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Besluitenlijst gemeenteraad
Noordoostpolder
Vergadering van de gemeenteraad
Aanwezig: voorzitter

gemeente

NOORDOOSTPOLDER
RAAD

29 oktober 2018

de heer H.L. Tiesinga

griffier

de heer R.F. Wassink

raadsleden

de dames M.T. Goelema (CDA), A.L. Heerspink (PU),
T.G. Hoekstra (SP), G.P. Knijnenberg-Alblas (CU-SGP),
E. Lindenbergh (VVD), H. Schot (CDA), S.J. Schrijver (GL),
D. van Sluijs (SP), S. Werkman (ONS), H. Wijnhoud (PvdA) en
de heren B.J. Aling (ONS), S. de Boer (CU-SGP), J.B.M. Bus
(CDA), M. Dieleman (PU), T.J. van Dijk (CU-SGP), F.P.J. van
Erp (CDA), J.C.M. Goos (CDA), T.P.R. Groen (CDA), H.M.
Hekkenberg (GL), H.J. Lambregtse (CU-SGP), L.H.M. Lammers
(ONS), J.L.P. van Os (VVD), T. van Steen (PU), J.T.J. Swart
(PU), H. van Ulsen (VVD), R. van der Velde (PvdA), M.W. van
Wegen (D66) en B. Wielenga (VVD)

wethouders mevrouw M.B.W. Uitdewilligen (CDA), de heren W.C. Haagsma
(PU), J.W. Simonse (CU-SGP) en J.E. Wijnants (VVD)
Afwezig:

Y.M. Mahmoud (CU-SGP)

1
Opening en mededelingen
De voorzitter opent om 19.00 uur de vergadering en doet enkele mededelingen m.b.t.
de situatie van de ziekenhuiszorg.
2
Vaststelling agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld
3
Grenscorrectie met de gemeente Urk
Besluit: zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen aangenomen
1. In te stemmen met de Nota van beantwoording zienswijze 'Herindelingsontwerp';
2. De herindelingsregeling grenscorrectie gemeente Noordoostpolder - gemeente Urk
vast te stellen conform bijlage 1;
3. De herindelingsregeling grenscorrectie gemeente Noordoostpolder - gemeente Urk
ter vaststelling van de grensbeschrijving aan Gedeputeerde Staten van Flevoland
toe te zenden;
4. De inwerkingtreding van deze herindelingsregeling te bepalen op de eerste dag na
publicatie van de door Gedeputeerde Staten van Flevoland vastgestelde
grensbeschrijving.
4

Vaststelling bestemmingsplan 'Landelijk gebied, Domineesweg 21 te
Tollebeek
Besluit: zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen aangenomen
1. Het bestemmingsplan 'Landelijk gebied, Domineesweg 21 te Tollebeek' vaststellen;
2. Het plan met planidentificatienummer NL.IMR0.0171.BP00615-VS01 conform de
artikelen 1.2.1 tot en met 1.2.4 van het Besluit ruimtelijke ordening in elektronische
vorm vastleggen, waarbij gebruik is gemaakt van de ondergrond BGT-BRK 7
februari 2018;
3. Geen exploitatieplan als bedoeld in afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening
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bekendmaken.
9
Vaststellen notulen besloten vergadering van 8 oktober 2018
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.
10
Sluiting
De voorzitter sluit om 19:10 uur de vergadering.

Besluitenlijst gemeenteraad .
De in deze vergadering behandelde moties en amendementen zijn terug te vinden op de site van de
raad via http://raad.noordoostPolder.nl/Documenten onder "moties" en "amendementen"

