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Besluitenlijst gemeenteraad 
Noordoostpolder

gemeente

NOORDOOSTPOLDER
RAAD

Vergadering van de gemeenteraad 16 december 2019
Aanwezig: voorzitter de heer Joh. C. Westmaas

griffier de heer R.F. Wassink
raadsleden de dames M.T. Goelema (CDA), T.G. Hoekstra (SP), G.P.

Knijnenberg-Alblas (CU-SGP), E. Lindenbergh (VVD), H. Schot 
(CDA), S.J. Schrijver (GL), D. van Sluijs (SP), L. Verduin 
(VVD), S. Werkman (ONS) en 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), Y.M. Mahmoud (CU-SGP), M.A. Mulder (ONS),
J.L.P. van Os (VVD), T. van Steen (PU), J.T.J. Swart (PU),
R. van der Velde (PvdA), M.W. van Wegen (D66) en 
B. Wielenga (VVD)

wethouders mevrouw M.B.W. Uitdewilligen (CDA) en de heren W.C.
Haagsma (PU), J.W. Simonse (CU-SGP) en J.E. Wijnants (VVD)

Afwezig: A.L. Heerspink (PU) en T.J. van Dijk (CU-SGP)

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

02 Vaststellen agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. Drie moties 'vreemd aan de orde van de dag' 
zijn toegevoegd als punt 22, 23 en 24 van de agenda.

03 Benoeming extern lid Rekenkamercommissie
De heer H.A. (Henk) van der Meulen wordt benoemd als extern lid van de 
rekenkamercommissie.

04 Besluitenlijst 11 november 2019
De besluitenlijst van 11 november 2019 wordt ongewijzigd vastgesteld.

05 Ingekomen stukken
De ingekomen stukken worden conform het voorstel afgehandeld.

06 Vragenhalfuur
De fractie van PvdA en CDA stellen vragen over het hulpmiddelencentrum.

07 Decemberrapportage 2019
Besluit: zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen aangenomen.
1. De decemberrapportage 2019 vast te stellen;
2. De afschrijvingsreserve 'gebouw Dokter Jansencentrum' in te stellen;
3. De 17e wijziging van de programmabegroting 2019 vast te stellen;
4. De 2e wijziging van de programmabegroting 2020 vast te stellen.
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08 Zienswijze Begroting GR IJsselmeergroep 2020
Besluit: zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen aangenomen.
Bijgaande zienswijze over de begroting 2020 GR IJsselmeergroep vast te stellen.

09 Bestemmingsplan 'Landelijk gebied, Palenweg 3 te Nagele'
Besluit: zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen aangenomen.
1. Het bestemmingsplan 'Landelijk gebied, Palenweg 3 te Nagele' vast te stellen;
2. Het plan met planidentificatienummer NL.IMR0.0171.BP00644-VS01 vast te 

stellen, waarbij gebruik is gemaakt van de ondergrond BGT, januari 2019;
3. De beeldkwaliteitseisen uit paragraaf 3.3.5 van de toelichting van 

bestemmingsplan 'Landelijk gebied, Palenweg 3 te Nagele' vast te stellen als 
aanvulling dan wel aanpassing op de gemeentelijke welstandsnota;

4. Geen exploitatieplan vast te stellen.

10 Bestemmingsplan 'Landelijk gebied, Paardenweg 11 te Kraggenburg'
Besluit: zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen aangenomen.
1. Het bestemmingsplan 'Landelijk gebied, Paardenweg 11 te Kraggenburg' met 

planidentificatie NL.IMR0.0171.BP00657-VS01 (ondergrond BGT, juni 2019) vast 
te stellen, mits er geen tijdige zienswijze is ingediend; als het plan nog ter inzage 
ligt dan is de dag na het einde van de zienswijzentermijn de vaststellingsdatum;

