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Besluitenlijst gemeenteraad 

Noordoostpolder

Vergadering van de gemeenteraad 26 mei 2014

Aanwezig
:

voorzitter 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), 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 (CU-
SGP), L.H.M. Lammers (ONS), T. Nijdam (PvvP), B.H. Reussing 
(CDA), J. Simonse (CU-SGP), J.W. Simonse (CU-SGP), T. van 
de Steen (PU), T. Tuinenga (PU), R. van der Velde (PvdA), L. 
Verhage (SP) 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: M.B.W. Uitdewilligen (CDA),

1. Opening
De vergadering wordt om 19:30 uur geopend. 
Er wordt stilgestaan bij het overlijden van de heer R.S. Hofstee Holtrop, burgemeester 
van Noordoostpolder van 1981 tot 1988.

2. Vaststelling agenda
De fractie van het CDA stelt voor om agendapunt 11 van de agenda te verwijderen 
omdat met name het onderdeel Franklinhage een nadere beschouwing behoeft. Dit 
voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen overgenomen door 
de raad.

3. Vaststellen besluitenlijsten raadsvergadering 25 en 27 maart en 7 en 8 mei 

2014.
De besluitenlijsten 2014/246380-246381-246382-246383 worden ongewijzigd 
vastgesteld.

4. Mededelingen
Er zijn geen mededelingen gedaan.

5. Ingekomen stukken (2014/246838)

De ingekomen stukken worden overeenkomstig het voorstel afgedaan.

6. Vragenhalfuur
De fractie van VVD heeft vragen gesteld over bijstandsfraude.
De fractie van ONS heeft vragen gesteld over de vertrouwelijke brief die is verzonden 
aan de belegger in het Stadshart.
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7. Beëdiging de heer A.J.R. Jacobs (PvvP) tot burgerraadslid.

De heer A.J.R. Jacobs (PvvP) is beëdigd als burgerraadslid.

8. Vaststelling bestemmingsplan ‘Landelijk Gebied 2004, hoogspanningsstation 
Nagelerweg Emmeloord’.

Besluit: Zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen aangenomen.
het bestemmingsplan ‘Landelijk gebied 2004, hoogspanningsstation Nagelerweg 1.
Emmeloord’ ongewijzigd vast te stellen;
dit plan met planidentificatie NL.IMRO.0171.BP00534-VS01 conform art 1.2.1 tot2.
en met 1.2.4 van de Bro in electronische vorm vast te leggen en die vorm vast te 
stellen, waarbij gebruik gemaakt is van de ondergrond GBKN 24 oktober 2013;
geen exploitatieplan vast te stellen als bedoeld in afdeling 6.4 Wro;3.
het bestemmingsplan 'Landelijk gebied 2004, hoogspanningsstation Nagelerweg 4.
Emmeloord' overeenkomstig artikel 3.8, lid 3, Wro bekend te maken.

9. Activiteiten voortvloeiende uit de Woonvisie.

Besluit: Zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen aangenomen, 
met aantekening dat de SP tegen het voorstel is.

In te stemmen met het beschikbaar stellen van een budget van € 147.500,- in het 1.
kader van de activiteiten voor 2014 uit de woonvisie;
de 8e wijziging van de programmabegroting vast te stellen. 2.

10. Verordening elektronische kennisgeving

Besluit: Aangenomen
de Verordening elektronische kennisgeving gemeente Noordoostpolder vast te stellen.

Voor : 23  (CDA, CU-SGP, PU, VVD, dhr. Verhage (SP), ONS, PvdA-GL)
Tegen :  5  (mw. Hoekstra (SP), dhr. Dekker (SP), D66, PvvP)

De fractie van SP heeft een amendement (2014-5-II) “tevens publicatie besluitenin huis-
aan-huis blad” ingediend.
Besluit: Verworpen
Voor : 9  (SP,  dhr. Lammers (ONS), PvdA-GL, D66, PvvP)
Tegen :  19  (CDA, CU-SGP, PU, VVD, mw. Werkman (ONS), dhr. Van de Beek (ONS))

De fractie van CDA heeft een motie (2014-5-I) “communicatie nieuwe werkwijze” 
ingediend.
Deze motie*) is overgenomen en derhalve niet in stemming gebracht.
*) mondeling is van de in de motie genoemde 3 maanden 6 maanden gemaakt

11. Vaststelling bestemmingsplan Emmeloord, Emmelhage-herziening 2013.

Dit punt is bij de vaststelling van de agenda van de agenda verwijderd.

12. Zienswijze begrotingswijziging 2014 en begroting 2015 Omgevingsdienst 
Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV).
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Besluit: Aangenomen
De zienswijze van het college goed te keuren en als zienswijze van de raad vast te 1.
stellen.
Een extra budget aan OFGV ter beschikking te stellen van € 336.657,-.2.
De 9e wijziging van de programmabegroting 2014 vast te stellen.3.

Voor : 24 (CDA, CU-SGP, PU, VVD, ONS, PvdA-GL, D66)
Tegen :  4  (SP, PvvP)

13. Lenterapportage.

Besluit: Zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen aangenomen.
1. de Lenterapportage 2014 vast te stellen;
2. de 10e wijziging van de programmabegroting 2014 vast te stellen.

14. Reglement van Orde van de gemeenteraad en Verordening op de 
raadscommissies.
   

Besluit: Zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen aangenomen.
Vast te stellen:

Het Reglement van Orde 2014 van de gemeenteraad Noordoostpolder 1.
De Verordening op de raadscommissies 2014.2.

De fractie van CDA heeft een amendement (2014-5-IV) “ twee raadsleden aan tafel in 
RTG” ingediend.
Besluit: Verworpen
Voor : 11  (CDA, VVD, dhr. Lammers (ONS), PvvP)
Tegen :  17  (CU-SGP, PU, SP, mw. Werkman (ONS), dhr. Van de Beek (ONS) PvdA-GL, 
D66)

15. Invulling werkgeverschap griffie Noordoostpolder 2014.

Besluit: Zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen aangenomen.
De Verordening werkgeverscommissie Griffie Noordoostpolder 2014 vast te stellen.

16. Gedragscode politieke ambtsdragers.

Besluit: Zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen aangenomen.
De gedragscode politieke ambtsdragers vast te stellen.

17. Sluiting

De voorzitter sluit om 20:55 uur de vergadering

Aldus vastgesteld in de vergadering 
van 30 juni 2014.
De griffier,                 de voorzitter,


