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Besluitenlijst gemeenteraad ^e^e 
Noordoostpolder NOORDOOSTPOLDER 

Vergadering van de gemeenteraad 21 maart 2016 

Aanwezig: voo rz i t t e r de heer A. van der Werff 

g r i f f i e r de heer R.F. Wassink 

raads ieden de dames E. 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), 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), H.M. Hekkenberg (PvdA-GL), 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-GL), G.P.F. Vilé 
(D66), G.J.J. van der Wal (CDA) en B. Wielenga (VVD). 

w e t h o u d e r s mevrouw H.R. Bogaards-Simonse (CDA), de heren W.C. 
Haagsma (PU), A. Poppe (CU-SGP), en H. Wijnants (VVD) 

Afwezig: T.J. van Dijk (CU-SGP) tot 20:00 uur, wethouder H.H. 
Suelmann (CDA), L.H.M. Lammers (ONS) vanaf 22:50 uur. 

1. Opening 
De vergadering wordt om 19.30 uur geopend. 

2. Vaststell ing agenda 
Motie 2016-03-12 (Agendapunt 12) wordt ingetrokken en geagendeerd voor het RTG van 
4 april 2016. 

3. Mededelingen 
Er zijn geen mededelingen gedaan. 

4. Vaststel len besluitenlijst raadsvergadering 22 februari 2016. 
De besluitenlijst no. 378471 wordt ongewijzigd vastgesteld. 

5. Ingekomen stukken 
De ingekomen stukken no. 383760 worden overeenkomstig het voorstel afgedaan. 

6. Vragenhalfuur 
Er zijn geen vragen gesteld. 

7. Gemeenschappelijke Regeling GGD Flevoland 

Besluit: Zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen aangenomen. 
1. Burgemeester en wethouders toestemming te verlenen tot het aangaan van  

gemeenschappelijke regeling GGD Flevoland per 1 januari 2016 met de integrale 
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tekst zoals die opgenomen is in de bijiage die behoort bij de brief van de GGD 
Flevoland van 17 december 2015. 

2. Het besluit d.d. 13 december 2007 tot het aangaan van de gemeenschappelijke 
regeling GGD Flevoland in te trekken. 

8. Vaststellen bestemmingsplan Landelijk gebied 2004, Polenweg 21 te Bant 

Besluit: Zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen aangenomen. 
1. Het bestemmingsplan 'Landelijk gebied 2004, Polenweg 21 te Bant' ongewijzigd vast 

te stellen. 
2. Dit plan met planidentificatie NL.IMRO.0171.BP00564-VS01 conform artikel 1.2.1 tot 

en met 1.2.4 van het Besluit ruimtelijke ordening in elektronische vorm vast te 
leggen en die vorm vast te stellen, waarbij gebruik is gemaakt van de ondergrond 
GBKN december 2015. 

3. Geen exploitatieplan vast te stellen als bedoeld in afdeling 6.4 Wet ruimtelijke 
ordening. 

4. Het bestemmingsplan 'Landelijk gebied 2004, Polenweg 21 te Bant' overeenkomstige 
artikel 3.8, lid 3, Wet ruimtelijke ordening bekend te maken. 

9. Rapport rekenkamercommissie Cultuurbedrijf 

(aangepast) besluit: Zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen 
aangenomen 

1. Kennis nemen van het rapport Cultuurbedrijf 
2. De conclusies van het rapport onderschrijven en de gedane aanbevelingen 

overnemen, met dien verstande dat de vijfde aanbeveling als volgt tekstueel 
wordt aangepast: 

5. Formuleer bij de start van grote projecten kaders en meetbare te realiseren 
doelen en richt do informoticvoorziGning aan do raad daarop in beschrijf in de 
opdracht aan het college op welke wijze en wanneer de raad van 
informatie wil worden voorzien. 
Bepaal bij complexe projecten (omvang, doorlooptijd, stapeling deelprojecten) 
vooraf de beleidsinhoudelijke en financiële kaders en de geef aan welke 
informatiebehoefte de raad heeft tijdens het project. Maak concrete afspraken 
met het college over resultaten, planning, mijlpalen en de wijze waarop de raad 
daarover, waar nodig aanvullend op de gemeente systematiek, geïnformeerd 
wil worden. 

De fractie van ONS heeft een amendement (2016-03-09) "helderheid 
infomatieverstrekking" ingediend. 
Besluit: Met algemene stemmen aangenomen 

De fracties van ONS en D66 hebben een motie (2016-03-09a) "motie van wantrouwen" 
ingediend. 
Besluit: verworpen 
Voor : 9 (Dhr. Keur (VVD), dhr. Dekker (SP), dhr. Nijholt (SP), ONS, D66, PvvP) 
Tegen : 20 (CDA, CU-SGP, PU, dhr. Wielenga (VVD), mw. Lindenbergh (VVD), mw. 
Hoekstra (SP), PvdA-GL) 

De fractie van D66 heeft een motie (2016-03-09b) "motie van afkeuring" ingediend. 
Ingetrokken i.v.m. mede-indienen motie van wantrouwen 
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10. Vaststellen beheersverordening 

Besluit: Zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen aangenomen 
1. De beheersverordening Landelijk gebied vaststellen. 
2. Instemmen met de reactienota concept beheersverordening Landelijk gebied. 
3. Het plan met planidentificatienummer NL.IMRO.0171.BV00001-VS01 conform artikel 

1.2.1 tot en met 1.2.4 van het Besluit ruimtelijke ordening in elektronische vorm 
vastleggen, waarbij gebruik word gemaakt van de ondergrond BGT, januari 2016; 

4. De beheersverordening Landelijk gebied overeenkomstig artikel 3:42 Algemene wet 
bestuursrecht bekend maken. 

1 1 . Motie 2016-03-11 Aanwijzing Opvanglocatie (ONS) 

Beslu i t : V e r w o r p e n 
Voor : 7 (VVD, ONS, PvvP) 
Tegen : 22 (CDA, CU-SGP, PU, SP, PvdA-GL, D66) 

12. Motie 2016-03-12 OV-oplaadpunt (PvvP). 

Aangehouden, de motie wordt eerst besproken in het RTG 

13. Motie 2016-03-13 inzet Mee(r)doen-bon (SP). 

Overgenomen door het college en daarom ingetrokken 

14. Motie 2016-03-14 Evaluatie inzet Mee(r)doen-bon (SP). 

Ingetrokken 

15. Motie 2016-03-15 Armoedebeleid (PU en CDA) 

Overgenomen door het college en daarom ingetrokken 

16. Sluiting 

De voorzitter sluit om 23:05 uur de vergadering^ 

Aldus vastgesteld in de vergadering 
van 18 april 2016. 
De griffier, de voorzitter, 
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