Vragen en toezeggingen Commissies 15-16-17-6-2020
Commissie BFE
Oorzaak afname overnachtingen 2019
Wethouder Wijnants zegt toe dat de raad schriftelijk een antwoord ontvangt op de vraag wat de
oorzaak is van de afname van het aantal overnachtingen in 2019.
Reactie college/tijdpad:
Na een herberekening van het aantal overnachtingen, blijkt het overnachtingsaantal in 2019
167.100 te zijn. Dat is een stijging van 16% ten opzichte van 2018.
Prestatie-indicatoren
Wethouder Wijnants zegt toe dat hij met de raad de prestatie-indicatoren onder de loep neemt bij het
opstellen van de begroting 2021. Hij stuurt de raad binnenkort een voorstel voor dat proces.
Reactie college/tijdpad:
Meicirculaire
Wethouder Wijnants zegt toe dat de raad deze week informatie ontvangt over de meicirculaire.
Reactie college/tijdpad:
Memo nav de meicirculaire is opgenomen in de lijst met ingekomen stukken onder nummer
D02.
Flexibele camerabewaking
De burgemeester zegt toe dat hij het onderwerp ‘flexibele camerabewaking’ meeneemt in zijn overleg
met de politie.
Reactie burgemeester:
Ik heb dit onderwerp met de politie besproken op 22 juni. De poIitie geeft aan geen recente
meldingen van de betreffende locatie te hebben ontvangen en dat het de laatste tijd rustig is.
Dit beeld geeft geen aanleiding om tot inzet van een zwaar middel als camerabewaking over te
gaan.
Commissie Woonomgeving
Wachtlijsten woninghuur
Wethouder Uitdewilligen zegt toe dat zij aangeeft hoe het zit met de wachtlijsten m.b.t. woninghuur
(gebaseerd op het werkelijk zoeken van een huis in een dorp of Emmeloord. Wat is dan de termijn
m.b.t. de wachtlijst voor een “gewone” inwoner vanaf het eerste moment dat wordt
ingeschreven/gereageerd wordt op een woning).
Reactie college/tijdpad:
De gemiddelde zoektijden voor een woning betroffen in 2019 voor de dorpen 18 maanden en
voor Emmeloord 30 maanden. Als je niet kritisch bent, kan je sneller een woning vinden:
binnen een jaar een woning één van de dorpen, in Emmeloord kun je binnen circa 1,5 tot 2 jaar
een kleinere woning huren (multifunctionele woning/galerijflat).
‘Right to challenge’ groen
Wethouder Simonse zegt toe dat hij terugkomt op “right to challenge” bij groen. Is dit iets wat de
wethouder/het college zou willen oppakken?
Reactie college/tijdpad:
Bomenplan
Wethouder Simonse zegt toe dat hij checkt hoe het zit met de planning van het opstellen van het
bomenplan. Sinds wanneer is dit opgepakt en hoe lang duurt het nu al?
Reactie college/tijdpad:
Informeren raad bij grote (budgettaire) wijzigingen
Wethouder Simonse zegt toe dat de raad geïnformeerd wordt wanneer er tussentijds grote (bijv.
budgettaire) wijzigingen plaatsvinden m.b.t. beheer & onderhoud wegen, bermen, gebouwen e.d.
Reactie college/tijdpad:
Commissie Samenlevingszaken

Proces financiële grip sociaal domein
Wethouder Uitdewilligen zegt toe dat het beleidsplan sociaal domein ter besluitvorming wordt
voorgelegd aan de raad voorafgaand aan de nieuwe programmabegroting 2021 e.v.
Reactie college/tijdpad:
Het college komt na het zomerreces met een procesvoorstel voor het vervolg van financiële
grip en het Beleidsplan sociaal domein. Hierin wordt een voorstel gedaan op welke manier u
als raad bij de totstandkoming van het beleidsplan wordt betrokken, evenals de beoogde
planning daarvan. De verwachting is dat het definitieve beleidsplan sociaal domein in het 4 e
kwartaal ter besluitvorming wordt aangeboden. De uitkomsten van financiële grip vindt u deels
terug in de begroting 2021. Immers, het betreft een meerjarig proces van 3 tot 4 jaar en niet alle
maatregelen worden in 2021 geëffectueerd.
Voorjaarsrapportage en perspectiefnota – Conclusies en aanbevelingen taalmakelaar
Wethouder Wijnants zegt toe dat de conclusies en aanbevelingen van de taalmakelaar op korte
termijn met de raad worden gedeeld ter kennisname.
Reactie college/tijdpad:
Het is een uitgebreid onderzoeksrapport geworden met veel bruikbare informatie dat
binnenkort formeel wordt ingediend. Met de portefeuillehouder is door de taalmakelaar al over
dit rapport gesproken.
