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Lijst van Toezeggingen
Commissie Woonomgeving
Nummer

Datum van
toezegging

Onderwerp

Toezegging

Portefeuillehouder

Afdeling

Beoogde datum
afdoening

TOE.21.0002

12-01-2021

Starterslening

Wethouder Uitdewilligen zegt toe de Verordening starterslening Noordoostpolder uiterlijk in Q2 2021 te evalueren. Hierbij worden
de duurzaamheidslening en blijverslening ook meegenomen.

M.B.W. (Marian)
Uitdewilligen

Ruimtelijke Ontwikkeling 28-01-2021

Status
Afgedaan

Afdoening
Reactie college/tijdpad:
We starten eind Q1 met de evaluatie van de verordening Starterslening. De opbrengst hiervan bieden we in Q2 aan u aan, indien mogelijk al met een voorstel voor wijziging van de verordening. Het evalueren van de starterslening betekent wel dat iets anders zal opschuiven
in de tijd. We kiezen hierbij voor de motie erfpacht. Indien er ruimte ontstaat, wordt dit in de tweede helft 2021 opgepakt, anders in 2022. Het voordeel daarvan is dat we in de loop van 2021 ook weten wat ons bod voor het 100.000 woningenproject zal zijn. Dit kunnen we
dan gelijk meenemen.De blijverslening wordt zoals vorig jaar toegezegd door de wethouder geëvalueerd oplopend met het proces voor de visie wonen met zorg. In de eerste helft van 2021 bepalen we of en hoe we verder gaan met de duurzaamheidslening. Over het
algemeen komt uit een evaluatie extra werk naar voren. Dat kan betekenen dat andere werkzaamheden niet of later uitgevoerd worden.
TOE.21.0006

09-02-2021

Bestemmingsplan
‘Landelijk gebied,
Westermeerweg 3 te
Tollebeek’

Wethouder Haagsma zegt toe de raad voor 1 maart 2021 te informeren over de ( juridische ) consequenties van het niet
agenderen van het voorstel voor besluitvorming. Daarnaast is de bespreking in de raadscommissie voor hem aanleiding het
(proces van het) voorstel opnieuw te beoordelen en met betrokkenen te bezien welke mogelijkheden er nog zijn.

de heer W.C. (Wiemer)
Haagsma

Ruimtelijke Ontwikkeling 28-02-2021

Afgedaan

Afdoening
Collegereactie/ tijdspad:
De gemeenteraad moet binnen twaalf weken na afloop van de terinzagelegging van het ontwerp beslissen over de vaststelling van een bestemmingsplan. Dit is echter een termijn van orde. De raad blijft na het verlopen van deze termijn gewoon bevoegd tot het vaststellen
van het bestemmingsplan.
Bij niet tijdig beslissen kan er op verzoek van initiatiefnemer via de rechter een dwangsom worden opgelegd. Triade heeft aangegeven het gesprek met de omgeving te willen blijven voeren. Het voortzetten van het gesprek lijkt ons met het oog op het proces voor alle partijen
het beste pad. De juridische gevolgen van het niet agenderen zijn door de opstelling van Triade beperkt. De gesprekken worden inmiddels gepland.
TOE.21.0008

16-03-2021

Gebiedsbeschrijving
Waterloopbos

Wethouder Wijnants zegt toe de ruimte te (blijven) onderzoeken in het proces en beoordeling van de initiatieven rondom het
Waterloopbos. Daarnaast zal hij de raad actief op de hoogte houden van de ontwikkelingen richting de gebiedsvisie.

de heer J.E. (Hans)
Wijnants

Ruimtelijke Ontwikkeling 15-04-2021

Afgedaan

Afdoening
Reactie college/tijdpad:
Wethouder Wijnants heeft toegezegd dat de commissie een beeldvormende presentatie krijgt over de gebiedsbeschrijving en de bouwstenen van de gebiedsvisie Waterloopbos en omgeving. Na deze bijeenkomst en input van de raad wordt u op de hoogte gehouden van de
lopende initiatieven.
TOE.21.0009

16-03-2021

Actualisatie beleidsplan
Openbare ruimte

Wethouder Simonse zegt toe de raad te informeren over het proces en tijdspad van de actualisatie van het beleidsplan Openbare
Ruimte richting 2024.

