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Deel I 

nog in uitvoering zijnde moties 

2019-07 
 

Motie 2019-07-16k 
Centraal 
verzamelpunt 
geschiedenis van 
Noordoostpolder 

Actualisatie mei 2020: 
Door problematische omstandigheden voor de noodzakelijke 

afstemming is hier enige vertraging in ontstaan. We gaat de 
komende periode in overleg met alle betrokken partijen, 
waarna een advies opgesteld wordt. 

In 2020 onderzoeken we of en zo ja, hoe en verzamelpunt over 
de geschiedenis van Noordoostpolder vormgegeven kan 

worden. Dit doen we in overleg met betrokken partijen. We 
houden daarbij rekening met onze wettelijke taak in 
archiefbeheer. We zijn daarnaast ook bezig met een 
Werelderfgoedcentrum. Daar willen we straks het verhaal van 
de polder gaan vertellen. Dit betrekken wij ook bij het 
onderzoek. 
 

Westmaas ADV Nee 

2019-07 
 
Motie 2019-07-14a 
Inclusie; taal en 
integratie 

Actualisatie november 2019 
We stuurden u hierover op 10 september 2019 een memo.  
Wij leggen eerst een conceptversie voor ter consultatie en 
werken deze daarna uit in een kaderstellend Taalplan.  
 
Naar verwachting hebben we niet al in het voorjaar alle 
informatie voldoende kunnen ophalen op basis waarvan het 
kaderstellend Taalplan kan worden geleverd. Wel kunnen 
we u in deze periode inzicht geven in hoe we er dan 
voorstaan en hoe het plan er in concept op dat moment 
uitziet en op welke onderdelen nog aanvullingen nodig zijn. 
We zijn ook nog in afwachting van de ontwikkelingen in het 
Rijksbeleid. 
 
We gaan een werkconferentie organiseren in november 
2019 en verwachten in april 2020 een workshop te 
organiseren. 
 
Op die manier willen we u zoveel mogelijk op de hoogte 
houden van de voortgang en de raad betrekken bij de 
verdere uitwerking van het definitieve kaderstellend 
Taalplan. 
 

Het gevraagde procesmemo wordt ter vaststelling aangeboden 
aan het college en daarna doorgezonden naar de 
Raadscommissie SLZ. 
In het memo staat vermeld hoe we de motie willen gaan 
uitvoeren. 
 

Wijnants MO Nee 
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Actualisatie mei 2020: 
Het taalplan dat door de taalmakelaar wordt opgesteld 
wordt in het tweede kwartaal 2020 opgeleverd. De raad 
wordt geïnformeerd over de uitkomsten en betrokken bij de 
vervolgstappen.  
 
 

 
Deel II 

moties die sinds de laatste rapportage in november 2019 zijn uitgevoerd/afgehandeld 
 

2015 06 
 
Motie 2015-06-11F 
Overheidsparticipatie
-beleid  
(overgenomen)                  

In maart 2016 zal er een notitie komen betreffende 
overheidsparticipatie. De planning is aangepast naar 
aanleiding van de inhoud van de raad tweedaagse. De visie 
wordt na de zomer van 2016 afgerond. 
 
Stavaza najaar 2016: 
In het najaar wordt er naast een visie ook een digitale tool 
ontwikkeld die betrokkenen van de organisatie gaat helpen 
met herkenning en rolbepaling bij Overheidsparticipatie.  
 
Stavaza mei 2017: 
Samen met collega’s en inwoners is gewerkt aan het vorm 
en inhoud geven van een visie en een digitale 
werkomgeving betreffende Overheidsparticipatie. Het sluit 
aan bij de manier waarop we nu al werken en de wensen 
vanuit de samenleving. In het najaar zal deze gedeeld 
worden met de Raad. 
 
Actualisatie november 2017: 
Er is inmiddels een tool ontwikkeld die ondersteunend kan 
zijn om te werken volgens het gedachtegoed van passend 
organiseren, specifiek overheidsparticipatie. Komende 
maanden gaan we in gesprek met de raad over de tool en 
wat overheidsparticipatie betekent voor de rol die wij als 

Het college is voornemens om het bestaande participatiebeleid 
uit 2009 te herzien en daarbij zal rekening gehouden worden 
met maatschappelijke ontwikkelingen (overheidsparticipatie) en 
de organisatievisie (passend organiseren). 
 

