Stand van zaken van (nog) in uitvoering zijnde moties

Deel I:
Deel II:

de geactualiseerde stand van zaken van de nog in uitvoering zijnde moties.
de moties die sinds de laatste rapportage in mei 2021 zijn uitgevoerd/afgehandeld.

Toelichting kolommen.
Kolom 1:

Beknopte beschrijving van de motie.

Kolom 2:

De huidige stand van zaken met betrekking tot de moties

Kolom 3:

Het standpunt van het college of en hoe de motie moet worden uitgevoerd.

Kolom 4:

Welke portefeuillehouder aan de motie is verbonden.

Kolom 5:

Welk cluster aan de motie is verbonden.

Motie

Stand van zaken

Standpunt college, al of niet (geclausuleerd) uitvoeren.

Port.houder

Cluster

Wijnants

ADV

Deel I
nog in uitvoering zijnde moties
2021-06
Motie 2021-06-10
Good governance
Werkcorporatie

Actualisatie september 2021:
De verkenning rond Good governance is gemaakt. Hierop
vind juridische toetsing plaats. Als dat proces doorlopen is,
zullen de uitkomsten van de verkenning gedeeld worden.

Overzicht Stand van zaken

De wethouder heeft aangegeven dat we naar de governance
rond de Werkcorporatie gaan kijken en dat een Raad van
commissarissen daarbij tot de mogelijkheden kan behoren,
aangezien dat een gebruikelijke wijze is voor toezicht op een
BV. Indien dit een optie is, zal bekeken moeten worden of de
statuten van de BV daarvoor de mogelijkheid bieden en dat in
ieder geval van een aanpassing daarvoor bij de raad terug
moet komen. De uitkomst van de verkenning rondom de
aanbeveling ten aanzien van de governance zullen we met de
raad delen.

versie najaar 2021
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Motie

Stand van zaken

Standpunt college, al of niet (geclausuleerd) uitvoeren.

Port.houder

Cluster

Deel II
moties die sinds de laatste rapportage in mei 2021 zijn
uitgevoerd/afgehandeld
2019-07
Motie 2019-07-16k
Centraal
verzamelpunt
geschiedenis van
Noordoostpolder

Actualisatie mei 2020:
Door andere werkzaamheden is hier enige vertraging in
ontstaan. We gaan de komende periode in overleg met alle
betrokken partijen, waarna een advies opgesteld wordt.
Actualisatie oktober 2020:
Een eerste verkenning voor een centraal verzamelpunt
geschiedenis levert op dat aansluiten bij het gemeentelijk
archief niet wenselijk en mogelijk is. Aansluiting bij een
eventueel nieuw Cultuurgebouw lijkt meer voor de hand te
liggen. Pas in 2021 worden daar de eerste inzichten van
bekend. Het is goed het onderzoek naar een verzamelpunt
daar bij te betrekken.
Momenteel huurt het Cultuurhistorisch Centrum een eigen
ruimte in het Cultuurbedrijf Noordoostpolder. In de
tussentijd vinden Cultuurhistorisch Centrum, Canon de
Noordoostpolder, bibliotheek, museum Nagele en andere
erfgoedinstellingen elkaar op activiteitenniveau en is hun
website is operatief.

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.

De Groot

MO

Actualisatie mei 2021:
Na de zomer 2021 zullen we de raad over de eerste
inzichten kunnen informeren.
Actualisatie september 2021:
De huisvesting van het Cultuurhistorisch Centrum (CHC)
wordt betrokken bij de planvorming huisvesting Cultuur en
het Werelderfgoedcentrum. Zodra daar meer over duidelijk
is zal het CHC uitgenodigd worden om te kijken wat
wenselijk en mogelijk is. Hierover wordt de raad via de
regulere weg geïnformeerd.

Overzicht Stand van zaken
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Motie

Stand van zaken

Standpunt college, al of niet (geclausuleerd) uitvoeren.

Port.houder

Cluster

2021-03

Actualisatie mei 2021:
In het aan u verstrekte collegestandpunt is verwoord dat
we u na het flevocorridoroverleg van 20 mei verder zullen
informeren.

