
Nr Motie Standpunt college, al of niet 

(geclausuleerd) uitvoeren. 

Stand van zaken College 

Cluster 

Nog 

in 

uitv 

Uitge- 

voerd 

 

Stavaza moties 
Versie 17-04-13 JW 

1

 

 
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. 

Het sociaal economisch beleid is in oktober 2012 
aangenomen door de gemeenteraad en daar 
wordt verder ingegaan op het aantrekken van 
nieuwe bedrijven. 

Schutte 
 
MO 

 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 
wordt voorgesteld om in het GVVP op te nemen 
om een financiële quick scan uit te laten voeren 

Het toegezegde haalbaarheidsonderzoek 
railverbinding Emmeloord – Kampen is een 
uitvoeringsplan dat na vaststelling van het GVVP 
start. 
 
In een recente motie 2012-6-III wordt het college 
opgeroepen onderzoek te doen 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 
in de raad van april. 

Poppe 
 
RO 

Ja  
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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 gesprekken met alle dorpen loopt op zijn eind. 
De uitvoering in de dorpen moet gereed zijn voor 
eind 2013.  
 

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 
Op 1 april 2013 is de nieuwe APV in werking 
getreden. In de nieuwe APV zijn nadere 
voorschriften opgenomen ten aanzien van 
overlast door honden.  
 

Vermeulen 
 
BEL 
 
 
HHV / 
VERG 

Ja  
 
 
 
 
 

 

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 

Er is een intentieovereenkomst voor de duur van 
1 jaar getekend met projectontwikkelaar 
Schokkererf BV om de haalbaarheid te 
onderzoeken om te komen tot een 
herontwikkeling van onder andere de locatie 

Ruifrok 
 
RO 

Ja  
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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. 

Schokkererf en gefaseerd de Noorderwinkels. Na 
het jaar moet bepaald worden of er een 
exploitatieovereenkomst en financieringsvoorstel 
vastgesteld wordt. Bij de planvorming wordt 
rekening gehouden met het gewenste 
voorzieningenniveau in Nagele. 

 

Raadsvergadering april 2011 
A Duurzaamheidslening 

particuliere 
woningbouw 

 Een voorstel tot het instellen van een 
duurzaamheidslening wordt in april opgesteld. 
Streven is om deze aan de raad in juni voor te 
leggen. 

Poppe 
 
RO 

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, 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 

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.  
Er zijn interviews gehouden met de verschillende 
dorpsbelangen en wijkplatforms en tevens is een 
enquête uitgevoerd met het burgerpanel. 
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. 
 
Deze motie betreft de bezuinigingen 2e fase over 
de periode 2013-2016 en is uitgevoerd. 
 

Poppe 
 
IB 

 Ja 
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€30.000 extra ten koste van andere onderdelen 
van de openbare ruimte moet worden bezuinigd 
bovenop de €800.000 in 2014. 

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.  
 
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/het 
subsidiebedrag niet dekkend zijn voor bepaalde 
kostensoorten dan moet Humanitas de kostprijs 

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 het najaar 2012 een 
(waardering)subsidie ontvangen. 
 
Voor 2013 heeft Humanitas een waardering-
subsidie aangevraagd voor ondersteuning 
thuisadministratie. 

Bogaards 
 
MO 

Ja  
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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. 
 
De ontgrondingswerkzaamheden zijn in december 
2012 gestart. De raad wordt bij de jaarlijkse 
herziening van de exploitatieopzetten voorzien 
van een herziene risicomatrix en wordt (via 
themabijeenkomsten) regelmatig over het project 
geïnformeerd. In juni 2013 staat de volgende 
themabijeenkomst (op locatie) op de agenda. 

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 
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. 

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 
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 

Poppe 
 
IB / RO 

Ja  
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Het verdient dan ook de aanbeveling zowel op 
bestuurlijk als ambtelijk niveau de lobby voor 
deze verbreding actief opzoeken en ondersteunen. 

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. 
 
In februari van dit jaar heeft minister Schulz 
bekend gemaakt dat onder meer het project 
Kampen-Kampen Zuid geschrapt wordt vanwege 
bezuinigingen. 

 
Raadsvergadering september 2011 
83 2011-09-II 

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) gebruikt kunnen worden als 
evenemententerrein. Welke evenementen hier 
uiteindelijk gehouden gaan worden is aan de 
Raad, die in april 2013 nieuw evenementenbeleid 
in haar vergadering zal behandelen.  

V.d. Werff 
 
RO 

Ja  

 

Raadsvergadering oktober 2011 
84 2011-10-II 

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 een kort 
evaluatieverslag te schrijven welke ter informatie 
aan de raad wordt gestuurd. 
Deze evaluatie is op 26 maart 2013 in het college 
vastgesteld en vervolgens ter informatie naar de 
leden van de commissie SML verstuurd. 

Poppe 
 
MO 

 Ja 

85 2011-10-VIII 
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 2013 worden 
geagendeerd.  
De werkgroep Fairtrade, bestaande uit een brede 
vertegenwoordiging uit het maatschappelijk 
middenveld, is in september 2012 gestart met de 
noodzakelijke activiteiten om de status Fairtrade 

V.d. Werff 
 
ADV 

Ja  
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gemeente te behalen. Naar verwachting wordt de 
status medio 2013 behaald. 