J.W. (Anjo) Simonse

Ruimtelijke Ontwikkeling 15-04-2021

Afgedaan

Afdoening
Reactie college/tijdpad:
Het bestaande beleidsplan Openbare Ruimte loopt tot 2024. In de vergadering van 16 maart is de commissie WO geïnformeerd over de actualisatie/bijstelling van het nu geldende beleidsplan. Bijstelling en actualisatie betreffen vooral het opnieuw vastleggen van de
onderhoudsniveaus en toevoeging van biodiversiteit. Komend najaar leggen we het bijgestelde plan aan de raad voor ter besluitvorming. In 2023 starten we met het maken van een nieuw beleidsplan Openbare Ruimte. We gaan vooraf met u in gesprek over het proces en
uw betrokkenheid als raad bij het opstellen. Het nieuwe beleidsplan Openbare Ruimte heeft uiteraard een sterke relatie met het nieuwe Omgevingsplan.
TOE.21.0013

25-05-2021

Verklaring van geen
bedenkingen (VVGB)
voor bouwplan hoek
Koningin Julianastraat

Wethouder Haagsma zegt toe de raad van een memo te voorzien met (juridische) uitleg over de VVGB voorafgaand aan de raad
van 7 juni 2021 om te betrekken in de beraadslaging.

de heer W.C. (Wiemer)
Haagsma

Ruimtelijke Ontwikkeling 03-06-2021

Afgedaan

J.W. (Anjo) Simonse

Ruimtelijke Ontwikkeling 24-06-2021

Afgedaan

Afdoening
De toegezegde memo is op 31 mei verstrekt.
TOE.21.0014

25-05-2021

Mobiliteitsvisie

Wethouder Simonse zegt toe dat hij de input van de commissie met wensen voor de nieuwe vervoersconcessie meeneemt in het
gesprek met de gedeputeerde in juli.
Wethouder Simonse zegt toe de raad te informeren over de gebruikte benchmark voor fietscijfers.

Afdoening
Tijdens het geplande overleg met de gedeputeerde over het onderwerp MaaS, Mobilitiy as a Service zal besproken worden in hoeverre het mogelijk is om innovatieve vormen van openbaar vervoer mee te nemen in de komende concessie. Als bijlage treft u de toegezegd
benchmark vervoerwijzen NOP aan.
TOE.21.0015

27-05-2021

VO-Campus

Wethouder Wijnants zegt toe de risicoparagraaf in het raadsvoorstel uit te breiden en te kwantificeren voorafgaand aan de
raadsvergadering van 7 juni 2021.

de heer J.E. (Hans)
Wijnants

Ruimtelijke Ontwikkeling 03-06-2021

Afgedaan

Afdoening
Aan de toezegging is voldaan. Bijlage Risicoparagraaf VO-Campus is aan de raad verzonden .
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TOE.21.0016

27-05-2021

Klimaatadaptatie

Wethouder Simonse zegt toe de resultaten van de stresstesten voor wateroverlast, overstroming, droogte en hitte met de raad te
delen.

J.W. (Anjo) Simonse

Ruimtelijke Ontwikkeling 24-06-2021

Afgedaan

J.W. (Anjo) Simonse

Ruimtelijke Ontwikkeling 19-08-2021

Afgedaan

de heer W.C. (Wiemer)
Haagsma

Ruimtelijke Ontwikkeling 01-07-2021

Afgedaan

Afdoening
In de bijlage treft u de memo klimaatadaptie aan.
TOE.21.0030

22-06-2021

Keuzenota
Mobiliteitsvisie

Keuzenota Mobiliteitsvisie
Wethouder Simonse zegt toe dat de input van de fracties op de Keuzenota Mobiliteitsvisie tijdens de commissie Woonomgeving
op 25 mei 2021 wordt meegenomen in de Mobiliteitsvisie.

Afdoening
De conceptmobilteitsvisie is inmiddels vastgesteld door de raad en ligt ter inzage.
TOE.21.0031

22-06-2021

VVGB - Oud
Emmeloorderweg 34 te
Ens

VVGB Oud Emmeloorderweg 34 te Ens
Wethouder Haagsma zegt toe voorafgaand aan besluitvorming op 5 juli de raad te informeren over eventuele belemmeringen
voor de indiener van de zienswijze op zijn erf met een bedrijfsbestemming.

Afdoening
Het plan van ....... brengt geen beperkingen met zich mee voor ....... Niet qua bouwmogelijkheid en niet qua bedrijfsvoering.
In paragraaf 5.5 ‘Milieuzonering’ gelezen in combinatie met de gemeentelijk reactie 2.1 en 2.2 in de Nota beantwoording zienswijzen wordt uitgelegd waarom het plan inpasbaar is. Er is zowel rekening gehouden met de bedrijfsvoering als met de
mogelijkheden voor de bedrijfswoning (inclusief verplaatsing tot de uiterste bouwmogelijkheid). Er kan voldaan worden aan de richtafstanden. Omdat wordt voldaan aan de richtafstanden is er geen nader onderzoek nodig.
TOE.21.0032

22-06-2021

Motie Onderhoud aan
erftoegangswegen –
Onderhoud /
investeringen

Motie Onderhoud aan erftoegangswegen – Onderhoud / investeringen
Wethouder Simonse zegt toe dat het college voor de raadsvergadering terugkomt op de vraag of het wellicht beter is om de twee
potten ‘onderhoud’ en ‘investeringen’ ineen te schuiven, om zo flexibeler te kunnen acteren. Alternatief zou kunnen zijn dat het
onderhoudsbudget per m2 wat verhoogd kan worden?

