeenkomstig
de nota drie zienswijzen gegrond verklaren, één zienswijze deels gegrond en deels
ongegrond verklaren en één zienswijze ongegrond verklaren;
2. het bestemmingsplan 'Bedrijventerrein Nagelerweg-A6', overeenkomstig het gestelde
onder 1 gewijzigd vast te stellen;
3. dit plan met planidentificatie NL.IMRO.0171.BP00509-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;
4. geen exploitatieplan vast te stellen als bedoeld in afdeling 6.4 Wro;
5. het bestemmingsplan 'Bedrijventerrein Nagelerweg-A6' overeenkomstig artikel 3.8, lid
3, Wro bekend te maken.

13. Begrotingswijziging 2013-1 en ontwerpbegroting 2014 van de GGD Flevoland.
Besluit: Zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen aangenomen.
1. In te stemmen met de begrotingswijziging 2013-1 GGD Flevoland inhoudend de
verwerking van de BTW verhoging van 19% naar 21% in de bijdrage aan de GGD voor
het jaar 2013.
2. Het bestuur van de GGD via de voorgestelde zienswijze kenbaar te maken dat kan
worden ingestemd met de ontwerpbegroting 2014 waaruit voortvloeit een bijdrage
van de gemeente Noordoostpolder in 2014 van € 800.986.
3. Het bestuur van de GGD tevens via de voorgestelde zienswijze mee te delen dat nog
nieuwe bezuinigingen vanaf 2014 kunnen worden opgelegd voor het collectieve
takenpakket.
4. Het bestuur van de GGD mee te delen dat de subsidie voor de plustaak logopedie in
2014 als laatste jaar wordt afgebouwd naar € 30.000 en stopt in 2015.
5. De overige in de bijlage van de ontwerpbegroting GGD 2014 opgenomen bedragen
voor plustaken als indicatief te beschouwen, waarvan de exacte invulling later dit jaar,
op basis van nog te maken afspraken, zal plaatsvinden.

14. Voorjaarsrapportage 2013.
Besluit: Zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen aangenomen.
1. de voorjaarsrapportage 2013 vast te stellen;
2. in het kader van voortgang bestaand beleid en kredietbewaking, diverse ramingen in
de programmabegroting 2013 aan te passen;
3. de 16e wijziging van de programmabegroting voor het dienstjaar 2013 vast te stellen
waarin de financiële gevolgen van de voorjaarsrapportage zijn opgenomen.
De fractie van de Politieke Unie heeft een motie (2013-06-I) “pachtopbrengsten”
ingediend. Deze motie is overgenomen door het college en daarom niet
ingediend.
De fractie van de Politieke Unie heeft een motie (2013-06-II) “Terugdringing overbodige
regelgeving” ingediend. Deze motie is overgenomen door het college en daarom
niet ingediend.

