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Besluitenlijst gemeenteraad "NOORDOOSTPOLDER 
Noordoostpolder RAAD 

Vergadering van de gemeenteraad 16 oktober 2017 

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

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

raads leden de dames E. van Elk (PU), T.G. Hoekstra (SP), H. van Keulen-
Nentjes (CU-SGP), E. Lindenbergh ( W D ) , 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), 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), L.H.M. Lammers (ONS), 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). 

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) 

Afwezig: De heren M. Dekker (SP), T. Nijdam (PvvP), dhr. Lammers 
vanaf 22:25 uur (aanvang behandeling van agendapunt 17). 

1. Opening 
De voorzitter opent om 19:30 uur de vergadering. 

2. Vaststell ing agenda 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

3. Mededelingen 
Er zijn geen mededelingen 

4. Besluitenli jst d.d. 25 september 2017 
De besluitenlijst nr. 513399 wordt ongewijzigd vastgesteld. 

5. Ingekomen stukken raad 
De ingekomen stukken nr. 515907 worden overeenkomstig het voorstel afgedaan. 

6. | Benoeming nieuw burgerraadslid ONS Noordoostpolder 
Besluit: zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen aangenomen 
Als burgerraadslid en tevens als lid van de raadscommissie Samenlevingszaken voor de 
fractie van ONS Noordoostpolder te benoemen de heer M.A. Mulder te Nagele. 

7. | Geheimhouding onderdelen businesscase Nieuwe Natuur Schokland 
Besluit: zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen aangenomen 

1. Bekrachtigen van de geheimhouding op bijlagen 10 en 11 van de businesscase 
Nieuwe Natuur Werelderfgoed Schokland. 
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8. I Vaststell ing bestemmingsplan 'Landelijk gebied, Enserweg 15 te Ens ' 
Besluit: zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen aangenomen 

1. het bestemmingsplan 'Landelijk gebied, Enserweg 15 te Ens' ongewijzigd vast te 
stellen; 

2. het plan met planidentificatienummer NL.IMRO.0171.BP00578-VS01 conform art. 
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 juli 2017; 

3. geen exploitatieplan als bedoeld in afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening vast 
te stellen; 

4. het bestemmingsplan 'Landelijk gebied, Enserweg 15 te Ens' overeenkomstig art. 
3.8, lid 3, Wet ruimtelijke ordening bekend te maken. 

9. | Integrale gebiedsontwikkeling Werelderfgoed Schokland 
Beslu i t : Dit voorstel is vervallen, het wordt na aanpassing door het college geagendeerd 
voor een volgend RTG. 

1. Kennis te nemen van de Nota integrale gebiedsontwikkeling Werelderfgoed 
Schokland, de businesscase Nieuwe Natuur en de pre-businesscase 
Werelderfgoedcentrum. 

2. In te stemmen met de realisatie van de integrale gebiedsontwikkeling Werelderfgoed 
Schokland. 

3. Het college opdracht te geven een realisatieovereenkomst Nieuwe Natuur aan te 
gaan onder de genoemde voorwaarden (betreffende bijdragen partners, risico's, 
taken, rollen en bevoegdheden). 

4. Het college opdracht te geven een definitieve businesscase en ZZL-aanvraag voor 
het Werelderfgoedcentrum uit te werken. 

5. Een budget van € 2,3 miljoen ten behoeve van de integrale gebiedsontwikkeling 
Werelderfgoed Schokland beschikbaar te stellen. 

6. Een 2 e wijziging van de begroting 2018 vast te stellen. 

10. VERVALLEN 

11. | Renovatie en herstel ontwatering golfbaan Emmeloord 
Beslu i t : Dit voorstel is vervallen, het wordt In het eerstvolgende RTG opnieuw 
geagendeerd. 

