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Besluitenlijst gemeenteraad 

Noordoostpolder

Vergadering van de gemeenteraad 30 juni 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), 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 Beek (ONS), (vanaf de behandeling van 
agendapunt 22 (19:00 uur)) , 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: De heer A.D. van Beek tot de behandeling van agendapunt 22 
(19:00 uur)

1. Opening

De vergadering wordt om  13:30 uur geopend. 

2. Vaststelling agenda
Gezien de publieke belangstelling wordt besloten om de motie vreemd aan de orde van 
de dag van de PvvP direct na het vragenhalfuur te behandelen.
Het verzoek van de fractie van D66 om agendapunt 19 (bestemmingsplan Emmelhage) 
van de agenda te verwijderen vindt geen meerderheid.

3. Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering 26 mei 2014.
De besluitenlijst 2014/252591 wordt ongewijzigd vastgesteld.

4. Ingekomen stukken

De ingekomen stukken (2014/252594) worden overeenkomstig het voorstel afgedaan.
De raad ondersteunt de motie van Oostzaan van 10 maart 2014 en zal dit onder de 
aandacht van het kabinet brengen.
Tav punt 3 en punt 7 stelt de PvvP voor om dit niet slechts voor kennisgeving aan te 
nemen. Dit standpunt wordt niet gedeeld door de raad.

5. Mededelingen
Er zijn geen mededelingen gedaan.
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6. Vragenhalfuur

- Er zijn door de fractie van SP vragen gesteld over de situatie bij ZONL.
- De vragen van PvvP heeft vragen gesteld over radio 527.

24. De fractie van de PvvP heeft een motie (2014-06-01) “collegebesluit HH hulp via een 
opzet algemene voorziening” ingediend.

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

7. Handhavingsbeleid Drank- en Horecawet 2014-2018.

Besluit: Zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen aangenomen.
1. het handhavingsbeleid Drank- en Horecawet 2014-2018 vast te stellen.
2. bepalen dat het handhavingsbeleid per 1 juli 2014 in werking treedt. 

8. Wet Markt en Overheid. Raadsvoorstel algemeen belang verklaringen.

Besluit: Zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen aangenomen.
De volgende economische activiteiten aan te wijzen als activiteiten, die plaats vinden in 
het algemeen belang, als bedoeld in artikel 25h, vijfde en zesde lid, van de 
Mededingingswet:
1. Aanbod van diverse diensten via het Muzisch Centrum en het Museum Schokland:
- het verzorgen van een breed aanbod van onderwijs op het gebied van muziek, 

klassieke dans (ballet), beeldende kunst, drama (Muzisch Centrum);   
- het verzorgen van advies en bemiddeling aan scholen rond aanbod van 

cultuureducatie (steunfunctie) (Muzisch Centrum);
- verhuur van oefenruimtes aan diverse verenigingen (Muzisch Centrum);
- tentoonstellen vaste thematische museale collectie (Museum Schokland); 
- wisseltentoonstellingen (Museum Schokland); 
- beschikbaarstellen van accommodaties voor concerten, trouwen, cursussen, 

lezingen, vergaderingen en ontvangsten (Museum Schokland);
- verkoop en uitleen beeldende kunst (Kunstuitleen).  
2. Aanbod van sportaccommodaties:
- het verhuren c.q. ingebruikgeven van diverse sportfaciliteiten in Emmeloord en de 

dorpen. Het gaat om de Bosbadhal (inclusief zwembad), drie sporthallen, 
gymzalen en diverse buitensportfaciliteiten (diverse velden voor voetbal, korfbal , 
hockey en tennis, al dan niet met kleedkamers)

3. Aanbod van maatschappelijk vastgoed:
- verhuur c.q. ingebruikgeving van “maatschappelijk” vastgoed. 
 

9. GGD Flevoland ontwerpbegroting 2015 en meerjarenraming 2016-2018.

Besluit: Zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen aangenomen.

