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Besluitenlijst gemeenteraad Noordoostpolder 

 

 

Vergadering van de gemeenteraad 17 februari 2014 

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 (Fractie Nijdam), 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),  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:  G.J. Veldkamp (CU-SGP), G.P.F. Vilé tot 19:55 uur tijdens de 
behandeling van agendapunt 26. 

   
1. Opening 

De vergadering wordt om  19.30 uur geopend.  
 
2. Vaststelling agenda  
De PU stelt voor om agendapunt 14 van de agenda af te voeren om in overleg te treden 
met de betrokken partijen. 
Besluit: verworpen 

Voor : 12  (VVD, PU, ONS, D66, Fractie Nijdam) 
Tegen :14  (CDA, CU-SGP, PvdA, PvvP, GroenLinks) 
Wegens betrokkenheid bij het onderwerp onthoudt dhr. Pausma zich van stemming. 
 
Het CDA stelt voor om agendapunt 26 te behandelen na agendapunt 10.  
Besluit: aangenomen 

Voor: 21  (CDA, VVD, CU-SGP m.u.v. mw. van Keulen, PvdA, ONS m.u.v. dhr. Lammers, 
D66, PvvP, GroenLinks) 
Tegen:  6 (mw. van Keulen (CU-SGP), PU, dhr. Lammers (ONS), Fractie Nijdam) 
Wegens betrokkenheid bij het onderwerp onthoudt dhr. Pausma zich van stemming. 
 
3. Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering 20 januari 2014. 

De besluitenlijst 2014/224550 wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
4. Ingekomen stukken (2014/224481) 

De ingekomen stukken worden overeenkomstig het voorstel afgedaan. 
 

5. Mededelingen 

Er zijn geen mededelingen gedaan. 
 
6. Vragenhalfuur 
Er zijn geen vragen aangemeld. 
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  7. Wijziging leges reisdocumenten. 
 

Besluit: Zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen aangenomen 
Vast te stellen de Verordening tot eerste wijziging van de Legesverordening 2014. 
 

 
 

  8. Verordening op de Auditcommissie Noordoostpolder. 
 

Besluit: Zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen aangenomen 

De Verordening op de Auditcommissie Noordoostpolder 2014 vast te stellen. 
  

 
 
  9. Controleprotocol 2013. 
 

Besluit: Zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen aangenomen 

Het Controleprotocol 2013 voor een periode van twee jaren vast te stellen. 
 
 
 
  10. Verordening Naamgeving en Nummering 
 

Besluit: Zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen aangenomen 

De Verordening naamgeving en nummering vast te stellen. 
 
 
26. Moties Stadshart/De Deel (2014-02-VI)  (VVD/PU/ONS) en FN (2014-02-VII) 
 

Motie VVD/PU/ONS 

Na een toezegging van het college is deze motie niet ingediend. 
 

Motie Fractie Nijdam 

Wegens gebrek aan steun is deze motie niet in stemming gebracht 
 
 
13. Kunstgrasvelden 
 

Besluit: Zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen aangenomen. 

1. kennis te nemen van de uitwerking motie kunstgrasvelden (20 januari 2014); 
2. in te stemmen met aanleg van kunstgrasvelden bij de voetbalverenigingen in 
    Tollebeek, Marknesse en Ens; 
3. in te stemmen met structurele lasten van in totaal € 32.250; 
4. financiële gevolgen van dit besluit te betrekken bij de bezuinigingsronde 4 van de 
    Taskforce Bezuinigingen; 
5. in mei een definitief investeringsbesluit te nemen, indien passend binnen 
    randvoorwaarden van dit voorstel. 
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  11. Beeldkwaliteitsplan Zuiderkade en welstandscriteria. 
 

Besluit: Zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen aangenomen 

Het voorstel Beeldkwaliteitsplan en welstandcriteria Zuiderkade gewijzigd vast te 
stellen, met dien verstande dat de parkeermogelijkheden niet mogen worden beperkt 

t.o.v. de huidige situatie. 
 
De fractie van VVD heeft een amendement (2014-02-I) ‘parkeermogelijkheden’ 
ingediend. 
Besluit: aangenomen 

Voor : 20  (CDA, VVD, CU-SGP, PU, D66) 
Tegen : 8  (PvdA, ONS, PvvP, GroenLinks, Fractie Nijdam) 
 

 
 
  12. Marknesserbrug. 
 

Besluit: Zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen aangenomen. 

