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Besluitenlijst gemeenteraad
Noordoostpolder
Vergadering van de gemeenteraad
Aanwezig: voorzitter

gemeente

NOORDOOSTPOLDER
RAAD

1 april 2019

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), , 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 (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 (WD)
Afwezig:

T.J. van Dijk (CU-SGP)

01
Opening en Mededelingen
De voorzitter opent om 19.30 uur de vergadering
02
Vaststellen agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld
03
Besluitenlijst 4 maart 2019
De besluitenlijst van 4 maart 2019 wordt ongewijzigd vastgesteld
04
Ingekomen stukken
De lijst ingekomen stukken worden conform het voorstel afgehandeld.
05
Vragenhalfuur
De volgende vragen worden gesteld:
- De fractie van VVD stelt vragen over recente woninginbraken.
06
Raadsvoorstel opdrachtverstrekking accountantdiensten 2019-2023
Besluit: zonder hoofdelijke stemmingmet algemene stemmenaangenomen
De opdracht van de accountantsdiensten 2019-2023 te verlenen aan Baker Tilly N.V.
07
Bestemmingsplan Tollebeek, Nimrodstraat
Besluit: zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen aangenomen
1. Het bestemmingsplan Tollebeek, Nimrodstraat' vast te stellen;
2. voornoemd bestemmingsplan met planidentificatienummer NL.IMR0.0171.BP00627VS01 in elektronische vorm vast te leggen, waarbij gebruik is gemaakt van de
ondergrond BGT-BRK d.d. 21 februari 2018;
3. geen exploitatieplan vast te stellen.
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4. de beeldkwaliteitseisen voor het projectgebied, als beschreven in paragraaf 4.3.5.1
van de toelichting bij het bestemmingsplan, vast te stellen als onderdeel van de
gemeentelijke welstandsnota 'Ruimte voor kwaliteit en welstandsvrijheid'.
8
Vaststellen bestemmingsplan Rutten, MFA Rutten
Besluit: zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen aangenomen
1. In te stemmen met de 'Nota samenvatting en beantwoording zienswijzen
bestemmingsplan 'Rutten, MFA Rutten"
2. Het bestemmingsplan 'Rutten, MFA Rutten', overeenkomstig het gestelde onder 1.
gewijzigd vast te stellen;
3. Het plan met planidentificatienummer NL.IMR0.0171.BP00617-VS01 vast te stellen,
waarbij gebruik is gemaakt van de ondergrond BGT mei 2018;
4. De beeldkwaliteitseisen uit paragraaf 3.3.2.3 van de toelichting van
bestemmingsplan 'Rutten, MFA Rutten' vast te stellen als aanvulling dan wel
aanpassing op de gemeentelijke welstandsnota;
5. Geen exploitatieplan vast te stellen.
09
Katholieke kerk Luttelgeest
Besluit: zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen aangenomen
1. Een budget beschikbaar te stellen van € 230.000,- voor de aankoop van de
Katholieke kerk in Luttelgeest en het maken van een bestemmingsplan.
2. De 7e wijziging van de programmabegroting 2019 vast te stellen.
10
Rekenkamerrapport Jeugdzorg
Besluit: Zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen aangenomen.
1. Kennis nemen van het rapport met de bevindingen, conclusies en aanbevelingen.
2. De conclusies van het rapport onderschrijven en de gedane aanbevelingen
overnemen.
De fractie van PvdA heeft amendement 2019-04-10a 'beleidsplan Jeugdzorg' ingediend.
Dit amendement is ingetrokken.
De fractie van PvdA heeft amendement 2019-04-10b 'beleidsplan Jeugdzorg' ingediend.
Dit amendement is ingetrokken.
De fracties van WD, CU-SGP, CDA en PU hebben motie 2019-04-10a 'beleidsplan
jeugdzorg' ingediend.
Deze motie is ingetrokken.
De fractie van de SP heeft motie 2019-04-10c 'koepelreserve Sociaal Domein' ingediend.
Deze motie is aangehouden
Er is een raadsbrede motie 2019-04-10d 'aflopende beleidsplannen' ingediend.
Besluit: met algemene stemmen aangenomen
De fractie van de ONS heeft motie 2019-04-15 'Via-punten' ingediend.
Deze motie is ingetrokken.
11