J.W. (Anjo) Simonse

Ruimtelijke Ontwikkeling 01-07-2021

Afgedaan

Afdoening
Het wegenonderhoud wordt op dit moment gefinancierd vanuit de exploitatie en vanuit een voorziening wegen. Het onderhoudsbudget voor wegen is gebaseerd op de vastgesteld kwaliteitsniveaus. Dit is exclusief vervanging van de wegen. Onderliggend
stellen we voor dit onderhoud een meerjarenprogramma vast.
Met u hebben we afgesproken dat voor vervangingen/investeringen apart geld aangevraagd moet worden. Hierdoor kan er niet gesproken worden over twee potten en is samenvoegen van deze potten vanzelfsprekend ook geen mogelijkheid. Daarnaast
moeten investeringen conform de Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) geactiveerd worden en kan dit vanuit beheergelden gefinancierd worden.
In de voorliggende Perspectiefnota is nog geen rekening gehouden met de meerjarige investeringen in de infrastructuur. Hiervoor gaan we eerst een uitvoeringsprogramma opstellen dit moet volgen uit het op te stellen Mobiliteitsplan. Daarnaast gaan we
in beeld brengen wat de vervangingsopgave is voor de wegen en bruggen. Deze plannen zullen we gaan samenvoegen om op zijn vroegst bij de volgende Perspectiefnota een voorstel te doen t.a.v. het benodigde investeringsbudget. Binnen het proces, de
vervangingsopgave wegen en bruggen, zullen wij ingaan op de huidige onderhoudsbudgetten in relatie tot noodzakelijke investeringen m.b.t. het vervangen van de wegen en bruggen.
TOE.21.0033

22-06-2021

Motie Onderhoud aan
erftoegangswegen CROW

Motie Onderhoud aan erftoegangswegen - CROW
Wethouder Simonse zegt toe dat hij de zomer het advies van de CROW ten aanzien van de buitenwegen aan de commissie zal
toesturen, voorzien van een collegereactie met de mogelijke stappen die gezet kunnen worden en wat de financiële
consequenties dan kunnen zijn.

J.W. (Anjo) Simonse

Ruimtelijke Ontwikkeling 19-08-2021

Geaccordeerd

Afdoening
Document 'Overzicht Moties raad juli 2021' is op 19 augustus 2021 met de raad gedeeld. Hierin staat het volgende:
Het college voert de motie als volgt uit:
Het college gaat 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).
TOE.21.0034

23-06-2021

Verduurzaming
gemeentelijke
gebouwen

Jaarstukken -Verduurzaming gemeentelijke gebouwen
Wethouder Simonse zegt toe dat het college schriftelijk terugkomt op de vraag van de heer Hekkenberg waarom er uit het
resultaat van 2020 geen 100.000 euro is bestemd voor verduurzaming gemeentelijke gebouwen, zoals in de motie van vorig jaar
stond.

J.W. (Anjo) Simonse

Ruimtelijke Ontwikkeling 01-07-2021

Afgedaan

Afdoening
Van uit het resultaat is geen € 100.000 bestemd voor verduurzaming gebouwen vanwege de negatieve stand van de perspectiefnota 2022 – 2025 voor de incidenteel benodigde middelen uit de reserve beleidsplan en vanwege de negatieve uitkomst van de
clusterkwartaalbegrotingswijziging 2021. Daardoor blijft er volgens het college dermate weinig aan vrije middelen in de reserve beleidsplan over dat het niet wenselijk wordt geacht opvolging te geven aan de motie.
TOE.21.0035

23-06-2021

Reserve voor de
afvalstoffenheffing

Jaarstukken - Reserve voor de afvalstoffenheffing
Wethouder Simonse zegt toe dat het college terugkomt op de vraag van mevrouw Hoekstra of er, behalve de egalisatiereserve,
ook apart een reserve voor de afvalstoffenheffing gevuld mag worden uit bijv. het resultaat van de jaarrekening 2020.

J.W. (Anjo) Simonse

Ruimtelijke Ontwikkeling 01-07-2021

Afgedaan

Ruimtelijke Ontwikkeling 01-07-2021

Afgedaan

Afdoening
Dat mag. In dat geval wordt deze reserve gebruikt om het niet kostendekkende deel van de tarieven afvalstoffenheffing te dekken. Dit mag incidenteel en niet structureel van uit de reserve.
TOE.21.0038

23-06-2021

Planontwikkeling
fietspad Zwartemeerdijk

Perspectiefnota – Planontwikkeling fietspad Zwartemeerdijk
Wethouder Simonse zegt toe dat hij, t.a.v. de planontwikkeling fietspad Zwartemeerdijk, na zal vragen bij Natuurmonumenten of
er van sluiting gedurende enkele maanden per jaar sprake kan zijn, vanwege het broeden van de karekiet.

