
Vragen en toezeggingen Commissies 02-12-2019

Commissie Samenlevingszaken

Rapportage Jeugd 1e helft 2019
Naar aanleiding van de wachtlijsten zegt wethouder Simonse toe na te gaan of het 
mogelijk is de rapportage Jeugd uit te breiden met (peil)data en aantallen. 
Reactie college: 
Het college stelt voor de gecontracteerde aanbieders voor jeugdhulp de 
verplichting op te leggen hun wachttijden aan te vullen met het aantal 
jeugdigen dat op desbetreffend peilmoment op de wachtlijst staat. Dit vraagt 
om extra afspraken met aanbieders, zodat de gegevens met betrekking tot het 
registeren van wachttijden op een uniforme manier kunnen worden 
aangeleverd. Dit betekent wel extra administratieve lasten voor de aanbieders 
en gemeente. Naar verwachting kan dit voor de 2e helft van 2020 aangeleverd 
worden en wordt onderdeel van de rapportage jeugdhulp. 

Kaderstellende notitie ‘Naar een nieuwe Cultuuragenda 2020’
Toezegging:
In reactie op het inspreken van mevrouw Geluk namens Stichting Nagele Expositie zegt 
wethouder Haagsma toe nader te kijken naar de volgens inspreekster onjuiste vermelding 
en gebruikte informatie over Museum Nagele in de ‘Uitwerking Consultatie Cultuurbeleid’. 
Reactie college: 
De pers heeft bericht over museum Nagele naar aanleiding van het memo (klik 
op de link om het memo te lezen) dat wij u op 10 oktober 2018 stuurden. Het 
bedrag van € 29.000 per jaar dat gereserveerd moet worden voor onderhoud 
van het gebouw klopt volgens het rapport dat uitgebracht is.
De jaarlijkse exploitatie van het museum is, zonder deze afschrijving per jaar 
sluitend. Kortom: de conclusie, zoals opgenomen in de bijlage bij de 
Kaderstellende notitie, namelijk dat eventuele financiële bijdragen risicovol 
zijn, is correct en handhaven we. 
Daarom hebben we het bestuur gevraagd met een eigen toekomstbestendig 
plan te komen

Commissie Woonomgeving

Best.plan Nieuwlandseweg 2
Naar aanleiding van vragen over het infomeren van de omwonenden heeft wethouder 
Haagsma toegezegd dat de commissie zo snel mogelijk een overzicht krijgt van de data 
waarop de buurt is geïnformeerd en de onderwerpen die daarbij besproken zijn. 
Reactie college: 
Momenten
Voor de wijziging van het bestemmingsplan/uitgebreide WABO zijn er meerdere 
gesprekken gevoerd, te weten:

 In juni en juli 2018 zijn er informatiebijeenkomsten voor direct omwonenden 
geweest over de ruimtelijke procedure van glastuinbouwbedrijf en 
arbeidsmigrantenhuisvestingslocatie. Tussentijds was dit uiteraard ook 
mogelijk. Hier hebben sommige bewoners gebruik van gemaakt. 

 In de periode juli-december 2018 is er met de klankbordgroep gesproken 
over deze ontwikkelingen.

 In april 2019 is er een informatiebijeenkomst geweest waarin direct 
omwonenden vragen konden stellen over de ontwikkeling van 
glastuinbouwbedrijf en arbeidsmigrantenhuisvestingslocatie. Tussentijds 
was dit uiteraard ook mogelijk. Hier hebben sommige bewoners gebruik van 
gemaakt. 

https://raad.noordoostpolder.nl/documenten/Informatie-uit-college/D12-Raadsmemo-Museum-Nagele.pdf


 begin juli 2019 is er met bewoners gesproken over: de wijziging van het 
bestemmingsplan (o.a. hoogte, afmetingen/omvang van gebouw waar de 
biomassa installatie in komt, afstand van kas tot de weg), de verklaring van 
geen bedenkingen, het activiteitenbesluit, lantaarnpalen, ontwikkelruimte 
in het bestemmingsplan, verkeer en is er uitleg gegeven over de biomassa 
installatie. 

 17 september 2019 is er een gesprek geweest.  
 8 oktober 2019 is er informatief gesproken met bewoners, gemeente en 

Hoogweg over de zienswijze 
 Tussentijds zijn er telefonisch en per mail contacten geweest. 

Presentatie MITC/RDW
De projectleider (Norman van der Ende) heeft toegezegd dat de commissie met een 
memo in het voorjaar op de hoogte wordt gehouden van het verloop van het proces. Hij 
heeft daarbij benadrukt dat het niet gaat om besluitvorming, want het is een 
bevoegdheid van het college. 
Reactie college: 
Het college zegt toe dat hij de raad informeert over de voortgang van het 
ruimtelijke proces aangezien er een (lange) periode overheen gaat alvorens de 
raad gevraagd wordt om in te stemmen met het bestemmingsplan en plan MER. 

Commissie Bestuur, Financiën en Economie

Vuurwerk
De burgemeester zegt toe dat op de gemeentenieuwspagina aandacht gevraagd zal 
worden voor de effecten voor gezondheid en milieu, bij het afsteken van vuurwerk.
Daarnaast zegt hij toe om rond september 2020 met de dorpen en wijken in gesprek te 
gaan over eventuele activiteiten voor een jaarwisseling met minder vuurwerk. 
Reactie college:
In het gemeentenieuws van december schreven we dat we volgend jaar graag 
in gesprek gaan met inwoners over bijvoorbeeld vuurwerkvrije zones of andere 
maatregelen voor minder vuurwerk. Dit jaar mag er nog vuurwerk afgestoken 
worden van 18.00 uur tot 02.00 uur ’s nachts. 

Houtrook
Wethouder Haagsma zegt toe dat hij de eerder gegeven antwoorden op raadsvragen over 
dit onderwerp nog even nakijkt.
Reactie college:
 Het is een kwestie van gedrag
 Gemeente heeft niet ‘de middelen’ om te handhaven
 Rijksoverheid is bezig met certificering kachels
 Goede voorlichting is belangrijk
 Bij klachten of meldingen gaat de inspecteur van VTH kijken en dan kan er 

eventueel op basis NEN normen waar het bouwbesluit naar verwijst 
gehandhaafd worden.

Decemberrapportage
Wethouder Wijnants zegt toe dat de taxatiewaarde van het gebouw van het Dokter 
Jansencentrum al in de Voorjaarsrapportage wordt verwerkt.
Reactie college:
De portefeuillehouder heeft toegezegd dat er een geactualiseerde VEX wordt 
opgenomen in de Voorjaarsrapportage 2020. Een tweede toezegging is dat 
zodra de taxatie van het Dr. Jansencentrum definitief is, dit zal worden gedeeld 
met de raad.

Decemberrapportage



Wethouder Wijnants bespreekt in januari 2020 in een informeel gesprek met de 
commissie BFE over de vorm waarin het meerjarenperspectief gebruikt kan worden bij 
besluiten.
Reactie college:
Op 18 november is er overleg geweest tussen de raad en het college over het 
model ‘financieel afwegingskader’. Op basis van dat gesprek is het model 
aangepast. Tijdens de vergadering van de commissie BFE op 2 december is het 
model gepresenteerd. Tijdens die vergadering is ook het vervolg aan de orde 
gesteld. Daarbij wordt gekeken naar de mogelijkheid om duiding te geven 
welke effecten investeringen hebben op de exploitatie en de financiële positie 
van de gemeente. Het opzichzelfstaande model wordt in verband met de 
complexiteit niet uitgereikt aan de raad.
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