
No. 497468-1 

Besluitenlijst gemeenteraad 
Noordoostpolder 

gemeente 
NOORDOOSTPOLDER 

RAAD 

Vergadering van de gemeenteraad 

Aanwezig: voo rz i t t e r de heer A. van der Werff 

10 juii 2017 

g r i f f i e r mevrouw D. Kattenberg (tot 18:15 uur) 

de heer R.F. Wassink (vanaf 19:30 uur) 

raads leden de dames E. van Elk (PU), T.G. Hoekstra (SP), H. van Keulen-
Nentjes (CU-SGP), E. Lindenbergh (VVD), 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), J.C.M. Goos (CDA), H.M. 
Hekkenberg (PvdA-GL), W.P. Keur ( W D ) , 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 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 ( W D ) . 

w e t h o u d e r s mevrouw H.R. Bogaards-Simonse (CDA), 
de heren W.C. Haagsma (PU), A. Poppe (CU-SGP), 
H.H. Suelmann (CDA) en J.E. Wijnants (VVD) 

Afwezig: De heer T.J. van Dijk (CU-SGP), mw. Hoekstra (SP) tot en met 
agendapunt 5 

1 . Open ing 
De voorzitter opent om 13:30 uur de vergadering. 

2. Vas ts te l l i ng agenda 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

3. Mededel ingen 
Er zijn geen mededelingen 

4 . Bes lu i ten l i j s t d .d . 6 j u n i 2017 
De besluitenlijst nr. 489669 wordt ongewijzigd vastgesteld. 

5. I n g e k o m e n s tukken raad 
De Ingekomen stukken nr. 495962 worden overeenkomstig het voorstel afgedaan, met 
uitzondering van stuk AIO (zie onder). 

Er wordt gestemd over het schriftelijk ondersteunen van de motie van de gemeenteraad 
van Borger-Odoorn (Stuk AIO). 
Besluit: onde rs teun ingsb r ie f ve rzenden 
Voor : 2 1 (mw. Veendrick (CDA), dhr. Reussing (CDA), CU-SGP, PU, dhr. Wielenga 
(VVD), mw. Lindenbergh (VVD), SP, ONS, PvdA-GL, D66, PvvP) 
Tegen : 6 (mw. Uitdewilligen (CDA), dhr. Goos (CDA), dhr. Van der Wal (CDA), dhr. Van 
Erp (CDA), dhr. Van der Boom (CDA), dhr. Keur (VVD) 

Besluitenlijst gemeenteraad 10 juli 2017. 
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 "mot ies" en "amendementen" 



No. 497468-2 

6. Vaststell ing bestemmingsplan 'Landelijk gebied, Leemringweg 27 te 
Kraggenburg' 

Besluit: zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen aangenomen 
1. Het bestemmingsplan 'Landelijk gebied, Leemringweg 27 te Kraggenburg' 

ongewijzigd vast te stellen; 
2. Het plan met planidentificatienummer NL.IMRO.0171.BP00593-VS01 conform art. 

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, december 2016; 

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

4. Het bestemmingsplan 'Landelijk gebied, Leemringweg 27 te Kraggenburg' 
overeenkomstig artikel 3.8, lid 3, Wet ruimtelijke ordening bekend te maken. 

7. | Vaststel len Herziening en Meerjarenperspectief Grondexploitaties 2017 
Besluit: zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen aangenomen 
De Herziening en Meerjarenperspectief grondexploitaties 2017 vast te stellen. 

8. Jaarstukken 2016 
Besluit: Zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen aangenomen 
1 Het jaarverslag en jaarrekening over het dienstjaar 2016 vaststellen. 

Hierbij het positieve resultaat ad € 2.970.410 als volgt te bestemmen: 

toevoeging aan de Reserve (bouw)grondexploitaties € 661.200 
- toevoeging aan de Reserve beleidsplan (oormerk 

Marknesserbrug) € 2.309.210 
€ 2.970.410 

De fractie van de PU heeft amendement 2017-07-08 "Jaarstukken 2016 -
Marknesserbrug" ingediend. 
Besluit: verworpen 
Voor : 1 1 ( PU, W D , ONS, D66) 
Tegen : 17 (CDA, CU-SGP, SP, PvdA-GL, PvvP) 

De fractie van CU-SGP heeft motie 2017-07-08a "Jaarrekening 2016 - doorontwikkelen 
P&C cyclus" met bijlage ingediend. 
Besluit: aangenomen 
Voor : 15 (CU-SGP, SP, ONS, PvdA-GL, D66, PvvP) 
Tegen : 13 (CDA, PU, VVD) 

