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Besluitenlijst gemeenteraad 

Noordoostpolder 
 
 

Vergadering van de gemeenteraad 9 december 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) 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) en P.M.S. Vermeulen (D66) 
 
 

Afwezig:  Mevrouw G.D. Kloosterman-Brinkman (VVD) tot agendapunt 17 
(21.18 uur), wethouder A. Poppe (CU-SGP) tot agendapunt 20 
(21.45 uur) 

   
1. Opening 

De vergadering wordt om  19.30 uur geopend.  
 
2. Vaststelling agenda  
Op verzoek van de fractie van PU wordt agendapunt 14 (Verordening paracommerciële 
horeca) door de raad van de agenda afgevoerd. 
 
3. Vaststellen besluitenlijsten raadsvergaderingen 11 november, welke is 

voortgezet op 14 november, en de extra vergadering van 25 november 2013. 

De besluitenlijsten 2013/14632 en 14634 worden ongewijzigd vastgesteld. 
 
4. Ingekomen stukken (2013/14635) 

De ingekomen stukken worden overeenkomstig het voorstel afgedaan, met uitzondering 
van de brief van dhr. Hoekstra. De PvdA verzoekt om deze te agenderen voor het RTG 
van 6 januari. 
 

5. Mededelingen 

Er zijn geen mededelingen gedaan. 
 
6. Vragenhalfuur 
- ONS: uitspraak van wethouder Schutte over de  tijdsplanning van Stadshart 
Emmeloord  
- D66: veiligheid in relatie tot golf van inbraken in Noordoostpolder  
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  7. Verklaring van geen bedenkingen voor het uitbreiden van een kantoor op het perceel 
Hannie Schaftweg 12 te Emmeloord. 
 

Besluit: Zonder hoofdelijke stemming aangenomen 

Met aantekening van het feit dat de heer Bakker (GL) tegen het voorstel is. 
 

  8. Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan ‘Ens, Drietorensweg 26’ 
 

Besluit: Zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen aangenomen 

 

 
  9. Afsluiten elektronische weg (e-mail) voor het indienen van Wob-verzoeken. 
 

Besluit: Zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen aangenomen 

 
 
  10. Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan ‘Ens, Uitbreiding Bedrijventerrein’. 
 

Besluit: Zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen aangenomen 

 
 
  11. Decemberrapportage programmabegroting 2013. 
 

Besluit Zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen aangenomen 

 

 
  12. Groenstructuurplan Nagele 
 

Besluit: Zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen aangenomen 

 

 
  13. Structuurvisie. 
 

Besluit: Zonder hoofdelijke stemming wordt het geamendendeerde voorstel met 

algemene stemmen aangenomen. De gewijzigde tekst betreft besluitpunt 4: 

 
4. De ‘Structuurvisie Noordoostpolder 2025’ gewijzigd vaststellen, met dien verstande, 

dat navolgende tekst als tweede bullet wordt ingevoegd op pagina 76:  
Ter voorbereiding op het bestemmingsplan Landelijk gebied zal door onderzoek en 

politieke discussie een heroverweging plaatsvinden omtrent de 

ontwikkelingsmogelijkheden voor bestaande intensieve veehouderijbedrijven. Bij deze 

heroverweging zullen de ontwikkelingen van de bedrijfstak in brede zin en 

ontwikkelingen op het gebied van de stikstofproblematiek een belangrijke rol spelen. 

 
De fracties van VVD, CDA en PU hebben een amendement (2013-12-I) “Structuurvisie 
Noordoostpolder 2025” ingediend. 
Besluit: aangenomen 

Voor : 23  (CDA, VVD, CU-SGP, PU, ONS, D66) 
Tegen :  5  (PvdA, PvvP, GroenLinks) 
 
De fractie van D66 heeft een amendement (2013-12-II) “Structuurvisie Noordoostpolder 
2025” ingediend. 
Dit amendement is ingetrokken. 

 
De fractie van ONS heeft een amendement (2013-12-IIa) “Structuurvisie 
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  Noordoostpolder 2025” ingediend. 
Besluit: verworpen 

Voor : 3  (ONS) 
Tegen :  25  (CDA, VVD, CU-SGP, PvdA, PU, D66, PvvP, GroenLinks) 
 
  14. Verordening paracommercie 2013. 
    

Dit voorstel is van de agenda afgevoerd en derhalve niet besproken. 

 
 
  15. Lokale publieke media-instelling 
 

Besluit: Zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen aangenomen. 

