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Moties/amendement 
 

Aan- of 
overgenomen 

Portefeuillehouder Collegestandpunt 

Raad 4 juli 2022     

    

Motie 2022-07-14b 
Meldingen Veilig thuis 
 
Overwegende dat 
1. uit de CBS informatie over Huiselijk geweld volgt over het jaar 2021 

dat:- de Veilig thuis meldingen voor (ex)partnergeweld in 
Noordoostpolder in de 2e helft 2021 vrij plots omhoogschiet naar 221 
meldingen/100.000 inwoners (gemiddeld in NL 131/100.000 
inwoners); 

2. in de jaarstukken 2021 wordt hier nu niet over gerapporteerd; 
3. het college in een schriftelijk antwoord op vragen tijdens de 

commissievergadering aangeeft (volledig en letterlijk citaat): "In de 
gemeente Noordoostpolder wordt er momenteel geen onderzoek gedaan 
naar het aantal hoeveelheid zorgmeldingen in 2021 die betrekking hebben 
op huiselijk geweld en- of kindermishandeling. In de regio Flevoland gaat 
Almere vanaf september 2022 onderzoek laten doen naar (mogelijke) 
oorzaken van de hoeveelheid zorgmeldingen. Op basis van de uitkomsten 
vanuit het onderzoek van Almere en/of het effectieve meerwaarde heeft 
voor de andere regiogemeenten, kan er besloten worden door de andere 
regiogemeenten, dus ook de Noordoostpolder, om alsnog deel te nemen 
aan het onderzoek. ”. 

 
verzoekt het college 

1. de oorzaken/achtergronden van de meldingen over huiselijk geweld 
over het jaar 2021 uit te zoeken en als hieruit blijkt dat acties nodig 
zijn, deze spoedig te plegen; 

2. de resultaten terug te koppelen aan de gemeenteraad. 
 

Aangenomen S. Werkman en L. 
Verduin 

Het college voert de motie als volgt uit: 
 
De komende periode voeren wij een lokale analyse 
uit naar de meldingen over huiselijk geweld over het 
jaar 2021, afhankelijk en mede gebaseerd op het 
onderzoek dat de centrumgemeente Almere 
momenteel met haar ketenpartners uitvoert. Over de 
uitkomsten en eventuele vervolgacties hieruit, zullen 
wij de raad informeren. 
  

Motie 2022-07-15a 
De eerste 1000 dagen: een kansrijke start 
 
overwegende dat 
1. de eerste 1000 dagen vanaf de conceptie bepalend zijn voor de 

kansen op een optimale ontplooiing van een kind; 
2. investeren in de eerste 1000 dagen preventief werkt op 

kansengelijkheid en het terugdringen van gezondheidsverschillen; 

Aangenomen S. Werkman Het college voert de motie als volgt uit: 
 
Gemeente Noordoostpolder ondersteunt het 
programma Kansrijke Start. Het programma bestaat 
uit drie actielijnen: voor de zwangerschap, tijdens de 
zwangerschap en na de zwangerschap. Op alle drie 
de actielijnen vinden er op dit moment al activiteiten 
plaats in Noordoostpolder. De drie actielijnen 
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3. de omgeving in de eerste 1000 dagen van groot belang is voor de 
verdere ontwikkeling in het leven 

 
verzoekt het college 
1. gebruik te maken van de impulsregeling kansrijke start; 
2. en/of een startsubsidie beschikbaar te stellen ter grootte van max. 

€ 50.000 en dit in de begroting op te nemen; 
3. met de betrokken partners in het sociaal domein, inclusief de 

verloskundigen, het programma Kansrijke Start verder te ontwikkelen; 
4. voor de zomer van 2023 een uitgewerkt plan voor de invoering van 

Kansrijke Start te presenteren aan de raad waarbij dit programma 
ingebed wordt in het brede preventiebeleid 

worden verder in kaart gebracht en er wordt 
onderzocht wat eventuele hiaten zijn. Hierover gaan 
wij met de partners in het sociaal domein, 
waaronder verloskundigen en de 
jeugdgezondheidszorg, in gesprek. Zo wordt er 
gezamenlijk en integraal uitvoering gegeven aan het 
actieprogramma. De gemeente heeft hierin een 
coördinerende rol. De impulsgelden die we dit jaar 
vanuit het Rijk ontvangen bieden de mogelijkheid 
hieraan invulling te geven. We zullen de raad in Q2 
van 2023 informeren over de stand van zaken 
rondom het actieprogramma Kansrijke Start.  
 

