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Besluitenlijst gemeenteraad
Noordoostpolder

Vergadering van de gemeenteraad
Aanwezig: voorzitter

10 november 2014

de heer A. van der Werff

griffier

de heer R.F. Wassink

raadsleden

de dames E. Blokhuis-Lindenbergh (VVD), E. van Elk (PU),
T.G. Hoekstra (SP), H. van Keulen-Nentjes (CU-SGP), M.B.W.
Uitdewilligen (CDA), W.J. Veendrick-Tiesinga (CDA), J.M. van
de Velde (D66), J.J.J. Weerden (PvdA), S. Werkman (ONS),
en de heren A.D. van de Beek (ONS), J. van der Boom (CDA),
F.P.J. van Erp (CDA), M. Dekker (SP), T.J. van Dijk (CU-SGP),
J.C.M. Goos (CDA), W.P. Keur (VVD) , H.J. Lambregtse (CUSGP), L.H.M. Lammers (ONS), T. Nijdam (PvvP), J.L.M. Nijholt
(SP), J. Simonse (CU-SGP), J.W. Simonse (CU-SGP), T. van de
Steen (PU), T. Tuinenga (PU), R. van der Velde (PvdA), G.P.F.
Vilé (D66), G.J.J. van der Wal (CDA) en B. Wielenga (VVD).

wethouders mevrouw H.R. Bogaards-Simonse (CDA), de heren W.C.
Haagsma (PU), A. Poppe (CU-SGP), H.H. Suelmann (CDA) en
H. Wijnants (VVD)

Afwezig:

B.H. Reussing (CDA),

1. Opening
De vergadering wordt om 13:30 uur geopend. Er wordt door de burgemeester kort
stilgestaan bij de Nationale herdenking van de vliegramp met de MH17. De raad houdt 1
minuut stilte.
2. Vaststelling agenda.
De SP verzoekt om agendapunt 14 (gebiedsconcept Wellerwaard) van de agenda te
verwijderen.
Besluit: verworpen
Voor : 9 (SP, ONS, D66, PvvP)
Tegen : 19 (CDA, CU-SGP, PU, VVD, PvdA-GL)
3. Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering 6 oktober 2014.
De besluitenlijst 277239 wordt ongewijzigd vastgesteld.
4. Ingekomen stukken
De ingekomen stukken 277197 worden overeenkomstig het voorstel afgedaan.
5. Mededelingen
Er zijn geen mededelingen gedaan.
6. Vragenhalfuur
- Er zijn door de fracties van VVD en CDA vragen gesteld over de oproep van de SP om
bezwaar te maken bij herindicaies huishoudelijke zorg.
- De VVD heeft vragen gesteld over de openstellen van het bezoekerscentrum van het
Windmolenpark.
Besluitenlijst gemeenteraad 10 november 2014.
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”
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7. Centrumregeling Sociaal Domein Flevoland
Besluit: Zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen aangenomen
In te stemmen met de centrumregeling 'Sociaal Domein Flevoland'.

8. Informeren over gewijzigde NHG-regels en updaten en wijzigingen verordening voor
startersleningen.
Besluit: Zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen aangenomen
Vast te stellen: Verordening tot wijziging van Verordening Starterslening gemeente
Noordoostpolder.

9. Verordening basisregistratie personen.
Besluit: Zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen aangenomen
Vast te stellen: de Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen
Noordoostpolder.

10. Wijzigen van Verordening commissie bezwaarschriften.
Besluit: Zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen aangenomen
Vast te stellen: Verordening tot wijziging van Verordening commissie bezwaarschriften
Noordoostpolder.

11. Najaarsrapportage 2014.
Besluit: Zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen aangenomen
1. De najaarsrapportage 2014 vast te stellen.
2. De 17e wijziging van de begroting 2014 vast te stellen waarin de financiële gevolgen
van de najaarsrapportage zijn opgenomen.

