
Vragen en toezeggingen Commissies 31-08-2020

Vragenhalfuur
Tariefstijging afvalstoffenheffing
Wethouder Wijnants zegt toe dat het college, zodra er een voorstel komt om een eventuele 
tariefstijging voor de afvalstoffenheffing te onderbouwen, deze aan de raad zal toezenden.
Reactie college/tijdpad:
Bij het aanbieden van de begroting 2021-2024 wordt een onderbouwing van het 
tarievenvoorstel voor de afvalstoffenheffing gegeven.

Commissie BFE

Geen toezeggingen

Commissie Woonomgeving

Geen toezeggingen

Commissie Samenlevingszaken

Huisvesting Cultuurbedrijf
Wethouder Haagsma zegt toe dat er een scenarioplanning komt voor de toekomstige huisvesting van 
het cultuurbedrijf.
Reactie college/tijdpad:
In het coalitieakkoord is afgesproken dat er in deze raadsperiode een besluit genomen wordt 
over de toekomstige huisvesting van het Cultuurbedrijf. Dit besluit was vanwege de andere 
grote projecten altijd al  gepland voor het eind van deze raadsperiode. In het 
Uitvoeringsjaarplan ‘Voorzien in Vastgoed 2020’ is opgenomen dat de raad medio dit jaar de 
eerste verkenning voorgelegd zou krijgen. Op ons verzoek hebben het Cultuurbedrijf en 
Bibliotheek Flevomeer een verkenning gedaan welke functies idealiter ondergebracht kunnen 
worden in een nieuw Cultuurgebouw. Deze verkenning is in principe afgerond en als gemeente 
zijn we vervolgens bezig met een ruimtebehoefte bepaling. Hierbij hoort een eerste doorkijk 
naar investering en dekking. Er zullen meerdere scenario’s inzichtelijk worden gemaakt. Door 
het verschuiven van prioriteiten vanwege COVID19 verwachten we deze verkenning begin 2021 
aan de gemeenteraad voor te leggen. 

Rapportage Jeugdhulp 2019 – Rapportages delen met gemeenten
Wethouder Simonse zegt toe dat hij in het bestuurlijk overleg zal voorstellen om de rapportages te 
delen met andere gemeenten.
Reactie college/tijdpad:
Wethouder Simonse zal dit meenemen in het regionaal ‘Bestuurlijk overleg Sociaal domein’.

Rapportage Jeugdhulp 2019 – Kosten justitiele kader
Wethouder Simonse zegt toe dat hij kijkt of hij de gegevens over de kosten voor het justitiële kader 
kan krijgen.
Reactie college/tijdpad:
- Er is een toename van het aantal ondertoezichtstellingen (OTS). Deze toename geldt niet 

alleen voor gemeente Noordoostpolder, maar voor heel regio Flevoland. Er is geen 
eenduidige verklaring. Mogelijke oorzaken zijn ontwikkelingen bij de Raad voor de 
Kinderbescherming (RvdK) en Veilig Thuis. De RvdK werkt op dit moment versneld een 
enorme wachtlijst weg. Hierdoor verwachten wij niet dat de komende tijd een daling zal 
plaatsvinden in maatregelen. 

- Er is weinig afname van SAVE-begeleiding. Uit de analyse van de SAVE-begeleidingen 
blijkt dat het om weinig, maar wel relatief grote gezinnen gaat. De teller van het aantal 
trajecten loopt dan snel op omdat er per kind wordt geteld. 

- Andere mogelijke verklaringen kunnen zijn dat het te maken heeft met de herinrichting van 
de toegang en dat wederzijdse verwachtingen nog niet altijd helder zijn. Gesprekken zijn 
hierover gaande.

- Tot slot  voert de gemeente nu meer regie. Dit leidt tot meer zicht op jeugdigen. In 
sommige gevallen heeft dit juist geleid tot opschaling.



Rapportage Jeugdhulp 2019 – Beheersmaatregelen
Wethouder Simonse zegt toe dat hij in volgende rapportages zal proberen om meer duiding te geven 
aan resultaten in relatie tot de doelen en effecten van de beheersmaatregelen.
Reactie college/tijdpad:
In de rapportage zal – waar mogelijk – per maatregel een beeld worden gegeven van de 
uitgaven en het benodigde effect om deze “terug” te verdienen. De mate van concreetheid zal 
verschillen, omdat sommige maatregelen bijdragen aan het behalen van het grotere geheel en 
op zichzelf niet direct een heel duidelijk effect hebben. In sommige gevallen behelst de 
maatregel een andere werkwijze, bijvoorbeeld scherper indiceren. Dit is lastig uit te drukken in 
geld.


