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Besluitenlijst gemeenteraad 

Noordoostpolder 
 
 

Vergadering van de gemeenteraad 15 december 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 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), J.L.M. Nijholt 
(SP), 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), 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:  Dhr. van der Velde (PvdA) tot agendapunt 5, Dhr. Keur tot 
agendapunt 12. 

   
1. Opening 

De vergadering wordt om 19:00 uur geopend.  
 
2. Vaststelling agenda 

- De SP vraagt om de punten 14 en 15 van de agenda af te voeren; hiervoor is geen 
meerderheid. 
- De ONS-fractie vraagt of zij alsnog vragen in het vragenhalfuur kan stellen; een 
meerderheid van de raad stemt hiermee in. 
 
3. Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering 10 november 2014. 

De besluitenlijst 285618 wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
4. Ingekomen stukken  

De ingekomen stukken 285040 worden overeenkomstig het voorstel afgedaan. 
 

5. Mededelingen 

Dhr. Suelmann deelt namens het college mee dat Provast heeft gereageerd op een 
schrijven van de gemeente.  
 
6. Vragenhalfuur 
De fractie van ONS heeft vragen gesteld over de mededeling van de minister van 
Veiligheid en justitie in verband met de sluiting diverse politiebureaus. 
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  7. Motie PvdA/GL Huisvesting statushouders. 
 

Dit betreft een herstemming ivm het staken van de stemmen in de vorige 
raadsvergadering. 
Besluit: Aangenomen 

Voor : 15 (CU-SGP, PU, SP, PvdA-GL, D66) 
Tegen :  13  (CDA, VVD, ONS, PvvP) 
 
 

  8. Zienswijze resultaatbestemming 2013 OFGV en instellen Doelreserve. 
 

Besluit: Zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen aangenomen. 

De door het college ingediende zienswijze te bevestigen. 
  

 
 
  9. Wet Markt en Overheid. Raadsvoorstel algemeen belangverklaring t.b.v. de 
Werkcorporatie Noordoostpolder b.v.. 
 

Besluit: Zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen aangenomen. 

Te bepalen dat de bevoordeling van de Werkcorporatie Noordoostpolder b.v. door de 
gemeente Noordoostpolder in het algemeen belang plaatsvindt.  
 
 
 
  10. Begroting GR IJsselmeergroep 2015. 
 

Besluit: Zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen aangenomen. 

1. Kennis te nemen van de begroting van de GR IJsselmeergroep 2015; 
2. Geen gebruik te maken van de mogelijkheid om een zienswijze kenbaar te maken. 
 
 
 
  11. Wijziging verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden. 
 

Besluit: Zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen aangenomen. 

De verordening tot wijziging van Verordening rechtspositie wethouders, raads- en 
commissieleden 2014 vast te stellen. 
 

 
 
  12. Verzelfstandiging Culturele Zaken en vorming Cultuurbedrijf. 
 

Besluit: 

1. Kennis te nemen van de werkbegroting 2015 en de meerjarenraming van het 
    Cultuurbedrijf. 
2. De afdeling Culturele Zaken per 1 januari 2015 in zijn geheel te privatiseren in 
Stichting Cultuurbedrijf, waar ook Theater ’t Voorhuys onderdeel van uit gaat maken. 

3. Kennis te nemen van de nieuwe intentieverklaring tussen Stichting Theater 
’t Voorhuys Emmeloord en de gemeente. 

4. Instemmen met het beëindigen van de subsidierelatie met Stichting Theater 
’t Voorhuys per 31 december 2014. 

5. De definitieve openingsbalans met toelichting van het Cultuurbedrijf in de 
raadsvergadering van april 2015 vast te stellen. 

6. In te stemmen met het aangaan van een subsidierelatie door het college met Stichting 
het Cultuurbedrijf conform de Meerjaren Subsidieuitvoeringsovereenkomst 2015-2018 
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  en voor 2015 een Budgetsubsidie beschikbaar te stellen van € 2.023.685. 
7. De consequenties van deze besluiten te verwerken in de gemeentelijke begroting door 
de afzonderlijke budgetten samen te voegen tot één subsidiebudget. 

