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Besluitenlijst gemeenteraad Noordoostpolder gemeente
______________________________________________________  NOORDOOSTPOLDER

RAAD
Vergadering van de gemeenteraad 4 juli 2022
Aanwezig: voorzitter de heer R.T. de Groot (burgemeester)

Afwezig:

griffier de heer R.F. Wassink

raadsleden de dames S.G. Bosman (ONS), A. Evers (PU), M.T. Goelema (CDA), 
A.L. Heerspink (PU), G.P. Knijnenberg-Alblas (CU-SGP), Y. Knobbout 
(PU), G. Lambregtse-Baan (CU-SGP), L. Mulder (PvdA), M.B.W. 
Uitdewilligen (CDA), H M. Wiedijk (ONS) en S.J. Schrijver (GL) en de 
heren B.J. Aling (ONS), S. de Boer (CU-SGP), J.B.M. Bus (CDA), T.J. 
van Dijk (CU-SGP), L. Geerts (CDA), J.M. Halma (WD), H.M. 
Hekkenberg (GL), Y.M. van der Horst (CU-SGP), A. Kromkamp (WD),
L. H.M. Lammers (ONS), T.E. Langenberg (PU), J.L.P. van Os (WD), 
J.W. Simonse (CU-SGP), M. van der Slikke (CDA), A. Tuinenga (PU) en
M. W. van Wegen (D66)

wethouders mevrouw S. Werkman (ONS) en de heren T. Gillissen (PvdA) en T. van 
Steen (PU)
Wethouder L. Verduin (WD) en de heren W.C. Haagsma (PU) en H. 
van der Linde (PvdA)

01 Opening en mededelingen
De voorzitter opent om 13.33 uur de vergadering.

02 Vaststelling agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

03 Installatie nieuw raadslid fractie ONS Noordoostpolder en benoeming en
installatie nieuw commissielid fractie WD

Mevrouw S.G. Bosman wordt namens de fractie van ONS als raadslid geïnstalleerd en de heer A.E. 
ten Napel wordt namens de fractie van WD benoemd en geïnstalleerd.

04 Besluitenlijsten raadsvergaderingen 30 en 31 mei 2022
De besluitenlijsten van de raadsvergaderingen van 30 mei en 31 mei 2022 worden ongewijzgd 
vastgesteld.

05 Lijst ingekomen stukken
De ingekomen stukken conform het voorstel af te handelen.

06 Vragenhalfuur
De volgende vraag is gesteld:

Voorgenomen sloop woningen Rietstraat en Zeebiesstraat en algemeen beleid gebouwen 
met grote cultuurhistorische waarde (de heer M.W. van Wegen; D66)

07 Bestemmingsplan 'Landelijk gebied, Zwijnsweg 24-1 te Ens'
Besluit: zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen aangenomen. De heer H.M. 
Hekkenberg (GL) neemt geen deel aan de beluitvorming.

1. Aan het perceel Zwijnsweg 24-1 te Ens een woonbestemming toe te kennen en een extra 
woning en een B & B toe te staan;

2. In te stemmen met de Nota samenvatting en beantwoording zienswijzen 
ontwerpbestemmingsplan ‘Landelijk gebied, Zwijnsweg 24-1 te Ens’;

3. Het bestemmingsplan 'Landelijk gebied, Zwijnsweg 24-1 te Ens' gewijzigd vast te stellen;
4. Voor het bestemmingsplan het planidentificatienummer NL.IMR0.0171.BP00662-VS01 en 

de gebruikte ondergrond (BGT-BRK mei 2022) vast te leggen;
5. Geen exploitatieplan vast te stellen.
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08 Aankoop perceel Klutenweg 18 Bant
Besluit: zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen aangenomen.

1. Een budget beschikbaar te stellen voor een van bedrag van € 5.831.250,- inclusief k.k. en 
overdrachtsbelasting/BTW voor de verwerving van perceel F 634 en de bekostiging van de 
aanleg van een kavelpad;

2. De 16e wijziging van de programmabegroting 2022 vast te stellen.

09 Verantwoording fractiebudgetten 2021 en eerste kwartaal 2022
Besluit: zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen aangenomen.
De verantwoording van de fractiebudgetten over 2021 en over het eerste kwartaal 2022 vast te 
stellen.

10 Herziening en Meerjarenperspectief Grondexploitaties 2022 
Besluit: zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen aangenomen.
De Herziening en Meerjarenperspectief Grondexploitaties 2022 vast te stellen.

11 Tweede clusterbegrotingswijziging 2022
Besluit: zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen aangenomen.

1. De 2e clusterkwartaalbegrotingswijziging 2022 vast te stellen;
2. De 15e wijziging van de programmabegroting 2022 vast te stellen.

