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Besluitenlijst gemeenteraad 
Noordoostpolder

gemeente

NOORDOOSTPOLDER
RAAD

Vergadering van de gemeenteraad 27 januari 2020
Aanwezig: voorzitter de heer J.C.M. Goos (plaatsvervangend voorzitter, m.u.v punt

5 t/m 8)
de heer Van Dijk (plaatsvervangend voorzitter, punt 5 t/m 8) 

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 (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), T.J. van Dijk 
(CU-SGP), F.P.J. van Erp (CDA), T.P.R. Groen (CDA), H.M. 
Hekkenberg (GL) (t/m agendapunt 8), 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 heer Joh. C. Westmaas (waarnemend burgemeester)
de heer H.M. Hekkenberg (GL) (vanaf agendapunt 9)

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

02 Vaststellen agenda
De agenda wordt gewijzigd vastgesteld:

de motie van 'Trap-op-trap-af' (ingediend door de Polieke Unie) wordt toegevoegd 
als punt 13 van de agenda, en
de motie van treurnis (ingediend door de SP) wordt toegevoegd als punt 14 van de 
agenda.

03 Besluitenlijst 16 en 23 december 2019
De besluitenlijst van 16 december en het vervolg op 23 december 2019 wordt 
ongewijzigd vastgesteld.

04 Ingekomen stukken
De ingekomen stukken worden conform het voorstel afgehandeld.
De fractie van ChristenUnie-SGP stelt voor om de 'kostenverdeelsleutel van de 
Veiligheidsregio' te agenderen voor de volgende raadsvergadering en de commissie BFE.

05 Vragenhalfuur
Over de volgende onderwerpen zijn vragen gesteld:

Status verkeerspsycholoog N50 (CDA; de heer J.C.M. Goos)
Berichtgeving uitstel verbreding N50 (CU-SGP; mevrouw G.P. Knijnenberg-Albas) 

- Toenemende woningdruk (PvdA; de heer R. van der Velde)
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06 Controleprotocol 2019
Besluit: zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen aangenomen.
Het Controleprotocol 2019 voor een periode van 2 jaar vast te stellen.

07 Startnotitie Omgevingsvisie Noordoostpolder
Besluit: zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen aangenomen.
De startnotitie Omgevingsvisie Noordoostpolder vast te stellen.

08 Nieuwe koers afvalscheiding 'Op naar 60 kilo restafval 2019-2025' 
Besluit: (geamendeerd) aangenomen
1. De voorgestelde koers voor de afvalscheiding 'Op naar 60 kilo 

restafval 2019-2025' vast te stellen met de toevoeging aan paragraaf 2.1 
Doelstelling en resultaat (pag. 5):
Ambitie
30 kg restafval per persoon/per jaar in 2030;

2. Een budget van € 60.000 beschikbaar te stellen ten behoeve de uitwerking van de 
voorgestelde koers voor de afvalscheiding 'Op naar 60 kilo restafval 2019-2025';

3. Het investeringsplan te zijner tijd voor vaststelling voor te leggen;
4. De 6e wijziging van de programmabegroting 2020-2023 vast te stellen.

Voor: 20 (CDA, CU-SGP, mevrouw Heerspink (PU), de heer Swart (PU), mevrouw 
Lindenbergh (VVD), mevrouw Verduin (VVD), PvdA, GL en D66)
Tegen: 9 (de heer Van Steen (PU), de heer Dieleman (PU), de heer Van Os (VVD), de 
heer Wielenga (VVD) en SP)

De fractie van SP heeft amendement 2020-01-8c 'Nieuwe koers afvalscheiding - uitstel 
besluit koersdocument, inclusief andere opties' ingediend.
Dit amendement is verworpen 
Voor: 5 (ONS en SP)
Tegen: 24 (CDA, CU-SGP, PU, VVD, PvdA, GL en D66)

De fractie van PU heeft amendement 2020-01-8b 'Nieuwe koers afvalscheiding - uitstel 
besluit koersdocument' ingediend.
Dit amendement is verworpen
Voor: 14 (de heer T.J. van Dijk (CU-SGP), PU, VVD, ONS en SP)
Tegen: 15 (CDA, de heer S. de Boer (CU-SGP), mevrouw G.P. Knijnenberg (CU-SGP), 
de heer H.J. Lambregtse (CU-SGP), de heer Y.M. Mahmoud (CU-SGP), PvdA, GL en D66) 
Opmerking: de heer T.J. van Dijk heeft voor gestemd, maar wilde tegen stemmen.

