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Kolom 1: Beknopte beschrijving van de motie. 
 
Kolom 2: De huidige stand van zaken met betrekking tot de moties  
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2021-09 
 
Motie 2021-09-18b 
deelplan minimabeleid 
– e-formulier 
 
 

Actualisatie september 2022: 
Het ontwikkelen van e-formulieren (digitale aanvragen) heeft onze 
aandacht. Dit duurt helaas langer dan verwacht. Aanvragen moeten 
vanwege de rechtmatigheidstoets door middel van een dubbele 
DigiD-inlog door alle aanvragers worden ondertekend. Deze dubbele 
inlogmogelijkheid is nog in ontwikkeling. Webbeheer heeft dit in de 
planning staan nadat zij alle koppelingen voor formulieren met de 
website klaar hebben. Als dat gerealiseerd is zullen de bestaande 
papieren aanvraagformulieren door digitale aanvragen vervangen 
worden. Ondanks dat een dubbele inlog momenteel nog niet mogelijk 
is, is voor de aanvraag voor de energietoeslag (vanuit dienstverlening 
aan de inwoner en de verwachte hoeveelheid aanvragen) een 
uitzondering gemaakt. De energietoeslag kan daarom wel al digitaal 
aangevraagd worden. Het wordt  op korte termijn ook mogelijk om de 
studietoeslag digitaal aan te vragen. Studietoeslag is een individuele 
aanvraag waardoor een enkele DigiD-inlog voldoende is. 
 

Het ontwikkelen van e-formulieren is in de uitvoering samen met websitebeheer 
opgepakt. Voordat het aanvragen van minimavoorzieningen digitaal via een e-
formulier mogelijk is, vereist dat nog wel de nodige technische handelingen. 
Momenteel worden zaken in de testomgeving ontwikkeld, zoals het koppelen van 
digitale handtekeningen aan een aanvraag. Dat moet eerst technisch nog verder 
ontwikkeld, getest en opgelost worden. De planning is om vanaf begin 2022 te 
realiseren dat de bestaande papieren aanvraagformulieren vervangen zijn door 
digitale aanvragen via een e-formulier. 

 

T. Gillissen 

2022-07 
 
Motie 2022-07-15c 
OZB sociale instellingen 
 

Actualisatie september 2022: 
Het college heeft aangegeven de uitkomsten van het onderzoek in 
opdracht van minister Bruins Slot af te wachten.. In de kamerbrief 
van 30 mei 2022 is aangegeven dat de uitkomsten daarvan in de 
eerste helft van 2023 worden verwacht. 
 

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.  

S. Werkman 

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

Actualisatie september 2022: 
Ambtelijk gesprek met provincie wordt gepland, nav provinciale 
motie windmolens. Het Netwerk Energieneutraal (met 
vertegenwoordiging landbouwsector) geeft presentatie in college 
over integrale aanpak energietransitie buitengebied.  

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. 

T. Van Steen 
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Deel II 
moties die sinds de laatste rapportage in oktober 2021 zijn 

uitgevoerd/afgehandeld 
 

2021-06 
 
Motie 2021-06-10  
Good governance 
Werkcorporatie 
 

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. 
 
Actualisatie september 2022: 
Inmiddels is de juridische check geweest en is er een Raad van 
Advies aangesteld conform het governancevoorstel van de 

gemeente aan de gemeenteraad op 8 november 2021. 

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. 

 

L. Verduin 

2021-09 
 
Motie 2021-09-19b 
Taalbeleid SMART 
monitoren 

Actualisatie september 2022: 

• In de loop van 2021 heeft de regio zich gerealiseerd dat het niet 
handig is om met meerdere monitorsystemen een pilot in de 
regio te gaan doen; er bleven 2 opties over om uit te kiezen. 
De keuze voor de te meten effecten en formulering van de 
indicatoren is wel gemaakt.  

• In 2022 is gekozen voor de Flevoverkenner als 
monitorsysteem, een in Flevoland ontwikkeld instrument.  

• In 2023 is het kwantitatieve deel zoveel mogelijk op de rails 
gezet. 

 

We sluiten aan bij de regio voor monitoring. Dat is in ontwikkeling en wordt zoveel 
als mogelijk SMART ingericht.  
• In 2021 wordt vastgesteld welke effecten we meten, formuleren we de 

indicatoren en proefdraaien monitoringsystemen in elke gemeente 
• In 2022 maakt de arbeidsmarktregio een keuze over 

registratie/monitoringsystemen 
•  In 2023 volledige invoering van het systeem 

L. Verduin 

2021-09 
 
Motie 2021-09-19c 
Taalbeleid – bijdrage 
werkgevers 

Actualisatie september 2022: 
Een heel aantal werkgevers geven hierin al het goede voorbeeld. Op 
dit moment wordt er een onderzoek gedaan vanuit de regio naar de 
rol van werkgevers in het taalbeleid. Wij pakken vragen en afspraken 
van werkgevers rond taal lokaal op in samenwerking met het WSP 
(WerkCorporatie). 