J.W. (Anjo) Simonse

Afdoening
Het bevoegd gezag voor het afgeven van een vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet zijn Gedeputeerde Staten van Flevoland. Voor het beoogde tracé zal eerst een flora en fauna onderzoek moeten worden uitgevoerd om de consequenties
van de aanleg van het fietspad voor de natuur in beeld te brengen. Op grond van de uitkomsten kan dan bepaald worden of mitigerende maatregelen noodzakelijk zijn.
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Vóórdat we tot uitvoering moet duidelijk zijn welke mitigerende maatregelen getroffen moeten worden en of het fietspad dus jaarrond geopend kan worden. Is dat niet het geval dan kunnen we de aanleg alsnog heroverwegen. Overigens hebben GS voor het
fietspad tussen Kadoelen en ‘Pier en Horizon’ op 30 april 2014 een gewijzigde vergunning afgegeven op grond van de Natuurbeschermingswet 1998, waardoor dit fietspad het hele jaar door mag worden gebruikt.
TOE.21.0039

23-06-2021

Communicatie
planvorming speciaal
deel begraafplaats

Perspectiefnota – Communicatie planvorming speciaal deel begraafplaats
Wethouder Simonse zegt toe dat het college goede communicatie nadrukkelijk een plek geeft bij de planvorming voor de
inrichting van een speciaal deel van de begraafplaats dan wel een herinneringsmonument voor te vroeg geboren baby’s (<24
weken).

J.W. (Anjo) Simonse

Ruimtelijke Ontwikkeling 19-08-2021

Afgedaan

Afdoening
De vraag die gesteld werd was of er als het monument aangelegd is er dan gecomminiceerd wordt naar de gebruikers, zoals verloskundigen, over de mogelijkheid om te vroeg geboren baby’s onder de 24 weken te begraven. Er wordt nagedacht hoe de
doelgroepen geïnformeerd worden. Dat kan via een folder of een brief. Het komt op de gemeentepagina en een persbericht is ook mogelijk.
TOE.21.0041

30-08-2021

Transitievisie Warmte –
Liander

Wethouder Simonse zegt toe de nieuwsbrief van Liander aan bedrijven in Noordoostpolder over het oplossen van de knelpunten
binnen 2 tot 3 jaar met de raad te delen.
Reactie college/tijdpad:

J.W. (Anjo) Simonse

Ruimtelijke Ontwikkeling 16-09-2021

Afgedaan

Afdoening
Hierbij de link: https://mailchi.mp/6450b5f6e7ea/nieuwsbrief-bv-noordoostpolder-6495470 naar de nieuwsbrief waarin BV Noordoostpolder haar ondernemers informeert over de capaciteitsproblemen op het elektriciteitsnetwerk.
TOE.21.0042

30-08-2021

Rapportage effecten
recycletarief afval –
recyclen houtafval

Wethouder Simonse zegt toe schriftelijk terug te komen op de vraag van de heer Hekkenberg (GroenLinks) over het recyclen van
houtafval (biomassa) als kans voor de gemeente met het oog op de Regionale Energie Strategie.
Reactie college/tijdpad:

J.W. (Anjo) Simonse

Ruimtelijke Ontwikkeling 16-09-2021

Afgedaan

Afdoening
In de commissievergadering WO van 30 augustus vroeg dhr Hekkenberg naar de uitvoering van de motie Biomassarotonde ( MOTIE 2020-05-18c). Wethouder Simonse zou die vraag schriftelijk beantwoorden. Dat antwoord leest u hier.
De gemeente heeft het inzamelen en verwerken van afvalstromen op de Milieustraat ondergebracht in een DVO met HVC. De huidige Dienstverleningsovereenkomst (DVO) loopt af per 31 december 2021, dus gesprekken over de nieuwe DVO lopen nu. Daarin worden ook
de mogelijkheden voor een biomassarotonde meegenomen. Dit najaar wordt het definitieve DVO voor besluitvorming en ondertekening voorgelegd aan het college. Gezien de doelstellingen van HVC kunnen we medewerking van HVC verwachten op dit onderwerp
(https://www.hvcgroep.nl/gemeenten-waterschappen/duurzaam-afvalbeheer).
De RES 1.0 is terughoudend over biomassa als onderwerp voor de Regionale Energie Strategie.
TOE.21.0049

01-09-2021

Septemberrapportage –
Deltaplan Ruimtelijke
adaptatie

Wethouder Uitdewilligen zegt namens wethouder Simonse toe schriftelijk terug te komen op de vraag van de heer Hekkenberg
(GL): is het college, in verband met de subsidie van Rijk (1/3 deel), bereid om de maatregelen volgend op de gekozen scenario’s
uit de keuzenota Biodiversiteit uiterlijk in 2027 uit te voeren?
Reactie college/tijdpad:

J.W. (Anjo) Simonse

Ruimtelijke Ontwikkeling 16-09-2021

Afgedaan

Afdoening
Het college is zeker van plan om slimme combinaties te maken tussen acties, budgetten en subsidies. Dus waar mogelijk, gaan we de acties voor biodiversiteit uitvoeren binnen de voorwaarden van de subsidie voor andere doelen. Maar het zal niet altijd
passen en zeker geen 100% dekkend plaatje opleveren. De Impulsregeling klimaatadaptatie is bijvoorbeeld alleen voor maatregelen tegen wateroverlast, droogte of beperking van de gevolgen van overstroming. De meeste investeringen die goed zijn voor
de biodiversiteit (bijvoorbeeld gazon naar kruidenrijk gras omvormen) dragen daar niet aan bij en zijn daarom niet te financieren uit de impulsregeling klimaatadaptatie.
Verder is meestal een eigen bijdrage nodig om gebruik te kunnen maken van subsidies. Dat geldt bijvoorbeeld voor de provinciale bijdrage voor behoud van biodiversiteit. Op dit moment hebben wij als gemeente Noordoostpolder nog geen budget voor
biodiversiteit en kunnen wij dus ook nog niet voldoen aan de voorwaarde van een eigen bijdrage.
Bij de actualisatie van het BOR (Beleidsplan Openbare Ruimte) stelt de raad dit najaar de ambities vast voor versterken van de biodiversiteit. Daarbij past dan ook het nemen van besluiten over budget en planning. Wel/geen gebruik (kunnen) maken van
subsidies kan daarbij een argument zijn.
TOE.21.0050

01-09-2021

Septemberrapportage Laadpalen

J.W. (Anjo) Simonse

Ruimtelijke Ontwikkeling 16-09-2021

Afgedaan

Wethouder Uitdewilligen zegt namens wethouder Simonse toe schriftelijk terug te komen op de vraag van de heer Hekkenberg
(GL): wat zijn de vervolgstappen van het college als de kansenkaart laadpalen beschikbaar is?
Reactie college/tijdpad:

Afdoening
Het doel van de laadkaart is dat we een kaart hebben waarop vastgestelde locaties staan voor toekomstige laadpalen. Deze zijn dan al besloten middels een verkeersbesluit. Dit heeft als voordeel dat toekomstige vragen sneller behandeld kunnen worden.
Daarnaast is het mogelijk dat we als gemeente op strategische plekken (denk aan het centrum) we zelf als initiatiefnemer palen kunnen plaatsen.
TOE.21.0051

30-08-2021

Bestuurlijk overleg N50

Wethouder Simonse zegt toe dat hij een verslag van het bestuurlijk overleg N50 aan de commissie zal verstrekken
Reactie college/tijdpad:

J.W. (Anjo) Simonse

Ruimtelijke Ontwikkeling 16-09-2021

Afgedaan

Ruimtelijke Ontwikkeling 16-09-2021

Afgedaan

Ruimtelijke Ontwikkeling

Geaccordeerd

Afdoening
Verslag is opgenomen bij de ingekomen stukken. (A36 00)
TOE.21.0053

30-08-2021

Grasveld in Emmelhage Wethouder Haagsma zegt toe binnen enkele weken een procesbeschrijving aan de commissie te verstrekken m.b.t. het gevoerde de heer W.C. (Wiemer)
overleg over de inrichting van het grasveld in Emmelhage.
Haagsma
De raad ontvangt tzt graag deze procesbeschrijving.

Afdoening
Op 30-9-2021 is een memo gedeeld met de raad.
https://raad.noordoostpolder.nl/documenten/Informatie-uit-college/D14-00-Memo-aan-de-raad-Outdoorpark-Emmelhage.pdf
https://raad.noordoostpolder.nl/documenten/Informatie-uit-college/D14-01-Bijlage-bij-memo-aan-de-raad-Nieuwsbrief-juni-2020.pdf
TOE.21.0060

25-10-2021

Bestemmingsplan
‘Emmeloord, De Deel
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Bestemmingsplan ‘Emmeloord, De Deel 12-14
Wethouder Haagsma komt schriftelijk terug op de vraag waar in het centrum nachthoreca (categorie 3) mogelijk is.

de heer W.C. (Wiemer)
Haagsma
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Afdoening

12-14’

Met horeca 3 wordt bedoeld: elke voor het publiek, al dan niet tegen betaling toegankelijke lokaliteit, die in belangrijke mate is ingericht of wordt gebruikt voor het dansen, zoals discotheken en dancings, waarin al dan niet dranken voor gebruik ter plaatse worden verstrekt,
met uitzondering van een erotisch getinte vermaaksfunctie;
Bestemmingsplan, de Deel – Stadshart
Op de locaties waar de bestemming ‘horeca’ ligt, wordt duidelijk verschil gemaakt tussen horeca 1, 2 en 3. In dit bestemmingsplan is geen horeca 3 mogelijk.
Bestemmingsplan Centrum – herziening 2010
Op de locaties waar de bestemming ‘horeca’ ligt, wordt in dit bestemmingsplan geen onderscheid gemaakt tussen horeca 1, 2 en 3. Dit betekent dat iedere locatie met de bestemming ‘horeca’ een dancing/discotheek mag beginnen, zonder
vergunning/bestemmingsplanprocedure.
Een aantal voorbeelden met de bestemming horeca zijn:
Lange Nering 1
Lange Nering 11
Lange Nering 57
Lange Nering 126
TOE.21.0061

