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MOTIE 2020-05-18c*) GL 

Biomassarotonde

zich in samenwerking met de RES regio in te zetten voor 

de realisatie van een lokale of regionale biomassarotonde, 

waarbij rekening wordt gehouden met cascadering

aangenomen Simonse De gemeente heeft het inzamelen en verwerken van 

afvalstromen op de Milieustraat ondergebracht in een (Geen 

suggesties) (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.

MOTIE 2020-05-20 *)  PU 

Budgetneutrale overgang naar 

omgevingswet

1. VNG bij motie op te dragen om de gemeenten te 

raadplegen in een (bijzondere) algemene 

ledenvergadering alvorens ze een standpunt inneemt over 

de definitieve implementatie;

2. daarbij de randvoorwaarde te stellen dat de overgang 

naar de Omgevingswet op termijn (<10 jaar) 

budgetneutraal zal verlopen

aangenomen  Haagsma 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.

Motie 2020-05-22 *)  GL 

Goed internet op AZC

1. zich als doel te stellen dat bewoners van het AZC in 

hun bungalow de beschikking krijgen over goed werkend 

internet;

2. hier, indien nodig, samen met het AZC Luttelgeest actie 

op te ondernemen richting het COA of het Ministerie;

3. de raad op de hoogte te houden van de vorderingen;

4. deze motie te verspreiden onder alle gemeenten waar 

een AZC gevestigd is

aangenomen  Westmaas 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.
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Motie 2020-06-12a *)  SP 

Jaarrekening prestatieinidicatoren

bij de presentatie van de volgende jaarrekening recente 

cijfers te presenteren bij de prestatie indicatoren, 

eventueel als addendum.

aangenomen  Wijnants 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.

Motie 2020-06-14b*) GL 

Strategisch perspectief

het beleidsadvies van De Nederlandsche Bank te 

betrekken bij het opstellen van de begroting

overgenomen Wijnants 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

Motie 2020-06-14i*) GL-CDA 

Biodiversiteitsherstel

1. een biodiversiteitsvisie op te stellen en hiervoor uiterlijk 

in het voorjaar van 2021 een startnotitie aan de raad voor 

te leggen;

2. aan te sluiten bij het Deltaplan Biodiversiteitsherstel en 

het bijbehorende actieplan op te stellen;

3. een klankbordgroep / netwerk te initiëren die

- input geeft voor het maken van beleid

- mede uitvoering geeft aan het actieplan

- blijvend betrokken blijft bij de voortgang

aangenomen  Simonse 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.



Motie 2020-06-14j*) PvdA/D66/SP/ONS 

Biodiversiteit

om in het Beleidsplan Openbare Ruimte (BOR) dat in het 

najaar van 2020 aan de raad wordt voorgelegd, ook 

rekening te houden met  investeren in biodiversiteit voor 

het leveren van een bijdrage aan de klimaatdoelstellingen 

(o.a. reductie C02)

aangenomen  Simonse 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

Motie 2020-06-14k*) CU-SGP/CDA 

Bewustwording klimaatadaptatie en 

biodiversiteit

1. in ieder beleidsplan op het gebied van duurzaamheid, 

wonen, openbare ruimte en verkeer aan te geven op 

welke wijze zij wat betreft klimaatadaptatie en het 

bevorderen van biodiversiteit de inwoner

- bewust maakt van de noodzaak tot maatregelen,

- betrekt bij het te ontwikkelen beleid

- uitdaagt om in de eigen leefomgeving maatregelen te 

treffen die droogte, hitte en wateroverlast voor zover 

mogelijk tegengaan en biodiversiteit bevorderen (waar 

relevant op het betreffende beleidsterrein);

2. om in het gesprek met projectontwikkelaars, 

bouwbedrijven, Mercatus e.a. concrete afspraken te 

maken over hun rol bij de bewustwording van inwoners op 

dit gebied en de invulling daarvan;

3. inwoners te faciliteren en te stimuleren in het 

ontwikkelen van eigen initiatieven op dit terrein en 

voorlichting te geven op welke wijze de inwoner in de 

eigen leefomgeving actie kan ondernemen

aangenomen  Simonse 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



Motie 2020-06-14L*) CDA/D66 

Goede infrastructuur bij grootschalige 

nieuwbouw

1. bij de regering kenbaar te maken dat Noordoostpolder 

een rol voor zich ziet weggelegd om het woningtekort in 

Nederland op te lossen - bijvoorbeeld via de 

totstandkoming van een woondeal voor Flevoland - en bij 

een positieve reactie met de gemeenteraad een visie te 

ontwikkelen over het volgende vraagstuk:

Kunnen of willen wij als gemeente een bijdrage leveren 

aan het woningtekort in Nederland? Daarbij kunnen de 

mogelijke aspecten aan bod komen:

A) Is een nieuwe wijk gaan aanleggen in Emmeloord en 

de dorpen een optie

B) Dit koppelen aan een goede bereikbaarheid en 

infrastructuur, zoals de aanleg van de Lelylijn, zodat onze 

gemeente beter als nu goed bereikbaar wordt

C) Heeft dit voor Noordoostpolder de gewenste positieve 

sociaaleconomische effecten, waarbij gedacht kan worden 

aan woon- en werkklimaat, vestigingsklimaat en het 

toerisme:

2. de raad actief op de hoogte te houden over de rol van 

Noordoostpolder in de door de regering aangekondigde 

grootschalige woningbouw, zodat werk kan worden 

gemaakt van bovenstaand vraagstuk

aangenomen  Uitdewilligen 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”.

Motie 2020-06-14n*) D66/CU-SGP/CDA 

Aantrekkelijke fietsroutes met verhaal

1. in samenspraak met de toerisme- en recreatiesector in 

Noordoostpolder en met kenners van de geschiedenis van 

Noordoostpolder - bijvoorbeeld Stichting Canon de 

Noordoostpolder - tot een plan te komen de belangrijkste 

toeristische fietsroutes in Noordoostpolder te benutten om 

het verhaal van de Noordoostpolder te vertellen; 

2. deze fietsroutes vriendelijker voor toeristen te maken 

door onder meer voldoende watertappunten en 

rustplaatsen te realiseren op markante plaatsen; 

3. dit zoveel mogelijk in samenhang met de upgrade van 

het fietsknooppuntennetwerk en waar nodig het mee te 

nemen in het nieuwe gemeentelijk verkeer- en 

vervoersplan; 

4. hiervoor uiterlijk in het voorjaar van 2021 naar de raad 

te komen met een voorstel om bovenstaande punten uit 

het dictum uit te voeren; 

5. dit onderdeel te laten uitmaken van een integraal 

meerjarenplan waarin alle acties gericht op het 

aantrekkelijker maken van de fietsroutes voor de toerist 

en recreant zijn samengevoegd 

aangenomen  Wijnants 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.



Motie 2020-06-14u*) ONS/D66/SP/PvdA 

Verplaatsen Oorlogsmonument

het oorlogsdocument bij de herinrichting van het park aan 

de zijde van de KJ-straat weer terug te plaatsen op de 

oorspronkelijke plek in het Centrum van Emmeloord

aangenomen  Haagsma 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.

Motie 2020-06-14w *) CDA perspectiefnota 

- inzet technologische middelen in de zorg

1. te onderzoeken wat de mogelijkheden en opbrengsten 

zijn van het (meer) inzetten van technologische middelen 

in de (toeleiding tot) zorg;

2. hiertoe in het eerste helft 2021 de raad een voorstel 

voor te leggen m.b.t. de aanpak voor technologische 

toegang en/of hulpverlening;

3. dit op te nemen in de begroting 2022-2025.

overgenomen Uitdewilligen 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.  

Motie 2020-06-14z*) D66/PU/SP/PvdA 

Muziekpodium De Deel

1. de mogelijkheden van de realisatie van een 

(laagdrempelig) podium op De Deel te onderzoeken;

2. over de animo voor een dergelijk podium in gesprek te 

gaan met de culturele sector - waaronder de vele bands 

en andere culturele gezelschappen - in onze gemeente;

3. de resultaten hiervan voor het einde van het jaar terug 

te koppelen naar de gemeenteraad

aangenomen  Haagsma 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.

Motie 2020-06-14za*) VVD 

Onderhoud gemeentelijke buitenwegen

1. in de begroting 2021-2024 incidenteel geld uit te 

trekken om voor de komende jaren weer mogelijkheden te 

creëren om daar waar nodig via prioritering erf-

ontsluitingswegen veiliger en beter berijdbaar te maken;

2. dit nader uit te werken in het dit jaar nieuw op te stellen 

GVVP

aangenomen  Simonse

 Het college deelt de mening van de aangenomen motie. Smalle 

wegen in het buitengebied in combinatie met het feitelijke gebruik 

van de weg 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.



Motie 2020-06-16b *) CDA SP PvdA 

Screening Participatiewet -deel- en 

beleidsplan SD gelijk presenteren 

1. in het najaar van 2020 gelijk met het beleidsplan 

Sociaal Domein ook het deelplan Participatiewet te 

presenteren;

2. succesindicatoren toe te voegen aan het deelplan 

Participatiewet, zodat de raad haar controlerende taak kan 

uitvoeren in het najaar van 2020

aangenomen  Uitdewilligen 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. 