1. 1 Instemmen met de realisering van variant 2A+  
2. Een voorbereidingskrediet beschikbaar stellen van € 150.000. 
3. De 7e wijziging van de programmabegroting 2014 vast stellen. 
4. Het investeringskrediet op basis van variant 2A+ en onder aftrek van het 

benodigde voorbereidingskrediet 2014 opnemen in de primitieve 

programmabegroting 2015; 

5. Het verschil tussen de gereserveerde middelen op basis van variant 3 en de thans 

voorgestelde voorkeursvariant 2A+ terug te laten vloeien naar het algemene deel 

van de reserve beleidsplan, respectievelijk de reserve Bruggen. 

De fractie van GroenLinks heeft een amendement (2014-02-II) ‘nader onderzoek’ 
ingediend. 
Besluit: Verworpen 

Voor : 10 (CU-SGP, PvdA, D66, PvvP, GroenLinks, Fractie Nijdam) 
Tegen :  18  (CDA, VVD, PU, ONS) 
 
De fractie van CDA, ONS, PU en VVD hebben een amendement (2014-02-III) ‘keuze voor 
optie 2A+’ ingediend. 
Besluit: aangenomen 

Voor : 20  (CDA, VVD, PvdA, PU, ONS) 
Tegen : 8  (CU-SGP, D66, PvvP, GroenLinks, Fractie Nijdam) 
 
De fractie van VVD heeft een amendement (2014-02-IV) ‘keuze voor optie 2A’ ingediend. 
Deze motie is niet ingediend. 
 

 
  14. Wijziging verordening tot het kunnen verlenen van een alleenrecht 
voor Concern voor Werk voor het inzamelen van specifieke 
afvalstromen. 
    

Besluit: Aangenomen 

Vast te stellen de volgende verordening: Wijziging van de Verordening tot het kunnen 
verlenen van een alleenrecht voor Concern voor Werk 
 

Voor : 21  (CDA, VVD, CU-SGP, PvdA, D66, PvvP, GroenLinks) 
Tegen :  6  ( PU, ONS, Fractie Nijdam) 
Wegens betrokkenheid bij het onderwerp onthoudt Dhr. Pausma (ONS) zich van 
stemming. 
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  De fracties van VVD en PvdA hebben een motie (2014-02-0) ‘Samenwerking gemeente, 
Concern voor Werk en Het Goed’ ingediend. 
Deze motie is overgenomen en daarom niet ingdiend. 

 
De fractie van PU heeft een amendement (2014-02-X) ‘Afvaldepot’ ingediend. 
Besluit: Verworpen 

Voor : 13  (VVD, PU, ONS, D66, Fractie Nijdam) 
Tegen :  14  (CDA, CU-SGP, PvdA, PvvP, GroenLinks) 
Wegens betrokkenheid bij het onderwerp onthoudt Dhr. Pausma (ONS) zich van 
stemming. 
De voorzitter schorst de vergadering om 22:55 uur tot woensdagavond 19 

februari 19:30 uur. 

 

 

Voortzetting van de vergadering van de 
gemeenteraad van 17 februari 2014 

19 februari 2014 

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), L.H.M. Lammers (ONS), T. Nijdam (Fractie 
Nijdam), D. Pausma (ONS), J. Simonse (CU-SGP), H.H. 
Suelmann (CDA),  
T. Tuinenga (PU), R. van der Velde (PvdA), , 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:  G.J. Veldkamp (CU-SGP) H. van Keulen-Nentjes (CU- 
SGP) tot 21:47 uur tijdens de behandeling van agendapunt 18, 
W.P. Keur (VVD) , J.J. van der Velde (CDA), R. van der Velde 
(PvdA), 

 
 
  15. Initiatiefvoorstel Digitale balie-omgevingsvergunning voor het 
onderdeel bouwen (PU) 
 

Besluit: Aangenomen 

Een digitale balie omgevingsvergunning voor het onderdeel bouwen in te voeren. 
Voor : 17 (CU-SGP, VVD, PvdA, PU, ONS, D66, PvvP, GroenLinks) 
Tegen : 7  (CDA, Fractie Nijdam) 
 
De fractie van CDA heeft een amendement (2014-02-XII) ‘Juridische haalbaarheid’ 
ingediend. 
Besluit: Verworpen 

Voor : 8 (CDA, CU-SGP) 
Tegen : 16  (VVD, PvdA, PU, ONS, D66, PvvP, GroenLinks, Fractie Nijdam) 
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  16. Beleidsplan Openbare Ruimte 2014-2024. 
 

