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Lijst van Toezeggingen
Gemeenteraad

Nummer
Datum van
toezegging Onderwerp Toezegging Portefeuillehouder Afdeling

Beoogde datum
afdoening Status

TOE.21.0005 25-01-2021 Beleidsplan sociaal
domein ‘Krachtig
Noordoostpolder 2.0’

Wethouder Uitdewilligen zegt in reactie op het amendement 2021-01-12b ‘Sociale raadslieden’ (PvdA) toe voor het eind van
2021 terug te komen met een voorstel hoe de juridische ondersteuning als vangnet op te lossen.

M.B.W. (Marian)
Uitdewilligen

Maatschappelijke
Ontwikkeling

18-02-2021 Afgedaan

Afdoening

Reactie college/tijdspad:
We herkennen ons in het signaal dat in sommige gevallen juridische ondersteuning ontbreekt in het Sociaal loket. Daarom onderzoeken we op welke manier juridische ondersteuning toegevoegd kan worden aan  onze dienstverlening. We komen hier  voor eind 2021 bij u op
terug.
26-10-2021: Inwoners met vragen om juridische ondersteuning worden geholpen door de financieel adviseur in ons loket. Onze adviseur biedt zelf ondersteuning of wijst op de mogelijkheden van aanvullende juridische hulp. Kosten voor juridische hulp kunnen vergoed
worden via de bijzondere bijstand. We zien geen aanleiding om extra juridische dienstverlening in te stellen.

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 Maatschappelijke
Ontwikkeling

Afgedaan

Afdoening

-

TOE.21.0064 08-11-2021 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 raad deelt.

de heer J.E. (Hans)
Wijnants

Maatschappelijke
Ontwikkeling

Afgedaan

Afdoening

Nota Beleidsregels giften en schadevergoedingen
Bijlage bij Nota Beleidsregels giften en schadevergoeding

TOE.22.0007 31-01-2022 Rode lichten
windmolens

Wethouder Simonse zegt toe de raad te informeren over de resultaten van de gesprekken die Noordoostpolder, Urk en Fryske
Marren hebben met de vertegenwoordigers van de Windkoepel over de pilots van rode knipperlichten op de windmolens.

J.W. (Anjo) Simonse Ruimtelijke Ontwikkeling Afgedaan

Afdoening

https://raad.noordoostpolder.nl/documenten/Informatie-uit-college/D22-00-Memo-Verlichting-windmolenparken.pdf

TOE.22.0008 31-01-2022 Motie 2022-01-15 CDA
Voorrang verlenen aan
inwoners voor 30% van
de nieuwbouwwoningen

Wethouder Uitdewilligen zegt toe na invoering van de gewijzigde Huisvestingswet terug te komen met een voorstel voor de 30%
voorrangsregel in samenhang met andere instrumenten t.b.v. het stimuleren van de woningmarkt (volgend uit de gewijzigde
Huisvestingswet en eerder gedane toezeggingen).

M.B.W. (Marian)
Uitdewilligen

Ruimtelijke Ontwikkeling Afgedaan

Afdoening

Een beeldvormende sessie over instrumenten t.b.v. het stimuleren van de woningmarkt volgt op 24-11-2022.

TOE.22.0013 16-05-2022 (Ontwerp) verklaring van
geen bedenkingen
entreegebouw
Waterloopbos

Wethouder Wijnants zegt toe na te gaan of het gewenst is dat de gemeente een gesprek arrangeert tussen de uitbater van Het
Proeflab en Natuurmonumenten met het oog op soepel verloop van de samenwerking en de investeringen door uitbater in het
huidige gebouw.

de heer J.E. (Hans)
Wijnants

Ruimtelijke Ontwikkeling 04-07-2022 Afgedaan

Afdoening

Partijen zijn in goed gesprek met elkaar en er is een intentieovereenkomst. 

TOE.22.0014 31-05-2022 Ambtelijke stukken
formatie

Wethouder Van Steen zegt toe dat de ambtelijke stukken en presentaties die tijdens de formatiegesprekken besproken zijn ook
gedeeld zullen worden met de raad.