25-10-2021

VVGB bouwplan 16
appartementen
Bumalaan

Wethouder Haagsma zegt toe de informatie over de bouwplannen en het parkeeroverzicht in Emmeloord centrum bij de
volgende kwartaalrapportage met de raad te delen.

de heer W.C. (Wiemer)
Haagsma

Ruimtelijke Ontwikkeling

Geaccordeerd

Afdoening

Commissie Samenlevingszaken
Nummer

Datum van
toezegging

Onderwerp

Toezegging

Portefeuillehouder

Afdeling

TOE.21.0007

10-02-2021

Wet Inburgering

Wethouder Wijnants zegt toe dat wanneer de pilots door de werkgroepen zijn uitgewerkt (waarbij wordt gekeken naar landelijke
ontwikkelingen) de raad hier middels een memo over wordt geïnformeerd.

de heer J.E. (Hans)
Wijnants

Maatschappelijke
Ontwikkeling

Beoogde datum
afdoening

Status

04-03-2021

Afgedaan

Afdoening
Collegereactie/ tijdspad:
Wij sturen uw raad een memo als er een keuze gemaakt is in het uitvoeren van (een) pilot (s) met de argumentatie erbij waarom het college daarvoor kiest (en waarom het college niet koos voor andere voorstellen voor pilots). Op dit moment hebben de werkgroepen hun
eerste voorstellen en ideeën gedeeld. Deze pilotmogelijkheden worden verkend en afgewogen. We houden daarbij rekening met de uitvoerbaarheid en het budget. Ook onderzoeken we de mogelijkheden om een pilotgroep en controlegroep te creëren, zodat we de mate van
succes kunnen meten en dus het slagen van de pilot. We kunnen dan beter inschatten of die werkwijze bij de implementatie van de Wet inburgering wenselijk is.
TOE.21.0010

17-03-2021

Rekenkamerrapport
WerkCorporatie

Wethouder Wijnants zegt toe de raad met een memo te informeren over het proces van het college in samenwerking met de
rekenkamercommissie ten aanzien van het rekenkamerrapport over de WerkCorporatie.

de heer J.E. (Hans)
Wijnants

Maatschappelijke
Ontwikkeling

15-04-2021

Afgedaan

Afdoening
Reactie college/tijdpad:
Er is op 23 maart contact geweest met de voorzitter van de Rekenkamer. Deze heeft toegezegd dat Bureau DSP onderzoeksvragen gaat opstellen en deze met het college zal delen. Het college is in afwachting van deze vragen. Raadsvragen van ONS zijn beantwoord over
het gelopen tijdspad en proces.
TOE.21.0011

17-03-2021

Kadernotitie 'de weg
naar een integrale
Taalaanpak'

Wethouder Wijnants zegt naar aanleiding van het teruggeven van de kadernotitie Taal toe met een procesmemo te komen over
de te nemen stappen.

de heer J.E. (Hans)
Wijnants

Maatschappelijke
Ontwikkeling

15-04-2021

Afgedaan

Afdoening
Reactie college/tijdpad:
U kunt deze beantwoording beschouwen als de toegezegde procesmemo.
We gaan onze kadernotitie ‘Naar een integraal Taalbeleid’ aanscherpen, zodat de kaderstellende, bewakende en bijsturende rol van de gemeenteraad beter zal worden gefaciliteerd. Dit conform het verzoek van uw raadscommissie van 17 maart 2021.
Wanneer uw gemeenteraad met deze kadernotitie heeft ingestemd zullen we vrij snel daarna het definitieve integrale beleidsplan uitwerken.
We willen graag goed de tijd nemen om aan uw wensen te voldoen. Vanwege de aanlevertermijnen èn de meivakantie, achten we het niet wenselijk om te koersen op de raad van 7 juni. Dan hebben we beperkt de tijd om de aangepaste kadernotitie in de vergadering van
ons college (26 april a.s.) te behandelen. Vanwege het gegeven dat de juli-raad bedoeld is voor de perspectiefnota, wordt de planning dat we u de kadernotitie ter besluitvorming aanbieden voor de raad van 13 september 2021.
We willen in de tussentijd wel de energie en voortgang er in houden en blijven daarom in gesprek met onze partners om de samenwerking te bevorderen en te handelen in lijn met de aanbevelingen van de taalmakelaar. We zullen echter geen onomkeerbare zaken gaan
uitvoeren waarover u nog geen besluit heeft kunnen nemen.
TOE.21.0019

