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:
De raad heeft in juli van het college een memo Indicatoren en kengetallen gekregen.
In het memo is aangegeven dat de vervolgstap is dat het college de voorgestelde werkwijze wil
bespreken ten behoeve van de begroting 2021 in de eerstvolgende commissievergadering van
BFE na de zomervakantie. Dat is 31 augustus.
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:
Het college bekijkt of - en hoe - de ‘right to challange’ uitgevoerd kan worden in
Noordoostpolder.
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:
De planning is dat de Visie Buitenwegen dit najaar voor vaststelling in de raad komt.

In 2019 hebben wij een adviesbureau ingeschakeld om met ons dit plan te maken. Zij zijn eind
2019 begonnen met een inventarisatie. Bewoners, ondernemers en organisaties konden hun
wensen en opmerkingen aangeven. Daarnaast zijn er gesprekken gehouden met organisaties
en zijn de buitenwegen bezocht met een landschapsdeskundige en een boomdeskundige. Het
concept is nu bijna klaar om te delen met de organisaties die eerder ook meegedacht hebben.
Daarna komt het stuk in het college en gaat het naar de raad.
Deze toezegging gaat over de visie voor het groen langs de buitenwegen. Daarnaast komt er
nog een keuzenota biodiversiteit en een actualisatie van het Beleidplan Openbare Ruimte. Die
gaan vooral over het groen binnen de bebouwde kom.
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:
De Raad wordt geïnformeerd over het beheer & onderhoud van wegen, bermen en gebouwen
via de planning & control momenten. Dit alles conform artikel 6 van de Financiële Verordening
212 welke door de raad is vastgesteld. Bij grote wijzigingen, bijvoorbeeld in budget door
tussentijdse bezuinigingen of door kostenverhogende effecten als gevolg van wetgeving, kan
afzonderlijke advisering volgen om beleidskaders bij te stellen.
Voor de volledigheid onderstaand artikel 6 van de Financiële Verordening 212:
1. Het college informeert de raad door middel van 3 tussentijdse rapportages over de
realisatie van de begroting van de gemeente over de eerste vier maanden middels een
voorjaarsrapportage, over de eerste acht maanden middels een najaarsrapportage en over
de eerste negen maanden middels een decemberrapportage van het lopende boekjaar.
2. De tussenrapportages worden aan de raad aangeboden op de volgende tijdstippen:
a) de voorjaarsrapportage vóór 1 juli van het lopende begrotingsjaar;
b) de najaarsrapportage vóór 1 december van het lopende begrotingsjaar;
c) de decemberrapportage vóór 1 januari van het volgende begrotingsjaar.
3. De inrichting van de tussentijdse rapportages sluit aan bij de programma-indeling van de
begroting.
4. De rapportages gaan in op afwijkingen, zowel wat betreft de lasten, de geleverde goederen
en diensten en indien daar aanleiding voor is de maatschappelijke effecten.
5. Het college informeert in ieder geval vooraf de raad en neemt pas een besluit, nadat de
raad in de gelegenheid is gesteld zijn wensen en bedenkingen ter kennis van het college te
brengen voorzover het betreft niet bij begroting vastgestelde afzonderlijke verplichtingen
inzake:
a) investeringen groter dan € 50.000;
b) aankoop en verkoop van goederen en diensten groter dan € 50.000;
c) het verstrekken van leningen, waarborgen en garanties, indien:
 de gevolgen van de rechtshandeling niet of nauwelijks passen in het bestaande
beleid.
 er ten aanzien van de gevolgen van de rechtshandeling sprake is van niet
voorzienbare (financiële) risico’s
 de te verwachten maatschappelijke impact groot is.
6. Het college informeert vooraf de raad en neemt pas een besluit nadat de raad in de
gelegenheid is gesteld zijn wensen en bedenkingen ter kennis van het college te brengen
indien het college nieuwe meerjarige verplichtingen aangaat waarvan de jaarlijkse lasten
groter zijn dan € 50.000.
7. Het college informeert bij de najaarsrapportage over de status en actuele stand van zaken
van de (bestemmings)reserves.