De resultaten van het onderzoek naar de kosten van de
verdubbeling van de N50 tussen Kampen Zuid en
Hattemerbroek worden eind april in concept opgeleverd en
besproken in het flevocorridor overleg, waarschijnlijk medio
mei.

Simonse

RO

Motie2021-02-10
Onderzoek
verdubbeling N50

2021-04
Motie 2021-04-14
Bestuurlijke toekomst
Veiligheidsregio
Flevoland

2021-07

Actualisatie september 2021:
Het college heeft bij de provincie erop aangedrongen om
voor het tracé Kampen – Ramspol een onderzoek uit te
voeren naar de verdubbeling van dit traject. De raad is in
september 2021 via de nieuwsbrief geïnformeerd over de
reactie/brief van de provincie. In deze brief staat dat de
provincie een raming voor dit tracé te prematuur vindt. Dit
tracé zou tot 2040 geen knelpunt zijn in tegenstelling tot
andere tracés. Wel geldt ten aanzien van dit tracé dat er
toezeggingen zijn gedaan om de verkeersveiligheid aan te
pakken (aanbrengen van zogenaamde multidot markering).

In dit overleg zal u motie aan de orde gesteld worden teneinde
draagvlak te verkrijgen voor een uitbreiding van de raming
voor het gedeelte Kampen – Ramspol.
De uitkomsten van dit overleg zullen terug gekoppeld worden
aan de raad.

Actualisatie september 2021:
De uitvoering van de motie heeft een doorlopend karakter.
De burgemeester heeft het standpunt uitgedragen en blijft
dit doen.

De burgemeester zal in het algemeen bestuur van
Veiligheidsregio Flevoland het standpunt van de gemeente
Noordoostpolder blijven uitdragen.

De Groot

ADV

Door de griffie uitgevoerd.

Ter uitvoering bij de griffie

Uitdewilligen

GRIF

Actualisatie september 2021:
We zijn gestart met een zondagsopenstelling vanuit
Coronagelden voor kwetsbare groepen.
De scenario’s en het in beeld brengen van de kosten voor
structurele weekendopenstelling zijn in voorbereiding. In
het vierde kwartaal van 2021 ontvangt de raad een
voorstel.

In het najaar van 2021 ontvangt de raad een voorstel met
scenario’s en kosten voor de weekendopenstelling van de
Bouwerskamp. Op basis hiervan kan een afweging gemaakt
worden.

Uitdewilligen

MO

Motie 2021-07-16b
Eerdere borstkankerdiagnose voor 40
vrouwen in onze
gemeente
2021-07
Motie 2021-07-16a
Weekendopening
voor inloop
Bouwerskamp

Overzicht Stand van zaken
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Motie

Stand van zaken

Standpunt college, al of niet (geclausuleerd) uitvoeren.

Port.houder

Cluster

2021-07

Actualisatie september 2021:
Op 16 september 2021 heeft u – vooruitlopend op de
Rapportage Jeugdhulp Noordoostpolder 1e helft van 2021 –
een memo ontvangen met de wachttijd- en -lijstinformatie
en een analyse hierop. Aanvullend hierop heeft u in
oktober de rapportage Jeugdhulp Noordoostpolder 1e helft
van 2021 ontvangen.

Twee keer per jaar wordt de gemeenteraad geïnformeerd
middels de Rapportage Jeugdhulp Noordoostpolder. Ook de
wachttijden en -lijsten maken hier onderdeel van uit. Deze
informatie vragen we maandelijks op bij onze (JGGZ)
aanbieders. Wachttijd en -lijstinformatie moet in de juiste
context worden geanalyseerd. Om deze reden wordt de duiding
van deze informatie dan ook opgenomen in de reguliere
rapportage.
Wanneer uit de analyse blijkt dat meer inzet wenselijk is, wordt
de raad hierover geïnformeerd.

