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Moties/amendement 
 

Aan- of 
overgenomen 

Portefeuillehouder Collegestandpunt 

Raad 8 november 2021    

    

MOTIE 2021-11-12-a 
PB Wachtlijsten jeugdzorg 2021 
 
overwegende dat: 
1. de begroting 2022 is gepresenteerd aan de raad en de extra 
toegezegde middelen vanuit het rijk voor de aanpak van de problematiek 
in de jeugdzorg hierin verwerkt is; 
2. de begroting een positief resultaat laat zien van €2 miljoen + €2,7 
miljoen toevoeging aan algemene reserve; 
3. volgens de rapportage jeugdhulp de wachttijden vijf keer zo lang zijn als 
de norm bij specialistische en basis cure zorg en de wachtlijst rond de 50 
jeugdigen telt;  
4. de wachttijden intern bij gemeente Noordoostpolder ook onder druk 
staat in 2021 en hiermee jeugdigen mogelijk een halfjaar of langer op de 
wachtlijst staan. 
 
verzoekt het college: 
1. met ingang van heden de integrale afspraken rondom wachtlijstbeheer 
tussen de zorgaanbieders onder regie van de gemeente te organiseren; 
2. voor de jaren 2022 en verder een ambitieagenda op te stellen ten 
gunste van het jeugdzorgstelsel in Noordoostpolder en deze in Q2 2022 te 
presenteren aan de nieuwe raad ter voorbereiding op de perspectiefnota 
2023-2026, denk hierbij bijvoorbeeld aan versterking van de interne 
organisatie op continuïteit en deskundigheid enz. 
 

Aangenomen Simonse Het college voert de motie als volgt uit: 
 
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. 
 

MOTIE 2021-11-20 
Kwaliteitsimpuls tussen Lange Nering en Korte Achterzijde 
 
overwegende dat: 
1. bij de ondernemers, vertegenwoordigd in de Stichting 
Centrummanagement Emmeloord, geen draagvlak is voor realiseren van 

Overgenomen Haagsma Het college voert de motie als volgt uit: 
 
We gaan met de ondernemers in gesprek en 
inventariseren wensen/behoeften om door 
aanpassing van de openbare ruimte de winkels in de 
Korte Achterzijde beter vindbaar te maken.  
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een doorsteek van De Deel naar de Korte Achterzijde en deze overbodig 
wordt bevonden; 
2. in het centrumplan staat dat de openbare ruimte van de Korte 
Achterzijde en Kettingstraat in samenwerking met de eigenaren en 
winkeliers zou worden gerevitaliseerd. 
 
verzoekt het college: 
1. in gesprek te gaan met ondernemers van de Korte Achterzijde en het 
Centrummanagement Emmeloord en te luisteren naar hun wensen en 
behoeften voor een betere vindbaarheid van de winkels aan de Korte 
Achterzijde;  
2. de raad een uitgewerkt voorstel voor te leggen op basis van 
bovenstaande inclusief het daarvoor benodigde budget 

Het college informeert de raad verder via een memo 
over de uitwerking en eventuele uitvoering   
 
 
 

    

 