2. Indien het bestemmingsplan wordt vastgesteld, geen exploitatieplan vast te 
stellen.

11 Structuurvisie 'Zon in de Polder' en Verklaring van geen bedenkingen
Besluit: zonder hoofdelijke stemming en met tegenstem van de fractie ONS,
aangenomen. Dhr Groen onthoudt zich van discussie en stemming bij dit punt.
1. In te stemmen met de 'Reactienota zienswijzen Structuurvisie Zon in de Polder';
2. De Structuurvisie 'Zon in de Polder' (ongewijzigd) vast te stellen;
3. De indieners van de zienswijzen op de hoogte te stellen en de structuurvisie 'Zon 

in de Polder' bekend te maken;
4. De lijst van gevallen met categorieën waarvoor geen verklaring van geen 

bedenkingen zoals bedoeld in artikel 2.27 Wabo, juncto artikel 6.5 lid 3 Besluit 
omgevingsrecht, uit te breiden met een lid k voor de aanvraag van 
omgevingsvergunningen die hun grondslag vinden in de structuurvisie 'Zon in de 
Polder': aanvragen om omgevingsvergunning die hun grondslag vinden in de 
structuurvisie 'Zon in de Polder'.

12 Uitvoeringsjaarplan 2020 Voorzien in Vastgoed
Besluit: zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen aangenomen.
1. Het Uitvoeringsjaarplan Voorzien in Vastgoed 2020 vaststellen, bijhorende 

middelen van in totaal € 1.593.805 voteren en hiertoe de bijbehorende 
afschrijvingsreserves in te stellen;

2. Voor renovatie en uitbreiding De Floreant, Luttelgeest (Uitvoeringsplan 2019) een 
aanvullend budget van € 133.000 beschikbaar te stellen;

3. Het Programma en Overzicht huisvesting onderwijs 2020 vast te stellen en voor de 
vergoedingen een bedrag van € 54.955 te voteren;

4. De 3e begrotingswijziging van de programmabegroting 2020 vast te stellen.

13 Zienswijze Jaarverslag 2018 en delegatie goedkeuren begroting en 
jaarverslag VARIO Onderwijsgroep

Besluit: zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen aangenomen.
1. instemmen met het jaarverslag 2018 van Stichting VariO Onderwijsgroep met een 

zienswijze over het voorzichtige uitgavenbeleid onderwijshuisvesting van VariO;
2. de volgende bevoegdheden aan Burgemeester en wethouders delegeren: Het 

goedkeuren van de begroting en het instemmen met de jaarverslag van Stichting 
VariO Onderwijsgroep.

Besluitenlijst gemeenteraad .
De in deze vergadering behandelde moties en amendementen zijn terug te vinden op de site van de
raad via http://raad.noordoostDolder.nl/Documenten onder "moties" en "amendementen"

http://raad.noordoostDolder.nl/Documenten


No.19.0002463-3

14 Borgstelling voor saneringskredieten voor herfinanciering bij 
schuldhulpverlening

Besluit: zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen aangenomen.
1. In te stemmen met collectieve borgstelling voor saneringskredieten voor 

herfinanciering bij aanvragen tot en met € 10.000 met een plafond van € 750.000;
2. In te stemmen met individuele borgstelling voor saneringskredieten voor 

herfinanciering bij aanvragen boven de € 10.000 met een plafond van € 750.000.

15 Sociaal Economisch Beleid 2020 - 2024 
Besluit: Aangenomen.
Voor: 23 (CDA, ChristenUnie-SGP, Politieke Unie, VVD, ONS, GroenLinks en D66) 
Tegen: 4 (SP en PvdA)
1. Het sociaal economisch beleid 2020 - 2024 vast te stellen;
2. In te stemmen met het uitvoeren van het sociaal economisch beleid met een 

dynamische agenda;
3. De gereserveerde middelen voor een Pioniersfonds MKB, met een omvang van 

€300.000 zoals opgenomen in het Sociaal Economisch Beleid 2015-2018, aan te 
wenden als werkbudget voor de uitvoering van de Sociaal Economische Agenda 
2020 - 2024.