19-04-2021

Lichtkunstwerk

Wethouder Haagsma zegt toe terug te komen op de vraag of de één-procent-regeling t.b.v. een kunstobject bij grote
bouwwerken nog steeds van toepassing is.

de heer W.C. (Wiemer)
Haagsma

Ruimtelijke Ontwikkeling 27-05-2021

Afgedaan

Afdoening
In de raadsvergadering van 20 september 2012 stelde de raad de Verordening percentageregeling beeldende kunst in de openbare ruimte gemeente Noordoostpolder 2013 vast. In deze verordening is een percentageregeling opgenomen voor kunst in de
openbare ruimte.
In diezelfde vergadering besloot de raad dat het maximum bedrag voor de Reserve Beeldende Kunst vast kwam te staan op € 500.000, waardoor de omvang van de reserve is afgeroomd. Vanwege de hierdoor ontstane omvang van de Reserve Beeldende
Kunst en Cultuurbeleid (BKC) (was € 1 mio), konden we hieruit alleen nog de toen geplande verplaatsingen en het verankeren van de bronzen beelden betalen plus onze bijdrage aan het landschapskunstwerk. En zouden we de rest van de reserve
gebruiken om te sparen.
Hierdoor werd sinds die tijd de percentageregeling feitelijk en in de praktijk niet langer toegepast. Net zoals de Adviescommissie Beeldende Kunst nooit in het leven is geroepen. Dit besluit had destijds meteen moeten leiden tot een voorstel tot intrekking
van de percentageregeling, maar dat is abusievelijk achterwege gelaten. Het college is er steeds van uit gegaan dat we de percentageregeling hadden opgeheven. Dit blijkt dus formeel gezien onterecht. Het college zal deze omissie herstellen. De
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verordening percentageregeling moet nog met terugwerkende kracht worden ingetrokken. We zullen dit aan uw raad voorleggen.
In april 2016 is door uw raad het (toen) nieuwe Cultuurbeleid 2016-2019 vastgesteld. Daarin is vastgelegd dat we geen kunstwerken meer aankopen en dat de Reserve Beeldende Kunst alléén nog benut wordt voor kosten aan onderhoud en verplaatsing en
reparatie uit deze en voor onvoorziene uitgaven inzake het Cultuurbeleid.
TOE.21.0054

01-09-2021

Septemberrapportage –
Stavaza Wet
inburgering

Wethouder Wijnants zegt toe dat in oktober een standvanzaken mbt de in- en uitvoering van de Wet inburgering naar de
commissie komt.
De raad ontvangt tzt graag deze stavaza.

de heer J.E. (Hans)
Wijnants

Maatschappelijke
Ontwikkeling

16-09-2021

Afgedaan

Deelplan Participatie Wethouder Wijnants zegt toe periodiek een klanttevredenheidsonderzoek te doen bij werkzoekenden die door de WerkCorporatie
Klanttevredenheidsonde zijn bediend.
rzoek

de heer J.E. (Hans)
Wijnants

Maatschappelijke
Ontwikkeling

Geaccordeerd

Deelplan Participatie Uitkeringsgerechtigden
in de bijstand

de heer J.E. (Hans)
Wijnants

Maatschappelijke
Ontwikkeling

Geaccordeerd

Afdoening
x
TOE.21.0058

25-10-2021

Afdoening

TOE.21.0059

25-10-2021

Wethouder Wijnants komt schriftelijk terug op de vraag of het klopt dat uitkeringsgerechtigden in de bijstand uitgesloten worden
van de kostendelersnorm indien er inwonende kinderen van 21 jaar en ouder zijn met een basisbeurs en/of inkomen uit werk.