het bestuur van de GGD Flevoland via de voorgestelde zienswijze kenbaar te maken 1.
dat kan worden ingestemd met de ontwerpbegroting 2015 waaruit voortvloeit een 
bijdrage van de gemeente Noordoostpolder in 2015 van € 801.124.
het bestuur van de GGD tevens via de voorgestelde zienswijze mee te delen dat 2.
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nieuwe bezuinigingen vanaf 2015 kunnen worden doorgevoerd voor het collectieve 
takenpakket.
in 2015 geen subsidie meer te verlenen voor de plustaak logopedie, conform de 3.
uitvoering van de bezuinigingstaakstelling.
de overige in de bijlage van de ontwerpbegroting GGD 2015 opgenomen bedragen 4.
voor plustaken als indicatief te beschouwen, waarvan de exacte invulling later dit 
jaar, op basis van nog te maken afspraken, zal plaatsvinden. 

10. Samenvoeging Openbare basisschool De Pionier met Oecumenische basisschool De 
Lichtwachter.

Besluit: Zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen aangenomen.

1. in te stemmen met het besluit van Aves, stichting voor Primair onderwijs, tot 
opheffing van de OBS de Pionier;

2. de school OBS DE Pionier niet zelf in stand te houden.

11. Diverse benoemingen collegeleden in diverse instanties.

Besluit: Zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen aangenomen.

1. mevrouw H.R. Bogaards-Simonse aan te wijzen als lid van het Algemeen Bestuur van 
GGD-Flevoland;

2. de heer H. Wijnants en mevrouw H.R. Bogaards-Simonse aan te wijzen als leden van 
het Algemeen Bestuur van Werkvoorzieningschap IJsselmeer groep en als 
plaatsvervangende leden  de heer A. Poppe en de heer  W. Haagsma;

3. de heer H. Wijnants te benoemen als commissaris in de Raad van Commissarissen 
van het Technofonds Flevoland B.V.

12. Jaarstukken 2013.

Besluit: Zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen aangenomen.

Het jaarverslag over het dienstjaar 2013 vast te stellen.

De fractie van de PvvP heeft een amendement (2014-06-I) “toevoeging reserve 
grondexploitaties” aangekondigd.
Dit amendement is ingetrokken.

13. Voorjaarsrapportage 2014.

Besluit: Zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen aangenomen.

1. De voorjaarsrapportage 2014 vast te stellen.
2. De 12e wijziging van de programmabegroting voor het dienstjaar 2014 vast te stellen    
    waarin de financiële gevolgen van de voorjaarsrapportage zijn opgenomen.

14. Uitvoering Samenwerkingsovereenkomst Emmeloord-Centrum: verkoop grond De 
Deel, grond Poldertoren en Poldertoren aan Emmeloord Centrum C.V..
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Besluit: (geamendeeerd) aangenomen

instemmen met de verkoop aan Emmeloord Centrum C.V. (EC) van de grond1.
De Deel en de koopovereenkomst tussen de gemeente Noordoostpolder en 
Emmeloord Centrum C.V. hierop aan te passen;
de door burgemeester en wethouders op basis van artikel 25, tweede lid, van 2.
de Gemeentewet ten aanzien van bijlage 2 opgelegde geheimhouding op basis 

van
artikel 25, derde lid, van de Gemeentewet te bekrachtigen.

Voor : 20  (CDA, CU-SGP, PU, VVD, PvdA-GL, PvvP)
Tegen :  7  (SP, ONS, D66)

De fractie van de PvvP heeft een amendement (2014-06-IIa) “uitvoeren laatste fase 
Stadshart” aangekondigd.
Dit amendement is ingetrokken.