Uitdewilligen ADV Ja 
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overheid innemen. Deze rol is niet nieuw voor ons, door 
IGW hebben we al ervaring op dit gebied. 
 
Actualisatie juni 2018: 
Samen met het nieuwe college en de nieuwe raad gaan we 
verder invulling geven aan de verschillende vormen van 
participatie en de ambities daarin. Het heeft een plaats op 
de strategische raadsagenda en de organisatie ontwikkelt 
deze vorm van samenwerking door. Het is de bedoeling om 
samen te kijken naar de verschillende vormen en rollen die 
er zijn op het gebied van samenwerken en initiatieven. 
 
Actualisatie september 2018 
In overleg met de griffie gaan we door middel van serious 
gaming een aftrap met de Raad over dit onderwerp in het 
najaar plannen. In het introductieprogramma van de Raad 
is het onderwerp ook aan de orde gekomen. 
 

Actualisatie juni 2019 
Inmiddels is er binnen twee commissies een serious game 
gespeeld. Overheidsparticipatie staat op de Strategische 
Raadsagenda en op dit moment loopt er een 
Rekenkameronderzoek naar Passend Organiseren en de rol 
van de Raad. 
 
Actualisatie oktober 2019 
De serious game moet nog in 1 commissie gespeeld 
worden. Gaarne zal er overleg zijn met de raadsvergadering 
over de ontwikkeling van overheidsparticipatie en de 
effecten hiervan voor de raad 
 
Actualisatie mei 2020: 
In het debat naar aanleiding van het rekenkameronderzoek 
Passend Organiseren is afgesproken dat de raad in gesprek 
gaat over de wijze waarop ze haar rol in wil vullen. 

2017 11 
 
Motie 2017-11-09F 
Bidbook 
Noordoostpolder 
(aangenomen) 

Actualisatie juni 2018 
Er is overleg met de betrokken partners. Samen met het 
nieuwe college zal gekeken worden waar het bidbook aan 
moet voldoen en of deze aansluit bij de ambities vanuit het 
coalitieakkoord. 
 
Actualisatie september 2018 
We zijn met betrokken partners in gesprek over het 
vormgeven van gebiedspromotie 2.0. Daarin willen we meer 

In de afgelopen jaren is er gericht werk gemaakt van 
gebiedspromotie onder de vlag van ‘Buitengewoon 
Noordoostpolder’. Met als doelgroepen toeristen en recreanten, 
nieuwe inwoners en ondernemers. Bovendien is ingezet op het 
versterken van het ambassadeurschap onder de eigen inwoners 
en ondernemers. Momenteel loopt de campagne ter 
gelegenheid van 75 drooglegging, met talrijke activiteiten. 
 
Het opstellen van een overall bidbook is een uitgelezen kans 

Westmaas ADV Ja 



 
Motie Stand van zaken Standpunt college, al of niet (geclausuleerd) uitvoeren. Port.houder Cluster Afge-

handeld 
ja/nee 

 

Overzicht Stand van zaken   versie mei 2020       5 

 

verbinding tussen wonen, werken en recreëren zodat deze 
pijlers elkaar versterken. We bespreken en onderzoeken 
momenteel hoe deze verbinding beter kan worden gelegd 
en welke rol voor welke organisatie is weggelegd. Vanuit 
deze ‘aangepaste’ structuur worden t.z.t ook campagne(s) 
en middelen uitgewerkt. Het bidbook (of eigenlijk plan van 
aanpak gebiedspromotie) is hier onderdeel van.  
 
Actualisatie juni 2019 
De startnotitie voor gebiedspromotie  ligt in juni voor aan 
het college en gaat ter info naar uw raad. In deze startnotie 
staan onder andere de uitgangspunten en het proces om te 
komen tot een integrale en gedragen visie op de profilering 
van Noordoostpolder. De visie maken we samen met onze 
stakeholders. Bureau Buhrs helpt ons om de positionering 
van Noordoostpolder (wat is ons verhaal en waarmee willen 
we ons onderscheiden) en de structuur voor de nieuwe 
gebiedspromotie (hoe gaan we die inrichten en wie heeft 

welke rol) scherp te krijgen.  
Uw raad wordt betrokken bij de positionering. De 
positionering is een belangrijke basis voor het plan van 
aanpak (het oorspronkelijke bidbook) gebiedspromotie. 
 
