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Besluitenlijst gemeenteraad 
Noordoostpolder

gemeente
NOORDOOSTPOLDER

RAAD

Vergadering van de gemeenteraad 17 december 2018
Aanwezig: voorzitter de heer H.K. Bouman

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 (WD), 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), Y.M. Mahmoud (CU-SGP), J.L.P. van Os (WD), T. van 
Steen (PU), J.T.J. Swart (PU), H. van Ulsen (WD), 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 (WD)

Afwezig:

1 Opening en mededelingen
De voorzitter opent om 19.30 uur de vergadering.

2 Vaststelling agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3 Besluitenlijst 12 november 2018
De besluitenlijst van 12 november 2018 wordt ongewijzigd vastgesteld.

4 Raadsvoorstel ingekomen stukken december 2018
De ingekomen stukken worden overeenkomstig het voorstel afgedaan.

5 Vragenhalfuur
De volgende vragen zijn gesteld:
SP (T. Hoekstra): Zandwinning LJsselmeer
PvdA (R. van der Velde): Vuurwerkoverlast
PvdA (R. van der Velde): Integriteit
SP (D. van Sluijs): Aanleg rotonde Muntweg/Kuinderweg

6 Bestemmingsplan 'Landelijk Gebied, Kleiweg 6 te Emmeloord'
Besluit: Zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen aangenomen
1. Het bestemmingsplan 'Landelijk gebied, Kleiweg 6 te Emmeloord' vast te stellen;
2. Voornoemd bestemmingsplan met planidentificatienummer NL.IMR0.0171.BP00622- 

VS01 conform de artikelen 1.2.1 tot en met 1.2.4 van het Besluit ruimtelijke 
ordening in elektronische vorm vast te leggen, waarbij gebruik is gemaakt van de 
ondergrond BGT-BRK d.d. 21 februari 2018;

3. geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening vast 
te stellen;
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4. het bestemmingsplan 'Landelijk gebied, Kleiweg 6 te Emmeloord' overeenkomstig 
artikel 3.8, derde lid van de Wet ruimtelijke ordening bekend te maken.

7 Bestemmingsplan 'Landelijk Gebied, Voorsterweg 17 te Marknesse' 
Besluit: zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen aangenomen
1. Het bestemmingsplan ’Landelijk gebied, Voorsterweg 17 te Marknesse' vast te 

stellen;
2. Voornoemd bestemmingsplan met planidentificatienummer NL.IMR0.0171.BP00624- 

VS01 conform de artikelen 1.2.1 tot en met 1.2.4 van het Besluit ruimtelijke 
ordening in elektronische vorm vast te leggen, waarbij gebruik is gemaakt van de 
ondergrond BGT-BRK d.d. 21 februari 2018;

3. Geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening vast 
te stellen;

4. het bestemmingsplan 'Landelijk gebied, Voorsterweg 17 te Marknesse' 
overeenkomstig artikel 3.8, derde lid van de Wet ruimtelijke ordening bekend te 
maken.

8 Ontheffing woonplaatsvereiste burgemeester
Besluit: zonder hoofdeilijke stemming met algemene stemmen aangenomen
Burgemeester H.K. Bouman te Uithuizen voor de periode tot 10 december 2019 
ontheffing te verlenen van het woonplaatsvereiste.

9 Fusie Aves en SCPO
Besluit: zonder hoofdeiijke stemming met algemene stemmen aangenomen
In te stemmen met de statuten van de op te richten samenwerkingsstichting waar het 
openbaar onderwijs deel van uit gaat maken.

10 Decemberrapportage 2018
Besluit: zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen aangenomen
1. De decemberrapportage 2018 vast te stellen;
2. De voorziening 'lening IJsselmeerziekenhuis' in te stellen;
3. De 16e wijziging van de programmabegroting 2018 vast te stellen;
4. De 2e wijziging van de programmabegroting 2019 vast te stellen.

11 Wijz. Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente 
Noordoostpolder 2015

Besluit: zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen aangenomen
1. Kennisnemen van het advies van de Participatieraad sociaal domein en de reactie 

van het College op dit advies.
2. De Verordening voor het wijzigen van de Verordening maatschappelijke 

ondersteuning gemeente Noordoostpolder 2015 vaststellen.