Motie 2022—07-15-b 
Energiebesparing prioriteit 
 
overwegende dat 
1. in het coalitieakkoord 2022-2026 onder ambitie 3 de ambitie is 

opgenomen om woningen te verduurzamen door o.a. het 
energiegebruik te beperken en betere isolatie van woningen; 

2. het Nationaal Warmtefonds, opererend in opdracht van de 
Rijksoverheid, een energiebespaarlening aanbiedt aan particulieren; 

3. sommige gemeenten (en provincies) een aanvullende financiële 
bijdrage leveren, waardoor de rente wordt verlaagd (en dit najaar voor 
lage inkomens de rente op de lening 0% wordt); 
 

4. op moment van schrijven van deze motie een postcode in gemeente 
Noordoostpolder 1 procentpunt méér rente betaalt dan een postcode 
in bijv. gemeente De Wolden voor de energiebespaarlening, waar de 
ene lokale/regionale overheid wel subsidieert en de andere niet. 

 
verzoekt het college 
1. ambitie 3 ‘Duurzamer, groener en schoner‘ voor wat onderdeel 

energiebesparing uit het coalitieakkoord prioriteit te geven door begin 
2023 al maatregelen te nemen; 

2. een gespreksnotitie over dit thema voor te bereiden, waarbij op 
hoofdlijnen de voor- en nadelen van subsidiëring van de 
energiebespaarlening in kaart zijn gebracht, waarbij het uitgangspunt 

Aangenomen T. Gillissen Het college voert de motie als volgt uit: 
 
Wij bereiden een gespreksnotitie voor waarin de 
voor- en nadelen van het subsidiëren van de 
energiebespaarlening zijn beschreven en gaan 
hierover met de raadscommissie in gesprek. 
Afhankelijk van de uitkomsten van het gesprek met 
de raadscommissie zal hiervoor een bedrag 
opgenomen worden in de begroting 2024-2027. 
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moet zijn dat de energiebespaarlening onderdeel gaat uitmaken van 
de maatregelen bij ambitie 3 uit het coalitieakkoord; 

3. deze gespreksnotitie uiterlijk in Q4 2022 met de raadscommissie 
Woonomgeving te bespreken en vervolgens hiervoor een bedrag in 
de begroting 2023-2026 op te nemen bij ambitie 3 

 

    

Motie 2022-07-15c 
OZB sociale instellingen 
 
overwegende dat 
1. instellingen van sociaal belang het hogere bedrijf/niet-woningtarief 

voor de OZB in rekening gebracht krijgen. 
2. een wijziging van de Gemeentewet het mogelijk maakt om het lagere 

woningtarief in rekening te brengen; 
3. verschillende gemeenten een subsidieregeling OZB in het leven 

geroepen hebben voor maatschappelijke instellingen en op deze wijze 
invulling geven aan het doel van de wet; 

4. in 2019 mondelinge vragen gesteld zijn in onze gemeenteraad; de 
gemeenteraad in 2019 en in 2020 een brief heeft ontvangen van 
meerdere sociale instellingen (SV Ens, museum Nagele), die op 11 
mei 2020 is dit besproken in de commissie BFE, middels een 
agendaverzoek van CU/SGP ondersteund door GroenLinks en VVD; 
hoewel als sympathiek beoordeeld, bestond destijds de financiële 
ruimte niet bij de Perspectiefnota 2020-2024 om dit door te voeren; 
 

5. in het blad Binnenlands Bestuur d.d. 31 mei 2022 stond: ‘Minister 
Bruins Slot pleit ervoor het voorbeeld van enkele gemeenten te volgen 
die positieve ervaringen hebben met subsidies voor een – al dan niet 
gedeeltelijke – teruggave van de ozb voor ‘instellingen van een 
sociaal belang 

 
verzoekt het college 
een subsidieregeling OZB sociale instellingen op te stellen en voor te 
leggen aan de raad 

Aangenomen S. Werkman Het college voert de motie als volgt uit: 
 
Om een goede doelmatige en rechtmatige 
subsidieregeling op te stellen zijn er duidelijke 
doelen en kaders (gemeentelijke beleidsdoelstelling) 
nodig. En moet duidelijk zijn welke instelling 
/subsidieontvanger voor welk bedrag in aanmerking 
komt. In een subsidiebeschikking wordt verder 
uitgewerkt welke subsidiabele activiteiten de 
subsidieontvanger daarvoor moet doen.  
 