Actualisatie mei 2020: 
In de zomer van 2019 startte Bureau Buhrs met een 
marktonderzoek om een goede positionering van 
Noordoostpolder vast te stellen in een visie. Dit 
marktonderzoek is breed uitgezet onder verschillende 
doelgroepen. Het heeft veel respons opgeleverd. De respons 
is door Bureau Buhrs verwerkt en begin februari besproken 
met de stakeholders. Naar aanleiding van deze bijeenkomst 
is de brandsheet als basis voor de positionering van 
Noordoostpolder afgerond. Ook ligt er een concept-advies 
voor de organisatie van de gebiedsmarketing. Vervolg is het 
uitwerken van een strategisch marketingplan en het college 
en de gemeenteraad over deze documenten bij te praten. 
Door de coronacrisis is hier enige vertraging in gekomen. 
Het streven is om voor/ in de zomer een strategisch 
marketingplan op te leveren en dat te bespreken met 
college en gemeenteraad.’ 
 

om onze gemeente attractief voor het voetlicht te brengen. Het 
college geeft er de voorkeur aan om dit bidbook gezamenlijk 
met haar partners vorm en inhoud te geven. Er is reeds sprake 
van gestructureerd overleg met deze partners, zoals STEP, 
BAN, OVG etc. Zo creëren we een gezamenlijk eindproduct, 
waarvoor draagvlak bestaat. 
 
Met betrekking tot de planning: het college presenteert in het 
eerste kwartaal van 2018 een uitgewerkt voorstel aan de raad 
voor de totstandkoming van dit bidbook. 
 

2018 01 
 
Motie 2018-01-10a  

De onderzoeken zijn nog in uitvoering. De agrariërs vanuit 
het bodemdalingsgebied worden bij de uit te voeren 
onderzoeken direct betrokken en regulier in kennis gesteld 

Gezamenlijk met de provincie en het Waterschap is er in 
inmiddels een gebiedsproces bodemdaling opgestart. Via dit 
proces wordt de vernattingsproblematiek onderzocht, de 

Simonse RO Ja 
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Schokland rapport 
Deltares 
(aangenomen) 

over het verloop van deze onderzoeken.   
 
 
Actualisatie mei 2020: 
Bij zowel provincie als Waterschap zijn alle lopende 
onderzoeken nog volop in uitvoering. Het betreft 
onderzoeken naar: 

 herijking wateroverlastnorm;  
 spaarwater; 
 zicht op de bodemstructuur;  
 vernattingsonderzoek;  
 kavelruil;  
 proeftuinen/grond in beweging; 
 hydraulische knelpunten van het watersysteem; 
 ontwerp voortstuwers  t.p.v. uitmondingen Hannie 

Schafttocht en Johannes Posttocht op Urkervaart. 
 
De gemeente is op dit moment dus niet actief aan zet. Het 

college volgt de ontwikkelingen en informeert de raad over 
de uitkomsten hiervan. 

vernatting bij Schokland maakt hier onderdeel van uit. 
Daarnaast is gestart met een evaluatie van de hydrologische 
zone. Bij beide onderzoeken worden de aanbevelingen van 
Deltares meegenomen. 
 
  

2018 02 
 
Motie 2018-02-15a 
Uitvoering 
duurzaamheidsprogra
mma. Gasloze 
bedrijfsgebouwen 

Deze onderzoeksvraag wordt op korte termijn voorgelegd 
aan het Netwerk Noordoostpolder energieneutraal 
 
Actualisatie juni 2019: 
Moet nog worden voorgelegd aan het Netwerk. Zal in 
september 2019 gebeuren bij het eerst volgende overleg. 
 
Actualisatie oktober 2019 
De gevraagde inventarisatie wordt in november opgesteld. 
Zo mogelijk doen we dit in samenwerking met het Netwerk. 
De motie is daartoe voorgelegd aan de coordinator van het 
Netwerk. Hij gaat na of het Netwerk hier een rol in kan 
spelen. 
 