12 Jaarrekening GGD 2021
Besluit: zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen aangenomen.

1. In te stemmen met de jaarrekening 2021 van de GGD Flevoland;
2. De bijgevoegde zienswijze kenbaar te maken.

13 Individuele studietoeslag gemeente Noordoostpolder 
Besluit: zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen aangenomen.
De Participatieverordening Noordoostpolder 2018 gewijzigd vast te stellen.

14 Jaarstukken 2021
De fractie van CU-SGP heeft amendement 2022-07-14a 'Lastendruk en koopkracht’ aangekondigd, 
maar niet ingediend.

De fractie van CU-SGP heeft amendement 2022-07-14b ‘Energietoeslag’ ingediend mede 
ondertekend door de fracties van CDA, GL en PvdA.
Dit amendement is aangenomen.
Voor: 15 (CDA, CU-SGP, PvdA, GL, D66)
Tegen: 12 (PU, WD, ONS)

Besluit:
1. Het jaarverslag en jaarrekening over het dienstjaar 2021 (gewijzigd) vast te stellen.
2. Hierbij het positieve resultaat van € 7.532.963 over 2021 als volgt te bestemmen:

a. Een bedrag van € 244.999 toe te voegen aan de reserve beleidsplan - oormerk Covid- 
19;

b. Een bedrag van € 472.000 toe te voegen aan de reserve beleidsplan - oormerk 
Erfgoeddeal;

c. Een bedrag van € 500.000 toe te voegen aan de reserve beleidsplan - oormerk 
risicoreserve onzekerheden sociaal domein;

d. Een bedrag van € 50.000 toe te voegen aan de reserve beleidsplan - oormerk plan van 
aanpak activiteiten voor thuiswonende mensen met dementie;

e. Een bedrag van € 200.000 toe te voegen aan de reserve beleidsplan - oormerk 
risicoreservering energietoeslag, vanwege de verhoging van de inkomensgrens 
naar 130% in te zetten wanneer de beschikbaar gestelde rijksbijdrage 
onvoldoende blijkt; dit oormerk vervalt zodra blijkt dat de risicoreservering niet is 
benodigd;

f. Het overige saldo toe te voegen aan de reserve beleidsplan.
Voor: 27 (CDA, CU-SGP, PU, WD, ONS, PvdA, GL, D66)
Tegen:0
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De fracties van Politieke Unie en CU-SGP dienen motie 2022-07-14a ’Lastendruk en beperking 
afvalstoffenheffing’ ingediend.
Deze motie is overgenomen door het college.

De fractie van CU-SGP dient motie 2022-07-14b 'Meldingen Veilig Thuis’ ingediend, mede 
ondertekend door de fractie van de Politieke Unie.
Deze motie is aangenomen.
Voor: 21 (CU-SGP (5; mevrouw G.P. Knijnenberg-Alblas onthoudt zich van stemming), PU, WD, 
ONS, PvdA, GL, D66)
Tegen: 5 (CDA)

15 Het perspectief
Besluit:

1. In afwijking van Artikel 4 lid 1 van de Financiële beheersverordening gemeente 
Noordoostpolder dit jaar geen perspectiefnota vast te stellen;

2. De perspectiefnota 2023-2026, het coalitieakkoord 2022-2026 en de Memo op de 
perspectiefnota, te beschouwen als bouwstenen voor het opstellen van de begroting 2023- 
2026;

3. De voorlopige subsidie- en bijdrageplafonds 2023 uit de perspectiefnota 
(paginanummers 11 -18) vastte stellen.

Voor: 27 (CDA, CU-SGP, PU, WD, ONS, SP, PvdA, GL, D66)
Tegen:0

De fractie van CU-SGP heeft motie 2022-07-15a 'Kansrijke start’ ingediend mede ondertekend door 
de fracties van CU-SGP, GL en ONS.
Deze motie is aangenomen.
Voor: 27 (CDA, CU-SGP, PU, WD, ONS, PvdA, GL, D66)
Tegen:0

De fractie van CU-SGP heeft motie 2022-07-15b 'Energiebesparing prioriteit’ (gewijzigd) ingediend, 
mede ondertekend door de fractie van GL.
Deze motie is aangenomen.
Voor: 18 (CDA, CU-SGP, WD, PvdA, GL, D66)
Tegen: 9 (PU, ONS)

De fractie van CU-SGP heeft motie 2022-07-15c ‘OZB sociale instellingen’ ingediend, mede 
ondertekend door de fractie van CDA.
Deze motie is aangenomen.
Voor: 14 (CDA, CU-SGP, GL, D66)
Tegen: 13 (PU, WD, ONS, PvdA)

De fractie van CU-SGP heeft motie 2022-07-15d ‘Plan van aanpak kleine boerderijwindmolens’ 
(gewijzigd) ingediend, mede ondertekend door de fracties van CDA en GL.
Deze motie is aangenomen.
Voor: 23 (CDA, CU-SGP, PU, ONS, GL, D66)
Tegen: 4 (WD, PvdA)

De fractie van CU-SGP heeft motie 2022-07-15e ‘Gezonde en klimaatadaptieve woonwijken’ 
ingediend.
Deze motie is aangenomen.
Voor: 24 (CDA, CU-SGP, PU, ONS, PvdA, GL, D66)
Tegen: 3 (WD)

De fractie van CDA heeft motie 2022-07-15f 'Sport en bewegen in de openbare ruimte’ ingediend, 
mede ondertekend door de fractie van PU.
Deze motie is overgenomen door het college.