15. Beleidsplanning 2014-2017.
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Besluit: Aangenomen
De beleidsplanning 2014-2017 vast te stellen.
Voor : 23 (CDA, VVD, CU-SGP, PvdA, ONS, D66, PvvP, GroenLinks)
Tegen : 3 (PU)
De fractie van CDA heeft een motie (2013-06-III) “hondenbelasting” ingediend.
Besluit: Aangenomen
Voor : 20 (CDA, VVD, CU-SGP, PvdA (m.u.v. dhr. Nijdam), PU, ONS)
Tegen : 6 (Dhr. Haagsma (PU) mw. van Elk ( PU), Dhr. Nijdam (PvdA) D66, PvvP,
GroenLinks)
De fractie van CU-SGP heeft een motie (2013-06-IV) “Fte’s wethouders” ingediend.
Niet ingediend.
De fractie van VVD heeft een motie (2013-06-V) “Internationalisering” ingediend.
Besluit: Verworpen
Voor : 8 (VVD (m.u.v. dhr. Keur), ONS, D66)
Tegen : 18 (CDA, dhr. Keur (VVD) CU-SGP, PvdA, PU, PvvP, GroenLinks)
De fractie van CU-SGP heeft een motie (2013-06-VI) “Rekenkamercommissie” ingediend.
Besluit: Aangenomen
Voor : 15 (VVD, CU-SGP, dhr. Nijdam (PvdA), PU, PvvP, GroenLinks)
Tegen : 11 (CDA, PvdA, (m.u.v. dhr. Nijdam), ONS, D66)
De fracties van GroenLinks en PvvP hebben een motie (2013-06-VII) “Raadsvergoeding”
ingediend.
Besluit: Verworpen
Voor : 5 (Dhr. Nijdam (PvdA), mw. van Elk (PU), D66, PvvP, GroenLinks)
Tegen : 21 (CDA, VVD, CU-SGP, PvdA (m.u.v. dhr. Nijdam), PU (m.u.v. mw. van Elk),
ONS)
De fractie van VVD heeft een motie (2013-06-VIII) “bezuinigen bestuursdienst”
ingediend.
Niet ingediend
De fractie van de Politieke Unie heeft een (aangepaste) motie (2013-06-IX)
“brandweer” ingediend.
Besluit: Aangenomen
Voor : 25 (CDA, VVD, CU-SGP (m.u.v. dhr. Simonse), PvdA, PU, ONS, D66, PvvP,
GroenLinks)
Tegen : 1 dhr. Simonse (CU-SGP)
Met aantekening van het feit dat dhr. Simonse zich heeft vergist.
De fractie van CU-SGP heeft een motie (2013-06-X) “Wellerwaard” ingediend.
Deze motie is geïntegreerd in motie 2013-06-XI en daarom niet ingediend.
De fractie van de Politieke Unie heeft een motie (2013-06-XI) “Wellerwaard” ingediend.
Besluit: Aangenomen
Voor : 15 (VVD, CU-SGP, PU, mw. Werkman (ONS), D66, PvvP)
Tegen : 11 (CDA, PvdA, ONS (m.u.v. mw. Werkman), GroenLinks)
De fractie van VVD heeft een motie (2013-06-XII) “Carrefour” ingediend.
Niet ingediend.
De fractie van GroenLinks een motie (2013-06-XIII) “subsidiekorting” ingediend.
Besluit: Verworpen
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Voor : 7 (CU-SGP, D66, PvvP, GroenLinks)
Tegen : 19 (CDA, VVD, PvdA, PU, ONS)
De fractie van CU-SGP heeft een motie (2013-06-XIV) “kinderboerderij” ingediend.
Besluit: Aangenomen
Voor : 18 (CDA, CU-SGP, dhr. Nijdam (PvdA), PU, ONS, PvvP, GroenLinks)
Tegen : 8 ( VVD, PvdA (m.u.v. dhr. Nijdam), D66)
Met aantekening van het feit dat dhr. Nijdam zich heeft vergist.
De fractie van VVD heeft een motie (2013-06-XV) “combinatiefunctionarissen” ingediend.
Niet ingediend.
De fractie van CU-SGP heeft een (aangepaste) motie (2013-06-XVI) “Peuterspeelzaal”
ingediend.
Besluit: Aangenomen
Voor : 22 (CDA, VVD, CU-SGP, PU, ONS, PvvP, GroenLinks)
Tegen : 4 (PvdA, D66)
De fractie van PvdA heeft een motie (2013-06-XVII) “Sportaccomodaties” ingediend.
Deze motie is overgenomen door het college en daarom niet ingediend.
De fractie van CU-SGP heeft een (aangepaste) motie (2013-06-XVIII)
“Schuldhulpverlening” ingediend.
Besluit: Aangenomen
Voor : 16 (CU-SGP, PvdA, PU, ONS, D66, PvvP, GroenLinks)
Tegen : 10 (CDA, VVD)
De fractie van D66 heeft een motie (2013-06XIX) “Hondenbelasting” ingediend.
Niet ingediend, na toezegging college te onderzoeken of hondenbelasting een
doelbelasting kan zijn.
De fractie van D66 heeft een motie (2013-06-XX) “Toeristenbelasting” ingediend.
Besluit: Verworpen
Voor : 11 ( VVD, dhr. Nijdam (PvdA), PU, D66, PvvP, )
Tegen : 15 (CDA, CU-SGP, PvdA (m.u.v. dhr. Nijdam), ONS, GroenLinks)
Met aantekening van het feit dat dhr. Nijdam zich heeft vergist.
De fractie van D66 heeft een (aangepaste) motie (2013-06-XXI) “Kerntakendiscussie”
ingediend.
Besluit: Aangenomen
Voor : 15 (VVD, PvdA (m.u.v. dhr. Van der Velde), PU, ONS, D66, PvvP)
Tegen : 11 (CDA, CU-SGP, dhr. Van der Velde (PvdA), GroenLinks)
De fracties van ONS, D66 en VVD hebben een motie (2013-06-XXII) “Inzicht in subsidies
op herhaling” ingediend.
Deze motie is overgenomen door het college en daarom niet ingediend.
De fracties van ONS, D66 en VVD hebben een (aangepaste) motie (2013-06-XXIII)
“Effecten van subsidies op herhaling” ingediend.
Besluit: Aangenomen
Voor : 17 ( VVD, CU-SGP, PU, ONS, D66, GroenLinks)
Tegen : 9 (CDA, PvdA, PvvP)
De fractie van ONS heeft een (aangepaste) motie (2013-06-XXVI) “Impuls
gezondheidszorg” ingediend.
Deze motie is overgenomen door het college en daarom niet ingediend.
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De fractie van VVD heeft een (aangepaste) motie (2013-06-XXVII) “Toeristenbelasting”
ingediend.
Deze motie is overgenomen door het college en daarom niet ingediend.