De fracties van GL en CU-SGP hebben amendement 2020-01-8a 'Nieuwe koers 
afvalscheiding - 30 kilo restafval in 2030' ingediend.
Dit amendement is aangenomen 
Voor: 16 (CDA, CU-SGP, PvdA, GL en D66)
Tegen: 13 (PU, VVD, ONS en SP)

De fracties van de CDA en GL hebben motie 2020-01-8c 'Afvalscheiding -gecombineerde 
afvalbakken' ingediend.
Deze motie is aangenomen.
Voor: 26 (CDA, CU-SGP, PU, VVD, SP, PvdA, GL en D66)
Tegen: 3 (ONS)

09 Programmakader zorgontwikkeling Noordelijk Flevoland 
Besluit: Aangenomen
1. In te stemmen met het bijgevoegde programmakader zorgontwikkeling Noordelijk 

Flevoland;
2. Een budget van € 50.000,- beschikbaar te stellen ten behoeve van de ontwikkeling 
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van het gezondheidsplein;
3. In te stemmen met het (her)ontwikkelen van de locatie Dokter Jansencentrum en 

hiervoor € 160.000,- als voorbereidingsbudget beschikbaar te stellen;
4. De 4e wijziging van de programmabegroting 2020 vast te stellen.

Voor: 25 (CDA, ChristenUnie-SGP, Politieke Unie, VVD, SP, PvdA, GroenLinks, D66) 
Tegen: 3 (ONS)

10 Financiële grip in het sociaal domein 
Besluit: (geamendeerd) aangenomen
1. Kennis te nemen van de notitie Financiële grip in het sociaal domein: 'wat mag het 

sociaal domein kosten?';
2. Scenario 1, scenario 2, scenario 3 en scenario 4 verder uit te laten werken voor 

geheel programma 6.
Voor: 21 (de heer J.C.M. Goos (CDA), de heer M. Dieleman (PU), mevrouw A.L. 
Heerspink (PU), de heerT.J.T. Swart (PU), CU-SGP, VVD, mevrouw S. Werkman (ONS), 
de heer M.A. Mulder, SP, PvdA, GL, D66)
Tegen: 7 (mevrouw M.T. Goelema (CDA), de heer F.P.J. van Erp (CDA), mevrouw H. 
Schot (CDA), de heerT.P.R. Groen (CDA), de heer J.B.M. Bus (CDA), de heer T. van 
Steen (PU) en de heer B.J. Aling (ONS))
Opmerkingen:

de heer J.C.M. Goos heeft voor gestemd, maar wilde tegen stemmen, 
de heer B.J. Aling heeft tegen gestemd, maar wilde voor stemmen.

De fractie van PvdA heeft amendement 2020-01-10a 'Financiële grip in het sociaal 
domein - scenario 1' ingediend.
Dit amendement is ingetrokken.

De fractie van WD heeft amendement 2020-01-10b 'Financiële grip in het sociaal 
domein - scenario 4' ingediend.
Dit amendement is ingetrokken.

De fracties van de PvdA en VVD hebben amendement 2020-01-10c 'Financiële grip in 
het sociaal domein - uitwerken alle scenario's ingediend.
Dit amendement is aangenomen.
Voor: 21 (CU-SGP, de heer M. Dieleman (PU), mevrouw A.L. Heerspink (PU), de heer
J.T.J. Swart (PU), VVD, ONS, SP, PvdA, GL en D66)
Tegen: 7 (CDA en de heer T. van Steen (PU))

De fractie van SP heeft motie 2020-01-10 'Financiële grip positie gemeente - financieel 
afwegingskader' ingediend.
Deze motie is verworpen.
Voor: 8 (ONS, SP, PvdA en D66)
Tegen: 20 (CDA, CU-SGP, PU, VVD en GL)