8.  De 5e begrotingswijziging 2015 vast te stellen 
 

Voor : 21 (CDA, CU-SGP, PU, VVD, PvdA-GL, Van de Velde (D66) 
Tegen :  8  (ONS, SP, Vilé (D66), PvvP) 
 
De fracties van de PU en VVD hebben een motie (2014-12-12) “Subsidieovereenkomst” 
ingediend. 
Deze motie is overgenomen door het college en niet in stemming gebracht. 

 

 
 
  13. Decemberrapportage programmabegroting 2014. 
 

Besluit: Zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen aangenomen. 

1. de decemberrapportage van de programmabegroting 2014 vast te stellen; 
2. een bestemmingsreserve 'nog uit te voeren werkzaamheden 2014' in te stellen; 
3. de uit de decemberrapportage voortvloeiende 20e wijziging van de 
programmabegroting voor het 
    dienstjaar 2014 vast te stellen; 
4. de 6e wijziging van de programmabegroting 2015 vast te stellen.  
 
 
 
  14. Verklaring van geen bedenkingen (VVGB) uitbreiding winkelruimte Albert Heijn, 
Lange Nering 200 te Emmeloord. 
 

Besluit: Aangenomen 

1. (Ontwerp) verklaring van geen bedenkingen (VVGB) af te geven voor het uitbreiden 
van een Albert Heijn supermarkt op het perceel Lange Nering 200 te Emmeloord. 

2. Indien geen zienswijzen naar voren worden gebracht die betrekking hebben op de 
VVGB, wordt deze geacht te zijn verleend door uw raad. 

 

Voor : 28  (CDA, CU-SGP, PU, VVD, SP, ONS, PvdA-GL, D66) 
Tegen :  1  (PvvP) 
 
De fractie van PvdA-GL heeft een motie (2014-12-14) ‘wensen en bedenkingen 
vrachtverkeer’ ingediend. 
Besluit: Verworpen 

Voor : 8  (SP, PvdA-GL, D66, PvvP) 
Tegen :  21 (CDA, CU-SGP, PU, VVD, ONS) 
 
 
 
  15. Onttrekking aan de openbaarheid van een gedeelte van de weg Oostzijde ten 
behoeve van de uitbreiding Albert Heijn 
 

Besluit: Aangenomen 

het gedeelte van de Oostzijde, tussen de Lange Nering en de Lange Achterzijde te 
onttrekken aan de openbaarheid.  
 

Voor : 28  (CDA, CU-SGP, PU, VVD, SP, ONS, PvdA-GL, D66) 
Tegen :  1  ( PvvP) 
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16. Investeringsplan Krachtig Noordoostpolder 2015. 
 

Besluit: Zonder hoofdelijke stemming aangenomen met aantekening van het feit 

dat de fractie van de PvvP tegen het voorstel is. 

1. In te stemmen met het Investeringsplan Krachtig Noordoostpolder 2015. 
2. Een budget van € 741.000 beschikbaar te stellen ten behoeve van het 

investeringsplan Krachtig Noordoostpolder 2015. 
3. De 19e wijziging van de programmabegroting 2014 vast te stellen. 
4. De 3e wijziging van de programmabegroting 2015 vast te stellen. 

 

 
 
  17. Verordeningen Participatiewet 
 

Besluit: Zonder hoofdelijke stemming aangenomen met aantekening van het feit 

dat de fracties van SP en PvvP tegen het voorstel zijn. 

1. De volgende verordeningen Participatiewet vast te stellen: 
    a. Participatieverordening Noordoostpolder 2015; 
    b. Maatregelverordening Participatiewet Noordoostpolder 2015; 
    c. Maatregelverordening IOAW/IOAZ Noordoostpolder 2015; 
    d. Verordening Individuele inkomenstoeslag Noordoostpolder; 
    e. Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive Noordoostpolder 2015; 
    f. Verordening handhaving Participatiewet Noordoostpolder; 
    g. Verordening cliëntenparticipatie sociaal domein Noordoostpolder 2015. 
 
2. De volgende verordeningen in te trekken: 
    a. Verordening Plaatsingsbeleid Wet sociale werkvoorziening Noordoostpolder 2010; 
    b. Afstemmingsverordening Wet investeren in jongeren 
    c. Toeslagenverordening Wet investeren in jongeren; 
    d. Verordening werkleeraanbod Wet investeren in jongeren Noordoostpolder; 
    e. Toeslagenverordening WWB Noordoostpolder 2010; 
    f. Behandeling aanvragen plaatselijke commissie Zelfstandigen; 
    g. Verordening maatschappelijke participatie jongeren. 
 