Actualisatie mei 2020: 
In overleg met de coördinator is afgesproken dat het 
Netwerk niet bij de uitvoering van de motie wordt 
betrokken. De afronding vindt plaats in juni 2020. 
 

Het college legt de onderzoeksvraag voor aan de deelnemers 
van het Netwerk Noordoostpolder energieneutraal. In dit 
netwerk zitten onder andere vertegenwoordigers van het 
bedrijfsleven. Gezamenlijk kan dan nagegaan worden welke 
mogelijkheden er zijn om gasloze nieuwbouw te realiseren, 
mede gelet op ieders rol en verantwoordelijkheid hierin. 
 

Simonse RO Ja 
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2018 07 
 
Motie 2018-07-10p 
Experimenteren 
bijstand 
(aangenomen) 

Actualisatie sept 2018 
Bij het ministerie van SZW is geïnformeerd naar de 
mogelijkheden om een eigen experiment te starten binnen 
de kaders van de Tijdelijk besluit experimenten 
Participatiewet. Het ministerie raadt dit af omdat de 
voorbereidingstijd van een experiment 6-9 maanden in 
beslag neemt. De eindrapportage van alle experimenten 
moet februari 2020 ingediend worden en dat betekend te 
weinig tijd om een experiment gedegen uit te voeren. 
 
Het is wel mogelijk om binnen de kaders van de wet een 
experiment uit te voeren. Momenteel wordt onderzocht voor 
welke doelgroepen een experiment zinvol zou kunnen zijn. 
Wij kijken daarbij nadrukkelijk naar de nieuwe integrale 
aanpak voor statushouders en/of de positie van 
alleenstaande ouders. Ervaringen van andere gemeenten 
met deze doelgroepen nemen we mee. In de loop van dit 
najaar komt het college met een concreet voorstel. 

 
Actualisatie juni 2019 
De integrale aanpak statushouders loopt (zie ook voortgang 
bij motie daarover. 
 
Actualisatie oktober 2019 
Het college is in afwachting van de uitkomsten van de 
landelijke experimenten. In de tussentijd wordt binnen de 
kaders van de wet gezocht naar nieuwe manieren om 
inwoners met een bijstandsuitkering te activeren. Twee 
voorbeelden daarvan zijn de proef met 40 
uikeringsgerechtigden die door de WerkCorporatie worden 
begeleid en de integrale aanpak van statushouders. 
Hieronder is een beschrijving van deze projecten 
opgenomen.  
 
De eerder aangekondigde aanpak voor alleenstaande 
ouders is uitgesteld in afwachting van de resultaten van de 
screening van uitkeringsgerechtigden die door de gemeente 
worden begeleid. En de werkwijze met de nieuwe route van 
de sociale teams 
 
Begeleiding door WerkCorporatie 
Er loopt sinds begin 2019 een proef met 40 
uitkeringsgerechtigden met een grote afstand tot de 
arbeidsmarkt. Deze groep behoort niet tot de doelgroep van 

Het college neemt de motie over met de mogelijkheid om niet 
een eigen experiment te starten maar aan te sluiten bij lopende 
experimenten. 
 

Wijnants MO Ja 
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de WerkCorporatie. Als experiment worden ze nu wel door 
de WerkCorporatie begeleidt met een aangepast 
programma. Het programma loopt 2 jaar en de eerste 
resultaten worden in de zomer van 2020 verwacht. 
 
Integrale aanpak statushouders 
De integrale aanpak voor statushouders krijgt steeds meer 
vorm. We zijn gestart met een brede intake op het AZC 
voor inwoners die in Noordoostpolder gehuisvest worden. 
Om de samenwerking met maatschappelijke partners te 
borgen is het platform Nieuwe Nederlanders opgericht.  
 
Actualisatie mei 2020: 
Begeleiding door WerkCorporatie.De proef met 40 
uitkeringsgerechtigden loopt nog. De resultaten worden in 
de zomer van 2020 verwacht. 
Integrale aanpak statushouders 
De uitvoering van de brede intake loopt. We nemen deze 

ervaringen mee bij de ontwikkeling voor de nieuwe wet 
inburgering die per 1 juli 2021 ingaat. 
 

