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Besluitenlijst gemeenteraad 

Noordoostpolder 
 
 

Vergadering van de gemeenteraad 1 juni 2015 

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), 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.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). 
 

 

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:  W.P. Keur (VVD), H.M. Hekkenberg (PvdA-GL), 

   
1. Opening 

De vergadering wordt om   19:30 uur geopend.  
  

2. Installatie Jeugburgemeester 

Yfke Osinga is geïnstalleerd tot jeugdburgemeester. 
 
3. Vaststelling agenda 

ONS stelt voor door hun ingediende moties (agendapunten 19 en 20) naar de RTG te 
verplaatsen.  
SP en D66 stellen voor om dat van de agenda te halen. Dit voorstel heeft geen 
meerderheid.  
De moties onder agendapunt 16 worden na agendapunt 8 behandeld. 
4. Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering  28 april 2015. 

De besluitenlijst no. 318648 wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
5. Mededelingen 

Er zijn geen mededelingen gedaan. 
 
6. Ingekomen stukken  

Op verzoek van de PvvP zegt de wethouder toe de brief onder B.01 zo spoedig mogelijk 
te beantwoorden. 
D66 verzoekt -mede namens PvdA-GL en SP- om het ingekomen stuk D.12 ‘Plan van 
aanpak intensieve veehouderij’ te agenderen voor het volgende RTG. 
De overige ingekomen stukken no. 318979 worden overeenkomstig het voorstel 
afgedaan. 
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7. Vragenhalfuur 
De fractie van PvvP heeft een vraag gesteld over het budget voor de jeugd-GGZ.         
De fractie PU heeft vragen gesteld over de Golfslag. 
 

 

  8. Motie 2015-04-17 ‘Gemeentelijk gasgebruik’ (PvdA-GL) 

 

Besluit: verworpen 

Voor : 0   

Tegen :  27  (CDA, CU-SGP, PU, VVD, SP, ONS, PvdA-GL, D66, PvvP)  
 

 
 
  9. Open planproces Emmeloord-Centrum 

 

Besluit: aangenomen 

1. In te stemmen met het uitvoeren van het open planproces dat in maart 2016 zal 
uitmonden in het voorleggen van diverse scenario’s voor de ontwikkeling van 
Emmeloord-Centrum; 

2. Het beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet ter grootte van € 100.000 
vooruitlopend op een nieuwe grond-/planexploitatie en dit budget verwerken in de 
voorjaarsrapportage ten laste van de algemene reserve grondexploitatie; 

3. In te stemmen met de organisatiestructuur en de eigen –vrijblijvende- 
betrokkenheid; 

4. Kennis te nemen van het globale proces en de te hanteren kwaliteitscriteria. 
 

Voor : 24  (CDA, CU-SGP, PU, VVD, ONS, PvdA-GL, D66, PvvP) 
Tegen :  3   (SP)  
 
De fractie van de PvvP heeft een amendement 2015-05-09 ingediend. 
Ingetrokken 
 
De fractie van ONS heeft een motie 2015-05-09 ingediend. 
Overgenomen door het college en niet in stemming gebracht. 
 
De fractie van D66 heeft een motie 2015-05-09b ingediend. 
Besluit: verworpen 

Voor : 5  (SP, D66) 
Tegen :  22  (CDA, CU-SGP, PU, VVD, ONS, PvdA-GL, PvvP) 
 
De fractie van D66 heeft een motie 2015-05-09c ingediend. 
Besluit: verworpen 

Voor : 8   (SP, ONS, D66) 
Tegen :  19  (CDA, CU-SGP, PU, VVD, PvdA-GL, PvvP) 
 
 
 
  10. (Ontwerp)programmabegroting 2016 en meerjarenraming 2017-2019 

Veiligheidsregio Flevoland 
 

Besluit: Zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen aangenomen. 

In te stemmen met de zienswijze zoals bijgevoegd. 
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11. Consultatie Regionaal Beleidsplan 2015-2018 Veiligheidsregio Flevoland 

 

Besluit: Zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen aangenomen.  

Middels bijgaande brief aan geven dat er geen aanleiding is voor het indienen van 
zienswijzen op het Regionaal Beleidsplan 2015-2018 van de Veiligheidsregio Flevoland. 
 