1. In te stemmen met het voornemen de toplaag van Golfbaan Emmeloord te 
verbeteren/revitaliseren; 

2. Een budget van maximaal € 420.000 beschikbaar te stellen ten behoeve van de 
verbetering/optimalisatie van de toplaag van de Golfbaan Emmeloord; 

3. Het benodigde budget op te nemen in de primitieve begroting 2018-2021. 

12. | Vaststel len beleidsvisie Voorzien in Vastgoed 
Beslu i t : zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen aangenomen 

1. In te stemmen met het beleidsplan Voorzien in Vastgoed; 
2. Op basis van de ambitie en kaders zoals geformuleerd in het beleidsplan Voorzien in 

Vastgoed het college opdracht te geven het Uitvoeringsplan VIV op te stellen; 
3. De 12e begrotingswijziging van 2017 vast te stellen. 
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13. I Vaststel len Beeldkwaliteitsplan Centrumplan Emmeloord (katern B) 
Beslu i t : aangenomen 

1. Het Beeldkwaliteitsplan "Centrumplan Emmeloord", ongewijzigd vast te stellen als 
onderdeel van de gemeentelijke welstandsnota; 

2. Het Beeldkwaliteitsplan "Centrumplan Emmeloord" van toepassing te verklaren op de 
bestemmingsplannen: 

• Bos en Gaarde, Verzorgingshuis Golfslag e.o. (NL.IMRO.0171000000.404) 
• Emmeloord Centrum 1 (NL.IMRO.0171000000.100) 
• Emmeloord, Centrum - herziening 2010 (NL.IMRO.0171.BP00515) 
. Emmeloord, de Deel - Stadshart (NL.IMRO.0171.BP00512); 
3. Het Beeldkwaliteitsplan "Beeldkwaliteitsplan Emmeloord - Centrum" van 17 januari 

2016 in te trekken. 

Voor : 23 CDA, CU-SGP, PU, VVD, dhr. Lammers (ONS), PvdA-GL, D66 
Tegen: 4 SP, mw. Werkman (ONS), dhr. Van de Beek (ONS) 

De fractie van SP heeft een amendement (2017-10-13a) "Beeldkwaliteitsplan, bestrating 
Korte Achterzijde" ingediend. 
Beslu i t : verworpen 
Voor : 5 SP, ONS, 
T e g e n : 2 2 CDA, CU-SGP, PU, VVD, PvdA-GL, D66 

14. | Afsluiten grondexploitatie stadshart Emmeloord (complex 80 ) 
Beslu i t : zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen aangenomen 

1. Het grondexploitatiecomplex Stadshart Emmeloord af te sluiten door: 
a. Het exploitatiecomplex duurzaam af te waarderen tot de getaxeerde marktwaarde 

van € 3.485.000,-. 
b. De getroffen verliesvoorziening ad € 5.511.452,- in te zetten om deze afwaardering 

te dekken. 
c. De vigerende grondexploitatie Stadshart Emmeloord uit exploitatie te nemen en deze 

te rubriceren onder de materiële vaste activa; 
2. De 10 e wijziging van de Program ma beg roting 2017 vast te stellen. 

15. | Vaststel len Programmaexploitatie Centrumplan Emmeloord (katern D) 
Beslu i t : aangenomen 

1. De Programmaexploitatie Centrumplan Emmeloord (katern D = grondexploitatie en 
niet-grondexploitatiedeel) vast te stellen. 

2. De te treffen verliesvoorziening te dekken uit de algemene reserve grondexploitaties. 
3. Voor het niet-grondexploitatiedeel een budget beschikbaar te stellen van 

€1.519.472,-. 
4. Het planschattingsbedrag ad € 923.059 te oormerken binnen de algemene reserve 

grondexploitaties. 
5. De reeds in de algemene reserve grondexploitaties geoormerkte middelen voor 

bovenwijkse investeringen ad € 489.128 beschikbaar te stellen. 
6. Het getroffen krediet voor voorbereidingskosten Centrumplan Emmeloord te 

beëindigen. 
7. De l l e wijziging van de Program ma beg roting 2017 vast te stellen. 

Voor : 22 CDA, CU-SGP, PU, W D , PvdA-GL, D66, 
Tegen: 5 SP, ONS, 
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De fractie van SP heeft een amendement (2017-10-15a) "Programmaexploitatie, 
bestrating Korte Achterzijde" ingediend. 
Dit amendement is ingetrokken. 