De fractie van de SP heeft motie 2017-07-08b "Realistischer begroten" ingediend. 
Besluit: aangenomen 
Voor : 22 (CDA, CU-SGP, SP, ONS, PvdA-GL, D66, PvvP) 
Tegen : 6 (PU, W D ) 

De fractie van de PU heeft motie 2017-07-08d "Bouwleges" ingediend. 
Besluit: aangenomen 
Voor : 17 ( CU-SGP, PU, VVD, ONS, PvdA-GL, D66) 
Tegen : 1 1 (CDA, SP, PvvP) 

9. | Voorjaarsrapportage 2017 
Besluit: Zonder hoofdelijke stemming aangenomen, met aantekening van het 
feit dat de PvvP tegen het voorstel is . 
1. De voorjaarsrapportage 2017 vaststellen. 
2. De 7e wijziging van de programmabegroting 2017 vaststellen waarin de financiële 
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gevolgen van deze voorjaarsrapportage zijn opgenomen. 

10. I Perspectief nota 2018-2021 
Besiuit: Zonder hoofdeiijke stemming -bij amendement gewijzigd-
aangenomen, met aantekening van het feit dat de PvvP tegen het voorstei is. 
de perspectiefnota 2018-2021 vast te stellen. 

Het aangepaste besluit luidt: 
Vaststellen van de perspectiefnota 2018-2021, met dien verstande dat m.b.t. 
Verzakkingen goifbaan'en 'Nieuwe natuur'de tekst in de twee blauwe kaders op blz. 25 
wordt gewijzigd in: 
"Let op: dit voorstel betreft géén besluit. Dit onderwerp wordt in de vorm van een apart 
voorstel aan de raad voorgelegd; tot dat moment wordt hot bedrag geoormerkt worden 
de kosten ais PM post opgenomen (zie asterisk in financiële tabel)." 

en met dien verstande dat in de tabei Consequenties voor incidentele middeien op blz. 25 
de bedragen -420.000 en -2.000.000 worden gewijzigd in PM en dat de asterix 
tekst onder deze tabei wordt gewijzigd in: 
*Let op: de voorstellen Verzakkingen golfbaan en Nieuwe Natuur betreffen géén besluit. 
Deze onderwerpen doorlopen nog een uitgebreid besluitvormingstraject en zullen in de 
vorm van een apart voorstel aan de raad worden voorgelegd. Dit geld wordt tot dot 
momont 'geoormerkt'. Tot dat moment worden de kosten ais PM post opgenomen. 

en met dien verstande dat in de tabel op blz. 9 de bedragen -420.000 en -2.000.000 
worden gewijzigd in PM en dat de bedragen 789.663, 258.496, 205.629 en 
330.629 worden gewijzigd resp. in 3.218.663, 2.678.496, 2.625.629 en 
2.750.629, en dat de asterix tekst onder deze tabei wordt gewijzigd in: 
*Let op: de voorstellen Verzakkingen golfbaan en Nieuwe Natuur betreffen géén besluit. 
Deze onderwerpen doorlopen nog een uitgebreid besluitvormingstraject en zullen in de 
vorm van een apart voorstel aan de raad worden voorgelegd. Dit geld wordt tot dat 
moment 'geoormerkt'. Tot dat moment worden de kosten ais PM post opgenomen. 

De fractie van D66 heeft amendement 2017-07-10a "Kosten golfbaan en nieuwe natuur 
PM" ingediend. 
Besluit: aangenomen 
Voor: 18 (CDA, VVD, SP, ONS, D66, PvvP) 
Tegen: 9 (CU-SGP, PU, PvdA-GL) 
Mw. Werkman (ONS) heeft zich bij deze motie onthouden van stemming i.v.m. haar 
betrokkenheid bij de goifbaan. 