Deze kaders zijn op basis van de motie niet 
aangegeven, niet qua inhoud en niet qua capaciteit. 
Het onderzoek waar minister Bruins Slot opdracht 
toe gegeven heeft, zal deze kaders mogelijk wél 
bieden. Het college zal u informeren over de 
uitkomsten van het onderzoek, zodat u alsdan 
daarop een mening of standpunt kunt formuleren. 
Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek zal 
het college de raad een voorstel doen voor het 
vervolg.  
 

    

Motie 2022-07-15d 
Plan van aanpak kleine boerderijwindmolens 
 

Aangenomen T. van Steen Het college voert de motie als volgt uit: 
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Overwegende dat 
1. in het coalitieakkoord 2022-2026 onder ambitie 3 de ambitie is 

opgenomen om ruimte te geven voor pilots op het gebied van 
energietransitie, 

2. gemeente Noordoostpolder in 2030 energieneutraal wil zijn; 
3. de landbouw 40% van alle energie in onze gemeente gebruikt; 
4. de opwek van windenergie bijdraagt aan de energietransitie; 
5. het huidige beleid van de gemeente kleine windmolens toestaat tot 

een tiphoogte van maximaal 15 meter; 
6. verschillende agrarische gemeenten de kleinschalige opwek van 

windenergie op agrarische erven mogelijk maken op grond van een 
ruimer beleid; 

7. de kleinschalige opwek van windenergie goed toepasbaar is in 
congestiegebieden, aangezien in veel gevallen de stroomaansluiting 
niet verzwaard hoeft te worden. 

 
verzoekt het college 
1. samen met de agrarische sector de mogelijkheden te verkennen voor 

verruiming van het beleid ten aanzien van kleine boerderijwindmolens; 
2. als onderdeel hiervan een plan van aanpak aan de gemeenteraad 

voor te leggen; 
3. pro actief hierover contact op te nemen met de provincie; 
4. in de randvoorwaarden specifiek aandacht te hebben voor 

landschappelijke inpassing, omgevingsparticipatie en doel van de 
kleinschalige energieopwek, namelijk (bijdragen aan) een 
energieneutraal boerenerf; 

5. hiervoor een nader te bepalen bedrag op te nemen in de begroting 
van 2023. 

 

De afweging of het beleid verruimd moet worden, zal 
worden gemaakt op basis van landschappelijke, 
energetische en economische belangen. Ook kijken 
we naar de maatschappelijke belangen in verband 
met het effect op de omgeving. Dit doen we in 
overleg met het Netwerk Energieneutraal, waarin 
ook de agrarische sector vertegenwoordigd is. Ook 
zal er afstemming plaatsvinden met de provincie, 
omdat er samenhang is met het provinciaal beleid. 
De conclusie van deze afweging nemen we op in de 
Omgevingsvisie. 
Concrete projecten kunnen binnen de huidige 
beleidsruimte gebruik maken van de middelen die 
reeds beschikbaar gesteld zijn in de begroting voor 
pilots en experimenten op het gebied van 
energieopwek, -conversie en -opslag. 

    

Motie 2022-07-15e 
Gezonde en klimaatadaptieve nieuwbouwwijk 
 
overwegende dat 
1. binnen de gemeente Noordoostpolder de nodige nieuwbouwplannen 

op stapel staan; 
2. gemeente Noordoostpolder de gronduitgifte verzorgt; 
3. klimaatadaptatie van groot belang is bij de inrichting van nieuwe 

wijken; 

Aangenomen T. Gillissen Het college voert de motie als volgt uit: 
 
Bij de ruimtelijke inrichting van ons openbaar 
terreinen nemen wij het onderwerp Klimaatadaptatie 
op in de Programma’s van Eisen. Bij verkoop van 
uitgeefbare woon- en bedrijfskavels leveren wij voor 
klimaatadaptatie informatie aan en verwijzen door 
naar diverse websites voor meer aanvullende 
informatie. Kopers kunnen hiervan kennisnemen, 
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4. dit overigens ook geldt voor reeds bestaande woonwijken; 
5. een groene leefomgeving bijdraagt aan de gezondheid van inwoners; 
6. de gemeente maatregelen dient te nemen om klimaatadaptatie te 

bevorderen; 
7. het onderwerp klimaatadaptatie meegenomen dient te worden in de 

begroting 2023, 
8. bewustwording van de inwoners van de gemeente Noordoostpolder 

een belangrijk onderdeel van het beleid hierop is. 
 