De fractie van VVD ea heeft een amendement (2014-06-IIb) “Stadshart Emmeloord” 
ingediend.
Besluit: Aangenomen
Voor : 22  (CDA, CU-SGP, PU, VVD, ONS, PvdA-GL, PvvP)
Tegen : 5  ( SP, D66)

Dhr. Wielenga (VVD) heeft zich onthouden van stemming wegens persoonlijke 
betrokkenheid bij dit onderwerp.

15. Rekenkameronderzoek ‘relatie aandeelhoudende gemeenten en HVC’.

Besluit: Zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen aangenomen.
Kennis nemen van de documenten die gezamenlijk de bevindingen, conclusies en 1.
aanbevelingen omvatten van het onderzoek naar de HVC (d.w.z.: de oplegbrief van 
de rekenkamercommissie, het gezamenlijke en lokale deel van het 
onderzoeksrapport en de bijlage m.b.t. het uitsluitend recht).
De 4 kern-aanbevelingen onderschrijven zoals beschreven in de oplegbrief van de 2.
rekenkamercommissie.
Het college te verzoeken om de raad jaarlijks per brief te informeren over de stand 3.
van zaken met betrekking tot de door de raad overgenomen aanbevelingen uit de 
rapportage. 

De 4 kern-aanbevelingen zijn:
Raad en college: bepaal gezamenlijk of, en zo ja onder welke voorwaarden, 1.
uittreding van Noordoostpolder uit HVC een reëel scenario is. Betrek hierbij de 
reactie van het college van B&W op de rapportages (zie aanbevelingen in 
gezamenlijke rapportage met betrekking tot strategie en koers).

Raad en college: bepaal gezamenlijk op welke wijze de gemeente Noordoostpolder 2.
invulling geeft aan het aandeelhouderschap richting HVC. Betrek hierbij de reactie 
van het college van B&W op de rapportages (zie aanbevelingen in gezamenlijke 
rapportage met betrekking tot besluitvorming en bevoegdheidsverdeling, 

rolverdeling, beleid en risico, informatievoorziening, toezicht en interventie).
Raad en college: bepaal gezamenlijk de rolverdeling tussen het college en de 3.
gemeenteraad van Noordoostpolder als het gaat om de HVC. Betrek hierbij de reactie 
van het college van B&W op de rapportages (zie aanbevelingen in lokale rapportage).
College: zorg voor spoedige toekenning van het uitsluitend recht voor het verwerken 4.
van huishoudelijk afval aan HVC.

16. Herziening en meerjarenperspectief grondexploitaties Noordoostpolder 2014.

Besluit: Zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen aangenomen.
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De herziening en het meerjarenperspectief van de grondexploitaties Noordoostpolder 
2014 vast te stellen.

De fractie van PvdA-GL heeft een motie (2014-06-Ia) “kansrijke niches in de 
woningbouw” aangekondigd.
Deze motie wordt in het RTG van augustus verder behandeld.

17. Toestemming tot het wijzigen van de GR van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi 
en Vechtstreek

Besluit: Zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen aangenomen.
Toestemming te geven aan het college tot het wijzigen van de GR van de OFGV.

22. Investeringsbudget realisatie 3 kunstgrasvelden in Ens, Tollebeek en Marknesse

Besluit: Zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen aangenomen.
een krediet beschikbaar te stellen van ten hoogste € 927.000 voor de aanleg van 1.
drie kunstgrasvelden in Ens, Tollebeek en Marknesse
de 13de wijziging van de programmabegroting 2014 vast te stellen.2.

23. Effectmeting re-integratie.

Besluit: Aangenomen
in te stemmen met de effectmeting re-integratie. 

Voor : 25  (CDA, CU-SGP, PU, VVD, ONS, PvdA-GL, D66)
Tegen : 4  ( SP, PvvP)

18. Benoeming extern lid Rekenkamercommissie Noordoostpolder.

Besluit: Zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen aangenomen.
de heer G.P. Vermeulen te Sneek te benoemen tot lid van de rekenkamercommissie 
Noordoostpolder voor de periode van 1 juli 2014 tot en met 31 december 2016.

