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Besluitenlijst gemeenteraad 
Noordoostpolder

gemeente

NOORDOOSTPOLDER
RAAD

Vergadering van de gemeenteraad 8 juli 2019
Aanwezig: voorzitter 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) (vanaf punt 4), H J. Lambregtse (CU-SGP), 
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), B. Wielenga (VVD) en (vanaf 
punt 3a) M.A. Mulder.

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

Afwezig: raadsleden De heer HJ. Lambregtse.

01 Opening en mededelingen
De voorzitter opent de vergadering om 13.30 uur.
De heer H.J. Lambregtse (CU-SGP) is afwezig.
De heer Bouman deelt mee dat de heer Lammers het raadswerk voorlopig heeft 
neergelegd vanwege zijn fysieke gesteldheid.

02 Vaststellen agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. Punt 3a wordt toegevoegd.

03a Installatie tijdelijk raadslid ONS
De heer M. A. Mulder is geïnstalleerd als tijdelijk raadslid.

03 Benoeming nieuw burgerraadslid CU-SGP
Met het afleggen van de eed is mevrouw S.D.M. Versprille benoemd als burgerraadslid 
en tevens als lid van de raadscommissie Samenlevingszaken.

04 Benoeming plaatsvervangend griffiers
Met het afleggen van de belofte is mevrouw I.S.M. Cornelissen benoemd tot eerste 
plaatsvervangend griffier voor de duur van 1 jaar.

Met het afleggen van de belofte is mevrouw E.J.M. Kroon benoemd tot tweede 
plaatsvervangend griffier voor de periode van 1 jaar.

05 Besluitenlijst 3 juni 2019
De besluitenlijst van 3 juni 2019 wordt ongewijzigd vastgesteld.

06 Ingekomen stukken
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De ingekomen stukken worden conform het voorstel afgehandeld.

07 Vragenhalfuur
De volgende vragen zijn gesteld:

vragen over de flitsvergunning voor de silo's in Bant (gesteld door de heer Van
Steen, namens alle fracties);
vraag over ecologisch bermbeheer (door ONS);
vraag over De Golfslag (door PvdA).

08 Verordening klankbordgesprekken burgemeester en gemeenteraad 2019
Besluit: zonder hoofdeiijke stemming met algemene stemmen aangenomen.
1. Een commissie klankbordgesprek burgemeester en gemeenteraad in te stellen;
2. De verordening klankbordgesprek burgemeester en raad vast te stellen.

09 OFGV jaarstukken 2018, begrotingswijziging 2019 en ontwerpbegroting 
2020

Besluit: zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen aangenomen.
1. Kennis te nemen van de voorlopige jaarstukken 2018 van de OFGV;
2. Kennis te nemen van de voorgestelde route en planning van de jaarcijfers tot en

met "Definitieve resultaatbestemming" in het AB van de OFGV;
3. Een zienswijze in te dienen op de begrotingswijziging 2019 en de 

ontwerpbegroting 2020.

10 Zienswijze begroting 2020 Veiligheidsregio Flevoland
Besluit: zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen aangenomen.
IA Kennis te nemen van de jaarrekening 2018;
1B Kennis te nemen van de begrotingswijzigingen 2019;
1C In te stemmen met de zienswijze op de Programmabegroting 2020 en 

meerjarenbegroting 2021-2023 ('programmabegroting 2020);
1D Instemmen met de vijftiende wijziging van de programmabegroting 2019;
2. De veiligheidsregio op de hoogte brengen van de zienswijze van de 

gemeenteraad van de gemeente Noordoostpolder.

11 Verklaring van geen bedenkingen - Nieuwlandseweg 2 Marknesse
Besluit: zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen aangenomen.
1. (Ontwerp) verklaring van geen bedenkingen (vvgb) afgeven voor het oprichten 

van een glastuinbouwbedrijf op het perceel Nieuwlandseweg 2 te Marknesse;
2. Indien geen zienswijzen naar voren worden gebracht die betrekking hebben op 

de vvgb, wordt deze geacht te zijn verleend door uw raad.

