
Noordoostpolder

Lijst van Toezeggingen
Gemeenteraad

Nummer
Datum van
toezegging Onderwerp Toezegging Portefeuillehouder Afdeling

Beoogde datum
afdoening Status

TOE.21.0004 25-01-2021 Ingekomen stukken-
HVC

Wethouder Simonse zegt naar aanleiding van het ingekomen stuk HVC terugblik Algemene Vergadering 10 december 2020
(A12) toe de raad met een memo te informeren over de inhoud van het gesprek van HVC met toekomstige aandeelhouders over
regels omtrent toe- en uittreden.

J.W. (Anjo) Simonse Ruimtelijke Ontwikkeling 28-02-2021 Afgedaan

Afdoening

Reactie college/tijdpad:
Maandag 8 februari is bij de –informele- bijeenkomst van HVC het volgende besproken:

Aan de Aandeelhoudersvergadering (AvA) wordt een voorstel gedaan om 440 aandelen A uit te geven aan GR Avalex*  en 10 aandelen A aan de gemeente Oostzaan (mits het voorstel van Avalex*  en Oostzaan in de betrokken gemeenteraden een meerderheid
haalt)
Er op termijn een strategisch meerjarenbeleidsplan gaat komen waar de specifieke kenmerken van HVC en de door de aandeelhouders vastgestelde
activiteiten en kaders helder in samengebracht zijn. Deze wordt ter vaststelling voorgelegd aan de AvA. In dat kader zal in een vervolgbijeenkomst voor aandeelhouders nader worden stilgestaan bij het beleid t.a.v. toe- en uittreden en bij de mogelijke manieren van
waarderen van de aandelen.
In de toekomst zal in de AvA verslag wordt gedaan van ontwikkelingen rond gemeenten en/of waterschappen die mogelijk belangstelling hebben voor een aandeelhouderschap.

* Avalex is op 2 april 2001 opgericht door de gemeenten Leidschendam, Rijswijk en Voorburg. Avalex is een betrouwbare partner van haar gemeenten in de uitvoering van afvalinzameling en duurzame inzet van grondstoffen, op milieubewuste en maatschappelijke manier.
Met als doel een afvalloze regio, door de verwaarding van afval naar grondstoffen. De rechtsvorm van Avalex is de ‘gemeenschappelijke regeling’. Dat houdt in dat de deelnemende gemeenten eigenaar zijn van Avalex. Op 1 oktober 2004 trad de gemeente Pijnacker-
Nootdorp toe tot de regeling; op 1 januari 2006 Wassenaar, op 1 juli 2007 Delft en op 1 januari 2010 Midden-Delfland. Sinds januari 2010 zijn onderstaande gemeenten dus eigenaar van Avalex. Vanaf 15 februari 2018 is een nieuwe GR van toepassing op Avalex in de vorm
van een bedrijfsvoeringsorganisatie (BVO).

TOE.21.0003 25-01-2021 Grondexploitatiecomple
x De Stiepe Rutten

Wethouder Uitdewilligen zegt naar aanleiding van de fout in het proces rondom het grondexploitatiecomplex De Stiepe te Rutten
toe de gemeenteraad voortaan eerst te laten besluiten over een grondexploitatie, voordat gronden worden verkocht.

M.B.W. (Marian)
Uitdewilligen

Ruimtelijke Ontwikkeling 18-02-2021 Afgedaan

Afdoening

Reactie college/tijdpad:
Wethouder Uitdewilligen heeft toegezegd dat er een voorbehoud voor vaststelling GREX (als ontbindende voorwaarden) wordt gemaakt in de toekomstige verkoopovereenkomsten wanneer er nog geen vastgestelde GREX is. Zodat  wanneer de GREX niet wordt vastgesteld
door de gemeenteraad de grond niet verkocht wordt aan een ontwikkelaar en de grond niet wordt overgedragen bij de notaris.

TOE.21.0017 28-04-2021 Poldertoren Wethouder Haagsma zegt toe de raad middels een (aanvullende) memo nader te informeren over de door hem benoemde
bandbreedte van de financiële risico’s bij de exploitatie van de Poldertoren.

de heer W.C. (Wiemer)
Haagsma

Ruimtelijke Ontwikkeling 20-05-2021 Afgedaan

Afdoening

Het college komt binnen één maand met een aanvullende of aparte memo over (financiele) risico’s.
De memo is juni 2021 gedeeld met de raad: D13 Toelichtende memo risico's Poldertoren Vertrouwelijk