T. (Toon) van Steen Bedrijfsvoering &
Control

04-07-2022 Afgedaan

Afdoening

De stukken zijn binnen en worden 8 juni 2022 gedeeld met de raad. 

TOE.22.0015 31-05-2022 Coördinerend
portefeuillehouder
Sociaal Domein

Coördinerend portefeuillehouder Sociaal Domein
Wethouder Van Steen zegt toe dat het college aan de raad zal melden wie de coördinerend portefeuillehouder voor het Sociaal
Domein wordt.

T. (Toon) van Steen Maatschappelijke
Ontwikkeling

04-07-2022 Afgedaan

Afdoening

Coördinerend portefeuillehouder Sociaal Domein is wethouder Verduin.

TOE.22.0017 31-05-2022 Jeugd-educatiefonds Jeugd-educatiefonds
Wethouder Van Steen zegt toe dat het college schriftelijk terug komt op de vraag of de veronderstelling dat het budgetneutraal
kan worden uitgevoerd juist is.

T. (Toon) van Steen Maatschappelijke
Ontwikkeling

04-07-2022 Afgedaan

Afdoening
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Het college zal in 2023 onderzoeken wat de kosten en opbrengsten van het Jeugdeducatiefonds zijn. En welke meerwaarde deelname voor onze inwoners heeft, ten opzichte van onze gemeentelijke en andere lokale minima regelingen gericht op (educatie van) jongeren. Op
basis van de uitkomsten vindt definitieve besluitvorming plaats.

Commissie Bestuur, Financien en Economische zaken

Nummer
Datum van
toezegging Onderwerp Toezegging Portefeuillehouder Afdeling

Beoogde datum
afdoening Status

TOE.21.0023 21-06-2021 Strategisch perspectief PN 2022-2025 - Strategisch perspectief
Burgemeester De Groot zegt toe zich in te zetten om meer strategisch perspectief in de toekomstige perspectiefnota's te willen
verwerken en zich hier, samen met de griffie en raad(sbreed) zich voor in te spannen.

R.T. (Roger) de Groot Belastingen en FPC 19-08-2021 Afgedaan

Afdoening

Hier is niet echt een reactie op te geven, het is aan de raad om bij de volgende nota te beoordelen of dat naar hun mening voldoende strategisch is

TOE.21.0047 30-08-2021 Website economische
agenda

Wethouder Wijnants zegt toe dat de website van de  economische agenda van Noordoostpolder uiterlijk tijdens de kerst weer
actueel is.
Reactie college/tijdpad:

de heer J.E. (Hans)
Wijnants

Maatschappelijke
Ontwikkeling

16-09-2021 Afgedaan

Afdoening

Dit is conform toezegging ter uitvoering opgenomen in onze planning

TOE.21.0069 29-11-2021 Decemberrapportage -
acute
jeugdzorgmiddelen

Wethouder Simonse zegt toe om schriftelijk in te gaan op de ondernomen activiteiten en besteding van de acute
jeugdzorgmiddelen en de bestuurlijke afspraken die voortvloeien uit de kamerbrief van afgelopen april.

J.W. (Anjo) Simonse Belastingen en FPC Afgedaan

Afdoening

Hierbij de memo i.v.m. de toezegging van de wethouder Simonse om schriftelijk in te gaan op de ondernomen activiteiten en besteding van de incidentele jeugdzorgmiddelen t.b.v. de acute problematiek in de jeugdzorg en de bestuurlijke afspraken die voortvloeien uit de
kamerbrief van d.d. 22 april 2021. Voor de volledigheid heb ik ook de bestuurlijke afspraken - waaraan wordt gerefereerd - toegevoegd.
Memo-navToezegging-acute-jeugdzorgmiddelen-december-2021.pdf
Bijlage-bij-Memo-nav-Toezegging-Afspraken-aanpak-problematiek-jeugdzorg.pdf
 