De fractie van PvdA heeft amendement 2019-12-15a 'Doelstellingen 2024' ingediend.
Besluit: Verworpen.
Voor: 4 (SP en PvdA)
Tegen: 23 (CDA, ChristenUnie-SGP, Politieke Unie, VVD, ONS, GroenLinks en D66)

De fractie van PvdA heeft amendement 2019-12-15b 'Toevoeging klimaatdoelstellingen' 
ingediend.
Besluit: Verworpen.
Voor: 4 (SP en PvdA)
Tegen: 23 (CDA, ChristenUnie-SGP, Politieke Unie, VVD, ONS, GroenLinks en D66)

De fracties van D66, ChristenUnie-SPG en SP hebben motie 2019-12-15 'Aardappelen 
met vis, samen aan de dis' ingediend.
Besluit:
Voor: 27 (CDA, ChristenUnie-SGP, Politieke Unie, VVD, ONS, SP, PvdA, GroenLinks en 
D66)
Tegen:O

16 Nota 'Naar een nieuwe Cultuuragenda 2020'
Besluit: Unaniem aangenomen.
Voor: 27 (CDA, ChristenUnie-SGP, Politieke Unie, VVD, ONS, SP, PvdA, GroenLinks en 
D66)
Tegen:O
1. De kaderstellende notitie 'Naar een nieuwe Cultuuragenda 2020' vast te stellen;
2. Kennis te nemen van de bijlage 'Uitwerking consultatie Cultuurbeleid'.

De fractie van PvdA heeft amendement 2019-12-16a 'Kaderstellende notitie naar een 
nieuwe cultuuragenda' ingediend.
Besluit: Ingetrokken.

De fractie van PvdA heeft amendement 2019-12-16b 'Aanvullende doelstelling 5' 
ingediend.
Besluit: Verworpen.
Voor: 7 (SP, PvdA en D66)
Tegen: 22 (CDA, ChristenUnie-SGP, Politieke Unie, VVD, ONS en GroenLinks)

17 Verordening maatschappelijke ondersteuning 2020
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Besluit: Unaniem aangenomen.
Voor: 27 (CDA, Christenünie-SGP, Politieke Unie, VVD, ONS, SP, PvdA, GroenLinks,
D66)
Tegen:0
De Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Noordoostpolder 2020 vast te 
stellen.

De fractie van PvdA heeft amendement 2019-12-17a 'Klachtenafhandeling in WMO- 
verordening 2020' ingediend.
Besluit: Verworpen.
Voor: 7 (ONS, PvdA en GroenLinks)
Tegen: 20 (CDA, ChristenUnie-SGP, Politieke Unie, VVD, SP en D66)

De fractie van ONS heeft amendement 2019-12-17b 'WMO verordening 2020 - Criterium 
Primaat van verhuizen' ingediend.
Besluit: Verworpen.
Voor: 5 (ONS en PvdA)
Tegen: 22 (CDA, ChristenUnie-SGP, Politieke Unie, VVD, SP, GroenLinks en D66)

18 Aanvraag omgevingsvergunning 'Realiseren glastuinbouwbedrijf, 
Nieuwlandseweg 2 te Marknesse'

Besluit: aangenomen. De heer Wielenga onthoudt zich van discussie en 
stemming bij dit punt.
Een verklaring van geen bedenkingen (vvgb) af te geven voor het realiseren van een 
glastuinbouwbedrijf op de locatie Nieuwlandseweg 2 te Marknesse.
Voor: 20 (CDA, ChristenUnie-SGP, Politieke Unie, VVD, ONS en D66)
Tegen: 6 (SP, PvdA en GroenLinks)

De fractie van PvdA heeft amendement 2019-12-18a 'realiseren glastuinbouwbedrijf, 
Nieuwlandseweg 2 te Marknesse' ingediend.
Besluit: Ingetrokken.

19 Verordening werkgeverscommissie Griffie Noordoostpolder 
Besluit: zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen aangenomen.
De Verordening werkgeverscommissie Griffie Noordoostpolder vast te stellen.