De voorzitter schorst de vergadering tot maandag 3 februari 2020, 19.30 uur.
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Vergadering van de gemeenteraad vervolg 3 februari 2020
Aanwezig: voorzitter de heer J.C.M. Goos (plaatsvervangend voorzitter) 

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 (VVD), SJ. 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), T.J. van Dijk (CU-SGP), F.P.J. van 
Erp (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), vanaf ca 20:00 uur, en 
de heren W.C. Haagsma (PU), J.W. Simonse (CU-SGP), vanaf 
ca 20:00 uur, en J.E. Wijnants (VVD)

Afwezig: de heer Joh. C. Westmaas (waarnemend burgemeester)
mevrouw H. Schot (CDA)

11 Welstandsbeleid 2017-2018 gemeente Noordoostpolder 
Besluit: (geamendeerd) aangenomen
1. Kennis te nemen van het Verslag Welstandsbeleid 2017-2018 gemeente 

Noordoostpolder;
2. De Welstandsnota 2016 aan te passen overeenkomstig de voorstellen 1 tot en met 4 

uit het Verslag Welstandsbeleid 2017-2018 gemeente Noordoostpolder;
3. Het Verslag Welstandsbeleid 201702018 gemeente noordoostpolder gewijzigd vast 

te stellen door op pagina 5 de tekst in het kader als volgt aan te passen:

Blz. 33 Hoofdstuk 8 
8.1 Inleiding
Welstandsbeleid heeft tot doel vooraf zo concreet mogelijk aan te geven welke criteria 
bij welstandsadvisering een rol spelen. Dat vergroot de voorspelbaarheid van het 
welstandsoordeel. Initiatiefnemers en ontwerpers komen minder snel voor verrassingen 
te staan. Welstandscriteria hebben een zekere mate van flexibiliteit. In bijzondere 
situaties kan het college afwijken van de welstandscriteria. Plannen van hoge of 
bijzondere kwaliteit of nieuwe ontwikkelingen en concepten die niet helemaal passen 
binnen de vastgestelde welstandscriteria, kunnen daardoor toch positief beoordeeld 
worden. In dat soort situaties kan het college, op basis van het welstandsadvies, 
gemotiveerd afwijken van de eerder vastgestelde welstandscriteria.

Voor: 28 (CDA, CU-SGP, PU, VVD, ONS, SP, PvdA, GL, D66)
Tegen:0

De fractie van de Politieke Unie heeft amendement 2020-01-11 'Verslag Welstandsbeleid 
2017-2018 gemeente Noordoostpolder' ingediend.
Dit amendement is aangenomen.
Voor: 16 (de heer Van Dijk (CU-SGP), PU, VVD (behalve de heer Wielenga), ONS, SP, 
GL en D66.
Tegen: 12 (CDA, CU-SGP (behalve de heer Van Dijk), de heer Wielenga (VVD) en PvdA.

12 Afwijken Nota bodembeheer voor provinciale wegbermen 
Besluit: Aangenomen
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Het addendum 'Bermen openbare provinciale wegen Noordoostpolder' toe te voegen aan 
de Nota bodembeheer.

Dit addendum maakt integraal onderdeel uit van de Nota bodembeheer en luidt als 
volgt:
4.3.4 Bermen openbare provinciale wegen Noordoostpolder
In afwijking van het gestelde in 4.3 mag in de gemeente Noordoostpolder in bermen van 
openbare provinciale wegen buiten de bebouwde kom, met uitzondering van bermen die 
deel uitmaken van een natuurgebied, grond met een kwaliteitsklasse 'industrie' worden 
toegepast. Op deze afwijking zijn de voorwaarden uit de hardheidsclausule van 
toepassing.
Voor: 19 (CDA, CU-SGP, PU, VVD en D66)
Tegen: 9 (ONS, SP, PvdA en GL)

13 Motie 'Trap-op-trap af' (Politieke Unie)
Besluit: zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen aangenomen

14 Motie van treurnis (SP)
Besluit: verworpen
Voor: 8 (ONS, SP, PvdA enD66)
Tegen: 20 (CDA, CU-SGP, PU, WD, GL en D66)

15 Sluiting
De voorzitter sluit om 21:30 uur de vergadering.

0.
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