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Besluitenlijst gemeenteraad 
Noordoostpolder 

gemeente 
NOORDOOSTPOLDER 

RAAD 

Vergadering van de gemeenteraad 

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

27 november 2017 

g r i f f i e r de heer R.F. Wassink 

Afwezig: 

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), T.J. van Dijk (CU-SGP), 
J.C.M. Goos (CDA), T.P.R. Groen (CDA), H.M. Hekkenberg 
(PvdA-GL), W.P. Keur (VVD) , L.H.M. Lammers (ONS), T. 
Nijdam (PvvP), J.L.M. Nijholt (SP), B.H. Reussing (CDA), J.W. 
Simonse (CU-SGP), T. van Steen (PU), T. Tuinenga (PU), R. 
van der Velde (PvdA-GL), G.P.F. Vilé (D66) en B. Wielenga 
(VVD). 

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 heren H.J. Lambregtse (CU-SGP), J. Simonse (CU-SGP) 

1 . Open ing 
De voorzitter opent om 21:40 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 . 13 november 2017 
De besluitenlijst nr. 524694 wordt ongewijzigd vastgesteld. 

5. I n g e k o m e n s tukken raad 
De ingekomen stukken nr. 528666 worden overeenkomstig het voorstel afgedaan. 

6. Gescheiden inzamelen van g ronds to f f en op basisscholen 
Beslu 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. de Verordening tot wijziging van Afvalstoffen verorden ing van de gemeente 

Noordoostpolder vast te stellen 
2. Vast te stellen dat het inzamelen van grondstoffen op basisscholen in het algemeen 

belang plaats vindt als bedoeld in artikel 25h, vijfde en zesde lid van de 
Mededingingswet. 
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7. Cofinanciering voor ZZL-aanvraag project Waterloopbos 
Besluit: Dit voorstel is verval len, wordt als debatpunt doorgeschoven naar de 
raadsvergadering van 18 december 2017 
voor het project 'Waardevol Waterloopbos' van Stichting Natuurmonumenten € 214.286 
cofinanciering uit de Zuiderzeelijngelden te verlenen. 

8. Zienswijze begrotingswijziging 2018 en resultaatbestemming 2016 OFGV 
Besluit: zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen aangenomen 
geen zienswijze in te dienen tegen het voorstel tot begrotingswijziging 2018 en de 
resultaatbestemming 2016 van OFGV. 

9. Vaststell ing bestemmingsplan 'Emmeloord, Emmelhage - fase 2' 
Besluit: Zonder hoofdelijke stemming aangenomen met aantekening van het feit 
dat de SP tegen het voorstel is . 
1. In te stemmen met de 'Nota samenvatting en beantwoording zienswijzen 

bestemmingsplan 'Emmeloord, Emmelhage - fase 2 " ; 
2. In te stemmen met de 'Nota ambtshalve wijzigingen bestemmingsplan 'Emmeloord, 

Emmelhage - fase 2" ; 
3. Het bestemmingsplan 'Emmeloord, Emmelhage - fase 2', overeenkomstig het 

gestelde onder 1. en 2., gewijzigd vast te stellen; 
4. Het plan met planidentificatie NL.IMRO.0171.BP00566-VS01 conform artikel 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 oktober 2017; 

5. Het bestemmingsplan 'Emmeloord, Emmelhage - fase 2' overeenkomstig artikel 3.8, 
lid 4 Wet ruimtelijke ordening bekend te maken; 

6. Het beeldkwaliteitsplan 'Emmeloord, Emmelhage - fase 2', bijlage 10 van de 
toelichting van het bestemmingsplan 'Emmeloord, Emmelhage - fase 2' vast te stellen 
als aanvulling dan wel aanpassing op de gemeentelijke welstandsnota; 

7. Het beeldkwaliteitsplan Emmelhage, het beeldkwaliteitsplan Openbare Ruimte voor 
Emmelhage en het welstandsbeleidsplan Emmelhage, en eventuele herzieningen van 
deze documenten, voor de locatie van het plangebied van het bestemmingsplan 
'Emmeloord, Emmelhage - fase 2', in te trekken; 

8. Geen exploitatieplan vast te stellen als bedoeld in afdeling 6.4 Wet ruimtelijke 
ordening; 

9. De grondexploitatie Emmelhage fase 2a vast te stellen. 

10. Verordeningen Participatiewet 
Besluit: Dit voorstel is verval len, wordt als debatpunt doorgeschoven naar de 
raadsvergadering van 18 december 2017 
De volgende verordeningen vast te stellen per 1 januari 2018: 
1. Participatieverordening Noordoostpolder 2018 
2. Maatregelverordening Participatiewet, IOAW, IOAZ Noordoostpolder 2018 
3. Verordening individuele inkomenstoeslag Noordoostpolder 2018 
4. Verordening cliëntenparticipatie sociaal domein Noordoostpolder 2018 

1 1 . Begro t ing 2018 en j aa r reken ing 2016 GR IJsse lmeergroep 
Besluit: Zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen aangenomen. 
1. Kennis te nemen van de begroting 2018 van de GR IJsselmeergroep. 
2. Kennis te nemen van het jaarverslag 2016 van de GR IJsselmeergroep. 
3. Geen gebruik te maken van de mogelijkheid om een zienswijze kenbaar te maken. 

12. Wijziging centrumregeling Sociaal Domein 
Besluit: Zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen aangenomen. 
het college toestemming te verlenen voor het wijzigen van de Centrumregeling 'Sociaal 
Domein Flevoland' op grond van artikel 1, lid 2 juncto lid 3 van de Wet 
gemeenschappelijke regelingen. 
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13. Voortzetting Werkcorporatie 
Besluit: zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen aangenomen. 
1. De Werkcorporatie BV in de huidige vorm in stand te houden; 
2. Uiterlijk 1 januari 2020 een besluit over de toekomst te nemen. 

14. Evaluatie beleid arbeidsmigranten 
Besluit: Dit voorstel is verval len, het wordt in het eerstvolgende RTG opnieuw 
geagendeerd. 
1. Kennis te nemen van de evaluatie van het Beleid Arbeidsmigranten door BMC; 
2. Kennis te nemen van de reacties van verschillende partijen op het vastgestelde 

beleid, het gesprek met de dorpsvertegenwoordigers en het evaluatierapport van 
BMC; 

3. In te stemmen met de aanbevelingen uit de evaluatie van BMC; 
4. Huisvesting niet toe te staan in groepsaccommodaties; 
5. Het college de opdracht te geven de aanbevelingen uit de evaluatie te verwerken in 

de beleidsregels. 

15. Rekenkamerrapport HVC-2 
Besluit: zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen aangenomen. 
1. Kennis te nemen van het rapport met de bevindingen, conclusies en aanbevelingen. 
2. De conclusies van het rapport te onderschrijven en de gedane aanbevelingen over te 

nemen. 

16. Afscheid raadslid de heer W.P. Keur (VVD) 
De motie 'Wille Keur wisseltrofee' is met algemene stemmen aangenomen. 

17. Sluiting 
De voorzitter sluit om 22:25 uur de vergadering. 

Aldus besloten in de openbare vergadering 
van 18 december 2017. 
De griffier, de voorzitter, 
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