16. Ombuigingsvoorstellen 2014-2017.
Besluit: Aangenomen
Kennis te nemen van de notitie financiële uitdagingen voor een sociaal, vitaal en krachtig
Noordoostpolder, waarin de verwachte extra bezuinigingen en voorgenomen
bezuinigingsrichtingen worden weergegeven.
Voor : 20 (CDA, VVD, CU-SGP, PvdA, D66, PvvP, GroenLinks)
Tegen : 6 (PU, ONS)

17. Project Cultuurbedrijf Noordoostpolder.
Besluit: Aangenomen
1. middels dit raadsvoorstel kennis te nemen van de voortgangsrapportage van de
kwartiermaker i.c. project Cultuurbedrijf Noordoostpolder;
2. het budget beschikbaar te stellen van € 150.000 voor het vervolg van het project
Cultuurbedrijf;
3. de 11e wijziging van de programmabegroting vast te stellen.
Voor : 23 (CDA, VVD, CU-SGP, PvdA, PU, D66, PvvP, GroenLinks)
Tegen : 3 (ONS)

18. Duurzaamheidslening gemeente Noordoostpolder.
Besluit: Aangenomen (geamendeerde tekst)
1. de verordening Duurzaamheidslening gemeente Noordoostpolder 1. 2013 gewijzigd
vast te stellen, met dien verstande dat artikel 2 als volgt wordt aangevuld:
Artikel 2 Toepassingsbereik
Deze verordening is uitsluitend van toepassing op:
a. Bestaande woonruimte in de gemeente Noordoostpolder die geschikt is en
bestemd is voor permanente bewoning, bewoond wordt door de aanvrager en
waarvan de woning gebouwd is met een verleende bouwvergunning van voor 0101-1995, en
b. Woningen met een maximale WOZ-waarde van € 225.000, door de aanvrager
aantoonbaar te maken middels de meeste recente aanslag.
2. Een budget van € 200.000 beschikbaar te stellen en hiertoe een (bestemmings-)
reserve Duurzaamheidsleningen instellen.
3. De 13e wijziging van de programmabegroting 2013 vaststellen.
Voor : 17 (CDA (m.u.v. dhr. Van der Velde), CU-SGP, PvdA, ONS, D66, PvvP,
GroenLinks)
Tegen : 9 (dhr. Van der Velde (CDA), VVD, PU)
Met aantekening van het feit dat mw. Kramer zich heeft vergist.
De fractie van PvdA heeft een amendement (2013-06-I) “Duurzaamheidslening”
ingediend.
Besluit: Aangenomen
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Voor : 16 (CDA (m.u.v. mw. Kramer en dhr. Van der Velde), CU-SGP, PvdA, ONS, D66,
PvvP, GroenLinks)
Tegen : 10 (mw. Kramer (CDA), dhr. Van der Velde (CDA), VVD, PU)

19. Zienswijzenronde door de raad op de ontwerp Programmabegroting 2014 en
meerjarenraming 2015-2017 én deelbegroting 2014 Bevolkingszorg van de
veiligheidsregio Flevoland.
Besluit: Zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen aangenomen.
De zienswijzen van de gemeenteraad t.a.v. het regionaal risicoprofiel kenbaar te maken
aan het bestuur van de veiligheidsregio middels bijgaande conceptbrief.

20. Beëindiging lidmaatschap coöperatieve vereniging Dimpact.
Besluit: Aangenomen
1. de verordening 'gemeentelijke digitale dienstverlening (kenmerk: 9292, 2007)
in te trekken;
2. op grond van artikel 169 lid 4 van de Gemeentewet het college te berichten dat de
raad geen bedenkingen heeft tegen het besluit het lidmaatschap van de coöperatieve
vereniging Dimpact te beëindigen.
3. een krediet beschikbaar te stellen van € 65.853 voor de vervanging van de huidige
functionaliteit van Dimpactproducten;
4. de 12e begrotingswijziging vast te stellen.
Voor : 23 (CDA, VVD, CU-SGP, PvdA, PU, D66, PvvP, GroenLinks)
Tegen : 3 (ONS)

21. Motie D66 (2013-06-XXIV) ‘lege-plekken-management’.
Deze motie is overgenomen door het college en daarom niet ingediend.

22. Motie VVD (2013-06-XXV) ‘e-Optima’.
Besluit: Verworpen
Voor : 11 (VVD, PU, ONS)
Tegen : 15 (CDA, CU-SGP, PvdA, D66, PvvP, GroenLinks)

23. Sluiting
De voorzitter sluit om 22.00 uur de vergadering
Aldus vastgesteld in de vergadering
van 9 september 2013
De griffier
De voorzitter
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