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Vergadering van de gemeenteraad 16 februari 2022

Aanwezig: voorzitter 
griffier 
raadsleden

wethouders

Afwezig:

de heer R.T. de Groot (burgemeester) 

de heer R.F. Wassink

de dames M.T. Goelema (CDA), A.L. Heerspink (PU), J. Deen (PU),
T G. Hoekstra (SP), G.P. Knijnenberg-Alblas (CU-SGP), H. Schot (CDA), 
S.J. Schrijver (GL), D. van Sluijs (SP), L. Verduin (WD) en S. Werkman 
(ONS) en de heren B.J. Aling (ONS), S. de Boer (CU-SGP; tot en met 
agendapunt 10), J.B.M. Bus (CDA), 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), J. Hofland (WD), H.J. Lambregtse (CU-SGP), L.H.M. Lammers 
(ONS), T E. Langenberg (PU), H. van der Linde (PvdA), Y.M. Mahmoud 
(CU-SGP), J.L.P. van Os (WD), M.W. van Wegen (D66) en B. Wielenga 
(WD)
mevrouw M.B.W. Uitdewilligen (CDA) en de heren W C. Haagsma (PU), 
J.W. Simonse (CU-SGP) en J.E. Wijnants (WD) 
de heren T. van Steen (PU) en R. van der Velde (PvdA) en S. de Boer 
(CU-SGP; vanaf agendapunt 11)

01 Opening en mededelingen
De voorzitter opent de vergadering om 19:33 uur.

02 Vaststelling agenda
Er worden twee moties vreemd aan de orde van de dag toegevoegd aan de agenda:

Motie Meer vertier en plezier (WD) (agendapunt 12)
Motie Samen op weg naar een bruisender nachtleven (D66) (agendapunt 13)

De agenda wordt gewijzigd vastgesteld.

03 Besluitenlijst 31 januari 2022
De besluitenlijst van de raadsvergadering van 31 januari 2022 wordt ongewijzigd vastgesteld.

04 Lijst ingekomen stukken
De lijst ingekomen stukken wordt conform het voorstel afgehandeld.

05 Vragenhalfuur
De volgende vraag is gesteld:

Faillissement Flevostate (mevrouw A.L. Heerspink, PU)

06 Inzet middelen Nationaal Programma Onderwijs
Besluit: zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen aangenomen.

1. De beschikbaar gestelde middelen voor het Nationaal Programma Onderwijs ad
€ 1.055.811 in te zetten voor het terugdringen van mogelijke achterstanden bij jeugdigen op 
alle leefgebieden;

2. De 11e wijziging van de programmabegroting 2022 vast te stellen.

07 Evaluatie Pilot tussentijdse rapportages
Besluit: zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen aangenomen.
In te stemmen met het Voorstel behandeling tussentijdse rapportages 2022, dat bestaat uit de 
volgende onderdelen:

1. in afwijking van art. 6 van de Financiële beheersverordening presenteert het college in 2022 
direct na het zomerreces een Bestuursrapportage over het eerste halfjaar, in plaats van de 
Voor- en Najaarsrapportages;

2. het college bereidt een vernieuwde Financiële beheersverordening voor waarin deze werkwijze 
wordt voortgezet.
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08 Bestemmingsplan Marknesse zuid - fase 4
Besluit: zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen aangenomen.

1. Het bestemmingsplan 'Marknesse Zuid - fase 4’ gewijzigd vast te stellen;
2. Voor het bestemmingsplan het planidentificatienummer NLIMR0.0171.BP00680-VS01 

en de gebruikte ondergrond (BGT-BRK juli 2021) vast te leggen;
3. De beeldkwaliteitseisen uit bijlage 1 van de toelichting van het bestemmingsplan vast te 

stellen als aanpassing van de gemeentelijke welstandsnota;
4. Geen exploitatieplan als bedoeld in afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening vast te 

stellen;
5. De grondexploitatie Marknesse fase 4 (complex 87) vast te stellen;
6. De 13e wijziging van de programmabegroting 2022 vast te stellen.

09 Verklaring van geen bedenkingen (WGB) voor een bouwplan voor 19
appartementen en kantoorruimte De Deel 22 te Emmeloord

Besluit:
Een verklaring van geen bedenkingen (vvgb) af te geven voor het bouwen van 19 appartementen 
en kantoorruimte ter hoogte van de Deel 22 in Emmeloord.
Voor: 21 (CDA (5; mevrouw M.T. Goelema onthoudt zich van stemming), CU-SGP, PU, WD, de 
heer B.J. Aling (ONS), GL, D66)
Tegen: 5 (de heer L.H.M. Lammers en mevrouw S. Werkman (ONS), SP, PvdA)

10 1e Clusterbegrotingswijziging 2022 
Besluit:

1. De 1 e clusterbegrotingwijziging 2022 vast te stellen;
2. De 12e wijziging van de programmabegroting 2022 vast te stellen, waarmee de financiële 

consequenties van de 1e clusterbegrotingswijziging in de programmabegroting van 2022 
worden verwerkt.

Voor: 26 (CDA, CU-SGP, PU, WD, de heer B.J. Aling en mevrouw S. Werkman (ONS), SP, PvdA, 
GL, D66)
Tegen: 1 (de heer L.H.M. Lammers (ONS)

11 Motie Inclusiepanel toegankelijkheid (CU-SGP)
De fractie van CU-SGP heeft motie 2022-02-11 'Inclusiepanel toegankelijkheid’ gewijzigd ingediend, 
mede ondertekend door de fracties van GL, D66, PvdA en SP.
Besluit: verworpen
Voor: 11 (mevrouw M.T. Goelema (CDA), CU-SGP, SP, PvdA, GL, D66)
Tegen: 15 (CDA (5), PU, WD, ONS)

12 Motie Meer vertier en plezier (VVD)
De fractie van WD heeft motie 2022-02-13 ‘Meer vertier en plezier’ ingediend.
Besluit: ingetrokken

13 Motie Samen op weg naar een bruisender nachtleven (D66)
De fractie van D66 heeft motie 2022-02-14 ‘Samen op weg naar een bruisender nachtleven' 
ingediend.
Besluit: ingetrokken

Beide moties zijn samengevoegd in een nieuw motie.
De fractie van WD en D66 hebben motie 2022-02-13 ‘Samen op weg naar een bruisender 
nachtleven’ ingediend.
Besluit:
Voor: 26 (CDA, CU-SGP, PU, WD, ONS, SP, PvdA, GL, D66)
Tegen:0

14 Sluiting
De voorzitter sluit om 21.25 uur de vergadering.
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Aldus besloten in de openbare vergadering van 28 maart 2022,
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