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Besluitenlijst gemeenteraad Noordoostpolder gemeente
______________________________________________________  NOORDOOSTPOLDER

RAAD
Vergadering van de gemeenteraad 30 januari 2023

Aanwezig: voorzitter 
griffier 
raadsleden

wethouders

Afwezig:

de heer R.T. de Groot (burgemeester) 

de heer R.F. Wassink

de dames S.G. Bosman (ONS), A. Evers (PU), M.T. Goelema (CDA),
A L. Heerspink (PU), G.P. Knijnenberg-Albias (CU-SGP), Y. Knobbout 
(PU), G. Lambregtse-Baan (CU-SGP), L. Mulder (PvdA), H.M. Wiedijk 
(ONS) en S.J. Schrijver (GL) en de heren B.J. Aling (ONS), S. de Boer 
(CU-SGP), J.B.M. Bus (CDA), T.J. van Dijk (CU-SGP), L. Geerts (CDA), 
W.C. Haagsma (PU), J.M. Halma (WD), H.M. Hekkenberg (GL), Y.M. 
van der Horst (CU-SGP), A. Kromkamp (WD), L.H.M. Lammers (ONS), 
T.E. Langenberg (PU), H. van der Linde (PvdA), J.L.P. van Os (WD), 
J.W. Simonse (CU-SGP), M. van der Slikke (CDA), A. Tuinenga (PU) en 
M.W.van Wegen(D66)

de dames L. Verduin (WD) en S. Werkman (ONS) en de heer T. van 
Steen (PU)

mevrouw M.B.W. Uitdewilligen (CDA)

01 Opening en mededelingen
De voorzitter opent de vergadering om 19.32 uur.

02 Vaststelling agenda
De motie WMO indicatie onbepaalde tijd (PU e.a.) wordt aan de agenda toegevoegd als 
agendapunt 12.
De agenda wordt gewijzigd vastgesteld.

03 Besluitenlijst 12 december 2022
De vergadering van 12 december 2022 wordt ongewijzigd vastgesteld.

04 Lijst ingekomen stukken
De ingekomen stukken worden conform het voorstel afgehandeld.

05 Vragenhalfuur
Er zijn geen vragen gesteld.

06 Tweede wijziging verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning 2021
Besluit: zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen aangenomen.
Tweede wijziging verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning 2021 vast te stellen

07 Verordening op de gemeentelijke adviescommissie omgevingskwaliteit
Besluit: zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen aangenomen.

1. De Verordening op de gemeentelijke adviescommissie omgevingskwaliteit Noordoostpolder 
2023 vast te stellen;

2. Het ontslaan en (her)benoemen van leden voor de gemeentelijke adviescommissie 
omgevingskwaliteit te delegeren aan het college.

08 Huur gemeentelijke sportaccommodaties
Besluit: zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen aangenomen.

1. De voorgenomen verhoging van de huurtarieven sportaccommodaties met ingangsdatum 
2022 op te schorten tot 2024;

2. De financiële gevolgen voor de jaren 2023, 2024 en 2025 te verwerken in de 1e 
clusterkwartaalbegrotingswijziging van 2023 respectievelijk in de primitieve 
programmabegroting 2024-2027.
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09 Energietoeslag 2023
Besluit:

1. Voor de beoordeling en toekenning van aanvragen energietoeslag 2023 uit te gaan van een 
inkomensgrens van 130% van de bijstandsnorm;

2. Van de energietoeslag 2023 alvast € 500 toe te kennen aan iedereen die de energietoeslag 
van 2022 rechtmatig heeft gekregen;

3. De risicoreserve voor de energietoeslag van 2022 ook voor 2023 aan te houden;
4. De ontvangst van het Rijk in december 2022 als voorschot op de energietoeslag 2023 bij de 

jaarrekening 2022 te bestemmen door deze bate van € 1.054.389 toe te voegen aan de 
reserve Beleidsplan, onderdeel energietoeslag 2023.

Voor: 19 (CU-SGP, CDA, ONS, PvdA, GL, D66)
Tegen: 9 (WD, PU)
De fracties van WD (de heer J.M. Halma) en PU (mevrouw A. Evers) leggen een stemverklaring af.

10 Uitgangspunten Noodfonds energiekosten maatschappelijke organisaties 
Besluit:

1. In te stemmen met de uitgangspunten voor het Noodfonds energiekosten 
maatschappelijke organisaties;

2. Voor deze regeling een subsidieplafond vast te stellen van € 500.000.
Voor: 28 (PU, CU-SGP, CDA, ONS, WD, PvdA, GL, D66)
Tegen:0
De fracties van CU-SGP (de heer Y. van der Horst), WD (de heer J.M. Halma) en PU (mevrouw Y. 
Knobbout) leggen een stemverklaring af

11 Plan van aanpak voorbereiding transitiefase omgevingsplan 
Besluit:
In te stemmen met het plan van aanpak transitiefase omgevingsplan (fase 1: voorbereiding).
Voor: 28 (PU, CU-SGP, CDA, ONS, WD, PvdA, GL, D66)
Tegen:0
De fractie van CDA (de heer J.B.M. Bus) legt een stemverklaring af.

12 Motie WMO indicatie onbepaalde tijd (PU e.a.)
De fracties van PU, CDA, GL en PvdA hebben motie 2023-12-13 ‘WMO indicatie onbepaalde tijd’ 
ingediend.
Deze motie is aangenomen.
Voor: 22 (PU, CDA, ONS, WD, PvdA, GL, D66)
Tegen: 6 (CU-SGP)

14 Voordracht door PvdA van nieuwe wethouder 
Besluit:
De volgende persoon te benoemen tot wethouder van de gemeente Noordoostpolder:

Namens de PvdA: de heer R. (René) van Amersfoort, met 17 stemmen voor en 11 
stemmen tegen, met een taakomvang van 1.0 fte.

15 Sluiting
De voorzitter sluit om 23.00 uur de vergadering.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 6 maart 2023,
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