De fractie van ONS heeft motie 2017-07-08c "Compensatie OZB" ingediend. 
Besluit: verworpen 
Voor: 10 (PU, VVD, ONS, PvvP) 
Tegen: 18 (CDA, CU-SGP, SP, PvdA-GL, D66) 

De fractie van PvdA-GL heeft motie 2017-07-10a "voorkomen van bezuinigingen" 
ingediend. 
Besluit: verworpen 
Voor: 8 (SP, ONS, PvdA-GL, D66, PvvP) 
Tegen: 20 (CDA, CU-SGP, PU, WD) 

De fractie van de VVD het motie 2017-07-10b "Lastenverlichting" ingediend 
Besluit: verworpen 
Voor: 9 (PU, VVD, ONS,) 
Tegen: 19 (CDA, CU-SGP, SP, PvdA-GL, D66, PvvP) 

De fractie van de PvdA-GL heeft motie 2017-07-10c "onderzoek OV Zuiderzeelijn" 
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ingediend. 
Niet in s t e m m i n g gebrach t (samengevoegd met motie 2017-07-10r) 

De fractie van CU-SGP heeft motie 2017-07-10d "Softdrugs en andere verslavende 
middelen" ingediend. 
Besluit: aangenomen 
Voor : 27 (CDA, CU-SGP, PU, VVD, SP, ONS, PvdA-GL, D66) 
Tegen : 1 (PvvP) 

De fractie van D66 heeft motie 2017-07-10da "Softdrugs" ingediend. 
Besluit: aangenomen 
Voor : 25 (CDA, CU-SGP, PU, VVD, SP, PvdA-GL, D66, PvvP) 
Tegen : 3 (ONS) 

De fractie van de VVD heeft motie 2017-07-10e "Verwerkende 
industrie/Investeringssubsidie" Ingediend. 
Aangehouden 
De fractie van het CDA heeft motie 2017-07-10f "Statushouders" ingediend. 
Overgenomen door het coiiege en daarom niet in stemming gebracht. 

De fractie van PvdA-GL heeft motie 2017-07-10g "Innovatieve technologieën" ingediend. 
Besluit: verworpen 
Voor : 13 ( CU-SGP, SP, dhr. Lammers (ONS), PvdA-GL, D66, PvvP) 
Tegen : 15 (CDA, PU, W D , mw. Werkman (ONS), dhr. Van de Beek (ONS) 

De fractie van de SP heeft motie 2017-07-10h "Garantiebanen" ingediend. 
Aangehouden 

De fractie van de PvdA-GL heeft motie 2017-07-10i "Voorkomen schulden jeugd" 
ingediend. 
Aangehouden 
De fractie van de PvdA-GL heeft motie 2017-07-10j "armoede- en minimabeleid" 
ingediend. 
Ingetrokken 

De fractie van de PvdA-GL heeft motie 2017-07-10k "beleidsuitgangspunten Sociaal 
Domein" ingediend. 
Aangehouden 
De fractie van D66 heeft motie 2017-07-101 "Acquisitie" ingediend. 
Aangehouden 

De fractie van de PU heeft motie 2017-07-10m "bijdrage vijf dorpen" ingediend. 
Aangehouden 

De fractie van ONS heeft de motie 2017-07-10n "Verlichting route Emmeloord -
Wellerwaard" ingediend. 
Besluit: wegens het staken van de stemmen zai in de voigende vergadering 
opnieuw over deze motie worden gestemd. 
Voor : 14 (de heren Goos, Reussing, Van Erp, Van der Boom (CDA), mw. Van Elk (PU), 
SP, ONS, PvdA-GL, PvvP) 
Tegen : 14 (mw. Uitdewilligen, Veendrick en de heer Van der Wal (CDA), CU-SGP, de 
heren Tuinenga en Van Steen (PU), VVD, D66). 

De fractie van CU-SGP heeft de motie 2017-07-10o "Time-out plekken" ingediend. 
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Besiuit: aangenomen 
Voor : 27 (CDA, CU-SGP, PU, VVD, SP, ONS, PvdA-GL, D66,) 
Tegen : 1 ( PvvP) 

De fractie van CU-SGP heeft motie 2017-07-10p "Pleegzorg 18 - 21 jarigen" ingediend. 
Overgenomen door het college en daarom niet in stemming gebracht. 

De fractie van de PU heeft motie 2017-07-10q "Kostprijssystematiek OFGV" ingediend. 
Besluit: verworpen 
Voor : 13 (CU-SGP, PU, mw. Lindenbergh (VVD), dhr. Keur ( W D ) , ONS, dhr. 
Hekkenberg (PvdA-GL)) 
Tegen : 15 (CDA, dhr. Wielenga (VVD), SP, dhr. Van der Velde (PvdA-GL), D66, PvvP) 

De fractie van D66 heeft motie 2017-07-10r "Lobby Zuiderzeelijn" Ingediend. 
Besluit: aangenomen 
Voor : 24 (CDA, CU-SGP, PU, SP, mw. Werkman (ONS), dhr. Van de Beek (ONS), PvdA-
GL, D66, PvvP) 
Tegen : 4 ( W D , dhr. Lammers (ONS)) 

