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Stand van zaken van (nog) in uitvoering zijnde moties vorige en huidige raadsperiode. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toelichting kolommen. 
Kolom 1:  Geeft het interne volgnummer van de moties aan (eigenlijk gewoon de optelling van het aantal aangenomen/overgenomen moties). 
 
Kolom 2: Beknopte beschrijving van de motie. 
 
Kolom 3: Het standpunt van het (toenmalige/huidige) college of en hoe de motie moet worden uitgevoerd. 
 
Kolom 4: De huidige stand van zaken m.b.t. de motie 
 
Kolom 5:  Welke portefeuillehouder c.q. welk cluster aan de motie is verbonden. 
 
Kolom 6:  Geeft aan of nog aan de realisatie c.q. uitvoering van de motie wordt gewerkt. 
 
Kolom 7: Is de motie al of niet uitgevoerd. Normaal gesproken wordt aan de raadsleden alleen nog een overzicht van de in uitvoering zijnde 

moties verstrekt. De raad en het college moeten echter uiteraard ook weten welke moties er sinds het laatste overzicht al of niet 
volledig zijn uitgevoerd/afgerond. 
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Moties raadsperiode 2006 - 2010 
 
Raadsvergadering december 2009 
 
 
65 (1) Motie m.b.t. 

bijdrage verhuiskosten 
medewerkers nieuw te 
vestigen bedrijven 

Motie is juridisch niet houdbaar. Eventueel 
gewijzigd overnemen, als algemene 
stimuleringsregeling voor het aantrekken van 
nieuwe inwoners, bijvoorbeeld dat alle nieuwe 
inwoners een soort “welkomstpakket” ontvangen. 
Een dergelijk instrument is ook promotioneel 
goed in te zetten. Met de gewijzigde overname 
van de motie blijft de strekking grotendeels 
overeind maar wordt beter uitvoerbaar en zal 
minder weerstand oproepen. Deze op te zetten 
regeling is niet meer gekoppeld aan de 
Gemeentelijke arbeidsplaatsenregeling 2008 – 
2012. 

Er wordt gewerkt (opstellen beleid) aan een nieuw 
instrument voor de stimulering van de regionale 
economie en de verhoging van de (regionale) 
werkgelegenheid. Dit sociaal economisch beleid 
wordt in september/oktober voorgelegd aan de 
gemeenteraad. 

Schutte 
 
SML 

Ja  
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Moties raadsperiode 2010 - 2014 
 
 
Raadsvergadering september 2010 
 
68 Onderzoek 

railverbinding 
Emmeloord - Kampen 

De haalbaarheid/consequenties van een 
railverbinding tussen Emmeloord en Kampen 
hangt van vele factoren af. 
Reizigerspotentieel/vervoerswaarde, verwachtte 
economische ontwikkelingen, ruimtelijke 
inpassingen, financiële haalbaarheid enz. 
Daarnaast is het van groot belang dit initiatief te 
plaatsen in het grote kader van verkeer en 
vervoer. Een railverbinding Kampen – Emmeloord 
kan niet los worden gezien van het totale 
openbaar vervoer in de gemeente en in de regio. 
Ook nieuwe vormen van openbaar vervoer spelen 
dan een rol (bijv. de superbus). Openbaar is 
daarmee een onderdeel van het gemeentelijk 
verkeer en vervoer beleid. In het nieuwe 
gemeentelijk verkeer en vervoerplan (GVVP) 
wordt een hoofdstuk over openbaar vervoer 
opgenomen. Hierin zal de studie naar de 
railverbinding meegenomen worden in het licht 
van het totale openbaar vervoer zoals dat 
hiervoor is genoemd. Voorstel is de uitvoering 
van de studie in het uitvoeringsprogramma van 
het GVVP op te nemen en in dat kader het 
onderzoek uit te voeren. Eventueel uit het GVVP 
voortvloeiende aanvullende vragen kunnen dan 
direct in de studie worden meegenomen.  
 
Als het gaat om de daadwerkelijke uitwerking van 
dit initiatief lijkt het grootste knelpunt, op het 
eerste gezicht, de financiële haalbaarheid. Om 
een eventuele realisatie van de railverbinding 
mogelijk te maken heeft de gemeente naar 
verwachting financiële partners nodig. Vooralsnog 

Het toegezegde haalbaarheidsonderzoek 
railverbinding Emmeloord – Kampen is een 
uitvoeringsplan dat na vasstelling van het GVVP 
start. 
 
In een recente motie 2012-6-III wordt het college 
opgeroepen onderzoek te doen naar naar private 
exploitatie van hoogwaardig openbaar vervoer. 
 
Het voorstel is dit in het haalbaarheidsonderzoek 
over de railverbinding mee te nemen en het 
onderzoek te verbreden en te verdiepen. 
 
Het haalbaarheidsonderzoek ‘railverbinding 
Emmeloord – Kampen’ wordt zodoende verbreedt 
naar ‘hoogwaardig openbaar vervoer’ van en naar 
Emmeloord.  
 
Het onderzoek richt zich op: 
- hoogwaardig openbaar vervoer, zowel rails als 
(snel)bussen of nieuwe vormen zoals de Superbus; 
- verbindingen vanaf Emmeloord zowel richting 
Kampen, als Heerenveen en Groningen; 
- reizigerspotentieel/vervoerkundige waarde; 
- verwachte economische ontwikkelingen; 
- ruimtelijke inpassingen; 
- financiële haalbaarheid en exploitatie. 
 
Het onderzoek start na vaststelling van het GVVP. 

Poppe 
 
RMT 

Ja  
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wordt voorgesteld om in het GVVP op te nemen 
om een financiële quick scan uit te laten voeren 
waarbij volgens een ruwe schatting de kosten 
voor de aanleg van een railverbinding worden 
doorgerekend. Deze prijs wordt bepaald door de 
benodigde gebouwen (station(s)), civiele 
kunstwerken (bruggen, tunnels, viaducten) en 
aantal kilometer infrastructuur. Met de verkregen 
gegevens wordt nagegaan of een verbinding 
realistisch en wenselijk is.  

 

Raadsvergadering oktober 2010 
69 Groenbeleidsplan  

(niet in stemming 
gebracht, wel een 
toezegging van het 
college mee te gaan 
met de motie) 

Na afronding van de pilot m.b.t. de uitvoering 
van het groenbeleidsplan vindt een evaluatie 
plaats. De resultaten uit de evaluatie zullen 
gebruikt worden bij de besluitvorming over 
eventuele aanpassing van het geplande budget 
van € 1.000.000 voor de omvorming. 

De pilot is in uitvoering in de Wijken De Zuidert en 
Revelsant, en in het dorp Espel. 
De totale omvang van de om te vormen vakken 
bedraagt 13.794m2. De groenbrigade zal zelf 
332m2  onderhouden. 
De evaluatie zal eind 2012 worden opgesteld. 

Poppe 
 
IB 

Ja  

 
Raadsvergadering november 2010 
71 Afschaffen 

hondenbelasting 
Onderdeel 1 
De afschaffing van de hondenbelasting 
zal worden meegenomen bij de besprekingen 
over de bezuinigingen 2e fase. 
 

Onderdeel 2 
In het collegeprogramma is opgenomen dat er 
vanaf 2011 twee BOA’s aangesteld worden die 
zich onder andere gaan richten op overlast door 
honden. Ze gaan hiervoor de bestuurlijke 
strafbeschikking gebruiken. De APV hoeft niet 
aangepast te worden. Op basis van de APV 
moeten hondenbezitters hun hond in de 
bebouwde kom aanlijnen en de uitwerpselen 
opruimen. 

Onderdeel 1 
Mits er voldoende alternatieve dekking zal worden 
gevonden, wordt de hondenbelasting met ingang 
van het belastingjaar 2014 afgeschaft.  
 
 
Onderdeel 2 
Ten behoeve van handhaving op het huidige 
niveau voldoet de APV. Ten behoeve van het 
aanscherpen van het beleid met betrekking tot de 
zogenaamde ‘kleine ergenissen’ – waaronder het 
nog meer beperken van overlast door honden - 
voldoet de APV echter niet (meer). Hiertoe is een 
aanpassing van de APV noodzakelijk, deze is in 
voorbereiding. 

Vermeulen 
 
BEL 
 
 
HHV 

Ja  

 

Raadsvergadering december 2010 
72 Innovatieprijs Opsplitsen van de innovatieprijs in twee versies: 

één voor burgers, bedrijven en instellingen en 
één voor medewerkers van de gemeente. 
 

 
 
 
 

V.d. 
Werff 
 
ADV 
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A. Invoeren van jaarlijks uit te reiken innovatie-
/ideeënaward aan burgers, bedrijven en 
instellingen op de volgende manier: 
1. Vaststellen van een naam (bijv. Polderprijs 

Publiek). 
2. Uitreiking voor het eerst tijdens de 

nieuwjaarsreceptie van 2012.  
3. Stel spelregels op over inhoud van de eerste 

prijs en een aantal nominaties.  
4. Gebruik de website om burgers, bedrijven en 

instellingen ideeën te laten indienen. 
5. Daarnaast moet een aantal praktische zaken 

verder worden uitgewerkt; voor de indiener 
moet helder zijn aan welke criteria zijn/haar 
idee wordt getoetst. Bijvoorbeeld: 
Concretiseer de criteria, definieer wat een 
besparing (financieel, menskracht, etc.) moet 
inhouden.  