 

Raadsvergadering november 2011 
89 2011-11-VI 

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.  
 
Na de raadsvergadering van 10 november 2011 
zijn er voorlopige voorzieningen aangevraagd en 
beroepszaken aangespannen bij de Raad van 
State door lokale ondernemers en de BAN. Zolang 
het plan onder de rechter is leek het college en de 
BAN niet gewenst en constructief om over een 
nadere invulling van de BAC en de motie te 
praten.  
 
Na de tussenuitspraak van de Raad van State op 
5 december 2012 zijn de contacten met de BAN 
weer geïntensiveerd en momenteel wordt de BAN 
betrokken bij het opstellen van een 
(beleids)strategie voor de herstructurering van 
het centrum. Onderdeel van de strategie zal de 
instelling van een BAC vormen, waarvoor het 
bureau Seinpost op dit moment een voorstel voor 
de werkwijze en samenstelling opstelt.  
 

Ruifrok 
 
Dir Proj 

Ja  

90 2011-11-VIII 
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. 

Het sociaal economisch beleid is in oktober 2012 
door de raad vastgesteld. Hier komt de uitvoering 
van de motie over World Potato City in terug.  
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 gemeente, zal worden 
besproken hoe hieraan verdere invulling te geven 
als de visie gereed is. 

V.d. 
Werff 
 
ADV 

Ja  
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Raadsvergadering december 2011 
97 2011-12-IV 

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. 

Stand van zaken april 2013. 
In het beleidskader EZ en het beleidskader 
WWB/Wsw is de keuze gemaakt voor intensieve 
werkgeversbenadering en de vorming van een 
werkcorporatie. Uitgangspunt is dat mensen 
zoveel mogelijk werken bij een reguliere 
werkgever. Als een dienstverband (nog) niet 
mogelijk is dat wordt gekeken naar 
uitzendconstructie, detachering of werken met 
behoud van uitkering. Werkgeversbenadering en 
werkcorporatie worden opgezet in nauwe 
samenwerking met concern voor werk. 

Bogaards 
 
MO 

 Ja 

98 2011-12-VII 
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. 
De provincie heeft in 2013 gekozen voor andere 
voorkeurslocaties voor realisering van het 7e 
landschapskunstwerk. 
Dat betekent dat het college pas over kan gaan 
tot uitvoeren van deze motie door 
opdrachtverwerving voor een kunstwerk op deze 
locatie, als daar weer voldoende middelen 
beschikbaar zijn. 

Ruifrok 
 
MO 

Ja  

 
 
 
 
 



Nr Motie Standpunt college, al of niet 

(geclausuleerd) uitvoeren. 

Stand van zaken College 

Cluster 

Nog 

in 

uitv 

Uitge- 

voerd 

 

Stavaza moties 
Versie 17-04-13 JW 

11

Raadsvergadering maart 2012 
100 2012-03-I 

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-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. 

De begroting 2013 is vastgesteld. Schutte 
 
HHV 

 Ja 

101 2012-03-IIa 
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.  
Er is inmiddels subsidie verstrekt aan het 
Masterplan Compoworld in 2012 en 2013 en op dit 
moment zijn er diverse gesprekken met 
initiatiefnemers voor nieuwe projecten gaande. 
Aanvragen die worden ingediend worden door de 
gemeente en provincie gezamenlijk beoordeeld. 
 

Schutte 
 
MO 

Ja  

102 2012-03-III 
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. 

De gemeente Noordoostpolder heeft in maart 
2013 formeel een verzoek ontvangen van de 
gemeente Urk om samen met de provincie 
onderzoek te doen naar de realisatie van de 
Buitendijkse Haven. In april 2013 neemt het 
college een besluit hierover en wordt de 
gemeenteraad geïnformeerd. De provincie heeft 
aangegeven om voor de periode van 1 jaar de 
kosten van een kwartiermaker te financieren. 

Schutte 
 
MO 

Ja  

103 2012-03-VI 
Sport en leefbaarheid 
in de dorpen 

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 

Voor sport en leefbaarheid is voor diverse dorpen 
incidenteel geld beschikbaar gesteld.  
 

Vermeulen 
 
MO 

Ja  
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(Overgenomen motie) 

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 
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. 

a. Luttelgeest  - extra veld 
b. Tollebeek – MFC 
c. Bant – herstructurering en nieuwbouw- 
d. Marknesse - Renovatie De Punt- 
e. Nagele – MFC 
 
a. In de beleidsplanning 2011-2014 is onder nr. 
1114 de realisatie van het evenemententerrein 
Luttelgeest benoemd. Het betreft de aankoop van 
grond en het verplaatsten van het voetbalveld 
(geen extra veld). De totale investering bedraagt 
€ 450.000. 
 
