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Deel I 

nog in uitvoering zijnde moties 

2019-07 
 
Motie 2019-07-16k 
Centraal 
verzamelpunt 
geschiedenis van 
Noordoostpolder 

Actualisatie mei 2020: 
Door andere werkzaamheden is hier enige vertraging in 
ontstaan.  We gaan de komende periode in overleg met alle 
betrokken partijen, waarna een advies opgesteld wordt. 
 
Actualisatie oktober 2020: 
Een eerste verkenning voor een centraal verzamelpunt 
geschiedenis levert op dat aansluiten bij het gemeentelijk 
archief niet wenselijk en mogelijk is. Aansluiting bij een 
eventueel nieuw Cultuurgebouw lijkt meer voor de hand te 
liggen. Pas in 2021 worden daar de eerste inzichten van 
bekend. Het is goed het onderzoek naar een verzamelpunt 
daar bij te betrekken.  
Momenteel huurt het Cultuurhistorisch Centrum  een eigen 
ruimte in  het Cultuurbedrijf Noordoostpolder. In de 
tussentijd vinden Cultuurhistorisch Centrum, Canon de 
Noordoostpolder, bibliotheek, museum Nagele en andere 
erfgoedinstellingen elkaar op activiteitenniveau en is hun 
website is operatief. 
 

In 2020 onderzoeken we of en zo ja, hoe en verzamelpunt over 
de geschiedenis van Noordoostpolder vormgegeven kan 
worden. Dit doen we in overleg met betrokken partijen. We 
houden daarbij rekening met onze wettelijke taak in 
archiefbeheer. We zijn daarnaast ook bezig met een 
Werelderfgoedcentrum. Daar willen we straks het verhaal van 
de polder gaan vertellen. Dit betrekken wij ook bij het 
onderzoek. 
 

Westmaas MO 

2020-05 
 
Motie 2020-05-22   
GL 
Goed internet op AZC 

Actualisatie oktober 2020: 
Begin september 2020 gaf de directie van het AZC 
Luttelgeest aan eerst de verbinding van 200 Mbit naar 300 
gebracht te hebben. Om daar echt meer mee te kunnen is 
aansluiting op JN4 (Justitie Net 4) nodig. Men was daar in 
september nog mee bezig. De exacte opleverdatum was bij 
het AZC niet bekend.De helft van de infrastructuur voor JN4 
ligt er, de andere helft moet nog worden aangesloten maar 
daarvoor moet er eerst een straalverbinding worden getest. 
Helaas is er geen planning afgegeven. 

Door de griffie is reeds gehoor gegeven aan punt 4. Zeker als 
het gaat om de Wifi-verbinding op de basisschool De Wissel 
voelt het college zich extra verantwoordelijk om de 
ontwikkelingen te volgen. Voor het overige ziet het college dit 
primair als verantwoordelijkheid van het COA, maar gelet op 
het belang van een goed contact met ‘de buitenwereld’ voor 
deze inwoners, doet het college dat ook voor de overige 
bewoners. De directie van het AZC Luttelgeest heeft 
aangegeven dat uiterlijk eind augustus (dus nog vóór de start 
van het nieuwe schooljaar) de aansluiting op Justitienetwerk 4 
is gerealiseerd. Dit moet zorgen voor een aanzienlijk stabieler 
netwerk. De directie van het AZC meldt ons wanneer dit is 
gerealiseerd en welke verbetering hiermee is opgetreden. Wij 
zullen de raad daarover informeren. 

Westmaas MO 
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2020-06 
 
Motie 2020-06-14za 
VVD  
Onderhoud 
gemeentelijke 
buitenwegen 

Actualisatie oktober 2020: 
Als gevolg van de coronacrisis heeft het nieuwe GVVP 
vertraging opgelopen. Er zijn dus nog geen kaders 
vastgesteld. Ook heeft er geen integrale afweging kunnen 
plaatsvinden ten aanzien van  de investeringen op grond 
van het GVVP. Het GVVP wordt begn 2021 verwacht. 

Het college deelt de mening van de aangenomen motie. Smalle 
wegen in het buitengebied in combinatie met het feitelijke 
gebruik van de weg kunnen zorgen onveilige situaties en 
schades aan de wegen en haar bermen. Verbreding van deze 
wegen is mogelijk door de bermen te verharden met 
grasbetontegels of bermbeton.  In het nader uit te werken 
GVVP zullen de kaders opgesteld worden voor het verbreden 
van de wegen Het verdient de voorkeur om het verbreden van 
de wegen zoveel mogelijk te combineren met het uitvoeren van 
groot wegenonderhoud. Het uitvoeren van deze maatregel 
moet wel gefinancierd worden. De integrale financiële afweging 
hiervoor wordt meegenomen bij het opstellen van de 
programmabegroting. 
 