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:
Op 8 september 2020 zal met uw agendacommissie een moment worden ingepland voor een
themabijeenkomst Taalplan, waarbij de rapportage van de Taalmakelaar zal worden
gepresenteerd en we u voorstellen zullen doen hoe u de kaders voor een Taalplan kan
vaststellen.
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:
In september willen wij u in een themabijeenkomst de rapportage van de cultuurmakelaar
presenteren. Deze geeft input voor het te ontwikkelen integraal taalplan.
We gaan dan ook met u in gesprek over de wijze waarop u kaders kunt stellen aan het taalplan
en of het zinvol is hier ook prestatiescores in op te nemen.
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:
Het klopt dat sport en bewegen met verschillende beleidsterreinen verweven
is. In de uitvoeringsagenda sport en bewegen, waarvan de planning is dat we
die eind 2020 aan de raad aanbieden, wordt op een overzichtelijke manier

aangegeven wat we onder sport en bewegen verstaan en hoe dat verweven is
met verschillende beleidsterreinen.
Voorjaarsrapportage en perspectiefnota – Meedoenregeling voor 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:
Gebleken is dat pensioengerechtigden weinig gebruik maken van de
meedoenbonnen. Eén van de oorzaken is vermoedelijk dat nog onvoldoende
bekend is dat met de nieuwe meedoenregeling (eind 2018) ouderen voor twee
regelingen tegelijk in aanmerking kunnen komen.
Als een persoon onder de oude Mee[r]doenregeling (tot 2018) zowel in
aanmerking kwam voor de meedoenbon ouderen (een waardebon van € 100)
als voor de vergoeding chronisch zieken en gehandicapten (een geldbedrag van
€ 250), moest hij of zij kiezen uit één van beide. Veelal werd toen gekozen voor
de € 250. Onder de huidige regelgeving kan nu voor allebei tegelijk gekozen
worden, omdat beide voorzieningen nu een andere grondslag hebben.
Om deze verandering bij de doelgroep meer onder de aandacht te brengen,
nemen wij tegenwoordig in de toekenningsbeschikking meerkostenregeling
aanvullende informatie op. Wij wijzen belanghebbenden dan op de
mogelijkheid om ook voor de meedoenregling in aanmerking te kunnen komen.
Naast deze individuele benadering blijven wij inzetten op communicatie via de
reguliere kanalen (gemeentepagina, website, social media). Zo wordt op 15 juli
op de gemeentepagina weer aandacht besteed aan (gratis) vakantieactiviteiten
om het meedoen onder ouderen te bevorderen.
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:
Aan de hand van signalen van stichting Leergeld en Vluchtelingenwerk hebben
wij uitgezocht of er voor gebruikmaking van de laptopregeling een bepaalde
doelgroep buiten de boot valt. Een aantal casussen is tegen het licht gehouden.
Gebleken is dat in bepaalde gevallen een aantal kinderen, strikt binnen de
regels, bij de gemeente niet voor een laptop in aanmerking komt. Stichting
Leergeld heeft in deze gevallen als vangnet gediend.
Het gaat om kinderen die voor de eerste keer instromen in de Internationale
Schakelklas (ISK Caleido). De verwarring zat in het specifieke karakter van ISK
en instroom op een ander tijdstip dan de aanvraagperiode. Deze groep buiten
de boot laten vallen is niet in de geest van de regeling. Maar voor de uitvoering
is het wel belangrijk te weten hoe in deze situaties te handelen.
Om meer duidelijkheid te scheppen hebben wij daarom in samenspraak met
USD een uitvoeringsrichtlijn opgesteld. Strekking is dat de internationale
schakelklas gezien wordt als een vorm van voortgezet onderwijs en dat het
gaat om voor het eerst instromen in de schakelklas. In deze gevallen kan ervan
uit worden gegaan dat deze kinderen instromen vanuit de basisschool in het
land van herkomst. Leeftijd en periode maken dan niet uit, want die zullen
veelal afwijken. Wel blijft staan dat geen laptop wordt verstrekt als de school
hier gratis in voorziet en dezelfde leerling krijgt maar één keer een laptop. Dit
geldt namelijk voor alle leerlingen.
Inmiddels is deze richtlijn onder de aandacht van de uitvoerders van de
laptopregeling gebracht.
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.
De betreffende memo is in de bijlage toegevoegd.
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.