6. Het daadwerkelijk invoeren van de 
aangedragen ideeën brengt naar alle 
waarschijnlijkheid in eerste instantie kosten 
met zich mee. Overweeg of dit aspect 
meespeelt bij de beoordeling en op welke 
manier. 

7. Stel een werkgroep in die de hiervoor 
genoemde zaken realiseert. Deze werkgroep 
– onder voorzitterschap van de burgemeester 
- bestaat uit vertegenwoordigers van de raad, 
het bedrijfsleven en de bestuursdienst.  

8. Zorg vanaf september 2011 en vervolgens 
gedurende het gehele jaar voor veel 
publiciteit om deze award exclusief te 
positioneren; en zo voor het voetlicht te 
brengen dat burgers, bedrijven en 
instellingen positief gestemd zijn en 
daadwerkelijk ideeën aandragen. 

 
B. Invoeren van een jaarlijks uit te reiken 
innovatie-/ideeënaward aan medewerkers van de 
gemeente op de volgende manier: 
1. Vaststellen van een naam (bijv. Polderprijs 

Personeel). 

De spelregels zijn opgesteld en er is overleg 
gevoerd met de betrokkenen van de projectgroep. 
Dit heeft geleid tot de invoering van de  
innovatieprijs 'Polderpluim'  in september 2011. 
Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst op 19 januari 
2012 is deze prijs voor de eerste keer uitgereikt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De bestaande (digitale) ideeënbus is nu verder 
uitgewerkt en gekoppeld aan het thema 
innovatie/ideeënaward. 
De Polderpluim voor medewerkers van de 
bestuursdienst wordt voor het eerst uitgereikt 
worden begin 2013. 

Ja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ja 
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2. Uitreiking tijdens de jaarlijkse (interne) 
nieuwjaarsreceptie. 

3. Werk de binnen de bestuursdienst al 
bestaande (virtuele) ideeënbus uit op basis 
van het thema innovatie/ideeënaward. 

4. Stel een werkgroep in die de hiervoor 
genoemde zaken realiseert. Deze werkgroep 
bestaat uit vertegenwoordigers van de 
diverse eenheden en eventueel van de raad. 

5. Zorg vanaf september 2011 en vervolgens 
gedurende het gehele jaar voor publiciteit 
binnen de bestuursdienst.  

 
Kanttekening bij A: 
Er is een ‘woud’ aan prijzen in Noordoostpolder 
en Flevoland.  
Voorbeelden: 
• Polderpionier (StEP) 
• Promotieprijs (gemeente) 
• Mantelzorger van het jaar (gemeente en 

Carrefour – ieder jaar in november) 
• Ondernemersprijs (BAN) 
• Duurzaamheidsaward (in ontwikkeling) 
• MVO-prijs (in ontwikkeling – initiatief COS 

Flevoland i.s.m. individuele Flevolandse 
gemeenten) 

• Innovatie subsidie cheques (provincie) 
• Sportman / -vrouw / -ploeg/ -talent van het 

jaar (sportjournalisten + provincie - jaarlijks) 
• Flevius Award (provincie – recreatie) 
• Provinciale Onderwijsprijs (provincie 2009 – 

2010)  
• Flevopenningen (Stichting) 
 
Kanttekening bij B: 
• Opsplitsen in twee versies noodzakelijk: De 

gemeentelijke organisatie is intensief bezig 
met het verbeteren van de dienstverlening 
aan burgers, bedrijven en instellingen. Dit 
heeft invloed op en gevolgen voor de 
werkzaamheden van (bijna) iedere 
medewerker; nu al of in de komende jaren. 

De motie is hiermee volledig uitgevoerd. 
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Het aanleveren van ideeën die niet werk-
gerelateerd zijn, is daardoor bijna niet 
mogelijk. Daarnaast hebben zij wellicht een 
voorsprong op burgers, bedrijven en 
instellingen, omdat zij goed op de hoogte zijn 
van het reilen en zeilen binnen de gemeente 
en waar verbeteringen mogelijk zijn.  

• Van de bestaande ideeënbus wordt weinig 
gebruik gemaakt.  

 

Raadsvergadering februari 2011 
73 Aankoop Schokkererf 

Nagele 
Het museum Nagele zal worden betrokken bij de 
verdere planuitwerking. De uiteindelijke 
bestemming is nog niet duidelijk, maar deze mag 
niet concurrerend zijn met de aanwezige horeca 
in het dorp. De samenhang tussen de 
verschillende voorzieningen in Nagele is groot, en 
de opgave rond Schokkererf wordt ook als 
zodanig bekeken.  

Voorstellen kunnen in oktober/november 
onderbouwd aan de raad worden voorgelegd, de 
overweging om zoveel mogelijk budgetneutraal 
te realiseren wordt hierin ook meegenomen. 

Er vinden momenteel gesprekken plaats met een 
projectontwikkelaar om te komen tot een 
herontwikkeling van onder andere de locatie 
Schokkererf. De gesprekken moeten leiden tot een 
intentieovereenkomst en (uiteindelijk) een 
exploitatieovereenkomst en financieringsvoorstel. 
Bij de planvorming wordt rekening gehouden met 
het gewenste voorzieningenniveau in Nagele. 

Ruifrok 
 
RMT 

Ja  

 

Raadsvergadering april 2011 
A Duurzaamheidslening 

particuliere 
woningbouw 

 De benodigde middelen voor een 
duurzaamheidslening zijn in de afweging van de 
beleidsplanning komen te vervallen. In de 
aanstaande Woonvisie zal het onderwerp 
Duurzaamheidslening opnieuw aan de orde komen. 

Poppe 
 
RMT 

Ja  

 

Raadsvergadering juni 2011 / voorjaarsrapportage 2011 
78 Bezuiniging openbare 

ruimte 
Het college zal de motie uitvoeren, maar met de 
kanttekening dat er dan €30.000 extra bezuinigd 
moet worden t.l.v. andere onderdelen van de 
openbare ruimte. 
 
Het doel van het Groenbeleidsplan 2010-2014 is: 
‘Zorgen dat het groen haar functies vervult, 

De komende jaren dient er structureel fors op het 
onderhoud van de openbare ruimte bezuinigd te 
worden. 
Er is een onderzoek uitgevoerd om op basis van 
burgerparticipatie te bezien waar, en op welke 
onderdelen van de openbare ruimte bezuinigd kan 
worden.  

Poppe 
 
IB 

Ja  



Nr Motie Standpunt college, al of niet 

(geclausuleerd) uitvoeren. 

Stand van zaken College 

Cluster 

Nog in 

uitv 

Uitge- 

voerd 

 

Stavaza moties 
Versie 27-09-12 JW 

8 

tegen zo laag mogelijke maatschappelijke kosten’ 

 
Wijkparken, laanbeplantingen langs buitenwegen 
en dorpsbossen bepalen het karakter van de 
polder. 
Bloembakken bepalen niet het karakter van de 
polder, maar zijn een extra verfraaiing van de 
openbare ruimte en horen thuis bij 
onderhoudsniveau A. 
 
Het wegbezuinigen van de bloembakken is 
helemaal in lijn met het ambitieniveau C, zoals 
vastgelegd in het Groenbeleidsplan dat door de 
raad is vastgesteld. 
 
Wanneer deze beoogde bezuiniging op de 
bloembakken niet doorgaat, betekent dit dat 
€30.000 extra ten koste van andere onderdelen 
van de openbare ruimte moet worden bezuinigd 
bovenop de €800.000 in 2014. 
 

Er zijn interviews gehouden met de verschillende 
dorpsbelangen en wijkplatforms en tevens is een  
enquête uitgevoerd met het burgerpanel. 
De uitkomsten worden binnenkort 
gecommuniceerd. 
Globaal kan gesteld worden dat de burgers niet 
verder op de openbare ruimte willen bezuinigen. 
Het huidige onderhoudsniveau van de wegen vindt 
men aanvaardbaar; over het openbaar groen is 
men ontevreden. 
Na uitwerking van de resultaten volgt er een 
voorlopige toekenning en verdeling van de 
bezuinigingsopgave. Hierin wordt de kostenpost 
voor de bloembakken (€ 30.000)  integraal 
meegenomen. 
Voorjaar 2013 volgt advisering over de 
uiteindelijke toedeling van de bezuinigingsopgave 
voor 2014, 2015 ev. 

79 Schuldhulpverlening In de motie wordt het college gevraagd om in 
samenwerking met professionele 
welzijnsorganisaties en Humanitas te komen tot 
een vroegtijdige schuldhulp-begeleiding en 
daarnaast Humanitas financieel tegemoet te 
komen ten einde cliënten blijvend te kunnen 
ondersteunen op de weg naar financiële 
zelfredzaamheid.  
 
De motie is tweeërlei overbodig. Eerstens, omdat 
Humanitas al betrokken is bij begeleiding van 
cliënten in het schuldhulpverleningstraject. De 
Gemeentelijke Krediet Bank en Humanitas zijn de 
enige organisaties die in het kader van 
schuldhulpverlening een opdracht hebben van de 
gemeente. Voor andere professionele organisaties 
blijkt dat de rol en positie van Humanitas in deze 
ook duidelijk is. In voorkomende gevallen weten 
zij dat ze naar Humanitas kunnen doorverwijzen 
en doen dat ook.  
 