Simonse RO 

     

 

Deel II 

moties die sinds de laatste rapportage in mei 2020 zijn uitgevoerd/afgehandeld 
 

2019-07 
 
Motie 2019-07-14a 
Inclusie; taal en 
integratie 

Actualisatie mei 2020: 
Het taalplan dat door de taalmakelaar wordt opgesteld 
wordt in het tweede kwartaal 2020 opgeleverd. De raad 
wordt geïnformeerd over de uitkomsten en betrokken bij de 
vervolgstappen.  
 
Actualisatie oktober 2020: 
Eind september heeft het college het onderzoeksrapport van 
de taalmakelaar aangeboden aan de raad. Daarbij is ook 
een procesvoorstel gedaan. 30 november 2020 zal een 
startnotitie worden besproken met de raadscommissie SLZ. 
 
Het college zal de conclusies en aanbevelingen uit het 

Het gevraagde procesmemo wordt ter vaststelling aangeboden 
aan het college en daarna doorgezonden naar de 
Raadscommissie SLZ. 
In het memo staat vermeld hoe we de motie willen gaan 
uitvoeren. 
 

Wijnants MO 
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onderzoeksrapport van de taalmakelaar meenemen in de 
startnotitie en ook de wijze waarop partners hierop 
reageren via hun subsidieaanvraag 2021. 
Na bespreking van uitgangspunten en kaders met de raad 
aan de hand van de startnotitie werkt het college het 
taalplan uit. 
 
 
 

2020-05 
 
Motie 2020-05-18c 
GL 
Biomassarotonde 

Actualisatie oktober 2020: 
De huidige Dienstverleningsovereenkomst (DVO) loopt af 
per 31 december 2021. Zoals eerder aangegeven: we 
bespreken  in de overleggen met HVC de mogelijkheden 
voor een grondstoffenrotonde.  
 
De concept-RES is de afgelopen zomer in de besturen van 
de Flevolandse gemeenten, het Waterschap en de Provincie 
besproken. De hieruit naar voren gekomen moties, 
waaronder de motie over een biomassarotonde, worden 
verder uitgewerkt in de RES 1.0. De RES 1.0 wordt in het 
voorjaar van 2021 aan de gemeenteraad aangeboden. 

De gemeente heeft het inzamelen en verwerken van 
afvalstromen op de Milieustraat ondergebracht in een DVO met 
HVC. De komende periode gaan we in onderhandeling met HVC 
over een nieuwe dienstverleningsovereenkomst (DVO). We 
zullen de mogelijkheden voor deelname aan de grondstoffen-
rotonde (voor snoeihout) bespreken in de 
contractonderhandeling. Als RES Flevoland zijn we 
terughoudend met de nieuwe inzet van biomassa voor de 
energietransitie. De regio wil niet vooruitlopen op landelijke 
ontwikkelingen, zoals het onlangs verschenen advies van de 
SER en de nog te bepalen strategie van het kabinet voor de 
toepassing van biomassa in Nederland. 

Simonse RO 

2020-05 
 
Motie 2020-05-20 PU 
Budgetneutrale 
overgang naar 
omgevingswet 

Actualisatie oktober 2020: 
De motie Budgetneutrale overgang naar Omgevingswet is 
tijdens de Algemene Ledenvergadering van de VNG op 25 
september 2020 behandeld en in stemming gebracht. De 
motie is nagenoeg unaniem aangenomen. Naast de 
gemeente Noordoostpolder dienden 7 andere gemeenten de 
motie in, maar liefst 32 andere gemeenten hadden 
aangegeven de motie te willen steunen.    

Het college geeft er de voorkeur aan om een gezamenlijk 
standpunt namens meerdere gemeenten in te dienen bij de 
VNG. Onze (concept)motie is daarvoor inmiddels door de griffie 
verspreid onder alle gemeenten. Naar verwachting is eind 
augustus duidelijkheid over de gemeenten die Noordoostpolder 
steunen en wordt dit verder opgepakt. 