19. Vaststelling bestemmingsplan "Emmeloord, Emmelhage partiële herziening 2013"

Besluit: (geamendeerd) aangenomen
instemmen met Reactienota zienswijzen;1.
instemmen met de Nota ambtshalve wijzigingen;2.
het bestemmingsplan “Emmeloord, Emmelhage herziening 2013”, (regels + 3.
toelichting) overeenkomstig het gestelde onder 1 en 2 gewijzigd vaststellen, met 
als voorwaarde dat achter de huizen van de Franklinhage er maximaal 3 
vrijstaande woningen worden gebouwd;
het plan met planidentificatie NL. IMRO.0171.BP0524-VS01 conform artikel 1.2.1 4.
tot en met 1.2.4 van het Bro in elektronische vorm vastleggen, waarbij gebruik is 
gemaakt van de ondergrond GBKN 7 mei 2010;
geen exploitatieplan vaststellen als bedoeld in afdeling 6.4 Wro;5.
het bestemmingsplan “Emmeloord, Emmelhage herziening 2013“ overeenkomstig6.
artikel 3.8, lid 3 Wro bekend maken.7.
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Voor : 20  (CDA, CU-SGP, PU, VVD, PvdA-GL)
Tegen :  9  (SP, ONS, D66, PvvP)

De fractie van D66 heeft een amendement (2014-06-III) “Herziening Bestemmingsplan 
Emmelhage” ingediend.
Besluit: Verworpen
Voor : 11  ( SP, ONS, PvdA-GL, D66, PvvP)
Tegen :  18  (CDA, CU-SGP, PU, VVD)

De fractie van het CDA heeft een amendement (2014-06-IV) “Bestemmingsplan 
Emmelhage” ingediend.
Besluit: Aangenomen
Voor : 20  (CDA, CU-SGP, PU, VVD, PvdA-GL)
Tegen : 9  (SP, ONS, D66, PvvP)

De fractie van de SP heeft een amendement (2014-06-V) ingediend.
Besluit: Verworpen
Voor : 9  (SP, ONS, D66, PvvP)
Tegen :  20  (CDA, CU-SGP, PU, VVD, PvdA-GL,)

20. Verordening tot wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening.

Besluit: (geamendeerd) aangenomen
Vast te stellen de volgende verordening: Verordening tot wijziging van Algemene 
Plaatselijke Verordening.

Voor : 24 (CDA, CU-SGP, PU, VVD, ONS, PvdA-GL, PvvP)
Tegen :  5  ( SP, D66)

De fractie van PvdA-GL heeft een amendement (2014-06-VI) “Verordening wijziging APV-
tijden” ingediend.
Besluit: Aangenomen
Voor : 19  (CDA (muv dhr. Van der Boom), PU (m.u.v. dhr. Tuinenga), VVD, SP, PvdA-
GL, D66, PvvP)
Tegen : 10 (Dhr. Van der Boom (CDA,) CU-SGP, dhr. Tuinenga (PU), ONS, 

De fractie van PvdA-GL heeft een amendement (2014-06-VII) “Verordening wijziging APV-
aantal bijeenkomsten” ingediend.
Besluit: Verworpen
Voor : 7 (SP, PvdA-GL, D66)
Tegen :  22  (CDA, CU-SGP, PU, VVD, ONS, PvvP)

De fractie van D66 heeft een amendement (2014-06-VIII) “regulering overige 
rechtspersonen” ingediend.
Besluit: Verworpen
Voor : 5  (SP, D66)
Tegen :  24  (CDA, CU-SGP, PU, VVD, ONS, PvdA-GL, PvvP)

21. Keuzenotitie t.b.v. beleidsplan sociaal domein
 

Besluit: (tweemaal geamendeerd) aangenomen
gelezen de keuzenotitie en gehoord hebbende de bespreking in de RTG op 11 juni om op 
de volgende opties te kiezen op de 13 afzonderlijke keuzethema's:
1. Maatschappelijke effecten