Met Humanitas is in april 2012 overleg gevoerd 
over hun rol bij schuldhulp-begeleiding. Ook de 
Gemeenschappelijke kredietbank (GKB) was hierbij 
aanwezig om tot werkbare afspraken te komen 
voor begeleiding door Humanitas in het kader van  
ondersteuning thuisadministratie. Duidelijk is dat 
Humanitas hierbij een rol gaat spelen. Met 
betrekking tot eventuele financiële 
tegemoetkoming van Humanitas voor uitvoering 
diensten is afgesproken dat we daarop terugkomen 
zodra er concrete afspraken gemaakt kunnen 
worden tussen partijen. 
 
Humanitas heeft dit najaar een 
(waardering)subsidie ontvangen. 

Bogaards 
 
SML 

Ja  
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Het college is niet voornemens is de 
betrokkenheid van Humanitas te beëindigen. 
Naar aanleiding van de aanstaande wet 
Gemeentelijke schuldhulpverlening 
(ingangsdatum 1/1/2012 of 1/6/2012) en de 
evaluatie van het minimabeleid (na de zomer) 
worden nieuwe lijnen uitgezet waarin plaats is 
voor Humanitas en eventueel andere organisaties 
zowel in het voortraject (preventie en advies) als 
in het nazorgtraject (thuisadministratie). 
 
De motie is in de tweede plaats overbodig omdat 
er al een subsidierelatie met Humanitas bestaat 
om cliënten van de schuldhulpverlening te 
ondersteunen. Mocht de 
vergoeding/subsidiebedrag niet dekkend zijn voor 
bepaalde kostensoorten dan moet Humanitas de 
kostprijs integraal begroten en de begroting aan 
de gemeente voorleggen. Daar hoeft geen motie 
aan te pas te komen. 
 
Nadere invulling van rol Humanitas krijgt plaats 
binnen het op te stellen beleidsplan in het kader 
van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. 

80 Bestemmingsplan 
Wellerwaard 

Ongeclausuleerd uitvoeren. De Afdeling heeft het beroep tegen het 
bestemmingsplan Wellerwaard ongegrond 
verklaard. De Raad van State volgt het verweer 
van de gemeente in de uitspraak. Dit betekent dat 
het bestemmingsplan zoals vastgesteld door de 
Raad geheel in takt onherroepelijk is geworden. 
In maart is de financiering van het project met een 
provinciale bijdrage van €2,5 miljoen 
rondgekomen. Na het verkrijgen van de benodigde 
vergunningen en de aanbesteding, starten de 
werkzaamheden volgens planning eind 2012.  

Schutte 
 
Projecten 

Ja  

81 N50 De nieuwe Ramspolbrug, de verbreding van het 
traject Ramspol-Ens, evenals de beoogde 
verbreding Ens-Emmeloord en de halve 
aansluiting bij de Bomenweg, komen de 
bereikbaarheid van de Noordoostpolder ten 
goede. Ook het nieuwe Hanzelijnstation Kampen-
Zuid wordt beter bereikbaar voor de reizigers 

Er is bestuurlijk overleg geweest tussen de 
provincies Overijssel, Flevoland en de gemeenten 
Noordoostpolder en Kampen. Daar is besloten om 
in te zetten op de agendering in het Bestuurlijk 
Overleg MIRT. Agendering in het BO MIRT 
Landsdeel Oost heeft plaatsgevonden. Het 
antwoord van de minister was: “Op basis van de 

Poppe 
 
IB / RMT 

Ja  
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vanuit Noordoostpolder. 
 
Met als laatste schakel de verbreding van het 
traject Ramspolbrug - Hattemerbroek zou de N50 
tussen Emmeloord en Hattemerbroek voltooid 
worden. Er is dan weliswaar nog geen sprake van 
een snelweg. Daarentegen betekenen het 2x2 
rijbanen profiel en de ongelijkvloerse kruisingen 
over het gehele traject, een enorme verbetering 
voor de doorstroming en de verkeersveiligheid. 
Het lijdt geen twijfel dat dit de bereikbaarheid 
van en naar de Noordoostpolder ten goede komt; 
voor zowel het autoverkeer als het openbaar 
vervoer. 
 
Het verdient dan ook de aanbeveling zowel op 
bestuurlijk als ambtelijk niveau de lobby voor 
deze verbreding actief opzoeken en 
ondersteunen. 

Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte heeft 
opwaardering van het deel Kampen-Ramspol en 
het deel Hattemerbroek-Kampen-Zuid geen 
prioriteit voor het Rijk. Als uit de periodieke 
Nationale Markt- en Capaciteitsanalyse (NMCA) of 
nieuwe mobiliteitsindicator mocht blijken dat er 
een knelpunt wordt geconstateerd, dan kan het 
Rijk conform de MIRT spelregels tot actie 
overgaan.” 
  
Overijssel zet extra middelen in voor het traject 
N50 Kampen – Kampen Zuid. Het traject Kampen 
– Ramspol heeft voor Overijssel een lagere 
prioriteit. 
 
Naar aanleiding van het antwoord van de minister 
heeft de provincie Overijssel haar lobby voor 
verdere opwaardering van de N50 in de ijskast 
gezet. Te meer daar er bezuinigingen volgen bij 
het Rijk. 
 

 
Raadsvergadering september 2011 
83 Evenemententerrein De motie draagt het college op: zich te houden 

aan de gedane toezeggingen aan de raad en haar 

bevolking en de Deel als evenemententerrein in 

haar beleid te handhaven.  

Na herinrichting zal de Deel weer gebruikt 
kunnen worden als locatie waar evenementen 
gehouden kunnen worden. 

Het standpunt van het college blijft ongewijzigd: na 
herinrichting zal (het nieuwe parkeerterrein van De 
Deel)weer gebruikt kunnen worden als 
evenemententerrein. 

V.d. 
Werff 
 
RMT 

Ja  

 

Raadsvergadering oktober 2011 
84 Recreatievisie Het actieplan behorende bij de Recreatievisie 

kent een looptijd van 2012 t/m 2016. Jaarlijks, 
zal er aan het einde van het jaar een kort 
evaluatieverslag geschreven worden waarin voor 
de geplande acties in het loopjaar wordt 
aangegeven of ze zijn uitgevoerd. Het 
evaluatieverslag wordt ter informatie aan de raad 
gestuurd. 

Dit jaar is gestart met de uitvoering van de acties 
uit het actieplan Recreatievisie. De uitvoering van 
de motie vindt plaats door aan het einde van 2012 
een kort evaluatieverslag te schrijven welke ter 
informatie aan de raad wordt gestuurd. 
 

Poppe 
 
SML 

Ja  

 



Nr Motie Standpunt college, al of niet 

(geclausuleerd) uitvoeren. 

Stand van zaken College 

Cluster 

Nog in 

uitv 

Uitge- 

voerd 

 

Stavaza moties 
Versie 27-09-12 JW 

11 

85 Fairtrade gemeente Deze motie zoals verzocht uitvoeren. Dit wordt 
meegenomen in het actieplan 2012 Millennium- 
en Fairtrade gemeente. 

In het beleid internationalisering zal deze motie 
beleidsmatig worden uitgewerkt. Naar verwachting 
zal deze nota voor de raadsvergadering van 
september 2012 worden geagendeerd.  
Momenteel wordt daarnaast een werkgroep 
samengesteld. In deze werkgroep zullen mensen 
zitting nemen uit verschillende werkterreinen 
(horeca, scholen, middenstand, etc.) en ook een 
vertegenwoordiger van de gemeente. 

V.d. 
Werff 
 
ADV 

Ja  

 

Raadsvergadering november 2011 
89 Bestemmingsplan De 

Deel 
Voorgesteld wordt om de motie ongeclausuleerd 
over te nemen. Een voorstel voor de werkwijze 
en samenstelling van de BAC wordt in februari 
2012 ter besluitvorming aan het college 
voorgelegd. 

Een voorstel voor de werkwijze en samenstelling 
van de BAC is nog niet aan het college voorgelegd, 
al is ambtelijk de motie al wel nader uitgewerkt.  
 
Na de raadsvergadering van 10 november jl. zijn 
er voorlopige voorzieningen aangevraagd en 
beroepszaken aangespannen bij de Raad van State 
door lokale ondernemers en de BAN. Daarmee is 
het bestemmingsplan (en de bouw op De Deel) nog 
niet definitief. Zolang het plan onder de rechter is 
lijkt het college niet gewenst en constructief om 
over een nadere invulling van de BAC en de motie 
te praten. Zodra er een voor het college gunstige 
uitspraak van RvS ligt, zal dit onderwerp weer 
prominent op de agenda verschijnen.  

Ruifrok 
 
Dir Proj 

Ja  

90 Gebiedspromotie World 
Potato City 

De motie over World Potato City wordt 
meegenomen in de sociaal economische visie en 
meer uitvoerend in de nota Internationalisering. 
In de uitvoering wordt nadrukkelijk gekeken naar 
aansluiting met Potato Europe 2013 en de 
gebiedspromotie en bestaande initiatieven vanuit 
de ondernemers in de gemeente 
Noordoostpolder. 

