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Besluitenlijst gemeenteraad 
Noordoostpolder 

gemeente 
NOORDOOSTPOLDER 

RAAD 

Vergadering van de gemeenteraad 

Aanwezig: voo rz i t t e r Mevrouw H. van Keulen-Nentjes 

6 j u n i 2017 

g r i f f i e r 

raads leden 

de heer R.F. Wassink 

de dames E. van Elk (PU), T.G. Hoekstra (SP), M.B.W. 
Uitdewilligen (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.M. Hekkenberg (PvdA-GL), W.P. Keur 
(VVD) , H.J. Lambregtse (CU-SGP), 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 (VVD). 

Afwezig: 

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) 

De dames E. Lindenbergh (VVD), W.J. Veendrick-Tiesinga 
(CDA) en de heer L.H.M. Lammers (ONS) 

1 . Open ing 
De voorzitter opent om 21.15 uur de vergadering. 

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

3. Medede l ingen 
Er zijn geen mededelingen 

4. Besluitenlijst d.d. 15 mei 2017 
De besluitenlijst nr. 485154 wordt ongewijzigd vastgesteld. 

5. I n g e k o m e n s t u k k e n raad 
De ingekomen stukken nr. 487068 worden overeenkomstig het voorstel afgedaan, met 
dien verstande dat de fractie PvdA-GL verzoekt om het minimabeleid (D05) te 
agenderen voor een RTG. 

6. | Z ienswi jze beg ro t i ngsw i j z i g i ngen 2017 Ve i l ighe idsreg io F levo land. 
Bes lu i t : Zonder hoo fde l i j ke s t e m m i n g m e t a lgemene s t e m m e n aangenomen . 
1. In te stemmen met de voorgestelde begrotingswijzigingen 2017 van de 

Veiligheidsregio; 
2. De Veiligheidsregio hierover door middel van bijgevoegde brief te informeren. 
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7. Vaststell ing inspraakverordening onder intrekking bestaande 
Inspraakverordening 2010 

Besluit: Aangenomen 
Geldende inspraakverordening intrekken en vervangen conform voorstel. 

Voor : 22 (CDA, CU-SGP, PU, W D , ONS, PvdA-GL, D66) 
Tegen : 4 (SP, PvvP) 

8. | Eerste wijziging Legesverordening 2017. 
Besluit: 
vast te stellen de VERORDENING tot eerste wijziging van de Legesverordening 2017. 

Dit voorstel is als debatstuk doorgeschoven naar de raadsvergadering van 10 
juli 2017. 

9. OFGV Jaarstukken 2016, Begrotingswijziging 2017 en Ontwerpbegroting 
2018 

Besluit: zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen aangenomen. 
De volgende reactie aan de OFGV kenbaar te maken: 
1. Dat de jaarstukken 2016 en de begrotingswijziging 2017 geen aanleiding 

geven tot een reactie. 
2. Kennis te nemen van de planning en route van de begrotingsplanning van 

de OFGV voor 2018. 
3. Naar aanleiding van de ontwerpbegroting OFGV 2018 een zienswijze naar 

voren te brengen. 

10. Zienswijze ontwerp Programmabegroting 2018 en meerjarenraming 
2019-2021 Veiligheidsregio Flevoland 

Besluit: zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen aangenomen. 
1. Kennis te nemen van de Jaarstukken 2016 van de Veiligheidsregio Flevoland; 
2. Een zienswijze in te dienen op de Ontwerp Program ma beg roting 2018 en 

meerjarenraming 2019-2021 van de Veiligheidsregio Flevoland; 
3. De Veiligheidsregio door middel van bijgevoegde brief hiervan in kennis te stellen. 

11. | Programma ZZL tot en met 2022. 
Besluit: 
1 Instemmen met aanpassingen in Programma ZuiderZeeLijngelden 2012-2022 
2 Kennisnemen van de aanpassingen in het convenant Zuiderzeelijngelden Noordelijk 

Flevoland, herziene versie 2017 en Toetsingskader bij het programma. 

Dit voorstel is als debatstuk doorgeschoven naar de raadsvergadering van 10 
juli 2017. 

12. | Ontwerp Begroting 2018 en meerjarenraming 2019-2021 GGD Flevoland 
Besluit: zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen aangenomen. 
1. Het bestuur van de GGD Flevoland in de zienswijze mee te delen dat wordt ingestemd 

met de ontwerpbegroting 2018 voor het collectieve takenpakket 
AGZ/JGZ/RAV/GHOR. 

2. Het bestuur van de GGD Flevoland in de zienswijze mee te delen dat wordt ingestemd 
met de begrotingswijzigingen 1 tot en met 5 op de ontwerpbegroting 2018. 

