
Vragen en Toezeggingen Raad 29 en 30 juni 2020

Huidskleurdiscriminatie
De burgemeester zegt toe dat hij in gesprekken met organisaties aandacht besteedt aan eventuele 
problemen met huidskleurdiscriminatie. Dit om te komen tot een beeld over hoe dit probleem speelt.
Reactie college/tijdpad:
De burgemeester gaat het gesprek aan met het Bureau Gelijke Behandeling Flevoland naar 
aanleiding van het jaarverslag 2019. Ook zal hij  met Stichting Evenementen en Promotie NOP 
over de Sinterklaasintocht spreken. Gespreksonderwerp dan is de kleur van de Pieten. Beide 
gesprekken worden naar verwachting gepland in augustus.

Tijdstraject beleidsplan sociaal domein
Wethouder Uitdewilligen zegt toe dat de raad na de zomer een voorstel ontvangt over het tijdstraject 
voor maken van het beleidsplan sociaal domein.
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 4e 
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. 

Financiele keuzes sociaal domein
Wethouder Uitdewilligen zegt toe dat zij met de raad in gesprek gaat over de financiële keuzes in het 
sociaal domein. Dit gebeurt dan bij de behandeling van het beleidplan sociaal domein.
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 4e 
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. 

Toegang digitale dienstverlening zorg
Wethouder Uitdewilligen zegt toe dat zij in 2021 met een voorstel komt over de toegang tot digitale 
dienstverlening in de zorg.
Reactie college/tijdpad:
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. Het resultaat hiervan zal gedeeld worden met de raad 
via een memo. Hierin worden de mogelijkheden en  opbrengsten van de inzet van 
technologische middelen weergegeven. Er 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.

Keuzenota biodiversiteit
Wethouder Simonse zegt toe dat in september een keuzenota over biodiversiteit in de raad komt. En 
dat de uitwerking daarvan daarna meegaat in de actualisatie van het BOR. Daarin komt dan ook de 
uitwerking van de klimaatdoelstellingen die in gesprek met het waterschap bekeken worden.
Reactie college/tijdpad:
De keuzenota is bijna klaar voor behandeling in het college. Daarna komt hij, in het najaar, naar 
de raad (naar verwachting is dat: september in de commissie, oktober in de raad). De keuze die 
de raad dan maakt, wordt daarna uitgewerkt in het Beleidsplan Openbare Ruimte (BOR).

Startnotitie right to challenge
Wethouder Simonse zegt toe dat hij een startnotitie maakt over het uitwerken van de ‘Right to 
challenge’ voor het beheer van de openbare ruimte.
Reactie college/tijdpad:



Het college bekijkt of en hoe de ‘right to challenge’ opgepakt kan worden in Noordoostpolder. 
Op welke manier (startnotitie of andere manier) is nu nog niet te zeggen. Daarvoor moet eerst 
bekend zijn hoeveel tijd en menskracht er nodig is voor het regelen en begeleiden van de right 
to challenge. Deze actie wordt ingepland voor 2021.

Kaders wegbreedtes en bermverhardingen
Wethouder Simonse zegt toe dat hij in het GVVP de kaders aan de raad vraagt voor wegbreedtes en 
bermverhardingen.
Reactie college/tijdpad:
In het GVVP zal binnen het hoofdstuk bereikbaarheid of binnen het hoofdstuk 
verkeersveiligheid aandacht besteed worden aan de verschillende wegbreedtes van de 
(gemeentelijke) polderwegen en de noodzaak van bermverhardingen. In het 
uitvoeringsprogramma zal dit onderwerp eveneens aan de orde gesteld worden.

Financiele keuzes huur sportaccomodaties
Wethouder Haagsma zegt toe dat hij de raad zal betrekken bij de financiële keuzes over de huur van 
de sportaccommodaties die voor de begroting 2022 gemaakt worden.
Reactie college/tijdpad:
Begin 2021 wordt het onderzoek uitgevoerd. De planning is dat u over de 
uitkomst van dit onderzoek in de eerste helft van 2021 wordt geïnformeerd.  

Brief aardgasvrije wijken
Wethouder Uitdewilligen zegt toe de brief die gestuurd is naar aanleiding van het rekenkamerrapport 
‘aardgasvrije wijken’ met de raad te delen.
Reactie college/tijdpad:
De brief ‘Reactie proeftuinen aardgasvrije wijken nav Algemeen Rekenkamerrapport’is als 
bijlage toegevoegd. 

Moties nota screening Participatiewet – verbreding toegezegde evaluatie
Wethouder Wijnants zegt toe dat de in de motie gevraagde bredere evaluatie over de afgelopen 
periode onderdeel zal worden  van het deelplan Participatie (wat hebben we de afgelopen periode 
gedaan - waar staan we nu – waar willen we naar toe?)
Reactie college/tijdpad:
In het deelplan Participatiewet besteden we aandacht aan de ontwikkelingen rond de 
Participatiewet in de afgelopen jaren. Daarbij kijken we naar de aanpassingen in de wet en 
landelijke onderzoeken naar de uitvoering. Ook de lokale uitvoering in de afgelopen jaren en de 
bestandsontwikkeling maken deel uit van het nieuwe deelplan.

Moties nota screening Participatiewet – informatiebijeenkomst WeCo
Wethouder Wijnants zegt toe de raad in het derde kwartaal in een bijeenkomst of werkbezoek aan de 
WeCo te informeren over hoe het gaat met de door het college gekozen nieuwe werkwijze (in 
‘verhalende zin’ i.v.m. het nog niet beschikbaar hebben van cijfers).
Reactie college/tijdpad:

De informatiebijeenkomst vindt plaats bij de WerkCorporatie. De bijeenkomst wordt in overleg 
met de griffie gepland. 

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.