Optie 2: Gewenste maatschappelijke effecten zijn lokaal geformuleerd en reeds 
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vastgelegd in sociale structuurvisie en gemeenschappelijk kader Krachtig 
Noordoostpolder

2. Inhoudelijke opgaves vs. instituties
Optie 3: De inhoudelijke opgave is leidend, maar een aantal specifieke instanties dient 
in stand gehouden te worden

3. Inhoudelijke opgave vs. budgetneutraliteit
    Optie 1: de decentralisaties worden budgetneutraal uitgevoerd. 
4. Kaders sociaal deelfonds
    Optie 2: Deelbudgetten binnen sociaal deelfonds, met de mogelijkheid tot    
    gemotiveerde  overheveling binnen het deelfonds, na consultatie van de raad.
5. Risicomanagement

Optie 3: Integraal risicomanagement
6. Grenzen armoedebeleid

Optie 1: We handhaven de huidige inkomensgrenzen: 110% armoederegeling en 
100% voor kwijtschelding

7. Waarderen van mantelzorgers en vrijwilligers
Optie 2: Waardering wordt uitgesproken in combinatie met bijvoorbeeld een prijs, 
cadeaubon, attentie, gratis workshop e.d.

8. Maatschappelijke stage
Optie 2: We houden de Maatschappelijke stage in stand, maar in versoberde vorm

9. Tegenprestatie
Optie 3: Wij verwachten van onze inwoners een bijdrage aan de samenleving en een 
tegenprestatie kan daar een onderdeel van zijn. Wij onderscheiden verschillende 
manieren om een tegenprestatie te leveren, afhankelijk van de situatie van de 
betreffende inwoner

10. Fraude
Optie 2: Selectieve controle (richt zich op mensen met verhoogd risico, op specifieke 
momenten in het proces en op fraude of passiviteit)

11. Persoonsgebonden budget
Optie 1: De hoogte van het PGB is maximaal 75% van het zorg in natura tarief.

12.A. Eigen bijdrage
Optie A3: Voor maatschappelijke voorzieningen (18+) geldt de maximale wettelijke 
inkomensafhankelijke eigen bijdrage. Voor alle algemene voorzieningen (18+) vragen 
we een financiële bijdrage

12.B. Eigen bijdrage
Optie B2: Inwoners met een WWB-uitkering betalen een eigen bijdrage voor 
ondersteuning, behalve als het gaat om dagacticviteiten

13. Doelgroepen maatwerkvoorschriften
Optie 3: Met iederen die toegang had tot een maatwerkvoorziening wordt – net als 
met nieuwe klanten – een gesprek aangegaan om de situatie (opnieuw) te beoordelen 
op basis van nieuwe criteria.

Voor : 26 (CDA, CU-SGP, PU, VVD, dhr. Verhage (SP), ONS, PvdA-GL, D66)
Tegen : 3  (SP (m.u.v.. dhr. Verhage), PvvP)

De fractie van het CDA heeft een amendement (2014-06-IX) “keuzenotitie sociaal 
domein 2.3, keuze 3, optie 1” ingediend.
Besluit: Aangenomen
Voor : 20  (CDA, CU-SGP, PU, VVD,  PvdA-GL)
Tegen :  9  (SP, ONS, D66, PvvP)

De fractie van het CDA ea heeft een amendement (2014-06-X) “keuzenotitie sociaal 
domein, keuze 4, optie 2” ingediend.
Besluit: Aangenomen
Voor : 26 (CDA, CU-SGP, PU, VVD, SP, ONS, D66)
Tegen :  3 (PvdA-GL, PvvP)

24. Sluiting
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De voorzitter sluit om 20:50 uur de vergadering

Aldus vastgesteld in de vergadering 
van 8 september 2014.
De griffier,                 de voorzitter,