Besluit: Aangenomen 

Instemmen met het Beleidsplan Openbare Ruimte 2014-2024,  
- met dien verstande dat het  minimaal onderhoudsniveau dat de gemeente realiseert 

voor het Landelijk gebied op C gesteld wordt i.p.v. op C/D (pagina 40 BOR) 

- met dien verstande dat dat er volledig rekening wordt gehouden met de wensen en 

initiatieven uit de dorpsvisies. 

 

Voor : 22 (CDA, VVD, CU-SGP, PvdA, PU, ONS, PvvP, GroenLinks, Fractie Nijdam) 
Tegen :  2  (D66) 
 
De fractie van CU-SGP heeft een amendement (2014-02-V) ‘keuze onderhoudsniveau C’ 
ingediend. 
Besluit: Aangenomen 

Voor : 22 (CDA, VVD, CU-SGP, PvdA, PU, ONS, PvvP, GroenLinks, Fractie Nijdam) 
Tegen : 2  (D66) 
 
De fractie van ONS heeft een amendement (2014-02-XI) ‘betrekken dorpsvisies’ 
ingediend. 
Besluit: Aangenomen 

Voor : 18  (CDA, VVD, PU, ONS, mevr. Smit (D66), Fractie Nijdam) 
Tegen : 6  (CU-SGP, PvdA, Dhr. Vilé (D66), PvvP, GroenLinks) 
 
 
 
  17. Noordoostpolder internationaal, internationaal beleid 2014-2018. 
 

Besluit: Aangenomen 

1. De beleidsnota Noordoostpolder Internationaal; internationaal beleid 2014-2018 vast 
    te stellen. 
2. De beleidsnota Noordoostpolder Internationaal publiceren in De Noordoostpolder en 
    op de gemeentelijke website. 
3. De beleidsnota Noordoostpolder Internationaal toe zenden aan partners. 
 

Voor : 17 (CDA, CU-SGP, PvdA, PU, D66, PvvP, GroenLinks, Fractie Nijdam) 
Tegen : 7  (VVD, ONS) 
 
De fractie van VVD/PU heeft een amendement (2014-02-VI) ‘Beleid internationalisering’ 
ingediend. 
Dit amendement is ingetrokken. 
 
De fractie van PvdA heeft een motie (2014-02-I) ‘betrekken AZC Luttelgeest’ ingediend. 
Besluit: Verworpen 

Voor : 5  (CU-SGP, PvdA, PvvP, GroenLinks) 
Tegen :  19  (CDA, VVD, PU, ONS, D66, Fractie Nijdam) 
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  18. RKC-rapport Re-integratie. 
 

Besluit: Zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen aangenomen. 

1. Kennis te nemen van het rapport. 
2. De conclusies van het rapport te onderschrijven en de gedane aanbevelingen over 
    te nemen. 
3. Het college te verzoeken om in februari 2015 de raad per brief te informeren over 
    de stand van zaken met betrekking tot de door de raad overgenomen 
    aanbevelingen uit de rapportage. 
 
De fractie van PvvP heeft een amendement (2014-02-VII) ‘vergroten betrokkenheid raad’ 
ingediend. 
Besluit: Zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen aangenomen 

 
De fracties van ONS en VVD hebben een motie (2014-02-VIII) ‘registratie cliëntdata’ 
ingediend. 
Deze motie is aangepast en overgenomen en daarom niet in stemming 

gebracht. 

 
 
  19. Referendumverordening. 
 

Besluit: Zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen aangenomen 

De referendumverordening Noordoostpolder vast te stellen met de onderstaande  
wijziging in art. 13: 
Artikel 13. Geldigheid van de uitslag 

Het referendum is geldig, indien het aantal geldig uitgebrachte stemmen meer bedraagt 
dan 33% van het aantal kiesgerechtigden. 
De uitslag van het referendum wordt berekend op basis van de gewone meerderheid van 
het totale aantal uitgebrachte stemmen. 
 