2019-03 
 
Motie 2019-03-14  
Lobby-plan Snel OV-
Spoor naar het 
noorden 

De stand van zaken van de lobby is toegelicht op de 
vergadering van de Cie Woonomgeving op 20 mei 2019. 
De gemeente NOP heeft het initiatief genomen om met de 
gemeenten langs het beoogde traject een gezamenlijke 
lobby te starten. Op 19 juni heeft een bestuurlijk overleg 
plaatsgevonden. Er is afgesproken plan van aanpak te 
maken, er is een bijdrage toegezegd door de deelnemende 
gemeenten. 
 
Actualisatie mei 2020: 
Omdat wij als gemeente financieel meedoen (bijdrage     
€ 10.000) zijn wij ambassadeur van de Lelylijn en worden 
meegenomen in alle uitingen en komen op de website etc. 
en worden op de hoogte gehouden van de vorderingen van 
de campagne. De andere gemeenten zijn Smallingerland en 
Urk. Met de overige overheden is het VNO NCW nog in 
overleg. 
 
Het onderzoek naar de haalbaarheid bevindt zich in de 
afrondende fase. De onderzoeksbureaus hebben alle data 
verzameld en geanalyseerd en het eerste concept-rapport 
opgeleverd. Met ProRail bespreken zij nog of de nieuwste 
inzichten over vervoermodellen en ontwikkeling van de 

Het college bereidt dit plan momenteel voor en legt het daarna 
aan u voor 

Simonse RO Ja 
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vervoervraag (horizon 2040) goed zijn verwerkt. Ook zullen 
reacties van ‘stakeholders’ nog een plek krijgen. Zodra het 
haalbaarheidsonderzoek verschijnt, wordt de raad hierover 
geïnformeerd. 
 

2019-07 
 
Motie 2019-07-16b 
Circulaire economie 

Actualisatie mei 2020: 
In de programmabegroting 2020-2023 is als speerpunt 
opgenomen:  
‘Op naar duurzaam ondernemen (inclusief circulaire 
economie’, met als toelichting: 
In veel sectoren speelt duurzaam ondernemen (waaronder 
de energietransitie en circulaire economie) al een rol. Maar 
die rol is nog niet groot genoeg. Het Klimaatakkoord vergt 
grote stappen van de overheid, maar ook van ondernemers. 
De gemeente heeft hierin een faciliterende en stimulerende 

rol. 
 
De hierbij opgenomen activiteit is: 
Verkennen van het thema Duurzaam Ondernemen (inclusief 
het streven naar een circulaire economie) in de zes 
sectortafels en in het Netwerk Noordoostpolder Energie 
Neutraal 
 
De sectortafels zijn in 2020 nog niet bij elkaar geweest. 
Ambtelijk is er capaciteit vrijgemaakt voor het creëren van 
overzicht en samenhang van circulaire economie bij 
verschillende beleidsthema’s. De raad krijgt in de loop van 
2020 een investeringsvoorstel voorgelegd. 
 

‘Het college stelt voor in de Programmabegroting 2020-2023 
een nieuw speerpunt op te nemen onder programma 3 
Economische Ontwikkeling, ambitie 1 ‘Aantrekkelijk voor 
ondernemers’: 
Op naar duurzaam ondernemen (inclusief een circulaire 
economie). 
De bijbehorende activiteiten zijn: 
1. We verkennen het thema Duurzame Economie in de zes 

sectortafels en in het Netwerk Noordoostpolder Energie 
Neutraal. 

Het instellen van sectortafels is onderdeel van het 
(concept) Sociaal Economisch Beleid en de Sociaal 
Economische Agenda.  

2. Een investeringsvoorstel opstellen voor de raad.  
 
In het kader van het project professionalisering inkoop en 
contractmanagement wordt nieuw inkoopbeleid vastgesteld. In 
dit nieuwe inkoopbeleid komt circulaire economie ook aan de 
orde. We gaan daarbij na wat voor onze gemeente een 
haalbaar ambitieniveau is. 
  
Ook in andere beleidsvelden krijgt circulariteit en duurzaamheid 
steeds meer aandacht. De komende tijd zullen we het 
onderwerp circulaire economie in samenhang met 
klimaatbestendigheid en energietransitie als belangrijk thema 
oppakken. Daarbij werken we vanuit de verschillende 
portefeuilles aan overzicht en samenhang. 