Haagsma RO 



 
Motie Stand van zaken Standpunt college, al of niet (geclausuleerd) uitvoeren. Port.houder Cluster 

 

Overzicht Stand van zaken   versie 20 oktober 2020      5 

 

2020-06 
 
Motie 2020-06-12a  
SP  
Jaarrekening 
prestatieinidicatoren 

Actualisatie oktober 2020: 
Deze motie is voor het deel van de themabijeenkomst met 
de commissie BFE en voor de prestatie-indicatoren voor de 
begroting 2021 – 2024 afgewikkeld. Voor de jaarrekening 
2020 is aan de commissie BFE de toezegging gedaan dat de 
prestatie-indicatoren zo volledig als mogelijk zullen worden 
ingevuld. 

Voor de begroting 2021 en verder, wordt door de griffie  na de 
zomervakantie een commissievergadering gepland waarin het 
opnemen van prestatie-indicatoren in de 
meerjarenprogrammabegroting 2021 – 2024 wordt behandeld. 
U heeft hierover in juli al een memo ontvangen. Voor de 
jaarrekening geldt dat de opzet identiek moet zijn aan de opzet 
van de begroting. De prestatie-indicatoren van de realisatie van 
de begroting 2019,  zoals deze zijn opgenomen in de begroting 
2019, zullen zo volledig als mogelijk worden opgenomen in de 
jaarrekening 2019. Bij de commissievergadering over de 
prestatie-indicatoren voor de begroting 2021 en verder, heeft u 
ook gelegenheid tot het stellen van vragen over prestatie-
indicatoren van de jaarrekening 2019. 

Wijnants BFPC 

2020-06 
 
Motie 2020-06-14b 
GL  
Strategisch 
perspectief 

Actualisatie oktober 2020: 
Bij het opstellen van de begroting 2021 – 2024  is de meest 
recente informatie op het gebied van beleid en financiën 
gebruikt als aanvulling op de perspectiefnota 2021 – 2024. 
Daarbij wordt enerzijds bezuinigd en anderzijds op diverse 
terreinen substantieel geïnvesteerd om de leefbaarheid en 
het voorzieningenniveau in gemeente Noordoostpolder ook 
in de toekomst op niveau te houden en op onderdelen te 
verbeteren. 

De Nederlandsche Bank (DNB) geeft economisch advies aan de 
regering en heeft daarnaast een belangrijke rol in verschillende 
overlegorganen. Door het geven van onafhankelijk economisch 
advies draagt DNB bij aan goede nationale en internationale 
besluitvorming over het economische beleid. Als gevolg van de 
economische recessie na de Corona-crisis, heeft het Rijk zich 
eerst op de korte-termijn-gevolgen geconcentreerd: zoveel 
mogelijk de werkgelegenheid behouden, aan vertrouwen 
werken en zorgen voor liquide middelen bij bedrijven, 
organisaties en personen die geraakt zijn en worden door 
Corona-maatregelen en recessie. Gemeente Noordoostpolder 
houdt zoveel mogelijk vast aan haar strategische visie, maar is 
afhankelijk van de middelen van het Rijk. Bij het opstellen van 
de begroting 2021 – 2024  wordt de meest recente informatie 
op het gebied van beleid en financiën gebruikt als aanvulling op 
de perspectiefnota 2021 – 2024. 

Wijnants BFPC 

2020-06 

 
Motie 2020-06-14i 
GL-CDA 
Biodiversiteitsherstel 

Actualisatie oktober 2020: 

De keuzenota Biodiversiteit is 28 september jl.  in de 
commissie Woonomgeving behandeld. 

Het college neemt dit voorstel mee in de keuzenota 

biodiversiteit die zij dit najaar aan de raad voorlegt. En zij 
neemt daarin ook het voorstel voor het oprichten van een 
klankbordgroep mee. Met de keuzenota kiest de raad daarna 
wat – en hoeveel - zij wil doen voor het behoud en versterking 
van de biodiversiteit, ook in relatie tot de inzet van de middelen 
die daarvoor nodig zijn. 

Simonse RO 
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2020-06 
 
Motie 2020-06-14j  
PvdA/D66/SP/ONS 
Biodiversiteit 

Actualisatie oktober 2020: 
De keuzenota Biodiversiteit is 28 september jl.  in de 
commissie Woonomgeving behandeld. De actualisatie van 
het BOR volgt deze winter. 