TOE.22.0011 14-02-2022 Detailhandelsstructuurvi
sie

Wethouder Wijnants zegt toe dat de detailhandelsstructuurvisie niet in beton gegoten is en dat in de nieuwe aangepaste
visie de dorpen niet ‘op slot’ zullen gaan voor nieuwe initiatieven. Per nieuw initiatief wordt de wenselijkheid gewogen
met inachtneming van de nieuwe (aangepaste) visie en het bestemmingsplan.

de heer J.E. (Hans)
Wijnants

Belastingen en FPC 26-09-2022 Afgedaan

Afdoening

https://raad.noordoostpolder.nl/Vergaderingen/Commissie-Bestuur,-Financien-en-Economische-zaken/2022/26-september/19:30/3-2-Overzicht-wijzigingen-in-de-Visie-op-detailhandelstructuur-tov-versie-januari-2022.pdf
 

TOE.22.0024 20-06-2022 Jaarrekening 2021 -
Deltaplan biodiversiteit

Wethouder Gillissen komt de eerstvolgende raadsvergadering (4 juli) terug op de stand van zaken van het deltaplan biodiversiteit. de heer T. (Thomas)
Gillissen

Belastingen en FPC 19-09-2022 Afgedaan

Afdoening

Het Deltaplan biodiversiteitsherstel is een landelijk plan waar wij ons als gemeente bij aansluiten. Aansluiten betekent dat wij ons conformeren aan de doelen van het plan. En dat wij kennis en ervaringen delen en een jaarlijkse bijdrage geven.
In ons beleidsplan openbare ruimte (aanvulling 2021)  kozen wij ervoor om aan te sluiten bij het Deltaplan Biodiversiteitsherstel. De aanvraag daarvoor gaan wij dit jaar doen. Wel is het afwachten in hoeverre wij ons beleid voor biodiversiteit vol kunnen
houden, nu er geen budget voor de jaren na 2022 beschikbaar is.

TOE.22.0025 20-06-2022 Jaarrekening 2021 -
Aantal meldingen van
schulden

Wethouder Gillissen zegt toe schriftelijk terug te komen op het inzicht in het (extra) aantal meldingen van schulden van inwoners
in de gemeente.

de heer T. (Thomas)
Gillissen

Belastingen en FPC 19-09-2022 Afgedaan

Afdoening

In 2021 was er bij de Kredietbank Nederland (KBNL) sprake van 51 aanmeldingen schuldhulpregelingen. Tot en met de maand mei van dit jaar was er sprake van 14 aanmeldingen schuldhulpregelingen. Het is op dit moment nog onduidelijk hoe deze trend zich voor de rest
van dit jaar zal gaan voortzetten, maar er is op dit moment dus (nog) geen toename in het aantal aanmeldingen schuldhulpregelingen zichtbaar.

TOE.22.0026 20-06-2022 Jaarrekening 2021 -
Stand van zaken
schuldhulpverlening

Wethouder Gillissen zegt toe voor de raadsvergadering terug te komen op de stand van zaken binnen de schuldhulpverlening en
de (mogelijke) hiaten hierin voor jeugdigen die nog geen vast inkomen hebben en in de schulden zitten mee te nemen in de
beantwoording.

de heer T. (Thomas)
Gillissen

Belastingen en FPC 19-09-2022 Afgedaan

Afdoening

Wij hebben geen apart budget voor ondersteuning jeugdigen met schulden, die nog geen vast inkomen hebben, gereserveerd.
Schulden onder jeugdigen voorkomen begint met een gedegen voorlichting aan de voorzijde. Ouders/verzorgers spelen daarbij uiteraard een belangrijke rol, maar ook scholen kunnen daaraan een bijdrage leveren. Daarbij valt te denken aan bijvoorbeeld de week van het geld
en andere vormen van financiële educatie. Wanneer een jeugdige de leeftijd van 18 jaar bereikt, komen veel financiële verantwoordelijkheden bij de jeugdige zelf op de schouders te liggen. Daarbij valt te denken aan bijvoorbeeld de ziektekosten- en uitvaartverzekering, maar
ook het telefoonabonnement. Het is belangrijk om jeugdigen aan de voorzijde daarvan bewust te maken, maar ook ouders/verzorgers te informeren over de financiële veranderingen wanneer hun kind achttien wordt. Dit doen wij met life-events op de gemeentepagina,
waaronder ook de voorlichting aan ouders/verzorgers over de (financiële) gevolgen wanneer hun kind achttien wordt valt.

