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J.L.P. van Os (VVD), T. van Steen (PU), J.T.J. Swart (PU), R.
van der Velde (PvdA), M.W. van Wegen (D66) en B. Wielenga
(WD)

wethouders mevrouw M.B.W. Uitdewilligen (CDA), de heren W.C. Haagsma
(PU), J.W. Simonse (CU-SGP) en J.E. Wijnants (VVD; vanaf
agendapunt 13)
Afwezig:

mevrouw E. Lindenbergh (VVD) en de heer L.H.M. Lammers
(ONS)

01
Opening en mededelingen
De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur.
02
Vaststellen agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
03
Benoeming burgerraadslid D66 Noordoostpolder
Met het afleggen van de eed is de heer Vermeulen benoemd als burgerraadslid en
tevens als lid van de raadscommissie Bestuur, Financiën en Economie.
04
Besluitenlijst
De besluitenlijst van 6 mei 2019 wordt ongewijzigd vastgesteld.
05
Zngekomen stukken
De ingekomen stukken worden conform het voorstel afgehandeld.
06
Vragenhalfuur
De volgende vragen zijn gesteld:
D66 (dhr. M.W. van Wegen): Diefstal van dure GPS-apparatuur uit landbouwvoertuigen.
PU (dhr. T. van Steen): Uitspraak van de Raad van State in het kader van de PAS.
07

Vaststellen bestemmingsplan 'Landelijk gebied, Hertenpad 2 te
Kraggenburg
Besluit: zonder hoofdelijke stemmen met algemene stemmen aangenomen.
1. Het bestemmingsplan 'Landelijk gebied, Hertenpad 2 te Kraggenburg' vast te
stellen;
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Het plan met planidentificatienummer NLIMR0.0171.BP00625-VS01 vast te stellen,
waarbij gebruik is gemaakt van de ondergrond BGT juni 2018;
De beeldkwaliteitseisen uit paragraaf 2.3.4 van de toelichting van bestemmingsplan
'Landelijk gebied, Hertenpad 2 te Kraggenburg' vast te stellen als aanvulling dan wel
aanpassing op de gemeentelijke welstandsnota;
Geen exploitatieplan vast te stellen.

08
Ontwerpbestemmingsplan 'Landelijk gebied, Oosterringweg 61-1 te Bant'
Besluit: zonder hoofdelijke stemmen met algemene stemmen aangenomen.
1. Het bestemmingsplan 'Landelijk gebied, Oosterringweg 61-1 te Bant' met
planidentificatienummer NL.IMR0.0171.BP00645-VS01 (ondergrond BGT, 21 maart
2019) vast te stellen, onder het voorbehoud dat geen tijdige zienswijze is/wordt
ingediend, waarbij, als het plan nog ter inzage ligt ten tijde van de besluitvorming,
de dag na het einde van de inzageperiode geldt als vaststellingsdatum;
2. Geen exploitatieplan vast te stellen.
09
Ontwerpbestemmingsplan 'Landelijk gebied, Drietorensweg 11-11 te Ens'
Besluit: zonder hoofdelijke stemmen met algemene stemmen aangenomen.
1. Het bestemmingsplan 'Landelijk gebied, Drietorensweg 11 -II te Ens' met
planidentificatie NL.IMR0.0171.BP00630-VS01 (ondergrond BGT, april 2018) vast te
stellen, mits er geen tijdige zienswijze is ingediend; als het plan nog ter inzage ligt
dan is de dag na het einde van de zienswijzentermijn de vaststellingsdatum;
2. De beeldkwaliteitseisen uit paragraaf 2.2.3 van de toelichting van bestemmingsplan
'Landelijk gebied, Drietorensweg 11-11 te Ens' vast te stellen als aanvulling dan wel
aanpassing op de gemeentelijke welstandsnota, mits er geen tijdige zienswijze is
ingediend; als het plan nog ter inzage ligt dan is de dag na het einde van de
zienswijzentermijn de vaststellingsdatum;
3. Indien het bestemmingsplan wordt vastgesteld, geen exploitatieplan vast te stellen.
10
Bestemmingsplan 'Landelijk gebied, Zwartemeerweg 30 te Kraggenburg'
Besluit: zonder hoofdelijke stemmen met algemene stemmen aangenomen.
1. Het bestemmingsplan 'Landelijk gebied, Zwartemeerweg 30 te Kraggenburg' vast te
stellen;
2. Het plan met planidentificatienummer NL.IMR0.0171.BP00626-VS01 vast te stellen,
waarbij gebruik is gemaakt van de ondergrond BGT april 2019;
3. Geen exploitatieplan vast te stellen.
11
Zienswijze begroting 2020 en jaarverslag 2018 GGD Flevoland
Besluit: zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen aangenomen.
1. De zienswijze over de begroting 2020 en het jaarverslag 2018 van GGD Flevoland
zoals verwoord in de brief aan GGD Flevoland vast te stellen;
2. De zienswijze aan het dagelijks bestuur van GGD Flevoland te versturen.
12

Aanschaf hoogwaardig meubilair, aanpassing KCC telefoniekamer en
bijplaatsen extra werkplekken
Besluit: zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen aangenomen.
1. Verbeteren en aanpassen van het kantoorconcept 'het nieuwe werken';
2. Een investeringsbudget van € 170.000 beschikbaar stellen voor het aanschaffen van
de inventaris;
3. Hiervoor de 5e wijziging van de programma begroting 2019 vaststellen;
4. De verwerking meenemen in de programmabegroting 2020-2023.
De fractie van ONS heeft amendement 2019-06-12 'Verlaging uitgave meubilair
gemeentehuis' ingediend.
Na een toezegging van de portefeuillehouder is dit amendement ingetrokken.
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13
Uitvoeringsprogramma duurzaamheid 2019
Besluit: zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen aangenomen.
Het uitvoeringsprogramma duurzaamheid 2019 vast te stellen.
De fractie van GroenLinks heeft amendement 2019-06-13b 'Uitvoeringsprogramma
duurzaamheid - gemeentelijke zonneweide' ingediend.
Dit amendement is ingetrokken.
De fracties van PvdA en SP hebben een (gewijzigd) amendement 2019-06-13a
'Uitvoeringsprogramma duurzaamheid - inkomensverschillen' ingediend.
Na een toezegging van de portefeuillehouder is dit amendement ingetrokken.
14
Van schuldhulpverlening naar schulddienstverlening
Besluit: zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen aangenomen.
Het beleid 'Van schuldhulpverlening naar schulddienstverlening' vast te stellen.
15

Sluiting
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