De structurele kapitaallasten ad € 27.750 + € 
22.250 worden voor de jaren 2012 en 2013 
gedekt uit de reserve Beleidsplan (besparing op 
renovatielasten die gereserveerd waren voor dit 
doel) en voor de jaren daarna uit de algemene 
middelen (sport). 
 
b. De middelen ad € 800.000 zijn als lening ter 
beschikking gesteld. MFC Tollebeek krijgt jaarlijks 
een financiële bijdrage (subsidie) om de rente en 
aflossing aan de gemeente te kunnen voldoen. 
 
c. De kosten met betrekking tot het verplaatsen 
van de sportvelden in Bant bedroegen € 250.000. 
Deze verplaatsing is betaald uit de 
grondexploitatie Bant West. 
 
d. De kosten voor het renoveren van het bijveld 
en trainingsveld bedroegen € 73.775. Deze 
renovatiekosten is betaald uit het budget groot 
onderhoud sport. Hiervoor is de planning 
aangepast. 
 
e. De investering voor de realisatie van het MFC 
Nagele ad € 800.000 komt ten laste van de 
reserve beleidsplan.  
 
De structurele onderhoudskosten aan de velden in 
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de dorpen bedragen incl. groot onderhoud, 
doorbelasting uren eigen medewerkers en 
overhead:  
- Wedstrijdvelden  € 259.276 
- Trainingsvelden € 150.082 
Totaal   € 409.358 

 

Raadsvergadering juni 2012 
104 2012-06-X 

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 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 

Het “Experiment landelijk gebied Omgevingsplan 
Flevoland 2006” maakt het voor initiatiefnemers 
mogelijk om op een aantal locaties in ons niet 
gerioleerd buitenbied grootschalige huisvesting 
van arbeidsmigranten te realiseren.  
Op grond van de op 1 april 2011 door 
gedeputeerde staten vastgestelde “Beleidsregel 
ontheffing gemeentelijke zorgplicht stedelijk 
afvalwater Flevoland” brengen deze 
ontwikkelingen een gemeentelijke verplichting 
met zich mee om gevolg te geven aan de aanleg 
van een voldoende daarvoor uitgeruste 
voorziening voor de behandeling van het op deze 
locaties vrijkomend afvalwater. Het vervullen van 
de gemeentelijke zorgtaak blijft aanleg van 
riolering.  
Bij aanleg van riolering ten behoeve van het 
aansluiten van de locatie voor arbeidsmigranten 
op het bestaande gemeentelijke rioleringsstelsel, 
geldt eveneens een wettelijke verplichting om de 
langs het tracé gelegen woonpercelen op deze 
voorziening aan te sluiten.  
Afgevraagd wordt of hierin het huidige provinciale 
beleid nog voldoende beantwoord aan de 
afspraken zoals deze landelijk door onder andere 
IPO, UvW en VNG zijn overeengekomen in het op 
23 mei 2011 ondertekend Bestuursakkoord 
Water. Het niet gerioleerd buitengebied voldoet 
immers in de huidige situatie aan het hiervoor 
door het waterschap uitgevoerd gebiedsgericht 
beleid  
Provincie, waterschap en gemeente 

Poppe 
 
IB 

Ja  
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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 
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 beleidsplan, 
in het geoormerkte deel “riolering buitengebied”. 

Noordoostpolder zijn in een informeel bestuurlijk 
overleg overeengekomen om gezamenlijk de 
kansen en mogelijkheden te onderzoeken de 
huidige provinciale beleidsregel meer gestand te 
laten doen aan het ondertekend Bestuursakkoord. 
Over het resultaat van dit momenteel gestart 
ambtelijk onderzoek wordt u na afronding nader 
geïnformeerd.  
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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 
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 
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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. 

106 2012-06-IX 
Vervanging brug 
Marknesserweg 

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

Het plan van aanpak voor de variantenstudie is in 
voorbereiding. Onderdeel daarvan is het uitvoeren 
van een ‘second opinion’ naar de 
onderhoudstoestand en constructieve sterkte van 
de bestaande brug.  
Het onderzoeken van alternatieven maakt 
onderdeel uit van de variantenstudie. 
De planning is er op gericht om in het najaar van 
2013 de resultaten van de studie te presenteren. 

Poppe 
 
IB 

Ja  
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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 
veranderd 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 
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 
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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.  
 
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 
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najaarsrapportage 2013, in een 

themabijeenkomst aan de raad voorleggen.  
107 2012-06-VII 

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 
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. 

Gereed. Poppe 
 
IB 

 Ja 

108 2012-06-VIII 
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. 

 

Geen wijzigingen, maar met de aanvulling dat 
sloop van het Schokkererf financieel niet 
verstandig is daar sloop betekent dat de grond als 
bouwterrein aangemerkt wordt waarover 21% 
BTW verschuldigd is. Bij verkoop en overdracht 
van het gebouw is overdrachtsbelasting 
verschuldigd van 2%. 

Ruifrok 
 
RO 

Ja  



Nr Motie Standpunt college, al of niet 

(geclausuleerd) uitvoeren. 

Stand van zaken College 

Cluster 

Nog 

in 

uitv 

Uitge- 

voerd 

 

Stavaza moties 
Versie 17-04-13 JW 

20

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

109 2012-06-III 
Private exploitatie 
hoogwaardig openbaar 
vervoer 
 
(overgenomen motie) 

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.  
 
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. 

Geen wijzigingen t.o.v. hetgeen staat onder de 
kolom ‘standpunt college’. 