Wijnants RO Ja 
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2019-07 
 
Motie 2019-07-16d 
Ontwikkelen 
kerkenvisie 

Actualisatie oktober 2019 
De decentralisatieuitkering is aangevraagd. In februari 2020 
wordt bekend of deze wordt toegekend.  
 
Actualisatie mei 2020: 
De decentralisatieuitkering is toegekend. In juni 2020 wordt 
de raad gevraagd om deze middelen beschikbaar te stellen 
voor het ontwikkelen van de kerkenvisie. Na juni werken we 
een plan van aanpak uit en zoeken een bureau om ons te 
helpen bij proces om te komen tot een kerkenvisie. De raad 
wordt betrokken bij het stellen van de kaders. Daarna 
zullen gesprekken met in elk geval de kerkeigenaren 
plaatsvinden. We verwachten de visie eind 2021 aan te 
kunnen bieden aan de raad. 
 

Bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed wordt een 
aanvraag ingediend voor een "Decentralisatieuitkering integrale 
lokale kerkenvisies". Wanneer deze uitkering wordt toegekend 
wordt een kerkenvisie opgesteld. 
 

Haagsma RO Ja 

2019-07 
 
Motie 2017-07-16i 
Woningaanbod 
jongeren in 
Noordoostpolder 

Actualisatie oktober 2019 
Op 18 november wordt de visie opnieuw besproken met de 
Commissie Woonomgeving. 
 
Actualisatie mei 2020: 
In juni 2020 wordt de concept-woonvisie toegezonden aan 
de Commissie Woonomgeving. De Commissie wordt dan 
gevraagd akkoord te gaan met het ter inzage leggen van de 
concept-woonvisie. Die ter inzage staat gepland van medio 
juni tot eind augustus 2020. Daarna wordt de woonvisie ter 
vaststelling aangeboden aan de raad. 

Het woningaanbod voor jongeren krijgt een plek in de nieuwe 
woonvisie. De schetsvisie van de nieuwe woonvisie is inmiddels 
opgestuurd naar alle betrokkenen, deze hebben tot half 
september om daarop te reageren. Daarna wordt de visie 
opnieuw besproken in de Commissie Woonomgeving. 
 
 

Uitdewilligen RO Ja 

2019-07 
 
Motie 2019-07-16n 
Meerjarenperspectief 

Actualisatie mei 2020: 
In een themabijeenkomst met de commissie BFE is het 
financieel afwegingsmodel besproken. Het afwegingsmodel 
is onder andere gebruikt bij de totstandkoming van de 
Perspectiefnota 2021-2023 

Bij de behandeling van de perspectiefnota heeft de raad 
gevraagd het financieel meerjarenperspectief te schetsen. De 
begroting doet dat met de uitdagingen die tot 2023 bekend 
zijn, maar geeft mogelijk geen antwoord op de impact van 
lange termijn ontwikkelingen zoals vergrijzing en ook geen 
direct antwoord op korte termijn effecten van onvoorziene 
investeringen die buiten de kaders van bestaande 
beleidsplannen liggen. Het college wil graag hierover met de 
raad een thema organiseren voor een goed financieel 
afwegingskader. Uitgangspunt blijft dat gemeente 
Noordoostpolder ook in de toekomst een sociale, betrouwbare 
en aantrekkelijke gemeente blijft, waar het aangenaam wonen, 
werken en recreëren is. 
 

Wijnants BFPC Ja 
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2019-07 
 
Motie 2019-07-16o 
Toegankelijkheid AB-
vergaderstukken en 
GR-en 
 

 GGD: Vanaf 26 september staan de stuken op 
https://www.ggdflevoland.nl/.  
Veiligheidsregio: De stukken van de VRF worden openbaar. 
Daarvoor worden nu een aantal ICT aanpassingen gedaan. Het 
streven is dat de stukken zijn eind 2019/begin 2020 te vinden 
zijn op:  www.veiligheidsregioflevoland.nl 
IJsselmeergroep: De stukken van de IJsselmeergroep worden 
openbaar. Daarvoor worden een aantal ICT aanpassingen 
gedaan. Het streven is dat de stukken uiterlijk 6 december te 
vinden zijn op: https://www.concernvoorwerk.nl/  
Omgevingsdienst: Bij de omgevingsdienst waren de stukken al 
openbaar toegankelijk. Deze zijn te vinden op: 
https://www.ofgv.nl/overofgv/bestuur/agenda-verslagen-ab/ 
 