11. | Centrumplan Emmeloord 
Besluit: Aangenomen 
1. Het Centrumplan Emmeloord, bestaande uit een stedenbouwkundig plan en een 

uitwerkingsagenda, vast te stellen. 
2. Kennis te nemen van het ontwerp beeldkwaliteitsplan. 
3. Te kiezen voor een controlerende rol in de uitvoeringsfase. 
4. Een voorbereidingskrediet van € 200.000,- beschikbaar te stellen ter voorbereiding 

van het Centrumplan Emmeloord. 
5. De 8e wijziging van de programmabegroting 2017 vast te stellen. 

Voor : 22 (CDA, CU-SGP, PU, VVD, mw. Hoekstra (SP), PvdA-GL, D66) 
Tegen : 6 (de heren Nijholt en Dekker (SP) ONS, PvvP) 

De fracties van ONS/SP/PvvP hebben een -aangepast- amendement 2017 -07 - l l a 
"Concept plan" ingediend. 
Besluit: v e r w o r p e n 
Voor : 7 (SP, ONS, PvvP) 
Tegen : 2 1 (CDA, CU-SGP, PU, VVD, PvdA-GL, D66) 

De fractie van PvdA-GL heeft amendement 2 0 1 7 - 0 7 - l l b "Uitgangspunten voor het plan" 
ingediend. 
Ingetrokken na een toezegging van de wethouder. 

De fracties van ONS/SP/PvvP heeft amendement 2017 -07 - l l c "rol van de raad" 
ingediend. 
Ingetrokken 

De fracties van ONS/SP/PvvP hebben het amendement 2 0 1 7 - 0 7 - l l d 
"Voorbereidingskrediet" ingediend. 
Besluit: 
Ingetrokken 

De fractie van ONS heeft motie 2017-07- l la "Uitvoering verkeersbesluit" ingediend. 
Aangehouden 

De fractie van ONS heeft motie 2017-07- l lc "Overheveling kosten GREX" ingediend. 
Besluit: verworpen 
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Voor : 6 (ONS, D66, PvvP) 
Tegen : 22 (CDA, CU-SGP, PU, VVD, SP, PvdA-GL) 

12. | Programma ZZL tot en met 2022. 
Besluit: Zonder hoofdelijke stemming -b i j amendement gewijzigd-
aangenomen, met aantekening van het feit dat de fracties van SP en PvvP tegen 
het voorstel z i jn. 

1. in te stemmen met aanpassingen in Programma ZuiderZeeLijngelden 2012-2022; 
2. kennis te nemen van de aanpassingen in het convenant Zuiderzeelijngelden 

Noordelijk Flevoland, herziene versie 2017 en Toetsingskader bij het programma; 
3. instemmen met het procesvoorstel voor nieuwe ZZL-aanvragen binnen gemeente 

Noordoostpolder, met dien verstande dat van proces 'II Bij aanvraag door 
andere partij, voor zover het een project is dat in Noordoostpolder speelt' 
de processtappen 2. en 3. wijzigen in: 

yDe processtappen worden dan: 
1. Indienen projectidee in de kerngroep ZZL (de eerste stap in een ZZL-aanvraag) 
2. (Vertrouwelijke) informerende bijeenkomst voor de raad, inclusief inschatting 

van de omvang van de benodigde cofinanciering vanuit Noordoostpolder en 
een principebesluit van de raad over de wenselijkheid van de afgifte 
van een intentieverklaring voor de inzet van de ZZL-gelden; 

3. Intentieverklaring namens college richting indiener, na consultatie road; 
4. Officiële aanvraag in Stuurgroep ZZL; 
5. Raadsbesluit over cofinanciering (mits het bedrag aan cofinanciering hoger is 

dan € 50.000)'. 

De fractie van CU-SGP heeft -aangepast- amendement 2017-07-12 "Aanpassing proces 
ZZL-aanvragen" ingediend. 
Besluit: aangenomen 
Voor : 27 (CDA, CU-SGP, PU, VVD, SP, ONS, PvdA-GL, D66) 
Tegen : 1 (PvvP) 

De fractie van de SP heeft motie 2017-07-12 "ZZL-gelden en Mkb" ingediend. 
Aangehouden 

13. Sluiting 

De voorzitter sluit om 21:55 uur de vergadering. 

Aldus besloten in de openbare 
vergadering van 25 september 2017. , 

De griffier, de voorzitter. 
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