Poppe 
 
RO 

Ja  

 
Raadsvergadering september 2012 

112 2012-09-III 
Beeldende kunst 
openbare ruimte, 

Het college heeft deze verbreding van het beleid 
overgenomen en toegevoegd aan de notitie 
‘Beeldbepalend’, beleid beeldende kunst in de 

 Ruifrok 
 
MO 

 Ja 
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toevoegen beleidspunt 
 
(overgenomen 
amendement) 

openbare ruimte 2013-2016. 

113 2012-09-IV 
Beeldende kunst 
openbare ruimte, 
verlagen ondergrens 
budget 
 
(overgenomen 
amendement) 

Het college is blij met dit amendement, omdat 
daarmee binnen de reserve BKC meer budget 
beschikbaar is voor de uitvoering van het beleid 
en heeft het overgenomen in de beleidsnota. 

 Ruifrok 
 
MO 

 Ja 

114 2012-09-VIII 
Centrum voor Jong 
Ondernemerschap 
 
(overgenomen 
amendement) 

Ongeclausuleerd uitvoeren. Het projectplan Centrum voor Jong 
Ondernemerschap is inmiddels ter informatie 
aangeboden aan de commissie en het CVJO zal 
het tweede kwartaal van 2013 haar deuren in het 
centrum van Emmeloord openen. 

Schutte 
 
MO 

Ja  

 
Raadsvergadering oktober 2012 
115 2012-10-I 

Rapport Reken-
kamercommissie 
Handhaving 

Het college zal een onderzoek verrichten naar de 
mogelijkheden om uit de OFGV te treden en wat 
daarvan de consequenties zijn. Op dit moment is 
al redelijk goed in beeld welke juridische 
voetangels hieraan verbonden zijn en wat de 
financiële gevolgen bij benadering zijn. Het is 
mogelijk om de raad vóór 1 februari over de 
bevindingen te informeren. 

Het onderzoek is uitgevoerd. 8 januari jl. is het 
resultaat van dit onderzoek in de 
collegevergadering besproken. Het resultaat van 
het onderzoek is ter bespreking aangeboden aan 
de commissie woonomgeving. 

Vermeulen 
 
HHV 
 
 

 Ja 

116 2012-10-II 
Kans voor de VVV 
 
(overgenomen motie) 

In de motie wordt het college gevraagd de VVV de 
kans te geven om in te zetten op een betere 
marketingstrategie en over twee jaar te 
evalueren. 
 
Het rapport “doorontwikkeling VVV 
Noordoostpolder” benadrukt juist het inzetten op 
een betere marketingstrategie. Dit punt zal 
meegenomen worden bij de subsidiebeschikking 
2013. Er wordt sowieso jaarlijks, bij de indiening 
van het jaarverslag, met de VVV geëvalueerd. 

In de subsidiebeschikking 2013 zijn aanvullende 
voorwaarden opgenomen. Wij blijven er op toe 
zien dat VVV zich doorontwikkelt op het gebied 
van marketing. Evaluatie vindt ook dit jaar weer 
plaats nadat VVV haar jaarverslag ingediend 
heeft. 

Poppe 
 
MO 
 
 
 
 
 

Ja  
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Raadsvergadering november 2012 
117 2012-11-I 

Systeem 
urentoerekening, 
indicatoren en lay-out 

De portefeuillehouder Financiën is een onderzoek 
gestart naar het bevorderen van de leesbaarheid 
van de programmabegroting. De punten uit de 
motie zullen hier in worden meegenomen. 

Bij het opstellen van de programmabegroting 
2014-2017 zullen de impressie van de 
portefeuillehouder en de aspecten uit de motie 
worden meegenomen. De uitkomst zal in 
november zichtbaar worden bij behandeling van 
de programmabegroting. 

Vermeulen 
 
FPC 

Ja  

118 2012-11-II 
Personeel en 
organisatie 

In de geest van de motie handelen omdat de 
formatie inderdaad in de pas moet blijven lopen 
met de hoeveelheid werk. De toetsing hierop kan 
echter pas plaatsvinden wanneer duidelijk is 
welke wijzigingen de komende jaren doorgevoerd 
zullen gaan worden in de gemeentelijke taken. Op 
basis hiervan wordt inzichtelijk gemaakt welke 
consequenties dit heeft voor de formatie. En 
wordt duidelijk hoe en waar de formatie bovenop 
de reeds afgesproken vermindering van fase I en 
II zal kunnen verminderen. Daarbij zullen tevens 
de consequenties en bijbehorende financiële 
risico's in beeld gebracht worden. 
Het college zal de ontwikkelingen nauwgezet 
monitoren en in zowel de voor- als de 
najaarsrapportage de raad daaromtrent nader 
informeren. 
In 2012 is al een geactualiseerde versie van het 
werving- en selectiebeleid vastgesteld waarin de 
zogenaamde voorkeurskandidaten zijn benoemd 
in het streven naar maximale invulling van 
vacatures door eigen (boventallig) personeel. 

Door de bezuinigingen zijn functies te komen 
vervallen of zullen gaan vervallen. Daar waar dit 
al helder is, zijn met de desbetreffende 
medewerkers gesprekken gevoerd en zijn zij 
aangewezen als voorkeurskandidaten. Daar waar 
er intern vacatures ontstaan wordt eerst gekeken 
of er voorkeurskandidaten zijn die geschikt of 
geschikt te maken zijn voor de desbetreffende 
vacature. Zowel het college als de raad is 
geïnformeerd over de huidige stand van zaken 
van en de te verwachten nieuwe ontwikkelingen 
rondom de bezuinigingen. 
 