TOE.21.0040 05-07-2021 Mobiel cultureel
poppodium

Mobiel cultureel poppodium
Wethouder Haagsma zegt naar aanleiding van de op 5 juli jl. aangenomen motie 2021-07-16i – ‘Mobiel cultureel podium’ toe de
informatie die het college heeft verzameld naar aanleiding van de juni 2020 aangenomen motie 2020-06-14z – ‘Muziekpodium De
Deel’ zal delen met de raad.
Reactie college/tijdpad:

de heer W.C. (Wiemer)
Haagsma

Maatschappelijke
Ontwikkeling

26-08-2021 Afgedaan

Afdoening

De memo wordt met de raad gedeeld op 19-8-2021: D16 Memo verworven informatie nav motie Muziekpodium Mobiel Podium

TOE.21.0062 08-11-2021 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

Geaccordeerd

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 Maatschappelijke
Ontwikkeling

Geaccordeerd

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

Geaccordeerd
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Afdoening

 

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 Geaccordeerd

Afdoening

 

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 Geaccordeerd

Afdoening

 

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.21.0023 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 Geaccordeerd

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.21.0025 21-06-2021 ZZL-gelden Jaarstukken - Programma 3 ZZL-gelden
Wethouder Wijnants zegt toe uitgebreider en met extra aandacht in te gaan op de besteding van de ZZL-gelden in de
eerstvolgende bestuursrapportage (t.o.v. de Jaarstukken 2020).

de heer J.E. (Hans)
Wijnants

Belastingen en FPC 19-08-2021 Afgedaan

Afdoening

U ontvangt dit najaar een memo over de voortgang van de ZZL-projecten in Noordoostpolder.
D08 Raadsmemo Stand van zaken ZZL projecten eind 2021

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 Afgedaan

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.
D08 00 Raadsmemo Stand van zaken ZZL projecten eind 2021
 

TOE.21.0046 30-08-2021 Bijeenkomsten
sectortafels

Wethouder Wijnants zegt toe de raad een overzicht te sturen met de geplande bijeenkomsten van de sectortafels.
Reactie college/tijdpad:

de heer J.E. (Hans)
Wijnants

Maatschappelijke
Ontwikkeling

16-09-2021 Afgedaan

Afdoening

Wethouder Wijnants heeft een overzicht toegezegd van de sectortafels in 2021.
Hierbij het overzicht. Niet alle tafels hebben al een concrete datum, die wordt vastgelegd in overleg met de deelnemers.
Overzicht sectortafels 2021
Versie 7 oktober
Agro & Food
25 maart
eind oktober
Maakbedrijven
28 juni
7 oktober
Recreatie en Toerisme
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Door corona geen fysieke bijeenkomst in het voorjaar. Daarna geen tijd vanwege recreatieseizoen.
Eerste fysieke bijeenkomst 12 oktober
Gezondheidszorg
24 juni
7 oktober
Innovatie & Onderzoek
november
Logistiek
november
Regiegroep Economische Ontwikkeling
11 juni
28 oktober

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 Geaccordeerd

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.22.0006 17-01-2022 Erfgoeddeal Nagele Wethouder Uitdewilligen zegt toe jaarlijks een moment te organiseren waarop de raad wordt geïnformeerd over de voortgang van
de erfgoeddeal voor Nagele.

M.B.W. (Marian)
Uitdewilligen

Belastingen en FPC Geaccordeerd

Afdoening

 

TOE.22.0005 17-01-2022 Subsidie Europees
sociaal fonds (ESF) voor
WerkCorporatie

Wethouder Wijnants zegt toe de raad tijdig te informeren over de voortgang van de activeiten van de Werkcorporatie en de
besteding van deze middelen, naast de reguliere rapportage van de Werkcorporatie.

de heer J.E. (Hans)
Wijnants

Belastingen en FPC Geaccordeerd

Afdoening

 

Commissie Woonomgeving

Nummer
Datum van
toezegging Onderwerp Toezegging Portefeuillehouder Afdeling

Beoogde datum
afdoening Status

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 Afgedaan

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.21.0036 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.21.0037 23-06-2021 Omgevingswet Perspectiefnota - Omgevingswet
In reactie op een opmerking van mevrouw Hoekstra zegt wethouder Haagsma toe dat, wanneer de landelijke overheid niet met
aanvullend budget voor de Omgevingswet komt en er als gevolg daarvan afgeweken zou moeten worden van de leidende
principes, het college daarover vroegtijdig met de raad in gesprek gaat.

de heer W.C. (Wiemer)
Haagsma

Ruimtelijke Ontwikkeling 19-08-2021 Afgedaan

Afdoening

Mocht de geschetste situatie zich voordoen, dan gaan wij vroegtijdig met de raad in gesprek.