TOE.22.0029 20-06-2022 Jaarrekening 2021 -
Stand van zaken naar
het onderzoek huiselijk
geweld (Veilig Thuis).

Wethouder Werkman komt voor de raadsvergadering van 4 juli schriftelijk terug op de vraag over de stand van zaken naar het
onderzoek huiselijk geweld (Veilig Thuis).

mevrouw S. (Sacha)
Werkman

Belastingen en FPC 19-09-2022 Afgedaan

Afdoening

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.
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TOE.22.0035 05-09-2022 Energietoeslag –
Amendement
energietoeslag, de norm
naar 130%

Wethouder Gillissen komt erop terug of het mogelijk en haalbaar is om het raadsbesluit (amendement) toch per direct uit te
voeren en dan later bij de raad terug te komen voor de benodigde middelen daarvoor.

de heer T. (Thomas)
Gillissen

Maatschappelijke
Ontwikkeling

Afgedaan

Afdoening

Om de regeling uit te kunnen voeren, is er meer budget nodig dan de eerder gereserveerde €200.000,. De raad moet besluiten of dit extra budget kan worden toegekend. Er kan vooruitlopend op dit besluit geen reservering worden gemaakt of aangenomen worden
dat de raad instemt met deze begrotingswijziging. In de raadsvergadering van 10-10-2022 kan de raad dit besluit nemen door akkoord te gaan met de 3e clusterkwartaalbegrotingswijziging. Bij een positief besluit kan het amendement worden uitgevoerd. Daarnaast
zal de raad in week 37 worden geïnformeerd middels een memo aangaande dit onderwerp.

Commissie Woonomgeving

Nummer
Datum van
toezegging Onderwerp Toezegging Portefeuillehouder Afdeling

Beoogde datum
afdoening Status

TOE.21.0036 23-06-2021 Uitlichten van de
Marknesserbrug

Jaarstukken - Uitlichten van de Marknesserbrug
Wethouder Simonse komt schriftelijk terug op de vraag van de heer Goos over mogelijkheden en kosten voor het eventueel meer
uitlichten van de Marknesserbrug.

J.W. (Anjo) Simonse Ruimtelijke Ontwikkeling 01-07-2021 Afgedaan

Afdoening

De aanschijnverlichting van de brug is op dit moment gedimd vanwege meldingen over lichthinder vanuit de Barkstraat. Bewoners kijken in de lichtbron. Dit najaar gaan we experimenteren of de lichtbron zodanig afgeschermd kan worden zodat de brug wel
aangelicht wordt, maar er geen lichthinder richting de Barkstraat meer is.

TOE.21.0066 30-11-2021 Aanpassing Beleidsplan
Openbare Ruimte –
Biodiversiteit op akkers

Wethouder Simonse zegt toe in contact met de Provincie Flevoland het verzoek van de fractie van ONS onder de aandacht te
brengen: de mogelijkheden ten aanzien van biodiversiteit (struweel / akkerranden) op akkers richting agrariërs actief onder de
aandacht brengen en stimuleren.

J.W. (Anjo) Simonse Ruimtelijke Ontwikkeling Afgedaan

Afdoening

Wethouder Simonse heeft eind 2021 een bestuurlijk overleg gehad met Gedeputeerde Hofstra over het onderwerp biodiversiteit. In dat overleg heeft Dhr Simonse aandacht gevraagd voor behoud en herstel van de lage beplanting (het struweel) langs wegen en akkerranden,
vanwege de waarde daarvan voor de biodiversiteit.