V.d. Werff 
 
ADV 

Ja  

119 2012-11-V 
Huisvesting 
arbeidsmigranten 

Het college voert de motie uit ten aanzien van 
punt 2 en 3. Deze verwerkt zij in het beleid.  
Voor punt 1 van de motie stelt het college 
voorwaarden op voor grootschalige huisvesting 
met een doorgroei van 150 naar maximaal 300 
arbeidsmigranten. Deze legt zij voor aan de 
commissie woonomgeving.  
 
Wel brengt het college een nuancering aan. De 
nuancering betreft het positieve principebesluit 
dat zij destijds heeft genomen voor een 

Het college is bezig met de uitwerking van de 
concept beleidsregels waarin, naast algemene 
regels voor huisvesting, voorwaarden worden 
opgenomen waar aan voldaan moet worden om 
300 arbeidsmigranten te mogen huisvesten. De 
planning is het concept in mei in de commissie 
woonomgeving voor te leggen. Punten 2 en 3 zijn 
in concept verwerkt in het beleid. 

Ruifrok 
 
RO 

Ja  
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grootschalige huisvesting van 300 
arbeidsmigranten aan de Baarloseweg in het 
glastuinbouwgebied Luttelgeest. Dit 
principebesluit heeft zij gebaseerd op het destijds 
geldende beleidskader dat op haar beurt 
gebaseerd was op het experimentenkaderbesluit 
van provincie Flevoland. Na dit principebesluit is 
een zorgvuldig traject in gang gezet met de 
initiatiefnemer en de omwonenden 
(klankbordgroep), dit rechtvaardigt haar inziens 
deze nuancering. Concreet betekent dit dat zij de 
motie uitvoert (voorwaarden opstellen voor 
doorgroei naar 300), maar dit initiatief wel direct 
laat doorgroeien naar 300. Dit wel onder 
voorwaarde dat voldaan kan worden aan de 
voorwaarden die opgesteld worden voor 
doorgroei. 

 
Raadsvergadering december 2012 
120 2012-12-I 

Referendum-
verordening 

Uitvoeren, met dien verstande dat de keuzenotitie 
in de cyclus van april pas in de commissie zal 
kunnen worden.  Een voorstel voor een 
referendumverordening zal daarna, indien de raad 
dat wenst, aangeboden aan zowel het college als 
de Raad. 

Ten behoeve van de raad van april 2013 is een 
keuzenotitie aangeboden. 

V.d. Werff 
 
ADV 

Ja  

121 2012-12-II 
Subsidieregister 
 
(overgenomen motie) 

Ad. 1. Uitvoeren.  
Ter voorkoming van dubbel werk bij de uitvoering 
van de motie, zullen de overzichten die in de 
verstrekkingennota (dit zijn de structurele 
subsidies) staan, integraal op de website worden 
gepubliceerd. De desbetreffende overzichten 
voldoen aan de wens van de raad om een 
overzicht op de website aan te treffen waaruit 
mag blijken wie, welke subsidie ontvangt en 
waarvoor.  
Voor de incidentele subsidies zal apart uitvraag 
(moeten) worden gedaan. 
 
Ad. 2. Na vaststelling van de verstrekkingennota 
(mei) zullen de overzichten uit de 

Ad.1 wordt in het 2e kwartaal van 2013 
uitgevoerd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ad.2 wordt uitgevoerd; verstrekkingennota 
verschijnt in mei 2013. 

Ruifrok 
 
MO 

Ja  
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verstrekkingennota op de website geplaatst 
worden. Een overzicht van de incidentele 
subsidies volgt later dit jaar. 
 

Ad. 3. Uitvoeren. 
De overzichten op de website zullen jaarlijks na 
vaststelling van verstrekkingennota (mei) worden 
geactualiseerd. 
 
Ad. 4. Uitvoeren. 
Onderzoek naar toepassing van indirecte 
subsidieverlening zal worden meegenomen bij de 
herziening van het gehele subsidiebeleid in het 
kader van project Krachtig Noordoostpolder 
(decentralisaties en samenhang in sociaal 
domein). 
 
Ad. 5. Uitvoeren. 
Op de website staat in beginsel alle informatie 
met betrekking tot subsidies. De vindplaats en 
redactie van deze informatie zal nader worden 
bekeken. 
 

Ad. 6. Uitvoeren 
Mededeling doen in Flevopost van a.) de 
vaststelling van Verstrekkingennota en b.) 
publicatie hiervan op de gemeentelijke website.  
  
Ad. 7. Uitvoeren vanaf jaarrekening 2013. De 
jaarrekening 2012 is al ver gevorderd. 

 
 
 
 
Ad.3. wordt uitgevoerd. 
 
 
 
 
Ad.4. zal in 2013 worden opgepakt 
 
 
 
 
 
 
 
Ad.5. zal in 2013 worden opgepakt 
 
 
 
 
 
Ad.6. zal in 2013 worden opgepakt 
 
 
 
 
Ad.7. zal in 2013 worden opgepakt 
 

122 2012-12-III 
65-pluspas 

Omtrent (de uitvoering van) deze motie wordt 
nog overleg gevoerd met de Provincie. 