TOE.21.0043 30-08-2021 Rapportage effecten
recycletarief afval –
frequentie ophalen

Wethouder Simonse zegt toe na te gaan of de frequentie van het ophalen van het groenafval in de zomermaanden
geoptimaliseerd kan worden en informeert de commissie hierover.
Reactie college/tijdpad:

J.W. (Anjo) Simonse Ruimtelijke Ontwikkeling 16-09-2021 Afgedaan
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groenafval
Afdoening

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).

TOE.21.0044 30-08-2021 Beleid mogelijkheden
extra woningen op
agrarische erven

Wethouder Haagsma zegt toe de reactie van de Provincie Flevoland op het evaluatievoorstel van het college voor staand beleid
aangaande extra woningen op agrarische erven met de raad te delen.
Reactie college/tijdpad:

de heer W.C. (Wiemer)
Haagsma

Ruimtelijke Ontwikkeling 16-09-2021 Geaccordeerd

Afdoening

Na onze brief met verzoek om het structureel maken van de regeling is er ambtelijk contact geweest met de provincie. Daarin heeft de provincie aangegeven dat ze positief staan tegenover het evalueren van de regeling. Ook hebben ze gevraagd om
aanvullende onderbouwing. Deze onderbouwing is voor de zomer met hen uitgewisseld. De provincie is hier mee aan de slag gegaan en het najaar volgt hier ambtelijk een gesprek over. De provincie zal later bestuurlijk per brief reageren.

TOE.21.0052 30-08-2021 Brandbrief TK vertraging
verbreding N50

Wethouder Simonse zal in het volgende bestuurlijk overleg voorstellen een brandbrief aan de Tweede Kamer te sturen over de
vertraging van de verbreding van de N50.
De raad ontvangt tzt graag deze brandbrief.

J.W. (Anjo) Simonse Ruimtelijke Ontwikkeling 16-09-2021 Afgedaan

Afdoening

-

TOE.21.0060 25-10-2021 Bestemmingsplan
‘Emmeloord, De Deel
12-14’

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

Ruimtelijke Ontwikkeling Afgedaan

Afdoening

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 Afgedaan

Afdoening

Parkeerbeleid Noordoostpolder 2016-2025 (2016) en de Nota Parkeernormen Noordoostpolder 2016 
Naar aanleiding van de toezegging van wethouder Haagsma tijdens de commissievergadering op 25 oktober bij de behandeling van de VVGB bouwplan 16 appartementen Bumalaan, heeft het college u onlangs middels een memo over het parkeren in het
centrum van Emmeloord geïnformeerd. Deze memo is als bijlage bij de 13e raadsmemo over de voortgang van het Centrumplan toegevoegd samen met het totaaloverzicht woningbouwprojecten.

TOE.21.0065 30-11-2021 Verordening
nadeelcompensatie
Noordoostpolder

Wethouder Haagsma zegt toe voor de raadsvergadering schriftelijk terug te komen op de drie vragen van de fractie van CU-SGP
(mevrouw Knijnenberg):

Hoe gaat het college om met artikel 3 Verordening Nadeelcompensatie als er geen drie referentiejaren zijn of andere
bijzondere omstandigheden? Kan er dan maatwerk worden toegepast?
Indien het juridisch niet mogelijk is om maatwerk (vraag 1) toe te passen, is het dan niet gebruikelijk om een
hardheidsclausule op te nemen? Wat is de reden dat dit niet gedaan wordt?
Aan wat soort situaties denkt het college in artikel 5 lid 2 sub b punt 1? Biedt dit meer ruimte dan momenteel het geval
is?

De griffie heeft deze toezegging al per mail uitgezet, met de vraag om het antwoord maandag 6 december te mailen, dan kan het
verwerkt worden voor de fractievergaderingen ’s avonds in voorbereiding op de raad.

de heer W.C. (Wiemer)
Haagsma

Ruimtelijke Ontwikkeling Afgedaan

Afdoening

 

Hoe gaat het college om met artikel 3 Verordening Nadeelcompensatie als er geen drie referentiejaren zijn of andere bijzondere omstandigheden? Kan er dan maatwerk worden toegepast?
Artikel 3 van de verordening is een aanvulling op artikel 4:127 Awb. In artikel 4:127 staan de aanvraagvereisten voor het in behandeling nemen van een aanvraag om schadevergoeding. 
In artikel 3 van de verordening staan aanvullende eisen ten aanzien van schadeclaims vanwege winst- of inkomstenderving of gederfde huurinkomsten. 
De bedoeling van dit artikel is dat een aanvrager weet wat hij moet aanleveren als het gaat om schadeclaims vanwege winst- of inkomstenderving of gederfde huurinkomsten. Dit is praktisch voor het bestuursorgaan en voor de burger. 
Oplossingen: 
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- Aangeven in de toelichting dat het hierbij gaat om gegevens en bescheiden die voor de beslissing op de aanvraag nodig zijn en waarover hij redelijkerwijs de beschikking kan krijgen. Met ‘redelijkerwijs de beschikking kan krijgen’ wordt geborgd dat als iemand
bijvoorbeeld door corona dit niet kan aanleveren, hier niet aan hoeft te voldoen. Hiervoor hoeft de verordening zelf niet te worden aangepast. 
- In de regel opnemen: ‘voor zover redelijkerwijs mogelijk’. 