12 Vaststelling Bestemmingsplan 'Marknesse, uitbreiding bedrijventerrein'
Besluit: zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen aangenomen.
1. Het bestemmingsplan 'Marknesse, uitbreiding bedrijventerrein' gewijzigd vast te 

stellen;
2. Het plan met planidentificatienummer NL.IMR0.0171.BP00511-VS01 vast te 

leggen, waarbij gebruik is gemaakt van de ondergrond BGT-BRK september 
2017;

3. In plaats van het vaststellen van een exploitatieplan, de grondexploitatiecomplex 
inclusief de grondexploitatiebegroting 'Marknesse uitbreiding bedrijventerrein' 
vast te stellen;

4. Het bestemmingsplan 'Marknesse uitbreiding bedrijventerrein' overeenkomstig 
artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend te maken.
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13 Herziening en Meerjarenperspectief Grondexploitaties 2019 en aanleg 4e 
poot rotonde

Besluit: zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen aangenomen.
1. De Herziening en Meerjarenperspectief Grondexploitaties 2019 vaststellen;
2. Een budget beschikbaar te stellen van in totaal € 165.000,- voor de aanleg van 

de 4e poot van de aan te leggen rotonde op het kruispunt Muntweg/Kuinderweg;
3. Een tweetal afschrijvingsreserves vormen ten behoeve van de aanleg van de 4e 

poot van de aan te leggen rotonden nabij het kruispunt Muntweg/Kuinderweg;
4. De 11e wijziging van de programmabegroting 2019 vaststellen.

14 Jaarstukken 2018
Besluit: zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen aangenomen.
1. Het jaarverslag en de jaarrekening over het dienstjaar 2018 vaststellen;
2. Hierbij het positieve resultaat ad € 750.694,- conform vastgesteld beleid als volgt 

te bestemmen:
Toevoeging aan de Reserve beleidsplan € 750.694,-

De fracties van de PvdA, SP, CU-SGP en D66 hebben motie 2019-07-14a 'Inclusie, taal 
en integratie' ingediend.
Besluit: aangenomen.
Voor: 25 (CDA, CU-SGP, VVD, ONS, SP, PvdA, D66, GL en mevouw Heerspink van de 
PU)
Tegen: 3 (de heer Van Steen, de heer Swart en de heer Dieleman van de PU)

De fracties van de SP en ONS hebben motie 2019-07-14b 'Social Firm' ingediend.
Deze motie is ingetrokken na toezegging van het college.

De fractie van de ONS heeft motie 2019-07-14c 'Exploitatie Emmeloord Centrum' 
ingediend.
Deze motie is ingetrokken.

De fracties van de D66, ONS en GL hebben motie 2019-07-14d 'Indicatoren en 
kengetallen' ingediend.
Deze motie is ingetrokken na toezegging van het college.

15 Voorjaarsrapportage 2019
Besluit: zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen aangenomen.
1. De voorjaarsrapportage 2019 vaststellen;
2. De reserve Sociaal Economische Ontwikkeling instellen;
3. De 14e wijziging van de programmabegroting 2019 vaststellen waarin de

financiële consequenties van deze voorjaarsrapportage zijn opgenomen.

16 Perspectiefnota 2020-2023
Besluit: zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen aangenomen.
Vaststellen van de perspectiefnota 2020-2023.
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De fracties van de CU-SGP en SP hebben motie 2019-07-16a 'Enexis' ingediend.
Besluit: verworpen.
Voor: 12 (CU-SGP, ONS, SP, de heer Van Os en mevrouw Lindenbergh van de VVD en 
de heer Van Erp van het CDA)
Tegen: 16 (PU, PvdA, GL, D66, de heer Wielenga en mevrouw Verduin-de Vries van de 
VVD, de heer Goos, de heer Bus, mevrouw Goelema, de heer Groen en mevrouw Schot 
van het CDA)

De fractie van de GL heeft motie 2019-07-16b 'Circulaire Economie' ingediend.
Besluit: aangenomen.
Voor: 20 (CDA, CU-SGP, ONS, SP, PvdA, GL en D66)
Tegen: 8 (VVD en PU)

De fractie van de PvdA heeft motie 2019-07-16c 'Coffeeshop' ingediend.
Deze motie is ingetrokken.