De sociaal economische visie wordt in oktober 
2012 aan de raad aangeboden. Hier komt de 
uitvoering van de motie over World Potato City in 
terug. Er wordt ingezet op het combineren van 
kennis, innovatie en marketing. Uiteraard in 
samenspel met de markt en andere betrokken 
partijen.  
 
Een onderdeel van de uitvoering van deze motie is 
de positionering van Emmeloord als World Potato 
City. Dit maakt onderdeel uit van de campagne 
gebiedspromotie Noordoostpolder. In het 
zogeheten NoordoostpolderLab, waarin 
vertegenwoordigers zitting hebben van onder meer 
VVV, STEP, BAN, Ronop, OVG, Staatsbosbeheer en 

V.d. Werff 
 
ADV 

Ja  
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gemeente, zal worden besproken hoe hieraan 
verdere invulling te geven als de visie gereed is. 

91 Financiële regeling 
lustrumviering (10-jarig 
bestaan) voor de 
dorpen 

Het college wordt via deze motie opgedragen om 
vanaf 2012 jaarlijks een bedrag van €7.500,- te 
reserveren per jubilerend dorp.  
 
Het college wil als volgt uitvoering geven aan de 
motie: 
 
Er wordt een subsidiebeleidsregel opgesteld, 
waarin de voorwaarden met betrekking tot 
doelgroep en besteding worden opgenomen 
conform het gemeentelijk subsidiebeleid.  
Het bedrag per jubilerend dorp wordt verlaagd 
naar € 2.500,- per vijf jaar en geldt voor zowel 
de dorpen als de wijken.  
Er wordt jaarlijks in de begroting € 7.500,- 
opgenomen om de subsidiebeleidsregel ten 
uitvoer te kunnen brengen. Omdat daarvoor in de 
begroting geen dekking aanwezig is, en ook de 
motie deze dekking niet aangeeft, zal het college 
bij de voorjaarsrapportage 2012 dit bedrag onder 
nieuw beleid opnemen. 
  
Subsidievoorwaarden: 

• op actieve aanvraag van dorp(sbelang) of 
wijk(platform). 

tekort op de begroting moet aangetoond worden 
met betrekking tot jubileumactiviteit (er wordt 
immers ook regulier al subsidie verleend en er 
zijn bijdragemogelijkheden in het kader van 
activiteiten vanuit IGW). 

In de B&W vergadering van 17 april 2012 is het 
volgende besloten: 
 
1. Beleidsregel 14, Jubilea en lustrumviering 
dorpen en wijken gemeente 
Noordoostpolder vaststellen. 
2. De gemeenteraad voorstellen om via de 
Voorjaarsnota 2012 een budget van € 7.500 
beschikbaar te stellen ten behoeve van 
subsidiëring jubilerende dorpen. 
3. Opnemen van de subsidie voor jubilerende 
dorpen in de beleidsplanning 2013-2016. 
4. De Commissie Samenlevingszaken informeren. 

Ruifrok 
 
SML 

 Ja 

93 Programmabegroting 
2012 – 2015, voorraad 
strategische gronden 
(Niet aangenomen 
college neemt motie 
over) 

Het college zal een hiertoe strekkende nota 
opstellen en in het eerste kwartaal van 2012 aan 
de raad aanbieden. 

De betreffende nota is in september in de raad 
behandeld. 

Schutte 
 
RMT 

 Ja 
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Raadsvergadering december 2011 
97 Detachering via S.W. 

bedrijf WWB-
gerechtigden 

Vanzelfsprekend delen we de mening van de 
indieners dat we alle mogelijkheden moeten 
benutten om zoveel mogelijk mensen te laten 
participeren in de samenleving. Het detacheren 
van WWB'ers via CvW is één van de 
mogelijkheden om dat te bewerkstelligen. Het is 
een mogelijkheid die nu al bestaat en hoogst 
waarschijnlijk onder de nieuwe wetgeving 
(WWNV) ook zal bestaan. Detachering is echter 
een duur instrument en het is maar de vraag of 
het als gevolg daarvan een haalbaar instrument 
is onder het nieuwe gesternte (grotere opgave, 
minder budget).  
Het College zal daarom in 2012 in de 
tuinbouwsector een pilot draaien om ervaring op 
te doen met het detacheren van WWB'ers via 
CvW. De ervaringen die daarmee worden 
opgedaan neemt het college mee in de 
beleidsontwikkeling t.a.v. de WWNV. In die 
beleidsontwikkeling wordt de afweging gemaakt 
of het een instrument is dat we onder WWNV ook 
kunnen en willen inzetten. 

In april 2012 zijn door Concern voor Werk (CvW) 
gesprekken gestart met glastuinbouwbedrijven 
over werkervaringsbanen voor mensen met een 
WWB uitkering en/of een Sw dienstverband. Uit die 
gesprekken is gebleken dat er onder werkgevers in 
deze branche te weinig animo is voor een 
detacheringconstructie met WWB-gerechtigden. De 
pilot is daarom niet van start gegaan. 
 
Aangezien een detachering via CvW één van de 
mogelijkheden blijft om WWB’ers te laten 
participeren in de samenleving, blijft het onderwerp 
van onze beleidsontwikkeling. Deze ontwikkeling 
stond tot de zomer in het teken van de Wet werken 
naar vermogen (WWNV), maar richt zich - na het 
controversieel verklaren van de WWNV - op de 
beleidsontwikkeling in het kader van de WWB en de 
Wsw voor de komende jaren. De mogelijkheden 
van het detacheren van WWB-gerechtigden nemen 
wij in dit traject mee. Dit najaar leggen wij u de 
resultaten in een beleidsplan WWB/Wsw 2013-
2017 voor. 

Bogaards 
 
SML 

Ja  

98 Nota realiseren van 
kunstwerk langs de N-
50 

Het college zal de motie gebruiken om in de 
onderhandelingen met de provincie over het 
realiseren van het 7e landschapskunstwerk in 
Flevoland de locatie zoals in de motie genoemd te 
promoten. Indien dit niet leidt tot 
overeenstemming, zal het college de in 2012 op 
te richten Adviescommissie Beeldende Kunst 
verzoeken een advies voor opdrachtverlening 
voor te bereiden. Dan zal er wel wat langer 
gespaard moeten worden, waardoor realisering in 
2012 niet haalbaar is. 

Ambtelijk is met de provincie gekeken naar 
haalbaarheid en mogelijke locatie van het 7e 
landschapskunstwerk bij de entree van de 
Noordoostpolder vanaf de Vollenhoverbrug. 
Door andere prioritering bij de provincie wordt het 
traject tot plaatsen van het landschapskunstwerk 
uitgesteld. Zolang de mogelijkheid blijft bestaan 
dat het landschapskunstwerk bij de 
Vollenhoverbrug komt, zal het college nog geen 
aparte opdracht voorbereiden voor een door de 
gemeente zelf te realiseren kunstwerk op die 
locatie. Zoals het er nu naar uit ziet zal de 
provincie in 2012 nog geen locatiekeuze hebben 
genomen. 

Ruifrok 
 
SML 

Ja  
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Raadsvergadering februari 2012 
99 Legesverordening Algemeen 

Leges zijn rechten die op grond van artikel 229 
Gemeentewet verschuldigd zijn voor individuele 
diensten van de gemeentelijke overheid. De 
tarieven worden zodanig geraamd dat de 
opbrengsten niet boven de kosten uitgaan. 
Formeel mag op een bepaald product wel meer 
opbrengst worden geraamd dan de kosten zijn 
maar in totaal mogen de opbrengsten de kosten 
niet overschrijden. Worden de legestarieven te 
laag gehouden dan zullen de niet gedekte kosten 
uit de algemene middelen worden gehaald. 
 
Bij de ombuigingen van 2012 is nog eens kritisch 
gekeken naar de opbrengsten en de kosten die 
wij maken voor onder meer het product 
evenementenvergunning. 
Uitgangspunt is dat leges voor een bepaald 
product kostendekkend zijn. Met een uurtarief 
van € 83 is het duidelijk dat het tarief van een 
kleine evenementenvergunning (categorie A) ad. 
€ 22,15 niet kostendekkend kan zijn. 
Het tarief is daarom vastgesteld op € 166 
gebaseerd op 2 uur werk voor ca. € 83. 
Voor de grote evenementen is er veel meer werk 
intern en extern te verrichten. Er moeten 
uitvoerige vergunningen met deelplannen worden 
ingediend en beoordeeld. Daarnaast is intensief 
overleg nodig met de diverse partners (politie, 
brandweer, GHOR) en de vergunningaanvrager 
zowel voor het evenement als na afloop 
(evaluatie). In totaal 17 uur werk gemiddeld voor 
een evenement van de categorie B. Het tarief is 
daardoor vastgesteld op € 1.411. 
 
Er is onderzocht of de tarieven van onze 
gemeente in de pas lopen met andere 
gemeenten. Gebleken is dat wij geen afwijkende 
tariefstructuur kennen. Het vergelijken van deze 
tarieven met andere gemeenten levert een 
genuanceerd beeld op. In Almere variëren de 

Uitvoering van de motie is achterhaald nu de raad 
bij wijziging van de legesverordening 
daadwerkelijk de tarieven heeft verlaagd op het 
door hen gewenste niveau. 