Het college heeft op 26 maart 2013 besloten de 
motie niet uit te voeren en de 65-pluspas voor 
regiotaxivervoer te beëindigen met ingang van 1 
mei 2013. Gebleken is dat de uitvoering van de 
motie niet haalbaar is. De leden van de commissie 
Samenlevingszaken zijn hierover middels een 
memo geïnformeerd. 

Bogaards 
 
MO 

 Nee 

123 2012-12-IV 
Stadshart 

De opdracht die de Raad van State heeft gegeven 
naar aanleiding van de tussentijdse afspraak 
wordt, binnen de door haar gestelde termijn, 
uitgevoerd door een onafhankelijk deskundig 

Uitgevoerd. Ruifrok 
 
Proj 

 Ja 
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bureau. De BAN heeft positief gereageerd op het 
voorstel om aan het proces deel te nemen en doet 
dat op dit moment ook. 

 
Raadsvergadering januari 2013 
124 2013-01-VII 

Keuzedocument 
Structuurvisie;  
Windturbines 
 
(overgenomen 
amendement) 

Het college geeft uitvoering aan dit amendement 
in die zin, dat de maximale (tip)hoogte van 15 m. 
ook geldt voor de andere, nieuwe vormen van 
windenergie. 

Aan de motie wordt, in een vorm, zoals 
omschreven onder “standpunt college” uitvoering 
gegeven in de ontwerp-Structuurvisie. Het ligt in de 
bedoeling om de Ontwerp-Structuurvisie vanaf 20 
juni 2013 ter visie te leggen. Daar vanuit gaande 
zal de commissie Woonomgeving van 21 mei tot 4 
juni de gelegenheid worden geboden om (met het 
doel van vrijgave procedure) schriftelijk te 
reageren. Het streven is vooralsnog gericht op 
vaststelling van de Structuurvisie in de 
novemberraad. 

Schutte 
 
MSB 

Ja  

125 2013-01-X 
Keuzedocument 
Structuurvisie; 
Erfuitbreiding 
 
(overgenomen 
amendement) 

Het college geeft uitvoering aan dit amendement 
in die zin, dat  
- de voorwaarde van een standaarderf vervalt; 
- een erfuitbreiding bij afwijking wordt 
toegestaan tot een maximale (bruto) breedte 
van 150 m.  
en een maximale (bruto) diepte van 200 m; 

- binnen deze maximale afmetingen het mogelijk 
is om een erf verder uit te breiden dan primair 
noodzakelijk voor de bedrijfsvoering; 

- er, mede afhankelijk van situatie en functie, 
maatwerk wordt geboden bij het opstellen van 
het bestemmingsplan; 

- uitbreidingen groter dan 3 ha. bruto individueel 
worden beoordeeld middels een afzonderlijke 
procedure (een partiële herziening) in afwijking 
van het (toekomstige) bestemmingsplan 
Landelijk gebied; omdat het hier uitzonderlijke 
situaties betreft wordt hieraan geen afzonderlijke 
aandacht geschonken in de Structuurvisie. 

Stand van Zaken overeenkomstig aan motie 124. Schutte 
 
MSB 

Ja  

126 2013-01-XI 
Keuzedocument 
Structuurvisie; 
Arbeiderswoningen 

Het college geeft uitvoering aan dit amendement 
door uitbreiding achter de oorspronkelijke 
arbeiderswoningen slechts toe te staan via een 
aparte procedure. Een partiële herziening van het 

Stand van Zaken overeenkomstig aan motie 124. Schutte 
 
MSB 

Ja  
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(overgenomen 
amendement) 

(toekomstige) bestemmingsplan Landelijk 
Gebied. 

127 2013-01-I 
Keuzedocument 
Structuurvisie; 
Erfsingels 

Het college neemt deze motie over, in die zin, dat 
de afstand van de singel tot de bebouwing 
minimaal 6 m. zal bedragen en de breedte van de 
erfsingel minimaal 6 m.  
Dit zal resulteren in een erfgrensbepaling van in 
totaal 14 m. tussen hart sloot en bebouwing. Om 
de (negatieve) gevolgen, die dit zou hebben voor 
de door u gewenste effectieve 
(bebouwings)ruimte op het erf, te compenseren 
is, in overleg met RCE, tot de grotere maximale 
bruto afmeting gekomen, zoals omschreven 
onder nr. 2013-01-X 

Stand van Zaken overeenkomstig aan motie 124. Schutte 
 
MSB 

Ja  

128 2013-01-II 
Keuzedocument 
Structuurvisie; 
Emmeloord 
 
(overgenomen motie) 

De structuurvisie zal zich voornamelijk richten op 
het landelijke gebied. Daarnaast zal echter ook 
nadrukkelijk worden ingegaan op de relatie 
tussen het landelijke gebied en de kernen 
(waaronder Emmeloord) en op de relatie tussen 
Emmeloord en de overige kernen. In de 
uitvoeringsparagraaf van de Structuurvisie zal 
wel worden vooruitgelopen op de (eventuele) 
wenselijkheid van een nadere uitwerking voor de 
kernen danwel een afzonderlijke visie voor 
Emmeloord. 