De fracties van D66, ONS en PvvP hebben een amendement (2014-02-VIII) 
‘opkomstpercentage 33%’ ingediend. 
Besluit: Aangenomen 

Voor : 16 (VVD, PvdA, PU, ONS, D66, PvvP, GroenLinks, Fractie Nijdam) 
Tegen :  9 (CDA, CU-SGP) 
 
 
  20. Bekostigingsbesluit aanleg riolering Wellerwaard 
 

Besluit: Aangenomen 

a. dat het gebied waarbinnen het plan ‘Aanleg riolering buitengebied ten behoeve van 
    realiseren huisaansluitingen aan Casteleynsweg, Muntweg en Kuinderweg te 
    Emmeloord’ gerealiseerd wordt en waarbinnen zich de onroerende zaken bevinden die 
    gebaat worden door met medewerking van de gemeente of door de gemeente te     
    treffen voorzieningen van openbaar nut, - de kosten van voorzieningen voor de aanleg  
    van de riolering met inbegrip van bijbehorende werken - staat aangegeven op de bij  
    dit bekostigingsbesluit behorende gewaarmerkte kaart; 
b. dat ingeval het onroerende zaken betreft welke niet in eigendom zijn van de gemeente 
    Noordoostpolder, het verhaal van kosten van voorzieningen van openbaar nut zal 
    plaatsvinden op basis van een exploitatieovereenkomst als bedoeld in artikel 6.2 lid  
    van de Wet op de ruimtelijke ordening welke aan betrokken eigenaren bezitters of  
    beperkt gerechtigden voor 28 maart 2014 zal worden aangeboden, dan wel, ingeval  
    niet kan worden gekomen tot een exploitatieovereenkomst, via de heffing van een  
    baatbelasting krachtens artikel 222 Gemeentewet; 
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  c. dat de kosten die toe te rekenen zijn aan de riolering voor de tien woonpercelen 
    Casteleynsweg, Muntweg en Kuinderweg verhaald kunnen wordern volgens bijlage 1b;     
    *) 
d. dat de inhoud van dit besluit kan worden aangehaald als "Bekostigingsbesluit aanleg 
    riolering vanaf rioolgemaal Marknesserweg naar zwem- en recreatieplas Wellerwaard 
    te Emmeloord"; 
e. dit besluit treedt in werking op 3 maart 2014. 
 
*) Opm: punt c is bijamendement uit het voorstel verwijderd 

 

Voor : 17 (CDA, CU-SGP, PvdA,  ONS (muv dhr. Pausma), D66, PvvP, GroenLinks, 
Fractie Nijdam) 

Tegen :  8  (VVD, PU, dhr. Pausma (ONS)) 
 
De fractie van CU-SGP heeft een amendement (2014-02-XIII) ‘baatbelasting’ ingediend. 
Besluit: Aangenomen 

Voor : 20  (CDA, VVD, CU-SGP, PvdA, ONS, PvvP, GroenLinks, Fractie Nijdam) 
Tegen : 5  (PU, D66) 
 
 
  21. 7e landschapskunstwerk Flevoland in Noordoostpolder 
 

Besluit: Aangenomen 

1. een krediet van € 60.000 beschikbaar te stellen als cofinanciering van het 7e 
    Flevolandse landschapskunstwerk in Noordoostpolder; 
2. de 5e wijziging van de programmabegroting 2014 vast te stellen. 
 

Voor : 23  (CDA, mevr. Blokhuis (VVD) dhr. Wielenga (VVD), CU-SGP, PvdA, PU, ONS, 
D66, PvvP, GroenLinks, Fractie Nijdam) 
Tegen :  2  (dhr. Jorna (VVD), mevr. Kloosterman (VVD) 
 
 
  22. Motie RKO-Rutten (2014-02-II) (CDA/PvdA) 
 

Besluit:  Zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen aangenomen 

 
 
 
  23. Motie Schaliegas (2014-02-III) (VVD) 
 

Besluit:  Verworpen 

Voor : 8 (Dhr. Goos (CDA), VVD, ONS) 
Tegen : 17  (CDA (m.u.v. dhr. Goos), CU-SGP, PvdA, PU, D66, PvvP, GroenLinks, Fractie 
Nijdam) 
Met aantekening van het feit dat dhr. Goos zich heeft vergist. 
 
 
  24. Motie armoedebestrijding (2014-02-IV) (CU-SGP/PvdA) 
 

Na een toezegging van het college is deze motie niet in stemming gebracht. 

 
 
 
  25. Motie woningbouw Kraggenburg/Marknesse (2014-02-V) (CDA) 
 

Na een toezegging van het college is deze motie niet in stemming gebracht. 
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27. Sluiting 

 

De voorzitter sluit om 23:00 uur de vergadering 
 
Aldus vastgesteld in de vergadering  
van 25 maart 2014 
De griffier                              De voorzitter 


