
No. 21.0000192-1

Besluitenlijst gemeenteraad gemeente
Noordoostpolder NOORDOOSTPOLDER

RAAD

Vergadering van de gemeenteraad 25 januari 2021

Aanwezig: voorzitter 
griffier

de heer Joh. C. Westmaas (burgemeester) 

de heer R.F. Wassink

raadsleden 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), S. Werkman 
(ONS) en 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), J. Hofland (WD), H.J. Lambregtse (CU-SGP), 
L.H.M. Lammers (ONS), Y.M. Mahmoud (CU-SGP), J.L.P. van Os 
(VVD), T. van Steen (PU), R. van der Velde (PvdA), M.W. van Wegen 
(D66) en B. Wielenga (VVD)

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

Afwezig:

01 Opening en mededelingen
De voorzitter opent de vergadering om 19:30 uur.

02 Vaststelling agenda
Op verzoek van de heer Van der Velde (PvdA) wordt de motie vreemd aan de orde van de dag over 
extra koopzondagen als agendapunt 14 aan de agenda toegevoegd. De agenda wordt gewijzigd 
vastgesteld.

03 Besluitenlijsten van beide raadsvergaderingen van 14 december 2020
De besluitenlijsten van de raadsvergaderingen op 14 december 2020 worden ongewijzigd 
vastgesteld.

04 Lijst ingekomen stukken
Op verzoek van de heer Dieleman (Politieke Unie) wordt de memo Gebiedsbeschrijving 
Waterloopbos (D25) geagendeerd bij de commissie Woonomgeving.
De overige ingekomen stukken worden conform het voorstel afgehandeld.

05 Vragenhalfuur
De volgende vragen zijn gesteld:

Effecten toeslagenaffaire (de heer R. van der Velde; PvdA)

06 Programmabegrotingswijziging MFA Het Klavier Rutten
Besluit: zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen aangenomen.

1. In te stemmen met het opteren voor BTW-belaste verhuur van de ontmoetingsfunctie van de 
MFA Het Klavier;

2. De 11 e wijziging van de programmabegroting 2021 vast te stellen.

07 Bestemmingsplan 'Landelijk gebied, Leemringweg 22 te Kraggenburg'
Besluit: zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen aangenomen.

1. Op het perceel Leemringweg 22 te Kraggenburg een zorgboerderij toe te staan;
2. Hiervoor het bestemmingsplan 'Landelijk gebied, Leemringweg 22 te Kraggenburg' vast te 

stellen;
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3. Voor het bestemmingsplan het planidentificatienummer NL.IMRO.0171 .BP00666-VS01 en de 
gebruikte ondergrond (BGT-BRK april 2020) vast te leggen.

08 Bestemmingsplan 'Landelijk gebied, Hertenweg 8 te Kraggenburg'
Besluit: zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen aangenomen.

1. Op het perceel Hertenweg 8 in Kraggenburg de bestemming van agrarisch naar wonen om te 
zetten;

2. Hiervoor het bestemmingsplan 'Landelijk gebied, Hertenweg 8 te Kraggenburg' vast te 
stellen, tenzij een tijdige zienswijze is/wordt ingediend;

3. Hierbij, als het plan nog ter inzage ligt ten tijde van de besluitvorming, de dag na het einde 
van de inzageperiode laten gelden als vaststellingsdatum en anders de datum van 
besluitvorming;

4. Voor het bestemmingsplan het planidentificatienummer NL.IMRO.0171 .BP00672-VS01 en de 
gebruikte ondergrond (BGT-BRK juni 2020) vast te leggen;

5. Geen exploitatieplan vast te stellen.

09 Ontwikkelstrategie Marknesse Zuid
Besluit: zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen aangenomen.

1. Een voorbereidingskrediet van €50.000 beschikbaar te stellen voor de voorbereiding van 
Marknesse Zuid fase 4;

2. De 8e wijziging van de programmabegroting 2021 vast te stellen.

10 Grondexploitatiecomplex De Stiepe Rutten
Besluit: zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen aangenomen.

1. Het grondexploitatiecomplex, inclusief de grondexploitatiebegroting De Stiepe Rutten vast te 
stellen;

2. Een verliesvoorziening van € 102.282,- te treffen;
3. De 10e wijziging van de programmabegroting 2021 vast te stellen.

11 Verklaring van geen bedenkingen Oud Emmeloorderweg 34 te Ens 
Besluit:

1. Een (ontwerp)verklaring van geen bedenkingen (vvgb) af te geven voor het realiseren van 
een nieuw bedrijfsgebouw aan de Oud Emmeloordweg 34 te Ens.