TOE.22.0003 19-01-2022 Mobiliteitsvisie 2050 Wethouder Simonse zegt toe na het vaststellen van de Mobiliteitsvisie via diverse communicatiekanalen (passend bij de
verschillende doelgroepen) een brede oproep te doen aan inwoners onveilige verkeerssituaties te melden en deze inbreng mee te
nemen in het Mobiliteitsplan.

J.W. (Anjo) Simonse Ruimtelijke Ontwikkeling Afgedaan

Afdoening

In de vergadering van 19 januari met de commissie woonomgeving heeft wethouder Anjo Simonse toegezegd dat er op korte termijn een mogelijkheid komt om onveilige verkeersituaties bij de gemeente te melden. Sinds 21 februari kunnen inwoners via de website van de
gemeente deze meldingen doen. De eerste meldingen waren 24 uur later al binnen. De beleidsadviseur Fysieke Leefomgeving houdt de meldingen bij en gebruikt ze voor toekomstige projecten en de strategische koers i.s.m. het Ingenieursbureau.
Link naar de website: https://www.noordoostpolder.nl/melden-onveilige-verkeerssituatie

TOE.22.0002 19-01-2022 Uitvoeringsprogramma
ViV – verduurzamen
gemeentelijke
gebouwen

Wethouder Simonse zegt toe schriftelijk terug te komen op de vraag van de heer Hekkenberg (GroenLinks) over hoe het ViV
programma kan aansluiten bij het Klimaatakkoord en dan met name de ‘routekaart verduurzaming’, waarin de gemeente aangeeft
hoe de eigen gebouwen richting 2050 worden verduurzaamd. 

J.W. (Anjo) Simonse Ruimtelijke Ontwikkeling Afgedaan

Afdoening

Zie nieuwe toezegging: https://toezeggingen.nl/noordoostpolder?toezegging=161

TOE.22.0001 19-01-2022 Uitvoeringsprogramma
ViV – Jongerencentrum
De Klos

Wethouder Simonse zegt toe voorafgaand aan de raadsvergadering van 31 januari 2022 een addendum bij het raadsvoorstel te
voegen met meer informatie over het proces dat ingezet gaat worden met betrekking tot planvorming rondom huisvesting
Jongencentrum De Klos (pagina 12 Uitvoeringsjaarplan ViV 2022). Hierbij zal aandacht zijn voor de verschillende
beleidsaspecten waar het centrum aan raakt: jeugd, welzijn en cultuur.

J.W. (Anjo) Simonse Ruimtelijke Ontwikkeling Afgedaan

Afdoening

Het addendum is toegevoegd bij het raadsvoorstel.
Addendum VIV

TOE.22.0010 14-02-2022 Bestemmingsplan
Marknesse Zuid – fase 4

Wethouder Haagsma zegt toe schriftelijk terug te komen op de vraag van de heer Hekkenberg of het (bij het college bekende)
initiatief van Collectief Particulier Opdrachtgeverschap in Marknesse past in het bestemmingsplan ‘Marknesse-Zuid fase 4’.

de heer W.C. (Wiemer)
Haagsma

Ruimtelijke Ontwikkeling Afgedaan

Afdoening

Een CPO kan / past in het bestemmingsplan.
Het bestemmingsplan ‘Marknesse Zuid – fase 4’ en de bijbehorende grondexploitatie sluiten een CPO-project niet uit. Het gaat meer om de uitvoering (wijze van uitgifte). CPO is namelijk een vorm van en keuze in de uitgifte van grond. Op dit moment geeft de gemeente
grond als particuliere kavels (particulier opdrachtgeverschap) en projectmatig (via aannemers/ontwikkelaars) uit. Een CPO-project past dus binnen het bestemmingsplan en de daarbij behorende grondexploitatie.

