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Toelichting kolommen. 
 

Kolom 1: Beknopte beschrijving van de motie. 

 

Kolom 2: De huidige stand van zaken met betrekking tot de moties (nieuwe tekst is in rood weergegeven). 

 

Kolom 3:  Het standpunt van het college of en hoe de motie moet worden uitgevoerd. 

 

Kolom 4:  Welke portefeuillehouder aan de motie is verbonden. 

 

Kolom 5: Welk cluster aan de motie is verbonden. 
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Deel I 

2013 12 
 
Motie 2013-12-I  
Terassenbeleid 
(aangenomen) 

Er is afgesproken het terrassenbeleid mee te nemen in het 
open plan proces voor Emmeloord Centrum. Tot die tijd 
wordt wel medewerking verleend aan kleine ingrepen. 
 
Het college heeft de wensen van ondernemers voor 
uitstallingen en terrassen geïnventariseerd, besproken en 
na een themabespreking input gegeven voor het 
vervolgoverleg met de ondernemers.  Doel is om nu met 
ondernemers met een gedragen advies te komen voor 
terrassen (en uitstallingen). Planning is dit nog voor het 
nieuwe jaar gereed te hebben. Het voorstel zal zijn in lijn 
zijn met de voorkeursvariant zoals uitgewerkt in het 
Centrumplan. (november 2017). 
 
Actualisatie juni 2018: 
Het college heeft de wensen van ondernemers voor 
uitstallingen en terrassen geïnventariseerd en besproken.  
Dat vertaalt zij nu in nieuw beleid en aanpassing van de 
regels. 
 
Actualisatie juni 2018: 
Het college heeft de wensen van ondernemers voor 
uitstallingen en terrassen geïnventariseerd en besproken.  
Dat vertaalt zij nu in nieuw beleid en aanpassing van de 
regels. De planning is om de nieuwe regels op 1 januari 
2019 in te laten gaan. 
 

Op 1 januari 2010 zijn voorwaarden ingesteld ten aanzien van 
situering en inrichting van terrassen in het centrum van 
Emmeloord. Aanleiding hiervoor was de realisatie van het 
ontwikkelingsplan Emmeloord Centrum. Redenen om regels te 
stellen waren de beperkte beschikbare ruimte en esthetiek. De 
regels worden door de horeca op dit moment als te stringent 
beschouwd. 
 
Het college zal, conform de motie, met vertegenwoordigers van 
de horeca de wensen en mogelijkheden wat betreft terrassen in 
kaart brengen, waarna de regels mogelijk aangepast worden. 
 

Haagsma RO Ja 
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2014 05 
 
Motie 2014-05-I     
Elektronische 

kennisgeving       
(overgenomen) 

Stavaza najaar 2016: 
Het contract met De Noordoostpolder loopt tot 1 september 
2017. Het aantal publicaties in De Noordoostpolder neemt 
inmiddels langzaam af. De vorm/opmaak van de wekelijkse 

publicaties in De Noordoostpolder is aangepast: de teksten 
zijn verbeterd. 
Er is een ambtelijk werkgroep samengesteld die het digitaal 
kennisgeven op www.overheid.nl gaat invoeren. 
Het is niet de bedoeling om op korte termijn besluiten van 
raad en college alleen digitaal te publiceren. De verordening 
verplicht namelijk niet tot alleen digitale kennisgeving, het 
mag. Op de gemeentepagina in de Noordoostpolder zal 
worden vermeld dat vanaf 2017 de verplichte publicaties 
óók te vinden zijn op overheid.nl. 
 

Stavaza mei 2017: 
Het huidige contract met De Noordoostpolder loopt tot 1 
september 2017. In het nieuw af te sluiten contract is 
voorzien dat de papieren publicaties nog blijven, maar wel 
korter worden. 
Vanaf de zomer worden de eerste publicaties over 

omgevingsvergunningen geplaatst op www.overheid.nl. Er 
is een koppeling gemaakt tussen de systemen waarmee 
omgevingsvergunningen worden afgehandeld (Squit Xo) en 
waarmee de publicaties op www.overheid.nl worden 
geplaatst (GVOP). De ‘overige’ publicaties (vb. 
bestemmingsplannen) kunnen daarna ook digitaal 
gepubliceerd worden.  
Op de gemeentepagina in De Noordoostpolder zal worden 
vermeld dat deze verplichte publicaties óók te vinden zijn 
op www.overheid.nl. 
 

Actualisatie november 2017: 
Huidige manier van werken stavaza mei 2017 wordt op dit 
moment doorgezet. Na aanbesteding is er een nieuw 
contract gesloten met de Noordoostpolder. In 2018 moeten 
we een andere applicatie gaan gebruiken voor 
bekendmakingen, dat wordt DROP. Dit is een samenwerking 
tussen CVDR en GVOP. 