2. Indien geen zienswijzen naar voren worden gebracht die betrekking hebben op de vvgb, 
deze als verleend aan te merken.

Voor: 27 (CDA, CU-SGP, PU, VVD, ONS, PvdA, GL, D66)
Tegen: 2(SP)

12 Beleidsplan sociaal domein ‘Krachtig Noordoostpolder 2.0’
De fractie van VVD heeft amendement 2021-01-12a ‘Normering overhead- en winstmarges 
zorgaanbieders’ ingediend.
Dit amendement is aangenomen.
Voor: 15 (PU, VVD, ONS, SP, GL)
Tegen: 14 (CDA, CU-SGP, PvdA, D66)

De fractie van PvdA heeft amendement 2021-01-12b ‘Sociale raadslieden’ ingediend.
Dit amendement is aangenomen.
Voor: 29 (CDA, CU-SGP, VVD, PU, ONS, SP, PvdA, GL, D66)
Tegen:0

De fractie van GroenLinks heeft amendement 2021-01-12c Toekenning PGB’ ingediend.
Dit amendement is verworpen.
Voor: 4 (PvdA, GL)
Tegen: 25 (CDA, CU-SGP, VVD, PU ONS, SP, D66)

Besluit (bij amendement gewijzigd):
Het beleidsplan sociaal domein ‘Krachtig Noordoostpolder 2.0’ gewijzigd vast te stellen en daarmee 
het beleidsplan sociaal domein ‘Doe mee en maak elkaar sterk’ van 2015-2018 in te trekken.

De wijzigingen in het beleidsplan betreffen:



a. de toevoeging van een derde punt onder 3.5 Kader 5: Financieel kader:
Normering overhead- en winstmarges
We stellen bij de aanbesteding in het Sociaal Domein een norm vast met betrekking tot de overhead- 
en winstmarges die door gemeente Noordoostpolder gecontracteerde dienstverleners redelijkerwijs 
mogen hanteren.
b. de toevoeging van de cursieve tekst bij 3.2 Kader 2; Eenvoudige toegang tot ondersteuning bij de 
gemeente:
Naast het geven van advies en informatie verwijst het sociaal loket door naar het aanbod algemene 
voorzieningen, de procesbegeiders, het financieel loket, team maatwerk, sociaal-juridische 
hulpverlening of naar het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen.
c. de toevoeging van de cursieve tekst onder Bijlage 10.2: Werkwijze gemeentelijke toegang:
Waar nodig wijst het loket door naar algemene voorzieningen van de partners, naar het team 
Procesbegeleiders voor het organiseren van een planbijeenkomst, naar het Team maatwerk 
(Uitvoering Sociaal Domein) voor een maatwerkvoorziening, naar het Financieel loket voor financiële 
vragen of sociaal-juridische hulpverlening.

Voor: 25 (CDA, CU-SGP, PU, VVD, ONS, GL, D66)
Tegen: 4 (PvdA, SP)
De fractie van WD heeft motie 2021-01-12 ‘Koop lokaal in de zorg’ ingediend.
Deze motie is verworpen.
Voor: 13 (VVD, PU, ONS, SP)
Tegen: 16 (CDA, CU-SGP, PvdA, GL, D66)

13 Wijzigen Algemene Plaatselijke Verordening Noordoostpolder 
Besluit: zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen aangenomen.

1. De Algemene plaatselijke verordening Noordoostpolder vast te stellen;
2. Bepalen dat de Algemene plaatselijke verordening Noordoostpolder op 1 februari 2021 in 

werking treedt;
3. Bepalen dat de Algemene plaatselijke verordening Noordoostpolder, vastgesteld bij 

raadsbesluit van 28 januari 2019 no. 18.0000988 wordt ingetrokken.

14 Motie Extra koopzondagen (PvdA)
De PvdA heeft motie 2021-01-14 ‘Openstelling levensmiddelen winkels in combinatie met de 
avondklok’ in.
Deze motie is verworpen/aangenomen
Voor: 13 (VVD, ONS, SP, PvdA, de heer H.M. Hekkenberg (GL), D66)
Tegen: 16 (CDA, CU-SGP, PU, mevrouw S.J. Schrijver (GL))

15 Sluiting
De voorzitter sluit om 22:20 uur vergadering.

Aldus vastgesteld in de vergaderinb van 01 maart 2021.

De griffier, de voorzitter