verzoekt het college 
1. Uiterlijk aan het einde van het eerste kwartaal 2023 met een plan van 

aanpak te komen dat concrete maatregelen bevat om inwoners 
bewust te maken van wat zij zelf kunnen doen aan een gezonde en 
klimaatadaptieve inrichting van hun leefomgeving, hen daartoe te 
stimuleren en indien nodig te faciliteren; 

2. Hierin in ieder geval op te nemen dat de gemeente bij de gronduitgifte 
voor nieuwbouw de inwoners die een kavel kopen actief en 
persoonlijk adviseert over de mogelijkheden om hun eigen 
leefomgeving klimaatadaptief in te richten en bij te dragen aan een 
gezonde en groene leefomgeving; 

3. Vooruitlopend op het plan van aanpak aan het gestelde onder 
beslispunt 2 alvast uitvoering te geven 

maar de door ons aangeleverde informatie blijft 
vrijblijvend. Het geeft geen garantie dat zij op eigen 
terrein werkelijk de uitvoering van klimaatadaptieve 
maatregelen ter hand nemen.  
 
In de commissievergadering WO kunnen wij de 
uitvoering van de aangenomen motie verder met de 
raad verkennen. 

    

Motie 2022-07-15g 
Meer budget voor preventie 
 
Overwegende dat 
1. dat meedoen in de samenleving ambitie 4 is in het coalitieakkoord; 
2. dat preventie daarbij een heel erg belangrijke pijler is; 
3. dat daar geen budget voor is geraamd, maar dat het budget moet 

komen uit het beleid Krachtig Noordoostpolder 
 

Verzoekt het college 
1. uiterlijk in het eerste kwartaal 2023 middels een notitie aan te geven 

hoe zij actief het beleid Krachtig Noordoostpolder wil gaan aanpassen 
om de preventie een prominentere rol te geven; 

2. in de Programmabegroting 2023 – 2026 voldoende c.q. extra budget 
van € 75.000 per jaar op te nemen om hier uitvoering aan te kunnen 
geven. 

Aangenomen S. Werkman Het college voert de motie als volgt uit: 
 
Samen met maatschappelijke partners werken we 
op dit moment aan de hervorming van het 
voorliggend veld in het Sociaal Domein. Dit is een 
deelproject van grip op het sociaal domein. De 
beoogde besparing die deze maatregel dient op te 
leveren is € 600.000. Meer budget voor preventie 
betekent dat deze taakstelling wordt aangepast en 
er meer ruimte overblijft ten behoeve van 
preventieve activiteiten. De € 75.000 wordt elders 
binnen het Sociaal Domein opgevangen.  
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Motie 2022-07-15j 
Gascrisis 
 
overwegende dat 
1. de oorlog in Oekraïne ertoe heeft geleid dat Rusland gasleveringen 

aan Europese landen stop zet, waardoor de leveringszekerheid in 
gevaar komt en gasprijzen enorm zijn gestegen; 

2. de EU voor het einde van het jaar 2/3 minder aardgas uit Rusland wil 
importeren; 

3. minister Jetten op 20 juni het 1e niveau van de gascrisis heeft 
afgekondigd waardoor nu het Herstel en Beschermplan gas in werking 
is getreden; 

4. in het Nationaal Klimaatakkoord is afgesproken dat gemeenten de 
regie voeren over het aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving, 
dat ze een Transitievisie Warmte opstellen waarin staat met welke 
wijken ze voor 2030 aan de slag gaan en dat ze vanuit een 
wijkaanpak te werk gaan om dorpen en wijken aardgasvrij te maken; 

5. we vorig jaar september onze Transitievisie Warmte hebben 
vastgesteld, waarin staat dat we tot 2030 inzetten op isoleren maar 
nog niet aan de slag gaan met een wijkaanpak; 

6. deze keuze vorig jaar gemaakt is vanwege beperkt uitvoeringsbudget, 
personele capaciteit en de betaalbaarheid voor inwoners; 

7. uit de meicirculaire blijkt dat Noordoostpolder voor uitvoering 
klimaatakkoord een (niet geoormerkt) bedrag van € 311.144 krijgt als 
overbruggingskrediet voor 2022 en dat we vanaf 2023 jaarlijks een 
hoger structureel bedrag zullen gaan krijgen; 