Simonse

MO

Simonse

IB

Motie 2021-07-16-c
Informatievoorziening Jeugdzorg
NOP

2021-07
Motie 2021-07-20
Onderhoud aan
erftoegangswegen
vanuit uitvoeringsplan wegen

Actualisatie september 2021:
We zijn begonnen met de voorbereidingen. Daarvoor
hebben we als eerste aan het adviesbureau Goudappel
Coffeng (opstellen Mobiliteitsvisie) gevraagd in hoeverre we
bermverharding kunnen toepassen op het Ankerpad en de
Prof. Brandsmaweg. Dit bekeken vanuit het oogpunt van de
Mobiliteitsvisie. Uit dit onderzoek is naar voren gekomen
dat bermverharding passend is en dat we wegen moeten
verbreden naar maximaal 4.8 meter. Daarbij moeten we
wel oog houden voor het snelheid van het verkeer.
Na de uitkomsten van dit advies is aan de aannemer op het
asfaltonderhoud gevraagd om een offerte op te stellen van
de kosten. Er wordt direct gekeken naar de technische
haalbaarheid van het aanbrengen van bermbeton of
grasbetontegels in relatie tot de ligging van kabels en
leidingen in de bermen.

Een los doel/indicator toevoegen aan de begroting 2022 - 2025
heeft geen meerwaarde, omdat een cijfer zonder duiding een
foutief beeld kan geven. Er zijn diverse mechanismen
(verhouding wachttijd – bereiken budgetplafond voor specifieke
aanbieder) waardoor de theoretische en werkelijke wachttijden
kunnen verschillen.
We gaan een plan voorbereiden, waarbij het Ankerpad en de
Prof. Brandsmaweg, bekeken zullen worden. Het voorstel is om
deze twee wegen binnen de voorgenomen “visie” van de
Mobiliteitsvisie aan te vliegen c.q. het superblock principe. We
kijken vanuit de nieuwe mobiliteitsvisie naar de optimale
toepassing tav bermverharding. Op basis van voorgaande
wordt een concreet voorstel/ontwerp voorgelegd (zowel
verkeerskundig als financieel).

Aan de hand van de offerte zullen wij u informeren over de
kosten en de planning qua uitvoering. Dit zullen wij
uiteraard ook afstemmen met de bewoners.

Overzicht Stand van zaken
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Motie

Stand van zaken

Standpunt college, al of niet (geclausuleerd) uitvoeren.

Port.houder

Cluster

2021-07

Actualisatie september 2021:
Afgelopen periode zijn verschillende opties onderzocht over
hoe invulling te geven aan de oproep in deze motie. Het
aanschaffen van een mobiel podium kent een
investeringsopgave maar een minstens zo belangrijke vraag
die hier bij hoort is of zo’n podium gebruikt gaat worden. Is
er belangstelling voor en wie gaat zorgen voor een
programmering?

Na het zomerreces doen we opnieuw onderzoek naar de
uitvoerbaarheid van de motie.

Haagsma

RO

Mote 2021-07-16i
Mobiel cultureel
podium

Met de indiener van de motie, het Cultuurbedrijf en de
gemeente heeft een verkennend gesprek plaats gevonden.
Het Cultuurbedrijf heeft aangegeven graag een rol te willen
in de programmering, stimuleren zit immers in hun
taakomschrijving. Afgesproken is met het Cultuurbedrijf dat
zij komende periode een inventarisatie maken van culturele
partners die gebruik zouden willen maken van een mobiel
podium en of daarmee een programmering is rond te
krijgen.
Beheer en exploitatie van zo’n mobiel podium past niet in
de huidige opdracht aan het Cultuurbedrijf en vraagt dan
ook om creatieve oplossingen. Ligt hier een rol voor de
gemeente (Wijkbeheer, Gemeentewerf), Concern voor Werk
of toch het Cultuurbedrijf? Dit wordt nog verder uitgewerkt
en voorzien van een kostenoverzicht.
Op basis van de inventarisatie en kostenplaatje kan dan een
besluit genomen worden over de realisatie van een mobiel
podium.

Overzicht Stand van zaken
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