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Besluitenlijst gemeenteraad
Noordoostpolder

gemeente

Vergadering van de gemeenteraad
Aanwezig: voorzitter

NOORDOOSTPOLDER
RAAD

28 januari 2019

de heer H.K. Bouman

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), S. Werkman (ONS), 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), J.C.M. Goos (CDA), T.P.R. Groen (CDA), H.M.
Hekkenberg (GL), HJ. Lambregtse (CU-SGP), L.H.M. Lammers
(ONS), Y.M. Mahmoud (CU-SGP), J.L.P. van Os (VVD), T. van
Steen (PU), J.T.J. Swart (PU), H. van Ulsen (VVD), R. van der
Velde (PvdA), M.W. van Wegen (D66) en B. Wielenga (VVD)

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

de heer T. van Dijk (alleen agendapunt 10)

1
Opening en mededelingen
De voorzitter opent om 19.30 uur de vergadering.
2
Vaststellen agenda
De motie vreemd aan de orde van de dag 'Subsidieterugvordering NOPpedia' wordt als
punt 12 toegevoegd aan de agenda.
3
Besluitenlijst 17 december 2018
De besluitenlijst van 17 december 2018 wordt ongewijzigd vastgesteld.
4
Ingekomen stukken
De ingekomen stukken worden met de volgende wijziging van het voorstel afgedaan:
Een op 12 januari 2019 ingekomen brief, inclusief routeplanner afkomstig van
Right to Challenge gaat van 'voor kennisgeving aan te nemen' (A05) naar 'voor
advies in handen van van burgemeester en wethouders' (C01).
5
Vragenhalfuur
De volgende vragen zijn gesteld:
Nieuwbouw Sinke/ Koningin Julianastraat (PvdA, R. van der Velde en ONS, L.H.M.
Lammers)
Ziekenhuiszorg, n.a.v. recent artikel in Leeuwarder Courant (PU, T. van Steen)
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6
Begroting 2019 GR IJsselmeergroep
Besluit: zonder hoofdeiijke stemming met algemene stemmen aangenomen
1. Kennis te nemen van de begroting 2019 van de GR IJsselmeergroep
2. Een zienswijze in te dienen naar aanleiding van deze begroting
7

Ondertekenen convenant grootschalige proeftuin met een aardgasvrije
wijk
Besluit: zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen aangenomen
1. Het college berichten dat de raad geen wensen en bedenkingen heeft tegen het
besluit van het college van 18 december 2018 betreffende het convenant
'Grootschalige proeftuin met een aardgasvrije wijk'.
2. De 6e wijziging van de programmabegroting 2019 vaststellen.

8
Watertakenplan 2019-2024
Besluit: zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen aangenomen
Het Watertakenplan (WTP) Noordoostpolder 2019-2024 vaststellen.
9
Algemene Plaatselijke Verordening
Besluit: zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen aangenomen
1. De Algemene Plaatselijke Verordening Noordoostpolder vaststellen;
2. Bepalen dat de Algemene Plaatselijke Verordening Noordoostpolder op 1 februari
2019 in werking treedt.
10
Jongeren op Gezond gewicht
Besluit: aangenomen
1. Een aanvullend budget beschikbaar te stellen van € 17.500 per jaar voor een periode
van drie jaar, ten behoeve van de JOGG-regisseur, vanuit de reserve Sociaal
Domein.
2. De 4de wijziging van de programmabegroting 2019 vaststellen.
Voor: 23 (CDA, CU-SGP (zonder de heer Van Dijk), PU, VVD, PvdA, GL, D66)
Tegen: 5 (ONS, SP)
11
Motie 'Overdekte fietsenstalling Emmeloord Centrum' (PvdA)
Deze motie is aangehouden.
12

Motie vreemd aan de orde van de dag 'Subsidieterugvordering
NOPpedia' (ONS/SP)
Deze motie is ingetrokken.
13

Sluiting
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