Commissie Samenlevingszaken

Nummer
Datum van
toezegging Onderwerp Toezegging Portefeuillehouder Afdeling

Beoogde datum
afdoening Status

TOE.21.0055 01-09-2021 Taalbeleid – Nulmeting
2021

Wethouder Wijnants zegt dat de resultaten van Nulmeting 2021 eraan komt en aan de commissie wordt toegezonden als deze er
is.
De raad ontvangt tzt graag deze nulmeting.

de heer J.E. (Hans)
Wijnants

Maatschappelijke
Ontwikkeling

16-09-2021 Afgedaan

Afdoening

Nulmeting Taalbeleid
Bijlage bij Memo - Nulmeting Taalbeleid 2021
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TOE.21.0058 25-10-2021 Deelplan Participatie -
Klanttevredenheidsonde
rzoek

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

de heer J.E. (Hans)
Wijnants

Maatschappelijke
Ontwikkeling

Afgedaan

Afdoening

 De resultaten van onderzoeken zullen gedeeld worden.

TOE.21.0068 01-12-2021 Weekendopenstelling
inloopvoorziening
Bouwerskamp
Emmeloord

Wethouder Uitdewilligen zegt toe in 2022 terug te komen naar de raad met de keuze voor openstelling van Bouwerskamp voor 1
of 2 weekenddagdelen inclusief financieringsvoorstel voor 2023 e.v. in het brede kader van de decentralisatie Beschermd Wonen
(of de Perspectiefnota voor een gewenste integrale afweging).

M.B.W. (Marian)
Uitdewilligen

Maatschappelijke
Ontwikkeling

Afgedaan

Afdoening

Onderstaande toezegging wordt in de Perspectiefnota verwerkt.

TOE.22.0021 20-06-2022 Individuele
studietoeslag gemeente
Noordoostpolder

Wethouder Verduin zegt toe schriftelijk terug te komen op de vraag van de heer Mahmoud (CU-SGP) of de in het raadsvoorstel
genoemde ‘jongeren’ met een medische beperking de mogelijkheid krijgen een studie te volgen of dat dit geen leeftijdsgrens kent.
 

mevrouw L. (Linda)
Verduin-de Vries

Maatschappelijke
Ontwikkeling

19-09-2022 Afgedaan

Afdoening

Leeftijdsgrens
Door de koppeling met de Wet op de studiefinanciering 2000 en de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten is er van rechtswege een impliciete leeftijdsbeperking. Hoewel er in de wettekst van de Studietoeslag geen leeftijd wordt genoemd, zijn die dus wel
aanwezig. Een gemeente heeft geen juridische vrijheid om de studietoeslag zonder leeftijdsbeperking uit te voeren. De ondergrens wordt gevormd door de leeftijd vanaf wanneer studietoeslag kan worden gekregen (vanaf 15 jaar). De bovengrens ligt niet vast, maar wordt
wel gelimiteerd. Een van de voorwaarden voor studietoeslag is het hebben van recht op studiefinanciering. De student moet jonger dan 30 jaar zijn als de studiefinanciering ingaat.
 
In het raadsvoorstel wordt de term jongeren gebruikt
In de beleidsregels wordt geen leeftijdsgrens genoemd, omdat de leeftijdskaders door hogere regelgeving al worden gegeven. Hoewel studeren ook op latere leeftijd kan, start de absolute meerderheid met studeren aan het einde van de tienerjaren / begin van de
twintigjaren. Binnen de Participatiewet is een jongere een persoon tot en met 26 jaar. De term jongeren is slechts gebruikt om aan te sluiten bij een doelgroep volgens het algemeen maatschappelijk beeld en sluit dus geen personen uit.
 
Wat is de status van dit raadsvoorstel?
Tot 1 april 2022 was het verplicht dat de gemeenteraad met een verordening enkele zaken met betrekking tot de studietoeslag vaststelde. Die zaken zijn opgenomen in de Participatieverordening 2018.  De verordeningsverplichting voor de studietoeslag is per 1 april 2022
vervallen. Van rechtswege zijn de bestaande passages in de verordening vervallen. Ze kennen dus geen rechtskracht meer. De gemeenteraad heeft op dit onderwerp dus geen mogelijkheid meer om iets in een verordening vast te leggen. Wel is het zuiver juridisch het
mooiste (inclusief transparantie naar de maatschappij) om het formeel door de raad te laten vaststellen.
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