Het college neemt dit verzoek mee bij de actualisatie van het 
Beleidsplan Openbare Ruimte (BOR). En ook in de keuzenota 
biodiversiteit die zij daaraan voorafgaand aan de raad voorlegt. 
Met die keuzenota kiest de raad wat – en hoeveel - zij wil doen 
voor het behoud en versterking van de biodiversiteit, ook in 
samenhang met andere doelen zoals de klimaatdoelstellingen 

Simonse RO 

2020-06 
 
Motie 2020-06-14k 
CU-SGP/CDA 
Bewustwording 
klimaatadaptatie en 
biodiversiteit 

Actualisatie oktober 2020: 
De keuzenota Biodiversiteit is 28 september jl.  in de 
commissie Woonomgeving behandeld 

Het college neemt deze wens mee in de keuzenota 
biodiversiteit die zij aan de raad voorlegt. Met die keuzenota 
kiest de raad wat – en hoeveel - zij wil doen voor het behoud 
en versterking van de biodiversiteit, ook in relatie tot andere 
doelen, zoals de klimaatdoelstellingen. En ook in relatie tot de 
inzet van de middelen die daarvoor nodig zijn 

Simonse RO 

2020-06 
 
Motie 2020-06-14l 
CDA/D66  
Goede infrastructuur 
bij grootschalige 
nieuwbouw 

Actualisatie oktober 2020: 
Het proces bij de Provincie loopt en de gemeenteraad wordt 
voor het eind van dit jaar geïnformeerd over en betrokken 
bij het project ‘Flevoland bouwt voor Nederland’. 

De provincie heeft de motie Koerhuis (100.000 woningen) 
reeds opgepakt en is het project “Flevoland bouwt voor 
Nederland” gestart. Noordoostpolder is hier volop bij betrokken 
met de overige Flevolandse gemeenten. Noordoostpolder is al 
in beeld bij het Rijk om een bijdrage te leveren aan het 
oplossen van het woningtekort.  
In Flevoland willen we vooral woonkwaliteit toevoegen en ons 
meer, en ook in provinciaal verband, richten op promotie. Voor 
onze gemeente zijn bij dit vraagstuk de volgende vragen van 
belang: 
- Welke identiteit willen we hebben?; 
- Wat kan ons gebied/onze samenleving aan? 
- Hoe vermarkten we ons? 
- Welke mensen willen we aantrekken wanneer we gaan 
bouwen voor de Randstad? 
De raad wordt actief op de hoogte gehouden van en betrokken 
bij “Flevoland bouwt voor Nederland”. 

Uitdewilligen RO 

2020-06 
 
Motie 2020-06-14n 
D66/CU-SGP/CDA 
Aantrekkelijke 
fietsroutes met 
verhaal 

Actualisatie oktober 2020: 
We maken een inventarisatie van bestaande 
fiets(thema)routes en fietsontwikkelingen die al in gang 
gezet zijn en presenteren die op een kaart. Het vertellen 
van het verhaal van de Noordoostpolder nemen we mee in 
diverse ontwikkelingen zoals de optimalisatie van het 
fietsknooppuntennetwerk en doorkijkpanelen langs 
fietsroutes. Daarnaast doen we, in samenspraak met 
stakeholders, een voorstel voor wat hier aanvullend op 

We maken een inventarisatie van bestaande fiets(thema)routes 
en fietsontwikkelingen die al in gang gezet zijn. Het vertellen 
van het verhaal van Noordoostpolder nemen we mee in diverse 
ontwikkelingen zoals de optimalisatie van het 
fietsknooppuntennetwerk. Daarnaast doen we, in samenspraak 
met stakeholders, een voorstel voor wat hier aanvullend op 
gerealiseerd kan worden. 

Wijnants RO 
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gerealiseerd kan worden. Het plan presenteren we aan de 
Raad in het eerste kwartaal van 2021. 

2020-06 
 
Motie 2020-06-14u 
ONS/D66/SP/PvdA 
Verplaatsen 
Oorlogsmonument 

Actualisatie oktober 2020: 
Uit een gesprek met de ontwerper van het 
oorlogsmonument blijkt dat hij zich zal  beroepen op het 
auteursrecht en bij een verplaatsing bezwaar zal maken. 
Ook de omwonenden zien geen heil in verplaatsing. 
 Belangrijkste redenen zijn dat het ontwerp is gemaakt voor 
een plek met veel open ruimte, waar de zichtlijnen goed 
zijn. Dat is niet het geval op de beoogde andere plek. 
Het college zal u in een aparte notitie aangeven waarom de 

motie niet uitvoerbaar is. 
 