Stand van Zaken overeenkomstig aan motie 124. Schutte 
 
MSB 

Ja  

129 2013-01-IV 
Verkoop snippergroen 

Om uitvoering te kunnen geven aan de motie is 
het noodzakelijk administratief/juridische en 
technische formatie in te zetten. 
Met name op technisch vlak is geen formatieve 
ruimte beschikbaar. Hiervoor zal dan inhuur 
moeten plaatsvinden. De vraag is dan of de 
inkomsten opwegen tegen de kosten. 
Onderzocht zal worden of er in het derde 
kwartaal formatieve mogelijkheden zijn. 

Onderzocht zal worden of er in het derde kwartaal 
formatieve mogelijkheden zijn. 

Poppe 
 
IB 

Ja  

 
Raadsvergadering februari 2013 
  Algemene reactie n.a.v. moties woonvisie: 

Algemeen kan gesteld worden dat er op macro 
niveau een aantal ontwikkelingen op ons af 
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komen die niet lokaal op te lossen zijn. Meestal 
kunnen we hier ook niet of nauwelijks invloed op 
uitoefenen. Binnen de mogelijkheden die we 
hebben zoeken we daarom samen naar de meest 
geschikte instrumenten en oplossingen. Vaak zijn 
we daarbij afhankelijk van partners, alhoewel we 
de samenwerking zoveel mogelijk zoeken, 
kunnen we niets afdwingen. Het is onmogelijk 
alles te willen, omdat we dat eenvoudigweg niet 
kunnen. Keuzes maken en afwegingen naast 
elkaar leggen is daarom ook zo belangrijk.  
 
In de themabijeenkomst op 15 april leggen we 
instrumentarium naast elkaar en zoeken met 
elkaar naar dat wat het meeste effect heeft. 

130 2013-02-I 
Woonvisie, 
grondprijsverlaging 

Het college wil de inzet voor grondprijsverlaging 
nog met de raadscommissie bespreken op de 
themabijeenkomst op 15 april alvorens een 
standpunt in te nemen.  
 
We zijn blij met de ruimte die de raad geeft voor 
het inzetten van stimuleringsmaatregelen, de 
vraag is waar en hoe zet je maatregelen het 
slimste in. 
 
Stimuleringsmaatregelen, ideeën en mogelijke 
effecten worden in de themabijeenkomst op een 
rij gezet en tegen elkaar afgewogen. Het geld 
kan eenmaal worden uitgegeven en we zoeken 
met elkaar naar maatregelen die het meeste 
effect hebben, passend bij de specifieke situatie 
in de Noordoostpolder. 

Op 15 april 2013 worden in een themabijeenkomst 
met de raadscommissie verschillende instrumenten 
om de woningmarkt te stimuleren voorgelegd. Er 
wordt met elkaar bekeken welk instrumentarium 
het meeste en gewenste effect heeft. Na deze 
themabijeenkomst neemt het college een 
standpunt in over deze motie.  
 

Ruifrok 
 
RO 

Ja  

131 2013-02-II 
Woonvisie, 
herstructurering 
dorpen 

Het college stemt in met deze motie met de 
nuancering dat uitvoeringsdocumenten als de 
begroting behorend bij de vernieuwingsgebieden, 
eerst globaal en op hoofdlijnen worden ingediend 
en dat er verfijning plaatsvindt gedurende de tijd 
afhankelijk van de urgentie.  
 
De komende tijd worden de volgende 
uitvoeringsdocumenten voortvloeiend uit de 

Het college werkt aan de uitvoeringsdocumenten 
zoals aangegeven in haar beantwoording van de 
motie. De planning is de prestatieafspraken in mei 
aan de raad voor te leggen. 
Het actieplan en de globale begroting op 
hoofdlijnen en inzet gemeente en Mercatus worden 
het eerste halfjaar van 2013 gedeeld met de raad.  
De duurzaamheidslening is in voorbereiding. 

Ruifrok 
 
RO 

Ja  
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woonvisie aangeboden:  
 
Actieplan, eerste half jaar van 2013 delen met 
raad. 
 
Prestatieafspraken worden momenteel met 
Mercatus opgesteld, er ligt in de afronding een 
relatie met de consequenties van het 
woonakkoord. In mei 2013 ter vaststelling raad.  
 
Globale begroting op hoofdlijnen, op basis van 
afgebakende vernieuwingsgebieden, overzicht 
inzet gemeente (IB) en SVB Mercatus. (eerste 
half jaar 2013).  
 
De dorpsvisies van Nagele en Kraggenburg zijn 
klaar. Reeds gestart of binnenkort start: Creil, 
Luttelgeest, Tollebeek. Rutten is al een heel eind 
op weg en Espel heeft zelf al een plan gemaakt 
waar we op inhaken. Ens heeft aangegeven te 
willen starten. Visies en uitvoeringsplannen gaan 
alle ter informatie naar de raad, tenzij er een 
aparte kredietbehoefte is.  
 
Stimuleringsmaatregelen worden onderzocht op 
haalbaarheid. Ideeën op een rij en bespreking in 
themabijeenkomst 15 april commissie 
Woonomgeving.  
 