Vermeulen 
 
Verg 

 Ja 
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tarieven tussen € 58,50 en € 2.279,00. In Zwolle 
is een lijst van evenementen bepaald met 
tarieven tussen € 92 voor een straatartiest en € 
920 voor een kermis en € 738 voor een groot 
evenement.  
In de gemeente Kampen gelden tarieven van € 
286,10 voor een middelgroot evenement en € 
572,15 voor een groot evenement. In Dronten 
zijn de tarieven gerelateerd aan het aantal 
bezoekers waardoor het tarief varieert van € 
156,- tot € 1.682. In Lelystad zijn de tarieven 
voor een A-evenement € 165,80, B-evenement € 
390,30 en  
€ 1.561,25 voor een C-evenement. 
In Steenwijkerland zijn de tarieven gerelateerd 
aan de tijdsbesteding. Bij een evenement waarbij 
de behandeling van de aanvraag tussen 1 uur en 
4 uur werk vergt bedraagt het tarief € 195,90. 
Kortom, een zeer gedifferentieerd beeld. Er zullen 
vast ook wel gemeenten zijn die nog hogere of 
lagere leges hebben dan onze gemeente, maar 
dat doet niet af aan onze benadering voor de 
bepaling van de hoogte van de leges. 
 

Financiële gevolgen van de aangenomen motie: 
Het is duidelijk dat het verlagen van de tarieven 
een verlaging van de gemeentelijke inkomsten 
zal betekenen. De discussie of de leges verlaagd 
kunnen worden is min of meer een financiële 
discussie. In het kader van de bezuinigingen is 
aangegeven dat de leges kostendekkend zullen 
worden gemaakt. Dit ook met het oog op het 
profijtbeginsel dat leidend is voor het opleggen 
van leges. 
 
Bij ongewijzigde tarieven is het volgende bedrag 
aan leges te verwachten: 
110 vergunningen à € 166 = € 18.260 
10 vergunningen à € 1.411 = € 14.110 
TOTAAL            € 32.370 
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Het overnemen van de motie van de VVD levert 
het volgende financiële beeld op: 
110 vergunningen à € 22 = € 2.420 
10 vergunningen à   € 111 = € 1.110 
TOTAAL      € 3.530 
 
Het overnemen van de motie zal derhalve een 
vermindering van inkomsten ter grootte van ca. € 
28.840 impliceren. Voor dit bedrag is geen 
dekking. 
 
Besluit college van B&W ten aanzien van de 

motie: 

Gezien het ontbreken van financiële dekking 
wordt de motie niet integraal overgenomen. 
Gezien echter het brede draagvlak van de motie 
is besloten dat de legeskosten wel op 
kostendekkend niveau moeten worden gebracht 
maar hier meer tijd voor te nemen. 
Voorgesteld wordt om de leges voor de grote 
evenementen gefaseerd te verhogen naar het 
bedrag van € 1.411 en de leges voor kleine 
evenementen gefaseerd te verhogen tot € 166. 
De leges voor grote evenementen zullen voor het 
jaar 2012 worden vastgesteld op € 761 en in 
2013 op € 1.411. De leges voor kleine 
evenementen zullen voor het jaar 2012 worden 
vastgesteld op € 83 en in 2013 op € 166. 
De leges verordening zal hiervoor worden 
aangepast. De verlaging zal met terugwerkende 
kracht gelden. 
De kosten (minder opbrengsten) daarvan over 
2012 (110 x € 83 en 10 x € 650) ad. € 15.630 
zullen worden meegenomen in de 
voorjaarsrapportage. 

 

Raadsvergadering maart 2012 
100 Omgevingsdienst 

Flevoland, Gooi en 
Vechtstreek 

De wethouder Wabo heeft zitting in het algemeen 
en dagelijks bestuur van de OFGV en stelt samen 
met de andere leden van het AB de begroting van 
de OFGV vast. Vooraf kunnen de raden 
gedurende 6 weken reageren op de ontwerp-

Inmiddels is de GR vastgesteld.  Schutte 
 
HHV 

Ja  
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begroting. Normaliter dient de begroting voor 1 
juli van het kalenderjaar voorafgaande aan het 
begrotingsjaar te worden vastgesteld. Omdat de 
GR nog moet worden opgericht is deze termijn 
naar verwachting niet haalbaar voor het jaar 
2013. De verwachting is overigens wel dat de 
begroting 2013 van de OFGV voor de begroting 
van de gemeente over 2013 wordt vastgesteld 
zodat de raad tijdig geïnformeerd kan worden 
over het resultaat van de onderhandelingen. 

101 ZZL-gelden - ‘Herstructurerings-projecten’ komen alleen voor 
ZZL-geld in aanmerking voor zover zij passen 
binnen de kaders van het ZZL-programma. 
- Het ZZL geld is voor versterking van de 
economische structuur (voorwaarde van het rijk). 
Herstructureringsprojecten passen daar niet 
zomaar onder. 
- Deze standpunten passen bij de standpunten 
van de stuurgroep t.a.v. de besteding van de 
ZZL-gelden. 
- De gemeente neemt geen initiërende rol bij dit 
project 

Het ZZL-programma is inmiddels vastgesteld door 
de gemeenteraad (en Provinciale Staten) en er 
kunnen aanvragen worden ingediend. Op de 
gemeentelijke website (onder het kopje 
ondernemen) is alle informatie geplaatst. 
Aanvragen die worden ingediend worden door de 
gemeente en provincie gezamenlijk beoordeeld. 
 

Schutte 
 
SML 

Ja  

102 ZZL-gelden / 
buitendijkse haven 

- In overleg met Urk wordt gekeken welke 
gezamenlijke acties of standpunten voor de 
buitendijkse haven gevonden kunnen worden. 
- T.a.v. de ZZL-gelden neemt de gemeente geen 
initiërende rol bij dit project. 
- Er is reeds overleg met Urk over dit onderwerp. 
- Deze standpunten passen bij de standpunten 
van de stuurgroep t.a.v. de besteding van de 
ZZL-gelden. 

In mei 2012 is het college en het directieteam door 
de gemeente Urk geïnformeerd over de stand van 
zaken Buitendijkse Haven. Ook ambtelijk zijn 
diverse overleggen geweest om de stand van 
zaken te bespreken. De gemeente Urk denkt nu na 
over de processtructuur en is in overleg met de 
provincie. Als hier meer duidelijkheid over is volgt 
een nieuw overleg met alle betrokken partijen. Het 
initiatief ligt op dit moment dan ook bij de 
gemeente Urk. 

Schutte 
 
SML 

Ja  

103 Sport en leefbaarheid 
in de dorpen 
(niet aangenomen, 
college neemt motie 
over) 

Uitvoering conform motie. Het is haalbaar om 
voor 1 juni a.s. een overzicht aan de raad te 
verstrekken. Er moet wel ten aanzien van de 
mening, dat de kwaliteit van diverse 
sportvoorzieningen in de dorpen te laag is en dat 
er nauwelijks geld lijkt te zijn voor renovaties, 
een nuance worden gemaakt. Zo is in het rapport 
“Schoppen 11” aangegeven dat een aantal 
voetbalverenigingen niet vitaal is. Juist de niet 
vitale verenigingen hebben een kwalitatief slechte 

 Vermeulen 
 
SML 

Ja  
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kleedaccommodatie in eigendom. Uit het 
onderzoek van de KNVB blijkt tevens dat de 
kwaliteit van sommige wedstrijdvelden en 
trainingsvelden onvoldoende is. Het 
cultuurtechnische onderzoek van de bond is een 
momentopname. Inmiddels staan er drie 
wedstrijdvelden (Bant, Creil, Kraggenburg en 
Nagele) op de rol om gerenoveerd te worden. 
Voor de trainingsvelden geldt (uitgezonderd twee 
verenigingen met een capaciteitsprobleem) dat 
deze te intensief worden bespeeld. Dit heeft te 
maken met het feit dat er drie keer i.p.v. één 
keer in de week wordt getraind. De toplaag van 
een natuurgras trainingsveld kan maximaal 250 
uur seizoen worden belast. Het is dan ook een 
logisch gevolg dat bij een intensieve veldbelasting 
de toplaag beschadigd raakt en het gras hierdoor 
niet meer kan groeien. Bij het regulier onderhoud 
worden de trainingsvelden weer ingezaaid.  
 
De financiële gegevens dienen ook een breder 
verband te worden betrokken. Er moet een visie 
op sportvoorzieningen komen. In deze visie zal 
o.a. worden ingegaan op de wijze waarop de 
gemeente in de toekomst de 
buitensportaccommodaties in stand wil houden en 
zal worden ingegaan in de financiële middelen die 
beschikbaar zijn voor het onderhouden van en 
investeren in de leefbaarheid en sport in de 
dorpen. 