3. Het bestuur van de GGD Flevoland in de zienswijze mee te delen dat kennis is 
genomen van de voorlopige jaarstukken 2016. 

4. De in de bijlage 1 bij de ontwerpbegroting 2018 opgenomen plustaken voor  
Noordoostpolder als indicatief te beschouwen, omdat de exacte invulling later dit jaar, 
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op basis van de definitieve afspraken, zal plaatsvinden. 

13. I MFS Espel 
Besluit: zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen aangenomen. 
1. In te stemmen met het voornemen tot realisatie onder nog nader te bepalen 

voorwaarden van het Multifunctioneel Sportcentrum Espel; 
2. Een budget beschikbaar te stellen van € 355.000,- voor de realisatie van het 

Multifunctioneel Sportcentrum Espel; 
3. Het College de verdere uitwerking en afwikkeling met betrekking tot de realisatie van 

het Multifunctioneel Sportcentrum Espel te laten verzorgen; 
4. De 6e wijziging van de programmabegroting 2017 vast te stellen. 

14. | Erkenning bodemkwaliteitskaart wegbermen provincie Flevoland 
Besluit: zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen aangenomen. 
1. Het onder de voorwaarden zoals gesteld in de Nota bodembeheer delegeren van de 

uitvoeringstaak, het erkennen van bodemkwaliteitskaarten van de provincie 
Flevoland, aan het college. 

2. Kennis nemen van de "Bodemkwaliteitskaart wegbermen van provinciale wegen in 
het buitengebied van Flevoland", vastgesteld op 18 oktober 2016. 

15. | Uitvoeringsprogramma duurzaamheid 2017. 
Besluit: Aangenomen 
Het uitvoeringsprogramma duurzaamheid 2017 vast te stellen. 

Voor : 2 1 (CDA, CU-SGP, PU, VVD, dhr. van Beek (ONS), PvdA-GL, D66) 
Tegen : 5 (SP, mw. Werkman (ONS), PvvP) 

De fractie van PvdA-GL heeft de motie 2017-05-15 'Innovatieve technologiën' ingediend. 
Deze motie is aangehouden. 

De fractie van de SP heeft motie 2017-06-15b Tijdlijn en tussendoelen' ingediend. 
Besluit: verworpen 
Voor : 9 (mw. Van Keulen (CU-SGP), SP, ONS, D66, PvvP) 
Tegen : 17 (CDA, CU-SGP (m.u.v. mw. Van Keulen), PU, W D , PvdA-GL) 
Met aantekening van het feit dat mw. Van Keulen zich heeft vergist. 

De fractie van de PU heeft motie 2017-06-15c'informeren en betrekken raad' ingediend. 
Deze motie is overgenomen door het college en daarom niet in stemming 
gebracht. 

16. | Subsidiebeleidsplan en Algemene Subsidieverordening 
Besluit: met algemene stemmen aangenomen 
1. Het Subsidiebeleidsplan gemeente Noordoostpolder 2017 vast te stellen. 
2. De Algemene subsidieverordening gemeente Noordoostpolder vast te stellen, met 

dien verstande dat art. 9 als volgt wordt uitgebreid: 
Voor zover dit niet is bepaald bij subsidieregeling, wordt bij de verleningsbeschikking 
vermeld op welke wijze de subsidie-ontvanger de besteding van de subsidie en de 
bere ik te resu l ta ten dient te verantwoorden. 

3. Kennis te nemen van het advies van de Participatieraad sociaal domein en enkele 
gesubsidieerde organisaties en de reactie van het College op die adviezen. 

Voor : 26 (CDA, CU-SGP, PU, VVD, SP, ONS, PvdA-GL, D66, PvvP) 
Tegen: 0 
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De fractie van D66 heeft een amendement 2017-06-16 Verantwoording resultaten' 
ingediend. 
Besluit: aangenomen 
Voor : 24 (CDA, CU-SGP (m.u.v. mw. van Keulen), PU, dhr. Wielenga (VVD), SP, ONS, 
PvdA-GL, D66, PvvP) 
Tegen : 2 (mw. Van Keulen (CU-SGP) dhr. Keur ( W D ) . 

De fractie van het CDA heeft motie 2017-06-16 'uitvoering eerdere moties en verbeteren 
communicatie samenleving' ingediend. 
Na een toezegging van de wethouder is de motie niet in stemming gebracht. 

17. Sluiting 
De voorzitter sluit om 22:50 uur de vergadering. 

Aldus besloten in de openbare 
vergadering van 10 jul i 2017. 

De griffier, de voorzitter. 
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