Dan wordt het artikel: 
Artikel 3. Aanvraag 
In aanvulling op artikel 4:127 van de Algemene wet bestuursrecht bevat een aanvraag, voor zover redelijkerwijs mogelijk, mede: 
a. als het schade betreft wegens winst- of inkomstenderving: jaarrekeningen over het jaar waarin schade is geleden en voor zover van toepassing de drie daaraan voorafgaande jaren en de aanslagen vennootschapsbelasting of inkomstenbelasting, of 
b. als het schade betreft wegens gederfde huurinkomsten: een afschrift van de huurovereenkomst of gebruiksovereenkomst en een eigendomsakte.
 
Indien het juridisch niet mogelijk is om maatwerk (vraag 1) toe te passen, is het dan niet gebruikelijk om een hardheidsclausule op te nemen? Wat is de reden dat dit niet gedaan wordt?
Zie vorige vraag.
 
Aan wat soort situaties denkt het college in artikel 5 lid 2 sub b punt 1? Biedt dit meer ruimte dan momenteel het geval is?
Artikel 5 lid 2 van de verordening is een aanvulling op artikel 4:7 en 4:8 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). In de artikelen  4:7 en 4:8 Awb staat geregeld op welke wijze de aanvrager en eventuele belanghebbenden in de gelegenheid worden gesteld om
voorafgaand aan de beslissing op de aanvraag een zienswijze naar voren te kunnen brengen. 
In artikel 5 lid 2 van de verordening is verduidelijkt welke partijen naast de aanvrager een zienswijze naar voren kunnen brengen. Dat zijn: 
- Sub a: Degene met wie een schadeovereenkomst is gesloten, en
- Sub b: Als sprake is van een schadeveroorzakend besluit naar aanleiding van een aanvraag: de aanvrager van dat besluit of degene die de toegestane activiteit verricht. 

Dit artikel in de verordening zegt dus alleen iets over wie er wel of niet een zienswijze naar voren kan brengen bij een besluit op aanvraag. Het artikel uit de verordening geeft nadrukkelijk aan wie er onder ‘belanghebbende’ valt in de zin van de Awb en wie er dus
een zienswijze in mag dienen in de gevallen onder a en b.  

maxius.nl algemene wet bestuursrecht artikel 4:7
maxius.nl algemene wet bestuursrecht artikel 4:8

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 Geaccordeerd

Afdoening

 

TOE.22.0004 18-01-2022 Vragenhalfuur – fietspad
Friesepad (Toon van
Steen; PU)

Wethouder Simonse zegt toe bij de provincie na te gaan of er subsidie beschikbaar is voor het doortrekken en/of veiliger maken
van het fietspad Friesepad om toerisme- en recreatie te bevorderen.

J.W. (Anjo) Simonse Ruimtelijke Ontwikkeling Geaccordeerd

Afdoening

 

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 Geaccordeerd

Afdoening

 

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 Geaccordeerd

Afdoening

 

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

Commissie Samenlevingszaken

Nummer
Datum van
toezegging Onderwerp Toezegging Portefeuillehouder Afdeling

Beoogde datum
afdoening Status

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

Geaccordeerd
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Afdoening
Hier is niet echt een reactie op te geven. Het betreft een toezegging voor periodiek onderzoek. De resultaten van onderzoeken zullen vast gedeeld worden.

TOE.21.0059 25-10-2021 Deelplan Participatie -
Uitkeringsgerechtigden
in de bijstand

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.

de heer J.E. (Hans)
Wijnants

Maatschappelijke
Ontwikkeling

Afgedaan

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.
 
 
 

TOE.21.0067 01-12-2021 Aanpak Inburgering
gemeente
Noordoostpolder 2022

Wethouder Wijnants zegt toe schriftelijke terug te komen op de vraag van het CDA (mevrouw Schot) wat de mogelijkheden zijn
voor asielzoekers in het AZC met een asielaanvraag (> 6 maanden) om te kunnen werken in Noordoostpolder en dit te promoten
om op die manier zowel de inburgering te stimuleren als de vraag naar personeel in te vullen.

de heer J.E. (Hans)
Wijnants

Maatschappelijke
Ontwikkeling

Geaccordeerd

Afdoening

 

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

Geaccordeerd

Afdoening

Onderstaande toezegging wordt in de Perspectiefnota verwerkt.
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