Beleid zonneweides

Dhr. Groen (CDA) neemt niet deel aan de beraadslagingen en de stemming in verband
met betrokkenheid met het onderwerp
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Besluit: Aangenomen
1. In te stemmen met het beleidskader 'Zon in de polder', gebiedsgericht beleidskader
voor zonneweides.
2. Besluiten en initiatieven voor zonneweides buiten het windmolengebied,
glastuinbouwgebied en het gebied NLR/Waterloopbos voor te behouden aan de raad.
3. Het beleidskader ter inzage te leggen als zijnde ontwerp structuurvisie Zonneweides.
Voor: 22 (CDA, mw. Knijnenberg (CU-SGP), dhr. Lambregtse (CU-SGP), PU, VVD, SP,
PvdA, GL, D66)
Tegen: 5 (Dhr. de Boer (CU-SGP) dhr. Mahmoud (CU-SGP), ONS)
De fractie van CU-SGP heeft amendement 2019-04-lla 'Zonering in windmolengebied'
ingediend.
Besluit: verworpen
Voor: 12 (CU-SGP, dhr. Swart (PU), ONS, SP, PvdA)
Tegen: 15 (CDA, overige leden PU, VVD, GL, D66)
Met aantekening van het feit dat dhr. Swart zich heeft vergist.
De fractie van CU-SGP heeft amendement 2019-04-llb 'Vrijgave hectares' ingediend.
Besluit: verworpen
Voor: 12 (CU-SGP, ONS, SP, PvdA, D66)
Tegen: 15 (CDA, PU, VVD, GL)
De fracties van CU-SGP en GL hebben amendement 2019-04-llc'Fasering Zon op water
en Zon op infrastructuur' ingediend.
Besluit: verworpen
Voor: 7 (CU-SGP, GL, D66)
Tegen: 20 (CDA, PU, VVD, ONS, SP, PvdA)
De fractie van GL heeft amendement 2019-04-lld 'Combineer zonneweiden met
biodiversiteit' ingediend.
Besluit: aangenomen
Voor: 23 (CDA, CU-SGP, WD, ONS, SP, PvdA, GL, D66)
Tegen: 4(PU)
De fractie van PU heeft amendement 2019-04-lle 'Uitwerking duurzaamheidsfonds'
ingediend.
Besluit: aangenomen
Voor: 21(CDA, CU-SGP, PU, ONS, SP, GL, D66)
Tegen: 6 (VVD PvdA)
De fractie van GL heeft motie 2019-04-lla 'Bestaande zonneweiden' ingediend.
Besluit: verworpen
Voor: 8 (CU-SGP, SP, GL)
Tegen: 19 (CDA, PU, VVD, ONS, PvdA, D66)
12
Motie (wens)ballonnen (PvdA)
Besluit: met algemene stemmen aangenomen.
13
Grondaankoop Emmelhage fase b en rotonde
Besluit: zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen aangenomen
1. Een budget beschikbaar stellen van € 3.900.000,- voor de verwerving van het
perceel, 50% van de bekostiging van de aanleg van de rotonde en uitwerking van
het bestemmingsplan.
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2.

De 8e wijziging van de programmabegroting 2019 vaststellen.

14
Motie Lelylijn opnemen in provinciale coalitieakkoorden (raadsbreed)
Besluit: zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen aangenomen
15
Motie VIA punten (ONS)
Deze motie is bij agendapunt 10 behandeld
16
Sluiting
De voorzitter sluit om 23:50 uur de vergadering.
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