8. er een groot aantal (nieuwe) landelijke regelingen is die het 
aardgasvrij maken van gebouwen beter betaalbaar maken, zoals het 
Warmtefonds, het Nationaal Isolatie Programma en de 
subsidieregelingen ISDE, DEI, MOOI, SDE++, SEEH, DUMEVA en 
SAH. 

 
verzoekt het college 
1. de warmtetransitie een hoge prioriteit te geven; 
2. actief aan de slag te gaan met een wijkaanpak gericht op isoleren én 

het aardgasvrij maken van dorpen en wijken; 

Aangenomen T. Gillissen Het college voert de motie als volgt uit: 

In het coalitieakkoord staat dat in een passend 
tempo gewerkt wordt aan verduurzaming en dus ook 
de warmtetransitie. Het in de motie genoemde 
budget zal hiervoor in de begroting worden 
geoormerkt. Omdat er meer middelen beschikbaar 
zijn, kunnen we dit tempo dus iets naar boven 
bijstellen. We houden ons hierbij aan het 
uitgangspunt van de Transitievisie Warmte dat een 
wijkaanpak idealiter vanuit de bewoners gestart 
wordt.  
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3. het in de mei-circulaire opgenomen budget van € 311.144 te 
oormerken voor uitvoeringslasten klimaatakkoord en hier direct voor 
aan te wenden; 

4. in de Programmabegroting 2023 – 2026 het hiervoor nog te 
ontvangen budget van het Rijk te gebruiken om in 2023 een verdere 
versnelling te realiseren. 

Motie 2022-07-15k 
Pumptrackbaan 
 
overwegende dat 
1. een pumptrackbaan een vorm van ongeorganiseerd sporten is, 

laagdrempelig toegankelijk en in de publieke ruimte; 
2. er begin dit jaar in Noordoostpolder een petitie is gestart voor de 

komst van een pumptrackbaan, die inmiddels door honderden 
jongeren is ondertekend; 

3. de uitzending van de NOS Jeugdjournaal over dit onderwerp (29 
september 20201) de opkomst van pumptrackbanen op verzoek van 
kinderen heeft laten zien. 

 
verzoekt het college 
1. een bedrag van € 100.000 op te nemen in de begroting 2023 om de 

aanleg van een pumptrackbaan mogelijk te maken; 
2. een (lokale) ondernemer uit te dagen, dit samen met de 

belanghebbenden te realiseren. 

Aangenomen T. Gillissen Het college voert de motie als volgt uit: 
 
Het college legt de verbinding met de overgenomen 
motie 2022-07-15f ‘Sporten en bewegen in de 
openbare ruimte’. We starten met een 
participatieproces met de inwoners van de 
Noordoostpolder. Daarin daagt het college wijken en 
dorpen uit om met voorstellen te komen die sport en 
bewegen in de openbare ruimte stimuleren. Het plan 
rondom de pumptrackbaan kan een van die 
voorstellen zijn. Deze voorstellen worden 
voorafgaand aan de bespreking van de 
Perspectiefnota 2024-2027 gepresenteerd aan de 
gemeenteraad. 

Motie 2022-07-15l 
Starters op de woningmarkt 
 
overwegende dat 
1. starters het moeilijk hebben op de woningmarkt; 
2. het college 1 miljoen begroot voor startersleningen begroot heeft. 
 
verzoekt het college 
de uitkomsten van de beeldvormende avond mee te nemen bij de 
uitvoering van de besteding van het begrote miljoen euro en dat middels 
een voorstel aan de raad voor te leggen ter besluitvorming. 

Aangenomen T. van Steen Het college voert de motie als volgt uit: 
 
Het college wil, net als de raad, starters op de 
woningmarkt helpen. Daar zijn verschillende 
instrumenten voor, waaronder de starterslening. 
Voor ons is het belangrijk dat de starter in 
Noordoostpolder goed geholpen kan worden. Op dit 
moment wordt er door meerdere partijen een 
onderzoek uitgevoerd naar de effecten van 
stimuleringsmaatregelen voor de woningmarkt. Dit 
onderzoek betrekken we graag bij de 
beeldvormende avond over 
stimuleringsmaatregelen. Op basis van de uitkomst 
van het rapport en de beeldvormende avond met de 
raad maakt het college een afweging over hoe de 
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middelen uit het coalitieakkoord in te zetten en volgt 
een raadsvoorstel.   
  

 