 
 
 
 

Het college heeft de motie overgenomen en zal in de 
omschakelingsperiode voor de duur van zes maanden inwoners 
wijzen op de nieuwe werkwijze. En zal de raad informeren over 
de mogelijkheden van het aanvragen van informatie en de 

ervaringen over de nieuwe werkwijze. 

Van der Werff ADV Ja 

http://www.overheid.nl/
http://overheid.nl/
http://www.overheid.nl/
http://www.overheid.nl/
http://www.overheid.nl/


 
Motie Stand van zaken Standpunt college, al of niet (geclausuleerd) uitvoeren. Port.houder Cluster Nog in 

uitvoe
ring 

ja/nee 

 

 

Overzicht Stand van zaken   versie 19-09-2018       4 

 

Actualisatie juni 2018: 
Halverwege (juni 2018) wordt de nieuw applicatie voor 
elektronisch kennisgeving, DROP (Decentrale Regelgeving 
en Officiële Publicaties) geïmplementeerd. Daarmee wordt 

elektronisch kennisgeven eenvoudiger en makkelijker. Uit 
een proefmigratie blijkt dat alle gemeentelijke 
verordeningen, nadere regels en beleidsregels die nu op 
overheid.nl staan goed overgezet worden. 
Elektronisch kennisgeven van andere besluiten zoals 
bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen wordt met 
DROP ook eenvoudiger. 
Actualisatie september 2018` 
De nieuwe applicatie wordt voor het einde van het jaar 
geïmplementeerd. Door de aanvraag vanuit veel gemeenten 
waren we niet eerder aan de beurt voor implementatie. 
Intern zijn medewerkers opgeleid om digitale 
bekendmakingen te kunnen publiceren en wordt de 
koppeling met andere systemen gemaakt, zoals squitXO. 
 

2015 06 
 
Motie 2015-06-11F 
Overheidsparticipatie
-beleid  
(overgenomen)                  

In maart 2016 zal er een notitie komen betreffende 
overheidsparticipatie. 
 
De planning is aangepast naar aanleiding van de inhoud van 
de raad tweedaagse. De visie wordt na de zomer van 2016 
afgerond. 
 
 
Stavaza najaar 2016: 
In het najaar wordt er naast een visie ook een digitale tool 
ontwikkeld die betrokkenen van de organisatie gaat helpen 
met herkenning en rolbepaling bij Overheidsparticipatie.  
 
Stavaza mei 2017: 
Samen met collega’s en inwoners is gewerkt aan het vorm 
en inhoud geven van een visie en een digitale 
werkomgeving betreffende Overheidsparticipatie. Het sluit 
aan bij de manier waarop we nu al werken en de wensen 
vanuit de samenleving. In het najaar zal deze gedeeld 
worden met de Raad. 
 
 
 

Het college is voornemens om het bestaande participatiebeleid 
uit 2009 te herzien en daarbij zal rekening gehouden worden 
met maatschappelijke ontwikkelingen (overheidsparticipatie) en 
de organisatievisie (passend organiseren). 
 

Uitdewilligen ADV Ja 
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Actualisatie november 2017: 
Er is inmiddels een tool ontwikkeld die ondersteunend kan 
zijn om te werken volgens het gedachtegoed van passend 
organiseren, specifiek overheidsparticipatie. Komende 

maanden gaan we in gesprek met de raad over de tool en 
wat overheidsparticipatie betekent voor de rol die wij als 
overheid innemen. Deze rol is niet nieuw voor ons, door 
IGW hebben we al ervaring op dit gebied. 
 
Actualisatie juni 2018: 
Samen met het nieuwe college en de nieuwe raad gaan we 
verder invulling geven aan de verschillende vormen van 
participatie en de ambities daarin. Het heeft een plaats op 
de strategische raadsagenda en de organisatie ontwikkelt 
deze vorm van samenwerking door. Het is de bedoeling om 
samen te kijken naar de verschillende vormen en rollen die 
er zijn op het gebied van samenwerken en initiatieven. 
Actualisatie september 2018 
In overleg met de griffie gaan we door middel van serious 
gaming een aftrap met de Raad over dit onderwerp in het 
najaar plannen. In het introductieprogramma van de Raad 
is het onderwerp ook aan de orde gekomen. 
 

2015 11  
 
Motie 2015-11-11q 
Wijkvisies 
(overgenomen) 

Het is belangrijk om te toetsen of er (in welke wijken) 
draagvlak is voor het maken van een eigen visie. Er heeft 
een inventariserende gespreksronde plaatsgevonden. 
Daaruit is gebleken dat alleen in Espelervaart behoefte 
bestaat aan het formuleren van een wijkvisie. Het college is 
nu in gesprek met het wijkplatform over de wijze waarop 
hieraan invulling kan worden gegeven. 
 
Voor de centrumschilwijken ligt er een relatie met de 
participatietrajecten die in de komende jaren plaatsvinden 
vanwege de herstructurering. 
Actualisatie september 2018 
Ongewijzigd. 

Het college neemt de motie over. 
 