Afdoening
Kostendelersnorm
Achtergrondinformatie
In de Participatiewet is opgenomen dat de bijstandsnorm naar verhouding lager wordt als je je woning deelt met kostendelende medebewoners. Des te meer medebewoners, des te lager de bijstandsnorm. Enkele situaties zijn van rechtswege aangemerkt als geen
kostendelende medebewoners. Denk aan:
Medebewoners van 18, 19 of 20 jaar
Medebewoners met wie een commerciële relatie aanwezig is, kan niet bij bloed- en aanverwantschap in eerste en tweede graad;
Medebewoners die een studie of opleiding volgen die aanspraak op studiefinanciering geeft of een werk-leer-opleiding volgen.
Claim over kostendelersnorm en studerende kinderen
Als een inwonend kind studeert, dan is diegene geen kostendelende medebewoner. Zolang de studie duurt, heeft het inwonen van die persoon geen effect op de hoogte van de bijstand van de ouder(s).
Claim over kostendelersnorm en inwonende zonder inkomsten
Het wel of niet toepassen van de kostendelersnorm steunt enkel op de woonsituatie. Met andere woorden: als er feitelijk een medebewoner is, is de kostendelersnorm van toepassing. Het inkomen / vermogen of het gebrek daaraan is geen factor in de overweging.
Is er ruimte voor individualiseren?
Ja, dat is er als er sprake is van een zeer uitzonderlijke situatie. In zulke uitzonderlijke situaties kan de bijstandsnorm tijdelijk hoger worden vastgesteld. Of het wordt toegepast verschilt van casus tot casus. In deze tijdelijke periode kunnen wij dan het gesprek met de
medebewoner aangaan om diegene ondersteuning te bieden om zelf inkomen te krijgen (iedereen doet immers mee). Dit is een andere manier dan het buitenschouwing laten van de kostendelersnorm. Het buiten beschouwing laten van de kostendelersnorm is het ingaan
tegen dwingend recht. Zonder teveel in detail te treden levert het ingaan tegen de wettelijke verplichtingen een financieel risico op. Het kan uiteindelijk resulteren tot strafkortingen op de uitkering die de gemeente Noordoostpolder vanuit het Rijk krijgt om de bijstand te betalen.

Commissie Bestuur, Financien en Economische zaken
Nummer

Datum van
toezegging

Onderwerp

Toezegging

Portefeuillehouder

Afdeling

Beoogde datum
afdoening

Status

TOE.21.0022

21-06-2021

Lachgas

PN 2022-2025 - Lachgas
Burgemeester De Groot zegt toe zich in te zetten voor maximale handhaving (en op termijn een verbod) op lachgas via een
hernieuwde APV, mogelijk samen met een model-APV waar dit ook in staat.

R.T. (Roger) de Groot

Belastingen en FPC

19-08-2021

Afgedaan

Afdoening
Omdat een landelijk verbod op het recreatief gebruik van lachgas (nog steeds) op zich laat wachten, heeft de VNG een modelbepaling opgesteld. Op basis van deze modelbepaling is het mogelijk om te handhaven op het gebruik van lachgas. Deze
modelbepaling nemen wij over bij de eerstkomende wijziging van de APV. Deze gewijzigde APV leggen wij dit najaar ter vaststelling voor aan de raad. In het geval ontwikkelingen en/of nieuwe inzichten rondom het verbod van lachgas leiden tot
(aanvullende) wijzigingen in de APV, zullen wij deze aan de raad voorstellen. Hierbij nemen wij telkens de modelverordening van de VNG als uitgangspunt.
NB Op basis van onze huidige APV is handhaving op het gebruik van lachgas ook al mogelijk in combinatie met overlast. Daarnaast hebben wij in onze evenementenvergunning al een verbod op de verkoop van lachgas opgenomen.
TOE.21.0045

30-08-2021

Besteding ZZL-gelden

Wethouder Wijnants zegt toe om vóór eind november een uitgebreide memo over de stand van zaken m.b.t. de besteding van de
ZZL-gelden en de uitvoering van bijbehorende projecten aan te bieden aan de raad.
Reactie college/tijdpad:

de heer J.E. (Hans)
Wijnants

Maatschappelijke
Ontwikkeling

16-09-2021

Geaccordeerd

Beoogde datum
afdoening

Status

Afdoening
Dit is conform toezegging ter uitvoering opgenomen in onze planning.
Op 18-11-21 is een memo met de stavaza gedeeld met de raad middels de ingekomen stukken.
Gemeenteraad
Nummer

Datum van
toezegging

TOE.21.0062

08-11-2021

Onderwerp

Toezegging

Portefeuillehouder

Afdeling

Uitstroom
Werkcorporatie

Wethouder Wijnants zegt toe dat hij de raad de uitstroomgegevens van de Werkcorporatie zal toesturen (o.a. tijdelijk/vast
contract en contractduur)

de heer J.E. (Hans)
Wijnants

Maatschappelijke
Ontwikkeling
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Geaccordeerd
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Afdoening

TOE.21.0063

08-11-2021

Wachtlijsten jeugdzorg

Wethouder Simonse zegt toe: wij organiseren binnen afzienbare termijn, conform de nieuwe contracten van 1 januari 2022,
themabijeenkomsten met de zorgaanbieders, waarbij we deze problematiek van de wachtlijsten pro-actief zullen agenderen en
daarbij aanjagen dat de aanbieders die onderling met elkaar afstemmen.

J.W. (Anjo) Simonse

Beleidsregels giften en
schadevergoedingen
Participatiewet

Wethouder Wijnants zegt toe dat hij voor het eind van het jaar de beleidsregels giften en schadevergoedingen Participatiewet met de heer J.E. (Hans)
de raad deelt.
Wijnants

Maatschappelijke
Ontwikkeling

Geaccordeerd

Maatschappelijke
Ontwikkeling

Geaccordeerd

Afdoening

TOE.21.0064

08-11-2021

Afdoening
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