De fractie van GL heeft motie 2022-07-15g ‘Meer budget voor preventie’ ingediend, mede 
ondertekend door de fractie van CDA.
Deze motie is aangenomen.
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Voor: 14 (CDA, CU-SGP, de heer A. Kromkamp (geeft na de stemming aan dat hij bedoeld heeft 
tegen te stemmen; WD), GL).
Tegen: 13 (PU, ONS, WD (2), PvdA, D66).

De fractie van GL heeft motie 2022-07-15h 'Inkomensgrens armoedebeleid naar 130%’ ingediend. 
Deze motie is ingetrokken na een toezegging door het college.

De fractie van GL heeft motie 2022-07-15i ‘Routekaart voor verduurzamen gemeentelijk vastgoed’ 
ingediend, mede ondertekend door de fractie van D66.
Deze motie is ingetrokken na een toezegging door het college.

De fractie van GL heeft motie 2022-07-15j ‘Gascrisis’ ingediend, mede ondertekend door de fractie 
van D66.
Deze motie is aangenomen.
Voor: 27 (CDA, CU-SGP, PU, WD, ONS, PvdA, GL, D66)
Tegen:0

De fractie van CU-SGP heeft motie 2022-07-15k ‘Pumptrackbaan’ ingediend, mede ondertekend 
door de fractie van D66.
Deze motie is aangenomen.
Voor: 14 (CDA, CU-SGP, GL, D66)
Tegen: 13 (PU, WD, ONS, PvdA)

De fractie van CDA heeft motie 2022-07-151 ‘Starters op de woningmarkt’ ingediend.
Deze motie is aangenomen.
Voor: 14 (CDA, CU-SGP, GL, D66)
Tegen: 13 (PU, WD, ONS, PvdA)

De fractie van PU heeft motie 2022-07-15m ‘Sociaal Loket’ ingediend.
Deze motie is overgenomen door het college.

16 Bestemmingsplan 'Emmeloord, Emmelhage - fase 2b'
Besluit:

1. In het plangebied ‘Emmelhage - fase 2b’ 18 Startblockwoningen toe te staan;
2. In te stemmen met de ‘Nota samenvatting en beantwoording zienswijzen 

ontwerpbestemmingsplan ‘Emmeloord, Emmelhage - fase 2b’;
3. Het bestemmingsplan 'Emmeloord, Emmelhage - fase 2b‘ vast te stellen;
4. Voor het bestemmingsplan het planidentificatienummer NL.IMR0.0171.BP00682-VS01 en 

de gebruikte ondergrond (BGT-BRK februari 2022) vast te leggen;
5. Geen exploitatieplan vast te stellen.

Voor: 22 (CDA, CU-SGP (5; de heerT.J. van Dijk onthoudt zich van stemming), PU, WD, PvdA, 
GL, D66)
Tegen: 4 (ONS)

17 Motie Help het platteland gaat ten onder (CDA)
De fractie van CDA heeft motie 2022-07-17 ‘Help het platteland gaat ten onder’ ingediend.
Deze motie is aangenomen.
Voor: 23 (CDA, CU-SGP, PU, WD, ONS)
Tegen: 4 (PvdA, GL, D66)

De fractie van D66 heeft motie 2022-07-17b Toekomstperspectief voor de boeren’ ingediend.
Deze motie is verworpen.
Voor: 4 (PvdA, GL, D66)
Tegen: 23 (CDA, CU-SGP, PU, WD, ONS)

18 Benoeming (plv.) commissievoorzitters en lid agendacommissie 
Besluit:

1. Het volgende lid te benoemen tot commissievoorzitter: mevrouw S. J. Schrijver (GL);
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2. De volgende leden tot plaatsvervangend commissievoorzitters te benoemen: mevrouw 
M.B.W. Uitdewilligen (CDA) en de heren T.J. Van Dijk (CU-SGP) en L.H.M. Lammers 
(ONS).

3. Het volgende lid te benoemen als lid van de agendacommissie: mevrouw S.J. Schrijver 
(GL);

Dit besluit treedt in werking met ingang van heden.
Voor: 27 (CDA, CU-SGP, PU, WD, ONS, SP, PvdA, GL, D66)
Tegen:0

19 Sluiting
De voorzitter sluit om 21.10 uur de vergadering.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 19 september 2022.
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