 

Raadsvergadering juni 2012 
104 Baatbelasting 

aansluitplicht riolering 
De provincie Flevoland heeft op 29 juni 2005 
ingestemd met een door het college 
aangevraagde ontheffing voor 2.710 percelen in 
het buitengebied. Deze ontheffing had een 
geldigheidsduur tot en met 31 januari 2007. 
Formeel is er op dit moment geen sprake van een 
ontheffing van de gemeentelijke zorgplicht voor 
ons buitengebied. De gemeente heeft er alle 
belang bij om zo spoedig mogelijk een verzoek tot 
ontheffing van de gemeentelijke zorgplicht voor 

 Poppe 
 
IB 

Ja  
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de niet gerioleerde gebieden bij gedeputeerde 
staten in te dienen. 
Vermeden moet worden dat de gemeente 
geconfronteerd kan worden met perceeleigenaren 
in het niet gerioleerd buitengebied, die zich 
beroepen op de wettelijke gemeentelijke 
verplichting om zorg te dragen voor het 
inzamelen en transporteren van vrijkomend 
stedelijk afvalwater vanaf zijn perceel. Na 
vaststelling van het vGRP 2012-2016, is het 
moment aangebroken om deze ontheffing zo 
spoedig mogelijk bij de provincie aan te vragen. 
De reden waardoor voor lange tijd geen sprake is 
van een ontheffing van de gemeentelijke 
zorgplicht in het buitengebied, kan verklaard 
worden, door de invoering van nieuwe wet- en 
regelgeving. 
De provinciale beleidsregel moest afgestemd 
worden op de pas, op 1 januari 2008, na een erg 
lang doorlopen tijdstraject, vastgestelde Wet 
gemeentelijke watertaken. Inmiddels is deze wet 
op 22 december 2009 volledig opgegaan in de 
Waterwet. Aan de hand van de door gedeputeerde 
staten opgenomen criteria wordt bepaald in 
hoeverre het vrijkomend afvalwater vrijkomend 
bij de percelen in het buitengebied langs 
doelmatige weg kan worden ingezameld en 
afgevoerd. Bij de behandeling van de ontheffing 
weegt gedeputeerde staten de te verwachten 
toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen in het 
buitengebied mee in het kunnen verlenen van een 
ontheffing. 
Zoals al vermeld kan er geen sprake zijn van 
“nieuwe gevallen”, omdat er momenteel voor het 
totale buitengebied door de provincie nog geen 
ontheffing is verleend. Een ontheffing wordt door 
gedeputeerde staten geweigerd in situaties waar 
binnen vijf jaar riolering beschikbaar komt door 
ruimtelijke ontwikkelingen of waar binnen 
lozingen van afvalwater op grond van 
afstandscriteria niet is toegestaan. 
De bevoegdheid om een ontheffing voor “nieuwe 
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gevallen” mogelijk te maken, ligt niet bij de 
gemeente. Gedeputeerde staten bepaalt op grond 
van hiervoor vastgestelde criteria, in hoeverre de 
gemeente uitvoering moet geven aan haar 
zorgplicht. Over het hiervoor vastgesteld 
provinciaal beleid heeft er in de raad al lange tijd 
discussie plaatsgevonden. Voor het college is dit 
aanleiding geweest om eind 2010 op het moment 
van de ter inzage termijn van de ontwerp-
beleidsregel, de raadscommissie woonomgeving 
hiervan op de hoogte te stellen. Dit was voor de 
raadsfracties het uitgelezen moment geweest om 
afzonderlijk danwel gezamenlijk een zienswijze op 
deze beleidsregel kenbaar te maken. De 
raadsfracties hebben op dat moment – helaas - 
niet van deze mogelijkheid gebruik gemaakt en 
hierdoor een kans voorbij laten gaan. 
 
Het bedrag van € 310.000 valt niet vrij, maar 
deze is al gereserveerd in de reserve beleidplan, 
in het geoormerkte deel “riolering buitengebied”. 
Bij de bekostiging van de rioolaansluitingen, 
waarvoor van perceeleigenaren een eigen 
bijdrage wordt verlangd, is op dit moment de tijd 
niet rijp om het tot op heden gehanteerd en 
weloverwogen beleid los te laten. Voor het 
verlaten van het door de raad gevraagd beleid, is 
het eerst noodzakelijk om meer duidelijkheid te 
krijgen, welke consequenties een te wijzigen 
koers met zich meebrengt. Deze consequenties 
kunnen voor dit moment slechts ten dele in beeld 
worden gebracht. Voor een deel zal deze nog 
afhangen van het standpunt van de provincie. Op 
dit moment kan nog geen duidelijkheid  worden 
gegeven in hoeverre zij op grond van de huidige 
beleidsregel de gemeente verplichten om 
uitvoering te geven aan de zorgplicht. Afhankelijk 
van het standpunt van de provincie is het college 
bereid e.e.a. nader te onderzoeken.  
Vanuit het gelijkheidsbeginsel moet het te 
rechtvaardigen en juridisch te verantwoorden zijn 
om van de initiatiefnemer voor het uitvoeren van 
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ruimtelijke ontwikkelingen in het buitengebied wel 
kosten voor de riolering in rekening te brengen en 
deze voor de aangrenzende percelen niet te gaan 
verhalen, ondanks dat er voor beide gevallen 
sprake is van een aanwijsbaar profijt. Vervolgens 
moet worden afgevraagd of de aangrenzende 
percelen volledig vrijgesteld worden van kosten of 
dat wel de aansluitkosten, zoals deze op dit 
moment verrekend zijn in de eigen bijdrage in 
rekening worden gebracht. 
 
Bij de vaststelling van de verordening 
baatbelasting cluster Kraggenburger-, Repel- en 
Voorsterweg op 30 juni 2011 was dit voor de PU 
en VVD een bespreekstuk in de commissie en 
voor de overige fracties een hamerstuk. 
Het kostenverhaal vindt naar de perceeleigenaren 
in de eerste plaats op vrijwillige basis door het 
sluiten van een exploitatieovereenkomst en is 
gebaseerd op wilsovereenstemming. Mocht dit 
niet lukken dan heeft de gemeente slechts de 
mogelijkheid om het kostenverhaal veilig te 
stellen door het opleggen van een heffing 
baatbelasting. 
Het bezwaar, waardoor voor het cluster 
Kraggenburger-, Repel- en Voorsterweg 
uitgeweken moest worden naar het heffen van 
baatbelasting, heeft zich beperkt tot twee 
percelen. Aangenomen mag worden dat 
bezwaarschriften op een heffing baatbelasting 
zich ook in de toekomst tot een minimum zullen 
beperken. 
Gelet op het vorenstaande zal het college sub a 
overnemen, dit geldt niet voor sub b, c en d. 

105 Stimulering lokale 
economie bij inkopen 

Spreekt uit dat: 
1.  Kleine leveringen van goederen en 

diensten (tot € 15.000) en werken (tot 
50.000) zoveel mogelijk lokaal ingekocht 
dienen te worden, voor zover de 
specialisatie aanwezig is binnen het 
bedrijfsleven in onze gemeente en 
concurrerend is: 

 V.d. 
Werff 
 
ADV 

 Ja 
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Reactie: 
Dit is bestaand beleid wat ook op deze manier 
wordt uitgevoerd. Hiervoor zal intern (nogmaals) 
nadrukkelijk aandacht worden gevraagd. 
 
2.  bij meervoudige onderhandse 

aanbestedingen (leveringen goederen en 
diensten tot € 193.000 en werken tot € 
500.000) 50% van de offerteaanvragen 
worden geplaatst bij lokale ondernemers 
voor zover er voldoende specialisatie is; 

Reactie: 
In het huidige beleid is geregeld dat bij 
meervoudig onderhandse aanbestedingen 33,3% 
van de offerteaanvragen zo mogelijk qua 
specialisatie lokaal worden aangevraagd.  
In de wet BAO (Besluit Aanbestedingsregels 
Overheden) is opgenomen dat een aanbestedende 
dienst zich houdt aan het non-
discriminatiebeginsel, het gelijkheidsbeginsel en 
het transparantiebeginsel. Het wetsvoorstel 
Aanbestedingswet regelt een aantal zaken die 
nieuw zijn ten opzichte van de huidige 
regelgeving. De belangrijkste wijzigingen zijn 
wellicht de bepalingen over het beginsel van 
proportionaliteit. De Gids proportionaliteit geeft 
hier invulling aan. In een AMvB bij de 
Aanbestedingswet zal de Gids proportionaliteit als 
verplicht te volgen richtsnoer worden 
aangewezen. Op basis van het proportionaliteits-
beginsel zijn aanbestedende diensten gehouden in 
het kader van de aanbestedingsprocedure 
proportionele eisen en voorwaarden te stellen. 
Het begrip 'proportioneel' betekent daarbij 'in 
redelijke verhouding staan tot'.  
 
Daarnaast wordt opgemerkt dat het VNG Model 
Inkoop- en Aanbestedingsbeleid geen percentage 
noemt voor lokale inkoop. Zij volstaat met de 
opmerking: “de gemeente heeft oog voor de 
lokale economie, zonder dat dit tot enigerlei vorm 
van discriminatie van Ondernemers leidt. …… kan 
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rekening worden gehouden met de lokale 
economie van lokale Ondernemers. Discriminatie 
moet daarbij worden voorkomen en de gemeente 
moet niet onnodig regionale, nationale, Europese 
of mondiale kansen laten liggen.” 
 