De fractie van de PvdA dient amendement 2018-11-11 'Verhuis en herinrichtingskosten 
WMO' in.
Het amendement is ingetrokken.

12 Verordening Jeugdhulp Noordoostpolder 2019 GEAMENDEERD 
Besluit: zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen aangenomen

1. Kennisnemen van het advies van de Participatieraad sociaal domein en de reactie 
van het college op dit advies.

2. De Verordening Jeugdhulp gemeente Noordoostpolder 2015 intrekken.
3. De Verordening Jeugdhulp gemeente Noordoostpolder 2019 vaststellen, met de

volgende wijziging van artikel 1 lid le:
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e. familiegroepsplan: een plan dat ouders 
en/of de jeugdige samen met familie, 
vrienden en anderen uit hun sociaal 
netwerk maken om een vraag of een 
probleem aan te pakken zoals bedoeld in 
de artikelen 1.1, 1.2, 4.1.2 en 6.1.10 van 
de Jeugdwet. Indien gewenst kan een 
medewerker van het sociaal team de 
jeugdige en zijn ouders helpen bij het 
opstellen van het familiegroepsplan;

e. familiegroepsplan: een plan dat ouders 
en/of de jeugdige samen met familie, 
vrienden en anderen uit hun sociaal 
netwerk maken om een vraag of een 
probleem aan te pakken zoals bedoeld in 
de artikelen 1.1, 1.2, 4.1.2 en 6.1.10 van 
de Jeugdwet. Indien gewenst kan de 
onafhankelijke cliëntondersteuning of 
een medewerker van het sociaal team de 
jeugdige en zijn ouders helpen bij het 
opstellen van het familiegroepsplan;_____

De fractie van de PvdA dient amendement 2018-ll-12a 'Familiegroepsplan' in.
Besluit: aangenomen
Voor: 24 (CDA, PU, VVD, SP, ONS, PvdA, GL, D66)
Tegen: 5 (CU-SGP)

De fractie van de PvdA dient amendement 2018-ll-12b 'Toevoeging begripsbepaling' in.
Het amendement is op verzoek van de indiener niet behandeld.

De fractie van de PvdA dient amendement 2018-1 l-12c 'Aanvraagprocedure' in. 
Besluit: verworpen 
Voor: 7 (SP, ONS, PvdA)
Tegen: 22 (CDA, CU-SGP, PU, WD, GL, D66)

13 Uitvoeringsplan VIV 2019
Besluit: zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen aangenomen
1. Het Uitvoeringsjaarplan Voorzien in Vastgoed 2019 vaststellen en bijhorende 

middelen van in totaal € 6.359.167 voteren en hiertoe de bijbehorende 
afschrijvingsreserves in te stellen;

2. Het Programma en Overzicht huisvesting onderwijs 2019 vast te stellen en voor de 
vergoedingen een bedrag van € 92.566,00 te voteren.

3. De 3e begrotingswijziging van de programmabegroting 2019 vast te stellen.

De fractie van GL dient motie 2018-11-13 'Circulair bouwen' in.
Deze motie is aangehouden.

14 Motie Afval Stoort Ons (ASO) (CDA)
Besluit: aangenomen

Voor: 18 (CDA, CU-SGP, de heer van Ulsen en de heer Wielenga (VVD), SP, PvdA, D66) 
Tegen: 11 (PU, ONS, de heer van Os en mevrouw Lindenbergh (VVD), GL)

15 Motie Kinderpardon (GL)
Besluit: verworpen

Voor: 13 (CU-SGP, SP, PvdA, GL, mevrouw Heerspink (PU), D66)
Tegen: 16 (CDA, VVD, de heren Dieleman, van Steen en Swart (PU), ONS)

16 Motie Openbare toiletvoorziening Emmeloord-Centrum (PvdA, D66)
Deze motie is aangehouden.
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17 Sluiting
De voorzitter sluit om 22.57 uu

Aldus besloten in de openbare 
vergadering van 28 januari 20 
De griffier, de
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