De fracties van de CU-SGP en D66 hebben motie 2019-07-16d 'Kerkenvisie' ingediend.
Besluit: aangenomen.
Voor: 23 (CDA, CU-SGP, PU, ONS, PvdA, GL, D66 en mevrouw Hoekstra van de SP) 
Tegen: 5 (WD en en mevrouw v.d. Sluis van de SP)

De fracties van de ONS en VVD hebben motie 2019-07-16e 'Taaleis' ingediend.
Deze motie is ingetrokken.

De fractie van de CDA heeft motie 2019-07-16f 'Onderhoud buitenwegen' ingediend.
Deze motie is aangehouden, in afwachting van de memo die wethouder 
Simonse heeft toegezegd.

De fractie van de SP heeft motie 2019-07-16g 'Toegankelijkheid gemeentehuis' 
ingediend.
Deze motie is ingetrokken na uitleg door de wethouder Wijnants.

De fracties van de ONS en CDA hebben motie 2019-07-16h 'Biodiversiteit' ingediend.
Deze motie is tijdens de vergadering aangepast en daarna ingetrokken omdat 
het college heeft toegezegd dat zij hem overneemt.

De fracties van de CDA en D66 hebben motie 2019-07-16i 'Woningaanbod voor 
jongeren' ingediend.
Deze motie is ingetrokken na de toezeggen van het college dat zij hem 
overneemt.

De fractie van de VVD heeft motie 2019-07-16j 'Subsidie Flevomeer Bibliotheek' 
ingediend.
Besluit: aangenomen.
Voor: 19 (CDA, CU-SGP, PU, PvdA, GL en D66)
Tegen: 9 (VVD, ONS en SP)

De fracties van de CU-SGP en ONS hebben motie 2019-07-16k'Centraal verzamelpunt 
gesch. NOP' ingediend.
Besluit: met algemene stemmen aangenomen.

De fracties van de SP en VVD hebben motie 2019-07-16L 'Krachtig tegen armoede' 
ingediend.
Deze motie is ingetrokken.

De fractie van de CU-SGP heeft motie 2019-07-16m 'Ondersteuning mantelzorgers' 
ingediend.
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Besluit: aangenomen.
Voor: 19 (CU-SGP, WD, PU, SP, PvdA, GL en D66)
Tegen: 9 (CDA en ONS)

De fractie van de WD heeft motie 2019-07-16n 'Meerjarenperspectief' ingediend.
Deze motie is ingetrokken na de toezeggen van het college dat zij hem 
overneemt.

De fracties van de CU-SGP en PvdA hebben motie 2019-07-16O 'AB-vergaderingen Gr- 
en'.
Deze motie is ingetrokken na de toezeggen van het college dat zij hem 
overneemt.

De fractie van de SP heeft motie 2019-07-16p 'Alcoholvrij vergaderen' ingediend.
Besluit: verworpen
Voor: 7 (CU-SGP, SP en mevrouw Schrijver van GL)
Tegen: 21 (CDA, WD, PU, ONS, PvdA, D66 en de heer Hekkenberg van GL)

De fractie van de ONS heeft motie 2019-07-16q 'Subsidieplafonds' ingediend.
Besluit: verworpen 
Voor: 5 (ONS en PvdA)
Tegen: 23 (CDA, CU-SGP, WD, PU, SP, GL en D66)

17 Bestemmingsplan 'Parapluplan parkeren'
Besluit: zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen aangenomen.
1. Het bestemmingsplan 'Parapluplan parkeren' met planidentificatienummer 

NL.IMR0.0171.BP00628-VS01 (ondergrond BGT, 6 september 2018) vast te 
stellen;

2. Geen exploitatieplan vast te stellen.

18 Sluiting
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