
Vragen en toezeggingen Commissie 14 januari 2019 

 

Aanpassing OZB tarief  

De portefeuillehouder zegt toe dat hij de voor- en nadelen van de aanpassing van het 

OZB tarief voor verenigingen in het Belastingplan 2019 op een rijtje zet en eventuele 

aanbevelingen worden meegenomen in de perspectiefnota.  

Reactie college/tijdpad: 

 

 

Terassenbeleid 

De burgemeester zegt toe dat hij het terrassenbeleid dat het college maakt, met de raad 

zal delen. 

Reactie college/tijdpad: 

In de nog vast te stellen APV is een aanpassing opgenomen om beter passende 

nadere regels te kunnen stellen aan terrassen. Vooruitlopend op de definitieve 

vaststelling van de APV hebben wij in het afgelopen jaar gesproken met (een 

vertegenwoordiging van) horecaondernemers over de terrassen. Zij hadden 

wensen en wij werkten aan de ontwikkeling van Emmeloord Centrum. Op basis 

van deze gesprekken hebben wij nieuwe regels vastgesteld. Hierdoor zijn er nu 

bijvoorbeeld nieuwe terrassen mogelijk op het horecaplein.  

  

Over een jaar evalueren wij de regels voor terrassen. De regels zijn vernieuwd 

en het centrum is, ook in het komend jaar, in ontwikkeling. Daarom evalueren 

wij binnen een jaar hoe de regels bevallen. Vanzelfsprekend betrekken wij de 

horecaondernemers daar ook weer bij. 

 

U vindt de aangepaste regels op www.overheid.nl/lokale-wet-en-regelgeving. 

(Zoek op een postcode in Noordoostpolder en het trefwoord ‘terrassen’.) 

 

 

Woonomgeving 

Energiek Nagele 

Wethouder Uitdewilligen zegt toe de raadscommissie periodiek op de hoogte te houden 

van het project Energiek Nagele 

Reactie college/tijdpad:  

In het convenant ‘grootschalige proeftuin met een aardgasvrij wijk’ is 

opgenomen dat de financiële verantwoording over de besteding van de 

Decentralisatie-uitkering verloopt via de jaarrekening. Daarnaast moet de 

gemeente eenmaal per jaar rapporteren over de voortgang aan de minister van 

Binnenlandse Zaken en Koninkrelaties. De datum voor het rapporteren wordt 

nader bekend gemaakt door de minister. De jaarrekening loopt via de raad. De 

rapportage wordt gedeeld met de raad. 

 

 

Raadsvoorstel JOGG 

De portefeuillehouder geeft aan na te vragen wat de relatie is tussen JOGG en hetgeen in 

het basispakket van de zorgverzekering zit en laat dit aan de raad weten. 

Reactie college/tijdpad: 

De JOGG-aanpak en de Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI) zijn twee 

verschillende interventies. De GLI wordt vanaf 1-1-2019 vergoed vanuit het 

basispakket van de zorgverzekering. De GLI richt zich op het stimuleren en 

behouden van een gezonde leefstijl bij volwassenen. Als bij een volwassene een 

matig verhoogd gewichtsgerelateerd gezondheidsrisico bestaat, kan een GLI 

aangevraagd worden bij de zorgverzekering. De interventie omvat begeleiding 

en advies over gezonde voedings- en eetgewoontes, een gezond beweegpatroon 

en hoe om te gaan met factoren die een gezonde leefstijl beïnvloeden. De 

http://www.overheid.nl/lokale-wet-en-regelgeving


inwoner kiest er in dit geval individueel voor om aan de slag te gaan met zijn of 

haar leefstijl.  

 

De JOGG-aanpak richt zich op de doelgroep 0-19 jaar en is breder dan 

begeleiding bij overgewicht. De aanpak zet in op bewustwording van een 

gezonde leefstijl door een gezonde omgeving te creëren. Er wordt een 

samenwerking/netwerk opgebouwd van verschillende organisaties.  

 

De portefeuillehouder geeft aan een reactie aan de raad te zenden m.b.t. de sponsoren 

van JOGG. 

Reactie college/tijdpad: 

Gezonde jeugd in een gezonde omgeving is een gedeelde maatschappelijke 

verantwoordelijkheid. Daarom zet JOGG in op een publieke en private 

samenwerking. JOGG werkt samen met een aantal partners uit het 

bedrijfsleven, waaronder bedrijven uit de voedingsmiddelenindustrie. Dit roept 

in sommige gevallen discussie op. JOGG zet in op een samenwerking waarbij 

extra zorgvuldigheid en transparantie van beide kanten voorop staat. 

Bedrijfspartners hebben geen directe invloed op het beleid JOGG. De 

samenwerking wordt niet ingezet voor reclame voor ongezonde producten. De 

richtlijnen van het voedingscentrum zijn leidend. 

 

De publieke en private samenwerking is nadrukkelijk geen sponsoring. Met elke 

partner wordt een gezamenlijke en concrete doelstelling tot maatschappelijke 

verandering vastgesteld. De kracht van deze partners schuilt in hun 

communicatie en marketingkracht, hun netwerk en mogelijkheden vanuit hun 

corebusiness, zoals productverbetering of expertise.  

 

Op de website https://jongerenopgezondgewicht.nl/partners wordt uitgebreid 

toegelicht wie de bedrijfspartners zijn, wat zij doen en wat hun doelstelling is.  

 

Social Firm 

Wethouder Wijnants zegt toe dat de themabijeenkomst over de Social Firm in maart 

plaatsvindt. 

Reactie griffie: deze themabijeenkomst wordt ingepland voor maart. 

 

 

AZC 

In de samenwerkingsovereenkomst wordt aangegeven dat halverwege 2019 een 

evaluatie plaatsvindt van de afspraken. Deze wordt aan de raad gezonden. 

Reactie college/tijdpad: 

De samenwerkingsafspraken zijn van toepassing op het AZC en de gemeente 

(inclusief het Sociaal team NOP). Eén van de afspraken is dat de huidige aanpak 

halverwege 2019 wordt geëvalueerd met de deelnemers van het 

multidisciplinair overleg op het AZC te Luttelgeest. Dit betreft dus een evaluatie 

in de uitvoering. Het college zegt toe de raad hierover te informeren via de 

nieuwsbrief van de raad in september 2019.  

 

https://jongerenopgezondgewicht.nl/partners