De fractie van ONS heeft een amendement (2017-10-15b) "grondopbrengsten 
Jumboplein" ingediend. 
Besluit: verworpen 
Voor: 7 dhr. Van Dijk (CU-SGP), SP, ONS, dhr. Van der Velde (PvdA-GL) 
Tegen: 20 CDA, CU-SGP (m.u.v. dhr. Van Dijk), PU, WD, dhr. Hekkenberg (PvdA-GL) 
D66. 
Met aantekening van het feit dat dhr. Van Dijk zich heeft vergist. 

16. Verordening voor een BIZ (Bedrijven Investerings Zone) in Emmeloord 
Centrum 

Besluit: zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen aangenomen 

1. In te stemmen met de "verordening op de heffing en invordering van een BIZ-
bijdrage voor de bedrijveninvesteringszone centrumgebied Emmeloord 2018" 

2. De verordening te publiceren en in werking te laten treden zo spoedig mogelijk nadat 
uit een meting is gebleken dat er genoeg draagvlak is onder de ondernemers. 

3. Met instemming kennis te nemen van het meerjarenbeleidsplan en de Indicatieve 
meerjarenbegroting van de stichting Centrummanagement. 

17. | Duurzaamheidslening 2017 
Besluit: zonder hoofdelijke stemming aangenomen, met aantekening van het feit dat de 
fractie van W D tegen het voorstel is. 
De Verordening Duurzaamheidslening gemeente Noordoostpolder vast te stellen. 

De fractie van PvdA-GL heeft een amendement (2017-10-17a) "verbreding 
duurzaamhedslening" ingediend 
Besluit: aangenomen 
Voor: 18 CDA, CU-SGP, SP, PvdA-GL, D66 
Tegen: 8 PU, WD, ONS 

De fractie van PvdA-GL heeft een amendement (2017-10-17b) "vereenvoudiging 
duurzaamheidslening" ingediend 
Besluit: verworpen 
Voor: 11 CU-SGP, SP, PvdA-GL, D66, 
Tegen: 15 CDA, PU, VVD, ONS 

18. | Ontwikkelagenda minimabeleid 
Besluit: zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen aangenomen 

1. Draagvlak uit te spreken voor de bijgevoegde ontwikkelagenda Krachtig tegen 
Armoede en het verder uitwerken van deze agenda. 

2. Besluiten om te onderzoeken welke alternatieve invulling voor de meedoen-regeling 
gevonden kan worden die beter passend is en die het meedoen aan de samenleving 
meer stimuleert. 

3. Besluiten om de werkwijze van de overige bestaande regelingen tegen het licht te 
houden en waar nodig aan te passen. 

4. Besluiten om binnen het thema 'kinderen in armoede' te onderzoeken op welke 
manier de extra middelen die we vanuit het Rijk ontvangen voor deze doelgroep het 
beste ingezet kunnen worden. 
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19. I Sluitende aanpak jongeren 
Beslu i t : zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen aangenomen 

1. In te stemmen met de sluitende aanpak jongeren; 
2. Een budget van € 300.000 beschikbaar te stellen voor de inkoop van re-

integratietrajecten voor jongeren, voor en na rato van de periode augustus 2017 tot 
en met jul i 2019; 

3. Een budget beschikbaar te stellen van € 134.000 voor de aanstelling van 1 fte 
klantmanagement jongeren, voor en na rato van de periode augustus 2017 tot en 
met jul i 2019; 

4. De 9 e wijziging van de programmabegroting 2017 vast te stellen. 

20. | Afscheid raadslid dhr. G .J .J . van der Wal (CDA) 
Dhr. Van der Wal neemt vanwege een verhuizing afscheid als raadslid. 

21. Sluiting 
De voorzitter sluit om 23:00 uur de vergadering. 

Aldus besloten in de vergadering 
Van 13 november 2017. 

De griffier, de voorzitter. 
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