Het in het beleid vastleggen van de opdracht om 
50% van de offerteaanvragen te plaatsen bij 
lokale ondernemers staat op (zeer) gespannen 
voet met de beginselen van non-discriminatie, 
gelijkheid en met name van proportionaliteit. Wel 
is het mogelijk om medewerkers belast met 
inkoop te informeren over het belang van het 
stimuleren van het lokale midden en kleinbedrijf. 
Zoals uit het vorenstaande blijkt, is het aldus 
onverstandig dit (hoge) percentage van 50 % 
vast te leggen in beleid. Brancheorganisaties 
zouden hier bezwaar tegen kunnen aantekenen. 
Het college kan aldus geen uitvoering geven aan 
dit onderdeel van de motie. Wel kan in 
communicatie met krediet- en budgetbeheerders 
heel nadrukkelijk aandacht worden gevraagd voor 
de positie van de lokale ondernemers. 
 
3. de gemeente een inkoopsysteem dient op 

te zetten, waarbij monitoring plaatsvindt 
op de locale bestedingen. 

Reactie: 
Bij veel gemeenten leeft de wens een 
inkoopsysteem te implementeren wat de 
inkoopprocedures en processen ondersteund, 
inclusief het bieden in inzicht in locale inkoop. In 
gezamenlijkheid met andere Flevolandse 
gemeenten (Almere, Lelystad, Dronten en Urk) 
vindt momenteel een oriëntatie op de markt 
plaats naar een dergelijk systeem. Een eerste 
verkenning heeft opgeleverd dat een dergelijk 
systeem (deels) nog moet worden ontwikkeld. Er 
zijn voldoende inkoop/bestelsystemen te vinden 
die zijn georiënteerd op het bedrijfsleven. 
Aangezien de overheid met andere Wet en 
regelgeving op het gebied van inkoop te maken 
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heeft en met andere procedures (EU-
aanbesteden, etc.) en ook andere 
managementinformatie m.b.t. inkoop wil 
genereren bieden deze systemen geen oplossing. 
De markt heeft inmiddels dit signaal opgepakt en 
is volop aan het ontwikkelen. Op dit moment is er 
echter nog geen systeem dat een volledig 
inkoopproces ondersteund.  
 
Het opzetten van een gemeentelijk 
inkoopsysteem waarbij monitoring plaatsvindt op 
de lokale bestedingen is een kostbare 
aangelegenheid. Het is nu mogelijk om een 
rapportage te genereren waarbij op basis van een 
selectie op postcodegebied alle transacties 
worden geselecteerd die binnen het 
postcodebereik van de Noordoostpolder vallen. 
Deze vorm van rapporteren is niet volmaakt 
omdat alle inkopen van landelijk opererende 
partijen met een hoofdkantoor elders en een 
vestiging in de Noordoostpolder buiten deze 
rapportage vallen. Daarnaast wordt de rapportage 
vervuild door organisaties die wel een BTW code 
hebben maar waar geen echte inkoop bij 
plaatsvindt (scholen, gesubsidieerde instellingen, 
etc.). Monitoring op lokale inkoop betekent het 
opzetten van een handmatige registratie van alle 
lokale inkopen. Hiermee zijn in het verleden geen 
positieve ervaringen opgedaan. Het systeem 
bleek onbetrouwbaar en zeer arbeidsintensief.  
Wanneer u kijkt naar de beantwoording onder 
punt 2 wordt ook duidelijk dat een gemeente 
maar zeer beperkt invloed mag uitoefenen op de 
lokale inkoop. Dit overwegende en in verhouding 
tot arbeidsintensiviteit die een dergelijke 
registratie met zich meebrengt zal het college dit 
onderdeel van de motie niet uitvoeren. Wel kan in 
communicatie met krediet- en budgetbeheerders 
heel nadrukkelijk aandacht worden gevraagd voor 
de positie van de lokale ondernemers. 

106 Vervanging brug 
Marknesserweg 

De raad heeft in 2011 ingestemd met het 
beleidsplan Civiele kunstwerken, de jaarstukken 

 Poppe 
 

Ja  
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2010 en de beleidsplanning 2012-2015 en 
daarmee de beleidskaders vastgesteld.  
De bijgevoegde, onderstaande motie, betreft de 
oorspronkelijke motie. Tijdens de 
raadsvergadering van juni is een gewijzigde motie 
ingediend en aangenomen, welke luidt: de brug 
in de beleidsplanning te handhaven voor € 

4,5 mln, maar ook de alternatieven te bekijken 

en deze voor de najaarsrapportage 2013 aan 

de raad voor te leggen. 

 

Onderzoek 

In 2010 is gestart met een uitvoerig onderzoek 
naar de onderhoudstoestand en constructieve 
sterkte van de 4 beweegbare bruggen in het 
beheer van de gemeente. In het onderzoek is de 
Marknesserbrug beschouwd op noodzakelijk 
onderhoud, constructieve sterkte, restlevensduur 
en de mogelijkheid om de fietspaden te 
verbreden.  
 
Verkeersbelasting 

De brug in de Marknesserweg is aangelegd in 
1952 volgens de toen geldende ontwerpeisen. 
Uitgegaan is van een voertuigtonnage van 20 ton, 
waarbij gerekend is met een “toekomstige”groei 
naar 40 ton per voertuig. Inmiddels is een 
voertuigcombinatie van 50 ton standaard, en 
komen er meer voertuigen van 60 ton en meer  
op de weg. Wel is de route over de brug verboden 
voor bijzondere transporten welke aangemeld 
worden bij het RDW. 
De van toepassing zijnde constructieve normen 
zijn in de afgelopen 60 jaren regelmatig 
vervanderd en aangescherpt, tot nu op dit 
moment de meest recente europese norm 
Eurocode 2. 
De recent gerenoveerde brug in de Kamperweg is 
bij aanleg zwaarder gebouwd, omdat de brug in 
de “Rijksweg” Lemmer-Kampen lag. Doordat de 
Kamperbrug constructief zwaarder is gebouwd, 
was het mogelijk om de constructie met extra 

IB 
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versterkingen en funderingen op te waarderen 
naar de huidige constructieve eisen. 
Dit is voor de Marknesserbrug niet mogelijk 
omdat de gehele constructie, inclusief 
palenfundering, constructief lichter is gebouwd.   
 
Fietsers 

De huidige situatie is verkeersonveilig voor de 
vele scholieren en werknemers. De fietsstroken 
zijn te smal en hebben geen afscheiding met de 
rijbaan. 
De fietsers hebben op de Marknesserbrug aan 
weerszijden van de rijweg een fietsstrook 
beschikbaar van ca 1,2 m1 breed. In het 
beginstadium van het onderzoek was een van de 
uitgangspunten om te onderzoeken of het 
verbreden van de fietsstrook mogelijk was. 
Gezien het feit dat de bestaande constructie, 
inclusief palenfundering, al niet voldoet, is 
verbreden en verzwaren geen optie.    
 
Huidige situatie 

Door de brug nu halfjaarlijks gedetailleerd te 
inspecteren en er vanuit gaande dat de brug 
binnenkort vervangen gaat worden, is het 
instellen van een verkeersbeperking (nog) niet 
nodig. De enige manier om de vervanging van de 
Marknesserbrug op korte termijn te voorkomen is 
het afsluiten, en handhaven, voor verkeer 
zwaarder dan 30 ton en alsnog groot onderhoud 
te gaan verrichten.  
 
Kosten 

De kosten voor het vervangen van de huidige 
brug voor een nieuwe brug bedragen maximaal € 
4,5 miljoen. Dit is € 3,6 miljoen voor sloop en 
vervanging brug, incl. verbreding voor fietsers, € 
4 ton voor tijdelijke voorziening over de 
Lemstervaart, € 2 ton aanpassen wegen en 
fietspaden en € 3 ton VAT.  
Een reële levensduur van een nieuwe brug is 80 
jaar.  
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Een berekening is gemaakt om de brug in de 
bestaande conditie op te waarderen naar een 
constructieve geschiktheid voor licht 
vrachtverkeer en autobussen tot maximaal 40 ton 
gedurende een restlevensduur van 20 jaar.  
De kosten voor onderhoud en versterking 
fundering en betonconstructie bedragen ca € 0,8 
miljoen en de kosten voor de staalconstructie 
(rijdek, ophaaldeel en aandrijving) bedragen ca € 
0,75 miljoen. Totaal bedragen de kosten minimaal 
ca € 1,55 miljoen, excl. onvoorzien als gevolg van 
aanpassen fundering!  
Eindresultaat is een goed ogende brug die niet 
geschikt is voor het vrachtverkeer, nog steeds 
een knelpunt voor de vele fietsers vormt en na 20 
jaar alsnog vervangen moet gaan worden.  
 

Motie 

Gelet op het vorenstaande zal het college het 

alternatief voor vervanging, groot onderhoud met 

een verkeersbeperking, nader uitwerken en 

gelijktijdig met een variantenstudie voor gehele 

vervanging van de brug, voor de 

najaarsrapportage 2013, in een 

themabijeenkomst aan de raad voorleggen.    
107 Begraaftarief De motie is in strijd met het raadsbeleid dat in 

september 2011 is vastgesteld. Toen zijn de 
beleidskaders en het herziene 
investeringsprogramma vastgesteld en daarbij de 
legesontwikkeling. 
De kosten van de renovatie van de onderkomens 
op de begraafplaatsen zijn reeds verwerkt in de 
leges. 
Deze onderkomens dienen als wacht- en 
schaftruimte voor gemeentelijk personeel 
werkzaam op de begraafplaats, maar kunnen ook 
worden gebruikt voor bezoekers van de 
begraafplaats. Uitgangspunt in de begroting is, 
dat kosten daar worden verantwoord waar die 
worden gemaakt. 
Overigens is het krediet door de raad al ter 

 Poppe 
 
IB 
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beschikking gesteld bij de jaarschijf 2012 en zijn 
de werkzaamheden al voorbereid en 
aanbestedingsgereed. De vergunningen zijn 
aangevraagd. De werkzaamheden starten in 
september. 
Er is door de raad geen alternatieve dekking 
aangegeven. 
Het college zal niet tot uitvoering van de motie 
overgaan. 