Separate projecten zoals de duurzaamheidslening 
(eerste half jaar 2013). 

132 2013-02-IV 
Woonvisie, 
uitbreidings-
mogelijkheden dorpen 

Het college stemt niet in met deze motie.  
 
Er is in de meeste dorpen ruim voldoende 
uitbreidingsgrond beschikbaar voor woningbouw.  
 
Het hebben van 5 bouwkavels op 
uitbreidingsgrond in de dorpen Nagele, Rutten en 
Tollebeek betekent dat er grond moet worden 
aangekocht, dit is financieel en qua leefbaarheid 
zeer onwenselijk. De bouwkavel Nagele is al 

Het college past de woonvisie op dit punt niet aan. 
In de dorpsvisietrajecten wordt het onderwerp 
toekomstbestendige woningvoorraad met de 
insteek “vernieuwen” van binnen uit meegenomen. 
Transformatie en inbreiding hebben doorgaans 
prioriteit met veel aandacht voor de situatie ter 
plekke. 
 

Ruifrok 
 
RO 

Ja  
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verkocht op basis van een door de raad genomen 
besluit. Nagele is een dorp met een specifieke 
status en ruim voldoende 
inbreidingsmogelijkheden. Dit past ook bij de 
uitgangspunten van de dorpsvisie die samen met 
bewoners tot stand kwam. Voor het behoud en 
verbetering van de leefbaarheid (geen 
leegstand/verpaupering) is het uiterst belangrijk 
te vernieuwen van binnenuit. In de 
dorpsvisietrajecten welke in gang zijn gezet voor 
Tollebeek en Rutten wordt hierover ook 
gesproken. De wens van het dorp komt daar naar 
voren met oog voor de ontwikkelingen zoals 
bevolkingsstagnatie en veroudering van de 
bestaande voorraad. Transformatie en inbreiding 
hebben doorgaans prioriteit met veel aandacht 
voor de situatie ter plekke. 

133 2013-02-V 
Woonvisie, 
startersleningen 

Het college wil de inzet voor de startersleningen 
nog met de raadscommissie bespreken op de 
themabijeenkomst op 15 april alvorens een 
standpunt in te nemen.  
 
Tijdens de bijeenkomst wordt ook het effect van 
de eerder afgegeven leningen toegelicht.  
 
We zijn blij met de ruimte die de raad geeft voor 
het inzetten van stimuleringsmaatregelen, de 
vraag is waar en hoe zet je maatregelen het 
slimste in. 
 
Stimuleringsmaatregelen, ideeën en mogelijke 
effecten worden op een rij gezet en tegen elkaar 
afgewogen tijdens de themabijeenkomst. Het 
geld kan eenmaal worden uitgegeven en we 
zoeken met elkaar naar de meest doeltreffende 
maatregelen passend bij de specifieke situatie in 
de Noordoostpolder. 

Zie toelichting bij nummer 130. Ruifrok 
 
RO 

Ja  

134 2013-02-VI 
Woonvisie, toevoegen 
nieuw hoofdstuk inzake 
woonmilieus / 

Het college neemt deze motie over in de tijdens 
de raadsvergadering gewijzigde vorm.  
 
Er is nu gesteld dat bij uitvoeringsdocumenten 

Geen wijzigingen t.o.v. hetgeen staat onder de 
kolom ‘standpunt college’. 

Ruifrok 
 
RO 

Ja  
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leefstijlen aandacht wordt besteed aan woonmilieus en 
leefstijlen. Een belangrijke onderlegger voor de 
woonvisie is al het woonwensenonderzoek. De 
woonvisie gaat in op de uitkomsten en beschrijft 
de ruimte en mogelijkheden voor woonmilieus en 
leefstijlen. Daar waar ruimte is voor ontwikkeling. 
In de dorpsvisies komen die zaken aan de orde 
die voor het dorp belangrijk zijn, dorpen krijgen 
de ruimte om zelf na te denken over mogelijke 
invulling van onderop in samenspraak met 
mensen die mensen die een rol spelen. In de 
uitvoeringsdocumenten blijven de thema’s 
belangrijk als onderlegger en hierop wordt verder 
ontwikkeld. 

135 2013-02-VIII 
Advies onderwijsraad 

Deze motie is reeds uitgevoerd. Op 20 maart jl. heeft het college ingestemd met 
het uitvoeren van deze motie en is een brief 
verzonden naar de Staatssecretaris OCW en in 
afschrift naar de leden van de Tweede Kamer. 

Ruifrok 
 
MO 

 Ja 

 
Raadsvergadering maart 2013 
136 2013-03-I 

Tussenuitspraak RvS 
inzake 
bestemmingsplan 
Emmeloord, De Deel / 
stadshart 

Het college zal de motie uitvoeren. Om te komen 
tot een realistische uitvoeringsaanpak met 
betrekking tot centrummanagement zijn reeds 
werkzaamheden opgestart. Deze werkzaamheden 
worden uitgevoerd met medewerking van bureau 
Seinpost.  
Naar verwachting zal de raadsbehandeling in 
november / december van dit jaar kunnen 
plaatsvinden. 

 Ruifrok 
 
Proj 

Ja  

 