Conform taalbeleidsplan (zie blz. 23, 4.2.2) 
We maken afspraken met werkgevers dat zij, samen met hun arbeidsmigranten 
verantwoordelijk zijn voor de kosten van de taallessen. 
Deze afspraken gaan over de kosten voor het formele en non formele aanbod. 

L. Verduin 
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2021-09 
 
Motie 2021-09-20a 
Doelen deelplan Wmo 
en Volksgezondheid 
 

Actualisatie september 2022: 
We hebben SMART-indicatoren opgesteld op basis van de beoogde 
resultaten geformuleerd in het ‘Deelplan Wmo/Volksgezondheid’. 
 
De exacte werkwijze is te vinden in de volgende memo: 

- Memo Streefwaarden bij Doelen Deelplan 
Wmo/Volksgezondheid.  

 

We onderzoeken op welke manier wij het beste invulling kunnen geven aan deze 
motie. 

S. Werkman 

2021-11 
 
Motie 2021-11-12a 
PB Wachtlijsten 
jeugdzorg 2021 
 
 

Actualisatie september 2022: 
 
Per 01-01-2022 zijn er nieuwe contracten afgesloten met Jeugd 
GGZ aanbieders. Hierin zijn maatregelen genomen ten behoeve van 
het verminderen van de wachtlijsten. Ook worden er intensief 
gesprekken gevoerd op zowel individueel niveau als op 
groepsniveau met alle gecontracteerde JGGZ aanbieders waarin 
wachtlijsten ook op de agenda staat. Daarnaast volgen we 
nauwlettend de ontwikkelingen rondom de Hervormingsagenda 
Jeugd.  
 

We organiseren binnen afzienbare termijn (conform het contract dat 01-01-2022 
ingaat) themabijeenkomsten met de zorgaanbieders GGZ waarbij we deze 
problematiek (wachtlijsten) proactief zullen agenderen. We zullen  aanjagen dat 
aanbieders dit onderling met elkaar afstemmen. 
  
Het Rijk is in samenwerking met de VNG en gemeenten in voorbereiding op een 
nieuwe Hervormingsagenda Jeugd. Deze hervormingsagenda heeft twee doelen 
die aan elkaar zijn gekoppeld:  

1. Een betere en tijdige zorg en ondersteuning op de juiste plek en wanneer dit 
nodig is. 

2. Een beheersbaar en daarmee duurzaam financieel houdbaar stelsel.  
  
Mogelijk komen uit deze hervormingsagenda nieuwe ambities die in 2022 e.v. 
kunnen worden opgepakt. Daarnaast blijven we uitvoering geven aan de ambities 
uit het deelplan Jeugd.  
  
Het college zal de nieuwe raad informeren over de sturing in de GGZ en nieuwe 
ontwikkelingen ten aanzien van de nieuwe Hervormingsagenda Jeugd. 
 

L. Verduin 

2022-07 
 
Motie 2022-07-14a  
Lastendruk beperking 
afvalstoffenheffing 

Actualisatie september 2022:  
In het college van 04 oktober is een memo als reactie op de motie 
behandeld. Na akkoord van het college is  memo aan de griffie 
doorgezonden ten behoeve van verzending aan de raad.   

Overgenomen.  
Er word een memo als reactie op de motie opgesteld en aan de raad verstrekt.   

S. Werkman 

https://raad.noordoostpolder.nl/documenten/Informatie-uit-college/D08-00-Memo-Streefwaarden-bij-Doelen-Deelplan-Wmo-en-Volksgezondheid.pdf
https://raad.noordoostpolder.nl/documenten/Informatie-uit-college/D08-00-Memo-Streefwaarden-bij-Doelen-Deelplan-Wmo-en-Volksgezondheid.pdf
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2022-07 
 
Motie 2022-07-14b 
Meldingen Veilig thuis 
 

Actualisatie september 2022: 
Gemeente Noordoostpolder heeft centrumgemeente Almere 
geïnformeerd dat ze meewil doen met de lokale analyse in de 
gemeente Noordoostpolder naar de hoeveelheid zorgmeldingen van 
huiselijk geweld en kindermishandeling. Deze lokale analyse vormt 
een onderdeel van een breder onderzoek van regio Flevoland. De 
voorbereidingsfase van dit onderzoek start najaar 2022. De 
onderzoekers benaderen de Flevolandse gemeenten later in het 
onderzoeksproces voor de lokale analyse. Het tijdspad hiervoor is op 
dit moment nog onbekend. De raad wordt geïnformeerd over de 
ontwikkelingen.  
 

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. 