 
 
  12. Realisatie regionale voorziening voor opvang en begeleiding van 

slachtoffers van huiselijk geweld 

 

Besluit: Zonder hoofdelijke stemming aangenomen met aantekening van het feit 

dat de fractie van PvvP tegen het voorstel is. 

 

1.  In te stemmen met de realisatie van een regionale voorziening (Oranje Huis) ter 
uitvoering van de wettelijke taak opvang en begeleiding van slachtoffers van 
huiselijk geweld. 

2. De decentralisatie-uitkering Vrouwenopvang - als deze wordt 
doorgedecentraliseerd naar de afzonderlijke gemeenten - in ieder geval tot en met 
het 6e jaar na opening van het Oranje Huis (naar verwachting t/m 2022), in te 
blijven zetten voor de financiering van het Oranje Huis, met een maximum van 
het eventueel doorgedecentraliseerde budget Vrouwenopvang van Rijk naar 
Noordoostpolder in de verhouding die nu de financiering van het Oranje Huis 
inneemt ten opzichte van het totale budget Vrouwenopvang. 

3. Mocht het Oranje Huis na 6 jaar, van het 7e tot en met het 10e jaar, (gedeeltelijk) 
leeg komen te staan, de eenmalige herstelkosten in verband met het weer 
geschikt maken van het gebouw voor sociale verhuur, ten laste te brengen van de 
(mogelijk doorgedecentraliseerde) decentralisatie-uitkering Vrouwenopvang. 

 

 
 
  13. Subsidieverordening instandhouding van gemeentelijke monumenten 

 

Besluit: Zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen aangenomen. 

De Subsidieverordening instandhouding van gemeentelijke monumenten vast te stellen. 
 
 
 
  14. Jaarstukken 2014. 

    

Besluit: Zonder hoofdelijke stemming aangenomen met aantekening van het feit 

dat de fractie van ONS tegen het voorstel is. 

 

het jaarverslag over het dienstjaar 2014 vast te stellen; en 
het positieve resultaat ad € 3.017.431 conform vastgesteld beleid als volgt te 
bestemmen: 

toevoeging aan reserve Sociaal Domein €    435.402 
toevoeging aan reserve beleidsplan € 2.582.029 

      € 3.017.431 
 
De fractie van CU-SGP heeft een motie 2015-05-14 ingediend. 
Deze motie is overgenomen door het college en niet in stemming gebracht. 
 
 
 
  15. Motie ‘Gemeentelijk gasgebruik 2’ (PvdA-GL) 
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  Besluit: aangenomen 

Voor : 24  (CDA, CU-SGP, mw. Van Elk (PU), dhr. van Steen (PU), VVD, SP, mw. 
Werkman (ONS), dhr. Van de Beek (ONS), PvdA-GL, D66) 
Tegen :  3   (dhr. Tuinenga (PU), dhr. Lammers (ONS), PvvP) 
 
 
 
16. Moties ‘Waarderingssubsidies’   

 

De fractie van CDA heeft een –aangepaste- motie Waarderingssubsidie (2015-05-16a) 
ingediend. 
Besluit: Zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen aangenomen 

 
De fractie van PvdA-GL heeft een motie Waarderingssubsidie (2015-05-16b) ingediend. 
Samengevoegd met bovenstaande motie. 
 
 
 

17. Motie ‘Statiegeld op Petflessen en blik’ (PU)  

 

Besluit: Aangenomen 

Voor : 16  (mw. Uitdewilligen (CDA), PU, VVD, SP, ONS, PvdA-GL, D66, PvvP) 
Tegen : 11  (CDA, met uitzondering van mevrouw Uitdewilligen, CU-SGP) 
 

 
 
18. Motie ‘Afscherming toplicht’ (ONS) 

 

Aangehouden 

 
 
 
19. Motie ‘Initiatief tot schaderegeling’ (ONS)  

 

Niet besproken, wordt eerst behandeld in het RTG. 
 
 
 
20. Motie ‘Onderzoek waardedrukkend effect windpark’ (ONS)  

 

Niet besproken, wordt eerst behandeld in het RTG. 
 
 
21. Sluiting 

De voorzitter sluit om 23:00 uur de vergadering. 
 
Aldus vastgesteld in de vergadering  
van 29 juni 2015. 
De griffier,                 de voorzitter, 