Het college is voornemens het onderzoek direct na het vakantiereces, in augustus 2020 in een
themabijeenkomst te bespreken en stemt met de griffie de planning af voor een
themabijeenkomst met de raadscommissie SLZ in september 2020.
Tijdens deze bijeenkomst zal het onderzoeksrapport door de taalmakelaar en wethouder
worden gepresenteerd en gaan wij met de commissie in gesprek over hoe de commissie
kaders mee kan geven aan het uit te werken integraal Taalplan.
In deze periode zal het raport ook worden gepresenteerd aan alle betrokkenen die hiervoor
input hebben geleverd en er belang bij hebben.
Voorjaarsrapportage en perspectiefnota – Startnotitie taalbeleid
Wethouder Wijnants zegt toe dat de kaders van het nieuwe taalbeleid (in de vorm van een startnotitie)
in de eerste commissievergadering na de zomer aan de raad worden voorgelegd.
Reactie college/tijdpad:
Voorjaarsrapportage en perspectiefnota – Prestatiescores in kaders taalbeleid
Wethouder Wijnants zegt toe dat, afhankelijk van hoe de taalmakelaar gegevens heeft gemeten, in
deze kaders voor taalbeleid ook de wenselijke prestatiescores worden opgenomen.
Reactie college/tijdpad:
Voorjaarsrapportage en perspectiefnota – Versnippering van sport bundelen
Wethouder Haagsma zegt toe dat hij gaat kijken of de versnippering van sport (verweven binnen de
verschillende beleidsdoeleinden) gebundeld kan worden aangeboden.
Reactie college/tijdpad:
Voorjaarsrapportage en perspectiefnota – Meedoenregeling vor ouderen
Wethouder Uitdewilligen zegt toe dat er meer aandacht zal worden gegeven aan de meedoenregeling
voor ouderen, zodat meer ouderen kennis nemen van deze regeling en aanvragen kunnen doen.
Reactie college/tijdpad:
Voorjaarsrapportage en perspectiefnota – Status aanvragen laptops statushouders
Wethouder Uitdewilligen zegt toe uit te zoeken wat de status is van het aanvragen van laptops door
statushouders binnen de meedoenregeling naar aanleiding van signalen dat zij buiten de boot vallen.
Reactie college/tijdpad:
Voorjaarsrapportage en perspectiefnota – Whitepaper jeugdhulpverlening
Wethouder Simonse zegt toe de whitepaper met inzichten over wat digitaal wel en niet kan rondom
jeugdhulpverlening in deze tijd van Covid-19 met de raad wordt gedeeld.
Reactie college/tijdpad:
De genoemde whitepaper is in de bijlage toegevoegd.

Voorjaarsrapportage en perspectiefnota – Resultaten onderzoek ‘duurste cases’
Wethouder Simonse zegt toe dat de resultaten van het onderzoek over de ‘duurste cases’ voor half juli
met de raad worden gedeeld.
Reactie college/tijdpad:
De afgelopen maanden is er onderzoek gedaan naar de meest intensieve jeugdhulptrajecten
binnen de gemeente Noordoostpolder. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan het
onderzoeksrapport. Deze moet nog verder geanonimiseerd worden om te voorkomen dat de
verhalen herleidbaar zijn naar de acht personen die voor het onderzoek zijn geïnterviewd. Toch
willen we, zoals in de Commissie beloofd, al wel graag de resultaten op hoofdlijnen met u
delen. Deze ontvangt u nog in juli in de vorm van een memo. Na het zomerreces verwachten
we het gehele (geanonimiseerde) onderzoeksrapport met u te kunnen delen. Dan willen de
onderzoekers van Windesheim de resultaten ook graag aan u toelichten. U kunt dan over het
rapport vragen stellen en met elkaar hierover van gedachten wisselen.
Voorjaarsrapportage en perspectiefnota - Subsidieverantwoording
Wethouder Wijnants zegt toe dat er samen met de fracties wordt gekeken en verkend hoe de
subsidieverantwoording informeel ingevuld kan worden.
Reactie college/tijdpad:
De verkenning naar hoe de subsidieverantwoording informeel ingevuld kan worden zal op
basis van de themabijeenkomst van 6 november 2019 en de memo van 25 maart 2020 na de
zomer in een themabijeenkomst verder vervolgd worden.
Voorjaarsrapportage en perspectiefnota – Deelplan Participatiewet
Wethouder Wijnants zegt toe dat het deelplan Participatiewet (als onderdeel van het beleidsplan
Sociaal Domein) in het eerste kwartaal van 2021 ter besluitvormign wordt voorgelegd.
Reactie college/tijdpad:
Het deelplan Participatiewet is onderdeel van het sociaal domein. Nadat bij het overkoepelende
beleidsplan sociaal domein de kaders voor de komende jaren zijn vastgesteld, volgt het
Deelplan Participatiewet. De planning van 1e kwartaal 2021 is realistisch en haalbaar.