 

S. Werkman en 
L. Verduin 

2022-07 
 
Motie 2022-07-15a 
De eerste 1000 dagen: 
een kansrijke start 
 
 

Actualisatie september 2022: 
De impulsgelden worden ingezet ten behoeve van de tweede 
actielijn van het programma Kansrijke Start. De uitvoering hiervoor 
ligt bij de verloskundigen. Ook zijn we met verloskundigen en de 
jeugdgezondheidszorg in gesprek over de 1000 dagen van het kind 
en hoe we de inzet in Noordoostpolder op dit vlak kunnen 
versterken. Daarnaast is dit najaar een kennismakingsgesprek met 
het landelijke Expertisecentrum Gezondheidsverschillen om te 
onderzoeken hoe zij hierin kunnen bijdragen. 
 
 
                      

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 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.  

 

S. Werkman 

2022-07 
 
Motie 2022—07-15-b 
Energiebesparing 
prioriteit 
 

Actualisatie september 2022: 
Gespreksnotitie volgt in 1e kwartaal 2023. Hierbij worden ook de 
bestaande gemeentelijke duurzaamheidslening en de 
stimuleringsregeling Nagele meegenomen. 

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 

 

T. Gillissen 

2022-07 
 
Motie 2022-07-15e 
Gezonde en 
klimaatadaptieve 
nieuwbouwwijk 
 

Actualisatie september 2022: 
In de commissievergadering WO van 26 september is uitvoering van 
de aangenomen motie besproken. Voorstel is eerst te werken aan 
een Visie Klimaatadaptatie en de raad daarbij mee te nemen. Aan 
de hand deze visie kunnen wij beleid vaststellen om uitvoering te 
geven aan de aangenomen motie. De planning is dat de visie 
Klimaatadaptatie in het eerste kwartaal van 2023 aan de raad wordt 
voorgelegd ter vaststelling. 

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, 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. 

T. Gillissen 
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2022-07 
 
Motie 2022-07-15f   
Sport en bewegen in de 
openbare ruimte  
 
 

Actualisatie september 2022: 
Tijdens het 10-dorpenoverleg in september zijn de dorpsbelangen op 
de hoogte gebracht van deze motie. Er is een format in ontwikkeling 
voor de wijkplatforms en dorpsbelangen. Dit format delen we dit 
najaar met de dorpen en wijken. Zij kunnen dit format gebruiken bij 
het indienen van de sport- en beweeginitiatieven. 

Overgenomen. 
We brengen dit tijden het 10-dorpenoverleg onder de aandacht. 

T. Gillissen 

2022-07 
 
Motie 2022-07-15g 
Meer budget voor 
preventie 
 
 

Actualisatie september 2022: 
Zoals in het standpunt van het college is aangegeven maakt de 
uitvoering van deze motie integraal onderdeel uit van het project 
hervorming voorveld. Op dit moment is dit project nog in uitvoering. 
De raad wordt geïnformeerd over de uitkomsten hiervan. 

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.  
 

S. Werkman 

2022-07 
 
Motie 2022-07-15j 
Gascrisis 
 

Actualisatie september 2022: 
Er wordt gewerkt aan een programma duurzaamheid. Het 
ambitieniveau voor onder andere de warmtetransitie zal samen met 
de raad worden bepaald en op basis daarvan zal een 
bestedingsvoorstel voor genoemde middelen gedaan. 
Tevens wordt gekeken of de huidige opzet van het energieloket 
aansluit bij de behoefte van inwoners. 

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.  

 

T. Gillissen 

2022-07 
 
Motie 2022-07-15k 
Pumptrackbaan 
 

Actualisatie september 2022: 
Zie beantwoording motie 2022-07-15f. 

Het college legt de verbinding met de overgenomen motie 2022-07-15f  ‘Sporten 
en bewegen in de openbare ruimte’. 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. 

T. Gillissen 

2022-07 
 
Motie 2022-07-15l 
Starters op de 
woningmarkt 

 
 

Actualisatie september 2022: 
Het onderzoek naar de stimuleringsmaatregelen is nog niet 
beschikbaar. Het onderzoek wordt naar verwachting eind dit jaar 
opgeleverd. We nemen dit onderzoek graag mee in de 
beeldvormende avond, zodat er zorgvuldig een afweging gemaakt 
kan worden, 

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 middelen uit het coalitieakkoord in te 
zetten en volgt een raadsvoorstel.   

T. Van Steen 
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2022-07 
 
Motie 2022-07-15m  
Sociaal Loket  

Actualisatie september 2022: 
In programma 4 van de begroting is genoemde tekst opgenomen. 
 
De aanwezigheid van het sociaal loket wordt terugkerend onder de 
aandacht gebracht in de lokale media. 8 september jl. is er een goed 
bezocht open huis van het sociaal loket geweest voor inwoners, 
collega’s, instellingen die actief zijn in het sociaal domein en andere 
geïnteresseerden.   

Overgenomen. 
In de begroting 2023 – 2027 wordt opgenomen dat we blijven inzetten op de 
communicatie over en de naamsbekendheid van het sociaal loket in het algemeen 
en het financieel loket in het bijzonder. 
 

S.Werkman 

    

 