12. (Meerjaren)programmabegroting 2015 – 2018.
Besluit: Zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen aangenomen,
met aantekening van het feit dat de SP tegen het voorstel is.
De (meerjaren)programmabegroting 2015-2018 vast te stellen.
De fracties van de SP en PvvP hebben een motie (2014-11-I) “werkplein” ingediend.
Besluit: verworpen
Voor : 7 (SP, Dhr. Van de Beek (ONS), PvdA-GL, PvvP)
Tegen : 21 (CDA, CU-SGP, PU, VVD, Mw. Werkman (ONS), dhr. Lammers (ONS), D66)
De fractie van ONS heeft een motie (2014-11-II) “MJP Vreemd vermogen” ingediend
Deze motie is overgenomen door het college en niet in stemming gebracht.
De fracties van ONS en SP hebben een motie (2014-11-IV) “informatievoorziening”
ingediend.
Besluitenlijst gemeenteraad 10 november 2014.
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”
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Besluit: verworpen
Voor : 13 (CU-SGP, SP, ONS, D66)
Tegen : 15 (CDA, PU, VVD, PvdA-GL, PvvP)
De fractie van de VVD heeft een motie (2014-11-V) “Creatieve commissie De Deel”
ingediend.
Deze motie is aangehouden en niet in stemming gebracht.
De fractie van de PvdA-GL heeft een motie (2014-11-VI) “Stadshart – De Deel”
ingediend.
Na een toezegging van de wethouder is deze motie ingetrokken.
De fractie van CU-SGP heeft een motie (2014-11-VII) “buitendijkse haven” ingediend.
Besluit:
Met algemene stemmen aangenomen
De fractie van ONS heeft een motie (2014-11-VIII) “Canon” ingediend.
Deze motie is aangehouden en niet in stemming gebracht.
De fracties van ONS en PvdA-GL hebben een motie (2014-11-IX) “VVV / recreatievisie”
ingediend.
Besluit: aangenomen
Voor : 17 (PU, VVD, SP, ONS, PvdA-GL, D66, PvvP)
Tegen : 11 (CDA, CU-SGP)
De fractie van ONS heeft een motie (2014-11-X) “beveiliging kunstwerken” ingediend.
Besluit: aangenomen
Voor : 20 (CDA, CU-SGP, VVD, ONS, dhr. Van der Velde (PvdA-GL) D66)
Tegen : 8 (PU, SP, mw. Weerden (PvdA-GL), PvvP)

13. Aanpassing van diverse belasting- en retributieverordeningen voor het belastingjaar
2015.
Besluit: Zonder hoofdelijke stemmen met algemene stemmen aangenomen met
aantekening van het feit dat D66 tegen de Verordening toeristenbelasting is.
Vast te stellen de volgende verordeningen en regeling:
1.
de "Verordening afvalstoffenheffing 2015";
2.
de "Verordening rioolheffing 2015";
3.
de "Verordening onroerende- zaakbelastingen 2015";
4.
de "Legesverordening 2015";
5.
de "Verordening liggeld 2015";
6.
de “Verordening liggelden recreatietoervaart Noordoostpolder 2015";
7.
de "Verordening lijkbezorgingsrechten 2015";
8.
de "Marktgeldverordening 2015";
9.
de “Verordening toeristenbelasting 2015”;
10.
de “Verordening watertoeristenbelasting 2015”;
11.
de "Kwijtscheldingsregeling voor gemeentelijke belastingen 2015".
De fracties van VVD, amendement (2014-11-I) “leges evenementen” ingediend.
Besluit:
Met algemene stemmen aangenomen.
De fracties van de VVD, CDA, SP, PvdA-GL hebben een motie (2014-11-XI) “leges
evenementen” ingediend.
Besluitenlijst gemeenteraad 10 november 2014.
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”
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Besluit:
Met algemene stemmen aangenomen.
De fractie van de PvvP heeft een amendement (2014-11-II) “lijkbezorgingsrechten”
ingediend.
Besluit: verworpen
Voor : 2 (mw. van Elk (PU), PvvP)
Tegen : 26 (CDA, CU-SGP, Dhr. van Steen (PU), dhr. Tuinenga (PU), VVD, SP, ONS,
PvdA-GL, D66)
Met aantekening van het feit dat mw. van Elk zich heeft vergist.