 

Westmaas BFPC Ja 

2019-11 
 
Motie 2019-11-13-a 
Meerjarenperspectief 

 Deze motie is opgepakt door 18 november samen met de leden 
van de commissie BFE een lijst op te stellen met investeringen 
en lasten die de komende jaren in voorstellen ter keuze aan de 
raad worden voorgelegd. Het gaat om de financiële effecten 
voor de exploitatie en de balans. In de commissievergadering 
BFE van 2 december wordt het resultaat van de inventarisatie 
gepresenteerd. 
 

Wijnants BFPC Ja 

2019-12 
 
Motie 2019-12-15 
Sociaaleconomisch 
beleid- Aardappels 
met vis, samen aan 
de dis 
 

Deze motie wordt opgepakt door de griffie 14-05-20). n.v.t. Wijnants Griffie n.v.t. 

2019-12 
 
Motie 2019-12-24 
Wachttijden Sociale 
Teams 

De benoemde interventies zijn in uitvoering of in 
ontwikkeling en laten de eerste positieve resultaten zien. 
Daarnaast is de inzet van de professionals onverminderd 
groot. De wachttijden van Sociaal Team NOP zijn sterk 
verminderd. In de meeste situaties is er binnen een week 
contact met de inwoner. In geval van urgente situaties is dit 
nog dezelfde dag. Alle ondersteuningsvragen aan Sociaal 
Team NOP worden binnen de geldende termijnen 
behandeld.  

Het college is ook van mening dat de wachttijden tussen 
aanmelding en intake bij het sociaal team binnen de gestelde 
norm moet plaats vinden. Mede daarom wordt ingezet om een 
aantal veranderingen.  
Het gaat om de aanpassingen in het loket en het sociaal team. 
Zowel het loket als het sociaal team wordt ondergebracht bij de 
gemeente. Dat betekent dat de gemeente rechtstreeks kan 
sturen op wachttijden, capaciteit en inzet. Vooral het sturen op 
capaciteit is van grote invloed op het verkorten van de 
wachttijden. Aan het loket wordt de triage toegevoegd 
waardoor de inwoner direct naar de juiste plek wordt 

Uitdewilligen MO Ja 

https://www.ofgv.nl/overofgv/bestuur/agenda-verslagen-ab/
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doorverwezen. Het is de bedoeling dat het loket direct een 
afspraak in plant voor de intake, dit proces is in ontwikkeling. 
De splitsing van het sociaal team in een team 
procesbegeleiders en een team maatwerk zorgt voor kortere 
routes voor inwoners met een ondersteuningsvraag. Dit helpt 
bij het voorkomen van wachttijden. 
Deze veranderingen vinden in april zijn beslag. Deze 
veranderingen worden gemonitord. Wachttijden zijn onderdeel 
van deze monitoring.  
Het loket, het sociaal team en het team maatwerk zorgt voor 
de toeleiding naar hulp. Daarnaast wordt vanuit 
contractmanagement stevig gestuurd op de afname van 
wachttijden als het gaat om de inzet van hulp. 
 

2020-01 
 
Motie 2020-01-8 
Afvalscheiding-
gecombineerde 
afvalbakken 

Afgelopen periode zijn de kosten inzichtelijk gemaakt die 
nodig zijn voor het uitvoeren van de motie. Op zowel 
financieel als personeel vlak. Samen met Wijkbeheer is er 
gekozen om de proef te houden in de Lange Nering. Over 
de uitkomsten van de proef wordt de raad geïnformeerd. 