 
 
16. Gemeentelijke vestigingsvisie 2013-2017. 
 

Besluit: Zonder hoofdelijke stemming wordt het geamendendeerde voorstel met 

algemene stemmen aangenomen. De wijziging betreft de volgende aanvulling 

van het besluit:  
Instemmen met de Gemeentelijke Vestigingsvisie 2013-2017, met dien verstande dat er 

een mogelijkheid komt om maatwerk toe te passen als het gaat om (perifere) 

detailhandel op industrieterreinen in de dorpen waar het, het aantal vierkante meters 

betreft. 
 
De fractie van D66 heeft een amendement (2013-12-III) “Gemeentelijke vestigingsvisie 
2013-2017” ingediend. 
Dit amendement is ingetrokken. 
 

De fractie van VVD heeft een amendement (2013-12-IV) “GVV: Detailhandel in de 
dorpen” ingediend. 
Besluit: Met algemene stemmen aangenomen. 

Voor : 28  (CDA, VVD, CU-SGP, PvdA, PU, ONS, D66, PvvP, GroenLinks) 
Tegen :  0   

 
17. Gemeentelijke schuldhulpverlening. 
 

Besluit: Zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen aangenomen. 

 
De fracties van PvdA en GroenLinks hebben een amendement (2013-12-V) 
“Gemeentelijke schuldhulpverlening, recidive” ingediend. 
Besluit: verworpen 

Voor : 5  (PvdA, PvvP, GroenLinks) 
Tegen : 24  (CDA, VVD, CU-SGP, PU, ONS, D66) 
 
18. Regionaal transitiearrangement en Transitieplan jeugdzorg. 
 

Besluit: Zonder hoofdelijke stemming wordt het geamendendeerde voorstel met 

algemene stemmen aangenomen. De gewijzigde tekst betreft besluitpunt 3: 

3. het lokaal transitieplan gewijzigd vaststellen, met dien verstande dat op pag. 7 van de 
nota het eerste uitgangspunt als volgt wordt aangepast: 

 
‘Kinderen groeien op in hun directe leefomgeving, in hun persoonlijk netwerk. Ouders 

zijn primair verantwoordelijk voor de opvoeding van kun kind. Zij worden bij hun taak 

geholpen door het sociaal netwerk. Iedereen die betrokken is bij een kind en de ouders 
heeft een verantwoordelijkheid om vanuit zijn rol een bijdrage te leveren aan de 
ontwikkeling van het kind en waar nodig ondersteuning te bieden.’ 
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De fractie van CU-SGP heeft een amendement (2013-12-VI) “Lokaal transitieplan 
jeugdzorg” ingediend. 
Besluit: Zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen aangenomen 

 
 
19. Vaststellen van de verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente 
Noordoostpolder 2013. 
Besluit: Zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen aangenomen 

 
20. Financieel Kader Onderwijshuisvesting 2014-2032. 
 

Zonder hoofdelijke stemming wordt het geamendendeerde voorstel met 

algemene stemmen aangenomen. De gewijzigde tekst betreft besluitpunt 4: 

4. Het financieel kader onderwijshuisvesting jaarlijks te herijken en voor te leggen aan 

de raad. 
 
De fractie van CDA heeft een amendement (2013-12-VII) “Financieel kader 
onderwijshuisvesting” ingediend. 
Besluit: Aangenomen 

Voor : 16  (CDA, VVD (met uitzondering van de heer Jorna), ONS, D66,) 
Tegen :  12  ( CU-SGP, PvdA, PU, PvvP, GroenLinks) 
Dhr. Jorna (VVD) onthoudt zich van stemming wegens betrokkenheid bij het onderwerp. 
 
21. Beschikbaar stellen financiële middelen voor het Programma Onderwijshuisvesting 
2014. 
 

Besluit: Zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen aangenomen 

 
 
22. Motie 2013-12-I Terrassenbeleid (VVD). 
 

Besluit: Zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen aangenomen 

 
 
23. Motie 2013-12-II Locatie VVV behouden in de Poldertoren (ONS). 
 

Besluit: Verworpen 

Voor : 13  (VVD, PvdA (m.u.v. mw. Schrijver), PU, ONS, PvvP) 
Tegen :  15 (CDA, CU-SGP, mevrouw Schrijver (PvdA), D66, GroenLinks) 
Dhr. Keur (VVD) onthoudt zich van stemming wegens betrokkenheid bij het onderwerp. 
 
24. Motie 2013-12-IV Inschakeling stichting Sezen, Bascole en Sezen Acadamy (D66) 
 

De motie is aangehouden en zal worden geagendeerd voor het RTG van 6 

januari 2014. 

 
 
25. Sluiting 

 

 
 
De voorzitter sluit om 23.12  uur de vergadering 
 
Aldus vastgesteld in de vergadering  
van 20 januari 2014 
De griffier                              De voorzitter 