14. Gebiedsconcept Wellerwaard.
Besluit: Aangenomen
1. Het gebiedsconcept voor Wellerwaard vast te stellen (zie bijlage 1).
2. De herziene grondexploitatie d.d. 13 oktober 2014 voor Wellerwaard vast te stellen
(bijlagen 3 en 4 van het raadsvoorstel).
Voor : 19 ( SP, ONS, D66, PvvP)
Tegen : 9 (CDA, CU-SGP, PU, VVD, PvdA-GL)
De fractie van de SP heeft een amendement (2014-11-IIa) “Gebiedsconcept
Wellerwaard” ingediend.
Besluit: verworpen
Voor : 9 (SP, ONS, D66, PvvP)
Tegen : 19 (CDA, CU-SGP, PU, VVD, PvdA-GL)
De fracties van de SP, D66 en ONS hebben een motie van treurnis (2014-11-XIV)
ingediend.
Besluit: verworpen
Voor : 9 (SP, ONS, D66, PvvP)
Tegen : 19 (CDA, CU-SGP, PU, VVD, PvdA-GL)

15. Krediet vervanging gestolen beeld Diana in Tollebeek en verplaatsingen kunstwerken
in de openbare ruimte.
Besluit: Zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen aangenomen.
1. Een krediet beschikbaar te stellen van € 40.000 ten behoeve van realisatie van een
vervangend kunstwerk in Tollebeek en twee verplaatsingen van kunstwerken.
2. De 18de begrotingswijziging 2014 vast te stellen.

16. Procedure wensen en bedenkingen oprichting Werkcorporatie Noordoostpolder B.V.
Besluit: Aangenomen
op grond van artikel 169, vierde lid, van de Gemeentewet het college te berichten dat de
raad geen bedenkingen heeft tegen het voorgenomen besluit voor oprichting van de
Werkcorporatie Noordoostpolder b.v. van het college van 23 september 2014, nr.
268161.
Voor : 22 (CDA, CU-SGP, PU, VVD, ONS, D66)
Tegen : 6 (SP, PvdA-GL, PvvP)
Besluitenlijst gemeenteraad 10 november 2014.
De in deze vergadering behandelde moties en amendementen zijn terug te vinden op de site van de
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De fracties van de PvdA-GL en SP hebben een amendement (2014-11-III) “niet
oprichten” ingediend.
Besluit: verworpen
Voor : 5 (SP, PvdA-GL)
Tegen : 23 (CDA, CU-SGP, PU, VVD, ONS, D66, PvvP)
De fractie van het CDA heeft een amendement (2014-11-IV “bedrijfsvoering” ingediend.
Besluit: aangenomen
Voor : 26 (CDA, CU-SGP, PU, VVD, mw. Hoekstra (SP), dhr. Nijholt (SP), ONS, PvdAGL, D66)
Tegen : 2 (Dhr. Dekker (SP), PvvP)
De fractie van de PvdA-GL heeft een amendement (2014-11-VI) “prestaties” ingediend.
Besluit: verworpen
Voor : 5 (SP, PvdA-GL)
Tegen : 23 (CDA, CU-SGP, PU, VVD, ONS, D66, PvvP)

17. Verordening tot het kunnen verlenen van een uitsluitend recht voor de
Werkcorporatie Noordoostpolder b.v.
Besluit: Zonder hoofdelijke stemming aangenomen, met aantekening van het
feit dat PvvP en PvdA-GL tegen het voorstel zijn.
Vast te stellen: Verordening tot het kunnen verlenen van een uitsluitend recht voor de
Werkcorporatie Noordoostpolder b.v.

18. Motie 2014-11-XII Handhaving Wet Normering Topinkomens bij het verstrekken van
leningen, garantstellingen en subsidies.
Deze motie is overgenomen en niet in stemming gebracht.

19. Motie 2014-11-XIII Verruiming huisvestingsmogelijkheden statushouders, zijnde
vremdelingen met een verblijfsvergunning.
Besluit: de stemmen staken, in de volgende raadsvergadering wordt opnieuw
gestemd.
Voor : 14 (CU-SGP, mw. van Elk (PU), dhr. Van Steen (PU) SP, PvdA-GL, D66)
Tegen : 14 (CDA, VVD, Dhr. Tuinenga (PU) ONS, PvvP)

20. Sluiting.
De voorzitter sluit om 22:25 uur de vergadering
Aldus vastgesteld in de vergadering
van 15 december 2014.
De griffier,
de voorzitter,
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