 
 
  18. Monitoring Beleidsplan Sociaal Domein 
 

Besluit: Zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen overgenomen. 

Het document “Monitoring Beleidsplan Sociaal Domein 2015 – 2018” vast te stellen. 
 

De fractie van CDA heeft een motie (2014-12-18) ‘indicatoren sociaal domein’ ingediend. 
Deze motie is overgenomen door het college en niet in stemming gebracht. 

 
 
 
  19. Nota bovenwijkse voorzieningen 2015-2025 
 

Besluit: Zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen aangenomen. 

1. de Nota bovenwijkse voorzieningen per 1-1-2015 vast te stellen; 
2. in te stemmen met de geactualiseerde en herziene Reserve bovenwijkse 

voorzieningen per 1-1-2015. 
3. de beklemming in de reserve Bovenwijks (onderdeel Algemene infrastructurele 

voorzieningen) voor sporthal Emmelhage, rotonde Kraggenburg en 1 rotonde 
Espelerlaan verwijderen en vervangen door beklemming rotonde en rondweg 
Emmelhage, conform de bijlage van de nota.  

4. de 4e wijziging van de programmabegroting 2015 vast te stellen.  
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De fracties van de VVD en CU-SGP hebben een motie (2014-12-19) 
“Verkeersknelpunten” ingediend. 
Na aanpassing is deze motie overgenomen door het college en niet in stemming 

gebracht. 

 
 
  20. Programma & Overzicht Onderwijshuisvesting 2015 
 

Besluit: Zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen aangenomen.  

1.  Kennis te nemen van het Programma en Overzicht huisvesting onderwijs 2015 en het   
     verslag van het Op Overeenstemming Gericht Overleg van 17 september 2014; 
2.  een budget van totaal € 3.332.123 beschikbaar te stellen ten behoeve van de 
     uitvoering van het Programma Onderwijshuisvesting 2015; 
3.  de 2e wijziging van de programmabegroting 2015 vast te stellen 
 

 
 
  21. Vaststellen van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente 
Noordoostpolder 2015 
 

Besluit: Zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen aangenomen. 

Vast te stellen de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente 
Noordoostpolder 2015. 
 
 
 
22. Initiatiefvoorstel “Fatsoenlijke huishoudelijke hulp” (PvvP) 
 

Besluit: Verworpen 

vast te stellen de Verordening tot wijziging van Verordening maatschappelijke 
ondersteuning gemeente Noordoostpolder 2015. 
Voor : 1  ( PvvP) 
Tegen :  28  (CDA, CU-SGP, PU, VVD, SP, ONS, PvdA-GL, D66) 
 
 
  23. Motie (2014-12-23) “Laaggeletterdheid” (PvdA-GL) 
 

Na een toezegging van de wethouder wordt deze motie aangehouden. 

 
 
 
  24. Motie (2014-12-24) “Plastic is not so fantastic” (PVDA-GL) 
 

Besluit: Verworpen 

Voor : 13 (CU-SGP, SP, Dhr. Lammers (ONS), PvdA-GL, D66) 
Tegen :  16  (CDA, PU, VVD, Mw. Werkman (ONS), dhr. van de Beek (ONS), PvvP) 
 

 
 
  25. Motie (2014-12-25) “Groenonderhoud” (PU). 
 

Deze motie is ingetrokken. 
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  26. Moties “Duurzaamheidswinkel” (PU) en “Duurzaamheidscentrum” (PvdA-GL) 
 

Motie (2014-12-26a) “Duurzaamheidswinkel” (PU) 
Deze motie is overgenomen door het college en niet in stemming gebracht. 
 
Motie (2014-12-26b) Duurzaamheidscentrum”  (PvdA-GL) 
Deze motie is ingetrokken. 
 
 
27. Sluiting 

 

De voorzitter sluit om 23:28  uur de vergadering 
 
Aldus vastgesteld in de vergadering  
van 26 januari 2015. 
De griffier,                 de voorzitter, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