20 Verordening rechtspositie raads- en commissieleden 2019 
Besluit: Aangenomen.
Voor: 19 (ChristenUnie-SGP, Politieke Unie, VVD, ONS, SP, PvdA, GroenLinks, D66 en 
dhr Groen van het CDA en dhr Aling en mw werkman van de ONS)
Tegen: 8 (SP, dhr Mulder van ONS en dhr Goos, dhr Van Erp, dhr Bus, mw Goelema, 
mw Schot van het CDA)
De Verordening rechtspositie raads- en commissieleden 2019 vast te stellen.

21 Aanwijzingsbesluit griffier en plv. griffiers
Besluit: zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen aangenomen.
1. In te stemmen met het aanwijzen van de heer R.F. Wassink voor de functie van 
griffier;
2. In te stemmen met het aanwijzen van mevrouw I.S.M. Cornelissen en mevrouw E.J.M. 
Kroon voor de functie van plaatsvervangend griffier;
3. De betrokken medewerkers hierover per briefte informeren.

De voorzitter schorst de vergadering tot maandag 23 december, 19:30 uur.
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Vergadering van de gemeenteraad vervolg 23 december 2019
Aanwezig: voorzitter de heer Joh. C. Westmaas

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), H. 
Schot (CDA), S.J. Schrijver (GL), D. van Sluijs (SP), L. Verduin 
(VVD) en S. Werkman (ONS) 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), H.M. Hekkenberg (GL),
H.J. Lambregtse (CU-SGP), Y.M. Mahmoud (CU-SGP), M.A. 
Mulder (ONS), J.L.P. van Os (VVD), T. van Steen (PU), J.T.J. 
Swart (PU), R. van der Velde (PvdA), M.W. van Wegen (D66) 
en B. Wielenga (VVD)

wethouders mevrouw M.B.W. Uitdewilligen (CDA) en de heren W.C.
Haagsma (PU), J.W. Simonse (CU-SGP) en J.E. Wijnants (VVD)

Afwezig: de dames E. Lindenbergh (VVD) en H. Wijnhoud (PvdA) en de
heren T.J. van Dijk (CU-SGP) en T.P.R. Groen (CDA)

22 Motie Consultatiebureaus dorpen (CU-SGP)
De motie wordt ingetrokken na de toezegging van het college dat de aangepaste motie 
(dictum 2 is verwijderd) is overgenomen.

23 Motie Stichting Samen zijn we er voor elkaar (GL, ONS)
Besluit: Verworpen
Voor: 11 (ChristenUnie-SGP, ONS, SP, GroenLinks)
Tegen: 14 (CDA, Politieke Unie, VVD, PvdA, D66)

24 Motie Wachttijden sociale teams (VVD)
Besluit: Aangenomen
Voor: 25 (CDA, ChristenUnie-SGP, Politieke Unie, VVD, ONS, SP, PvdA, GroenLinks,
D66)
Tegen:O

25 Ontwerpbestemmingsplan 'Landelijk gebied, Klutenweg 35 te Creil 
Besluit: Aangenomen
1. Het bestemmingsplan 'Landelijk gebied, Klutenweg 35 te Creil' met 

planidentificatienummer NL.IMR0.0171.BP00650-VS01 (ondergrond BGT, juli 2019) 
vast te stellen, onder het voorbehoud dat geen tijdige zienswijze is/wordt ingediend, 
waarbij, als het plan nog ter inzage ligt ten tijde van de besluitvorming, de dag na het 
einde van de inzageperiode geldt als vaststellingsdatum;

2. Geen exploitatieplan vast te stellen.

Voor: 24 (CDA, ChristenUnie-SGP, Politieke Unie, VVD, ONS, SP,GroenLinks, D66) 
Tegen: 1 (PvdA)

26 Sluiting
De voorzitter sluit om 20.55 uur de vergadering. /

Aldus vastgesteld in de vergadering van 2/januari 2020.
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