Het college constateert dat de wens van de raad buiten de 
kaders van het Stadshart omgaat. Ook hebben 
belangstellenden en belanghebbenden in het stadscafé al een 
voorkeursvariant voor het groen gemaakt. Dit constaterende 
gaan we toch in gesprek met diverse partijen om de 
(on)mogelijkheden van verplaatsing te onderzoeken. 

Haagsma RO 

2020-06 
 
Motie 2020-06-14w  
CDA 
perspectiefnota - 
inzet technologische 
middelen in de zorg 

Actualisatie oktober 2020: 
De planning is zoals aangegeven dat de raad in de eerste 
helft van 2021 een memo zal ontvangen. 

We onderzoeken tijdens de voorbereiding van het deelplan 
Wmo en Gezondheid en in de doorontwikkeling van het sociaal 
loket of de inzet van technologische middelen in de (toeleiding 
naar) zorg meerwaarde heeft voor de gemeente 
Noordoostpolder. Het resultaat hiervan zal gedeeld worden met 
de raad in een memo, waarin de mogelijkheden en  
opbrengsten van de inzet van technologische middelen wordt 
weergegeven en wordt aangegeven of en wat er in beleid en 
uitvoering kan worden gewijzigd en hoe dit verder vorm en 
inhoud krijgt. Deze memo ontvangt de raad in de eerste helft 
van 2021, conform de motie.   
 

Uitdewilligen MO 

2020-06 
 
Motie 2020-06-14z 
D66/PU/SP/PvdA 
Muziekpodium De 
Deel 

Actualisatie oktober 2020: 
Het college heeft dit gesprek op verzoek van het 
Cultuurbedrijf uitgesteld, omdat het Cultuurbedrijf  druk 
was met de coronamaatregelen en de gevolgen daarvan. 
 
In andere gemeenten waar een muziekkoepel staat blijkt 
dat een dergelijke voorziening valt of staat bij een goede 
programmering. Doordat het doorgaans ontbreekt daaraan 
staan veel koepels te verpauperen. Uit een eerste reactie 
van het Cultuurbedrijf  blijkt dat  zij  uit ervaring weet dat 
ze de programmering van een muziekpodium niet waar 
kunnen maken. Het ligt meer voor de hand om te denken 
aan een mobiele voorziening of tijdelijke podia op 
momenten dat er daadwerkelijk wat te doen is. 

Het college vindt draagvlak voor voorstellen in het kader van 
de centrumontwikkeling van belang en constateert dat de wens 
voor een muziekpodium tot op heden niet naar voren is 
gekomen in de gesprekken met belanghebbenden en 
belangstellenden. Desalniettemin zal het college in gesprek 
gaan met het Cultuurbedrijf over de behoefte aan een dergelijk 
podium en de haalbaarheid ervan. 

Haagsma RO 
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2020-06 
 
Motie 2020-06-16b 
CDA SP PvdA 
Screening 
Participatiewet -deel- 
en beleidsplan SD 
gelijk presenteren 

Actualisatie oktober 2020: 
Het beleidsplan sociaal domein zal januari 2021 aan de raad 
voorgelegd worden. Na vaststelling zal het deelplan 
participatie worden voorgelegd in 2021. 

Het college begrijpt de vraag van de raad om kaders te bepalen 
voor het sociaal domein en als onderdeel daarvan voor de 
Participatiewet. Het beleidsplan sociaal domein is het 
overkoepelende kader voor het sociaal domein in de hele 
breedte: Jeugd, WMO, Participatiewet (en ook minimabeleid en 
gezondheid). We kiezen ervoor om eerst het beleidsplan sociaal 
domein aan te bieden en daarna het deelplan Participatiewet. 
Zo kan u als raad eerst de overkoepelende kaders  vaststellen. 
De vastgestelde kaders worden dan uitgewerkt in het deelplan. 
We erkennen dat het deelplan Participatiewet moet worden 
geactualiseerd en streven er naar om dit zo snel mogelijk na 
vaststelling van het beleidsplan sociaal domein aan de raad ter 
vaststelling voor te leggen. De planning is ambitieus. Wanneer 
er vertraging in het proces optreed, betekent dat mogelijk ook 
een latere oplevering van het deelplan. In het deelplan 
participatie worden  indicatoren opgenomen. 
 

Uitdewilligen MO 

 