 Simonse WB Ja 

2019-05 
 
Motie 2019-05-13 
Dementievriendelijke 
gemeente/Samen 
dementievriendelijk 

In afstemming met de griffie wordt na de zomer 2019 het 
beleidsvormingsproces besproken in de kerngroep sociaal 
domein. 
Voor nu zijn de eerste acties opgezet: 
We zijn in gesprek met Alzheimer Flevoland en nemen deel 
aan het zorgnetwerk Dementie. Afgesproken is dat 
Alzheimer Flevoland eerst in het bestuur bespreekt hoe ze 
vorm willen geven aan een dementievriendelijke 
samenleving in onze gemeente en wat ze daarvoor willen 
gaan doen. In het proces is het netwerk dementiezorg 
Flevoland aangehaakt. 
 
Actualisatie oktober 2019: 
In afgelopen themabijeenkomst van de kerngroep is 
besproken om dementie als onderwerp mee te nemen in de 
beleidsvorming van het deelplan Wmo & Volksgezondheid.  
 
Daarnaast zijn concrete acties besproken: 
- Er volgt een subsidieaanvraag Alzheimer Flevoland 
voor een dementievriendelijke samenleving, waarbij 
bewustwording een grote rol speelt. Het netwerk 
Dementiezorg is hierbij aangehaakt.  
- Geïnventariseerd is welk personeel dat klantcontact 

Wethouder heeft in de raad toegezegd de motie mee te nemen 
in het onderdeel Ouderen van de strategische raadsagenda en 
het beleid wat daaruit voor komt. 
Voor nu gaan we vast in gesprek met Alzheimer Flevoland en 
nemen we deel aan het zorgnetwerk Dementie 
We werken samen met Alzheimer Flevoland aan een 
dementievriendelijke samenleving. 
 
 

Uitdewilligen MO Ja 
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heeft bij de gemeente (balie/ KCC) een training omgaan 
met dementie behoeft. Het Woonloket gaat deze training 
volgen. 
 
Actualisatie mei 2020: 
We werken in een werkgroep met Alzheimer Flevoland, 
ZONL en Carrefour aan een dementievriendelijke 
samenleving. 
 
Aan de hand van concrete verbeterpunten wordt doorlopend 
de ondersteuning aan mensen met dementie en hun 
naasten verbeterd. O.a. het baliepersoneel van de 
gemeente is getraind in omgaan met dementie. Het tweede 
speerpunt van de werkgroep is de bewustwording 
vergroten. De werkgroep maakt hier een plan voor. De 
gemeente heeft in het voorjaar een bijeenkomst van het 
Alzheimer Trefpunt gesproken over de werkgroep en 
gevraagd wat we als gemeente nog kunnen verbeteren in 

de ondersteuning van mensen met dementie en hun 
omgeving. 
 
De raad wordt geïnformeerd over concrete acties van de 
werkgroep. 

2019-09 
 
Motie 2019-09-20 
Lachgasgebruik 

Actualisatie mei 2020: 
 Er is een gesprek geweest met KHN over lachggasverkoop 
in de horeca. Er is door de coronacrisis nog geen 
bijeenkomst met lokale horeca geweest over dit onderwerp. 
Momenteel is de horeca gesloten en wordt daar ook geen 
lachgas verkocht.  
 

Het college heeft een Plan van Aanpak Lachgas vastgesteld, 
welke met de raad is gedeeld. De gemeente gaat het recreatief 
gebruik in de horeca en in de publieke ruimte ontmoedigen en 
lachgasverkoop en gebruik tijdens evenementen verbieden. 

Westmaas MO Ja 

2019-12 
 
Motie 2019-12-22 
Consultatiebureaus 
dorpen 

Actualsatie mei 2020: 
Er is een uitvraag gedaan  om te peilen welke knelpunten of 
behoeften er zijn binnen de dorpen waar de 
consultatiebureaus gesloten zijn. Hier is uitgekomen dat er 
geen problemen zijn door de sluiting. De dorpsbewoners 
zijn op Emmeloord georiënteerd  wat dit betreft en regelen 
desnoods onderling om daar te komen.   

23-12 is de motie over consultatiebureaus in de dorpen 
overgenomen door het college.  
Afspraak is dat er over een aangenomen motie binnen 6 weken 
een collegereactie volgt. Nu heeft het college aangegeven dat 
ze hiermee aan de slag gaan en in gesprek gaan met o.a. 
Dorpsbelang.  
Daarom zetten we deze uit bij de manager Advies. 

Uitdewilligen ADV Ja 

 