108 Schokkererf Teneinde de motie ten uitvoer te kunnen brengen 
dient een aantal zaken nader onderzocht te 
worden: 
• Hoe een besluit tot sloop zich verhoudt tot de 

reeds gemaakte afspraken met beheerder 
Carex 

• Er zijn tot nu toe geen voorbereidingen 
getroffen voor het aanvragen van een 
sloopvergunning. Hiertoe is technisch 
onderzoek noodzakelijk 

• Er zijn geen middelen beschikbaar om sloop 
te financieren. Hier dient afzonderlijk 
besluitvorming over plaats te vinden. 

 
Het college zal derhalve in de komende periode 
deze aspecten onderzoeken. 

Geen wijzigingen. Ruifrok 
 
RMT 

Ja  

109 Private exploitatie 
hoogwaardig openbaar 
vervoer 
(niet aangenomen, 
college neemt motie 
over) 

In een eerdere motie (nr. 68) is het college 
opgeroepen een haalbaarheidsonderzoek te doen 
naar de railverbinding Emmeloord – Kampen. Er is 
voorgesteld dit onderzoek in het 
uitvoeringsprogramma van het Gemeentelijk 
Verkeer en Vervoerplan op te nemen. Het GVVP 
wordt naar verwachting begin 2013 vastgesteld, 
waarna er met het onderzoek gestart kan worden.  
 
De onderhavige motie heeft veel raakvlakken met 
de motie over de railverbinding Emmeloord – 
Kampen maar spitst zich toe op de wijze van 
exploitatie. Het voorstel is de beantwoording van 
de motie in het toegezegde 
haalbaarheidsonderzoek over de railverbinding 
mee te nemen.  
 

Geen wijzigingen. Poppe 
 
RMT 

Ja  
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Het haalbaarheidsonderzoek ‘railverbinding 
Emmeloord – Kampen’ wordt zodoende verbreedt 
naar ‘hoogwaardig openbaar vervoer’ van en naar 
Emmeloord. Het onderzoek richt zich op: 
• hoogwaardig openbaar vervoer, zowel rails als 

(snel)bussen of nieuwe vormen zoals de 
Superbus; 

• verbindingen vanaf Emmeloord zowel richting 
Kampen, als Heerenveen en Groningen; 

• reizigerspotentieel/vervoerkundige waarde; 
• verwachte economische ontwikkelingen; 
• ruimtelijke inpassingen; 
• financiële haalbaarheid en exploitatie; 
 
Het onderzoek start na vaststelling van het GVVP. 

110 Wisselstrook 
Eilandbrug 
(niet aangenomen, 
college neemt motie 
over) 

In de Provinciale Statenvergadering van 29 juni 
2011 is een motie ingediend van dezelfde 
strekking. Deze motie luidde: 
 
Verzoeken het college in overleg te treden met de 

Overijssel, alsmede Rijkswaterstaat en ze 

verzoeken ook het resterende stuk N50 traject 

Ramspol – Kampen -Noord te verbreden en te 

onderzoeken of een wisselstrook op de Eilandbrug 

haalbaar is. 

 
Dit heeft er toe geleid dat er bestuurlijk overleg 
geweest is tussen de provincies Overijssel, 
Flevoland en de gemeenten Noordoostpolder en 
Kampen. Daar is besloten om in te zetten op de 
agendering in het Bestuurlijk Overleg MIRT. 
Agendering in het BO MIRT Landsdeel Oost heeft 
plaatsgevonden. Het antwoord van de minister 
was: “Op basis van de Structuurvisie 
Infrastructuur en Ruimte heeft opwaardering van 
het deel Kampen-Ramspol en het deel 
Hattemerbroek-Kampen-Zuid geen prioriteit voor 
het Rijk. Als uit de periodieke Nationale Markt- en 
Capaciteitsanalyse (NMCA) of nieuwe 
mobiliteitsindicator mocht blijken dat er een 
knelpunt wordt geconstateerd, dan kan het Rijk 
conform de MIRT spelregels tot actie overgaan.” 

 Poppe 
 
RMT 

 Ja 
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Overijssel zet extra middelen in voor het traject 
N50 Kampen – Kampen Zuid. Het traject Kampen 
– Ramspol heeft voor Overijssel een lagere 
prioriteit. 
 
Naar aanleiding van het antwoord van de minister 
heeft de provincie Overijssel haar lobby voor 
verdere opwaardering van de N50 in de ijskast 
gezet. Te meer daar er bezuinigingen volgen bij 
het Rijk. 
 
 
Toelichting Rijkswaterstaat: 
 

Algemeen 

De prioritering van wegen wordt puur 
verkeerskundig bepaald. Kosten spelen in eerste 
instantie niet mee.  
 
Zodra verkeerskundig blijkt dat er een probleem 
is, wordt er wel gekeken wat een bepaalde 
oplossing kost. Als die kosten onevenredig hoog 
zijn t.o.v. de baten, dan zal men niet snel bereid 
zijn het probleem aan te pakken. Met andere 
woorden, de kosten spelen wel een rol bij de 
prioritering pas nadat vastgesteld is dat er een 
noodzaak is. 
 
Ramspol - Kampen 
De inschatting van RWS is dat er voorlopig qua 
capaciteit geen noodzaak is voor een 2x2 
verbinding tussen Ramspol en Kampen. Mocht dit 
probleem zich wel voordoen, dan is een tweede 
Eilandbrug een hoge kostenpost.  
 
De combinatie van én geen noodzaak, én hoge 
kosten voor een tweede Eilandbrug, zorgt er voor 
dat er de komende jaren niks te verwachten is bij 
de N50. 
 
Overigens vond Rijkswaterstaat (ambtelijk) een 
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wisselstrook wel een interessante, 
kostenbesparende oplossing. 
 
Kortom: een (onderzoek naar een) wisselsstrook 
komt pas in beeld, als de noodzaak voor 
opwaardering van de verbinding aan de orde is. 

111 Burgemeestersnorm 
(niet aangenomen, 
college neemt motie 
over) 

De indieners vragen van het college dat niemand 
in het gemeentehuis meer verdient dan de 
burgemeester. Diezelfde norm willen zij opleggen 
voor externe inhuur en subsidieontvangers. Het 
college kan zich in deze gedachte vinden en legt u 
graag de huidige situatie uit.  
 
Voor de eigen medewerkers geldt dat de beloning 
plaatsvindt op basis van een 
functiewaarderingssysteem. Op basis van dit 
systeem komen de salarissen van medewerkers 
niet uit boven het salaris van de burgemeester. 
Hiermee wordt voldaan aan de inhoud van uw 
motie.  
Wat betreft externe inhuur als het gaat om 
uitzendkrachten of payrollconstructies wordt een 
relatie gezocht met de beloning van betreffende 
of soortgelijke functies. Wat betreft de 
zware/zwaardere functies is het zeker in deze 
economische tijden goed mogelijk om bij de 
externe inhuur het jaarsalaris van de 
burgemeester inclusief sociale lasten als 
maximum voor inhuurkosten te beschouwen. Het 
college zegt toe dit te doen. Wel is het zo dat bij 
andere economische tijden de praktijk moet 
uitwijzen of er voldoende aanbod is voor dat 
tarief. Zo niet, dan treden wij in overleg met u. 
Bij de inhuur van diensten is geen sprake van een 
verband met de beloningsstructuur van een 
gemeente. Het gaat dan om bijvoorbeeld juristen, 
accountants, fiscalisten. Je huurt een dergelijke 
adviseur niet voor een aantal uren in, maar om 
een bepaald advies of rapport te ontvangen. Voor 
deze “inhuur” werken wij met ons inkoopbeleid en 
is het werken met een burgemeestersnorm niet 
mogelijk. 

Zie bij standpunt college. V.d. 
Werff 
 
ADV 

 Ja 
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Wat betreft subsidierelaties hanteren andere 
gemeenten een burgemeestersnorm indien, 
vanwege de zeggenschap, een aanzienlijk deel 
(bijvoorbeeld minimaal 25%) van de inkomsten 
bestaat uit de gemeentelijke subsidie. Wanneer 
we dat toepassen op onze gesubsidieerde 
instellingen komt het in onze gemeente niet voor 
dat er sprake is van overschrijding van de 
burgemeestersnorm. Daarnaast gaat het vaak om 
een integrale kostprijs van de producten die wij 
“afnemen” inclusief de salarissen. Toepassen van 
een korting op de subsidie kan in deze gevallen 
dan ook niet. En aangezien alternatieve 
instellingen onder dezelfde CAO’s werken danwel 
uniforme beloningen hanteren voor bestuurders, 
is het beëindigen van een subsidierelatie geen 
optie. Wat betreft de subsidierelaties is er wat ons 
betreft geen reden om actie te ondernemen. 

 
 