Simonse RO Ja 
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2016 10 
 
Motie 2016-10-10 
Integraal taalbeleid 

en taalplan 
(aangenomen) 

De verkenning naar de contouren van een integraal taalplan 
stagneert omdat er nog geen duidelijkheid is met 
betrekking tot de organisatie van volwasseneneducatie en 
beschikbaarheid van financiële middelen voor educatie 

vanuit de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB). Deze 
middelen zouden m.i.v. 2018 aanvankelijk geheel naar het 
gemeentefonds worden overgeheveld. Die operatie is echter 
voor niet nader aangegeven tijd uitgesteld. Dit betekent dat 
de gemeente Almere nog voor onbepaalde tijd als 
contact/centrumgemeente voor de uitvoering WEB is 
aangemerkt en dat die gemeente ook alle middelen 
ontvangt. Aan de besteding van die middelen moet een 
regionaal educatief beleidsplan ten grondslag liggen. 
Momenteel wordt aan dat regionale plan gewerkt door de 
betrokken Flevolandse gemeenten. 
 
Actualisatie november 2017: 
Anders dan aanvankelijk was aangekondigd, heeft het Rijk 
de WEB-middelen niet decentraal beschikbaar gesteld aan 
de gemeenten via het gemeentefonds. Het college had 
verwacht de middelen zelf beschikbaar te krijgen per 2018 
en daarmee haar eigen beleid te kunnen maken. De WEB-
middelen worden echter nog steeds aan contactgemeente 
Almere via een brede doeluitkering uitgekeerd en daardoor 
is een nieuwe Europese aanbestedingsronde voor de regio 
Flevoland noodzakelijk geworden voor de inkoop van het 
formele aanbod. Deze aanbestedingsprocedure is inmiddels 
voorbij. Dit leidt niet tot wijzigingen: ROC Friese Poort blijft 
aanbieder van het formele deel.  
Omdat we hierdoor gebonden zijn aan het Regionaal Plan 
en de daaruit voortvloeiende Raamovereenkomst met de 
aanbieder, is het college van mening dat een kader stellend 
taalbeleidsplan nu te prematuur is, omdat we nog niet zelf 
over de verdeling van de middelen gaan.  
Wel zijn we van plan in kaart te brengen wat er allemaal 
aan informeel en formeel aanbod op gebied van 
laaggeletterdheid, alfabetisering, informele en formele 
taalcursussen en taaltrainingen te vinden is in 
Noordoostpolder en die inventarisatie met u te delen.   
 
 
 

De motie uitvoeren met dien verstande dat eerst in de loop van 
2017 de contouren van een (kader stellend) taalbeleidsplan 
kunnen worden geschetst. 
 

Wijnants MO Ja 
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Het niet-formele aanbod blijven we via een subsidie aan 
Huis voor Taal, een samenwerkingsverband van de 
bibliotheek, Carrefour en ROC Friese Poort continueren. In 
de aanbesteding is verplicht gesteld dat de aanbieder actief 

samenwerkt en doorverwijst naar Huis voor Taal. We achten 
het wenselijk dat het informele deel stapsgewijs meer WEB-
middelen krijgt, aangezien dit deel laagdrempeliger en 
toegankelijker is. Dit hebben wij meegenomen in de 
aanbestedingsdocumenten. 
 
Actualisatie juni 2018: 
Anders dan aanvankelijk was aangekondigd, heeft het Rijk 
de WEB-middelen niet decentraal beschikbaar gesteld aan 
de gemeenten via het gemeentefonds. Het college had 
verwacht de middelen zelf beschikbaar te krijgen per 2018 
en daarmee haar eigen beleid te kunnen maken. De WEB-
middelen worden echter nog steeds aan contactgemeente 
Almere via een brede doeluitkering uitgekeerd en daardoor 
heeft er in 2017 een Europese aanbestedingsronde voor de 
regio Flevoland plaatsgevonden. Deze leidde niet tot 
wijzigingen: ROC Friese Poort blijft aanbieder van het 
formele deel.  
Omdat we hierdoor gebonden zijn aan het Regionaal Plan 
en de daaruit voortvloeiende Raamovereenkomst met de 
aanbieder, is het college van mening dat een kader stellend 
taalbeleidsplan nu prematuur is, omdat we nog niet zelf 
over de verdeling van de middelen gaan.  
Wel zijn we van plan in kaart te brengen wat er allemaal 
aan informeel en formeel aanbod op het gebied van 
laaggeletterdheid, alfabetisering, informele en formele 
taalcursussen en taaltrainingen te vinden is in 
Noordoostpolder en die inventarisatie met u te delen.  
  
Daartoe zal in 2018 eerst een bijeenkomst worden 
georganiseerd met alle (formele en informele) 
taalaanbieders, zodat we een totaalbeeld krijgen van al het 
aanbod, eventuele dubbelingen en mogelijkheden om beter, 
samenhangend, samen te kunnen werken. 
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Daarna zullen we, samen met de aanbieders en 
initiatiefnemers, een themabijeenkomst met de commissie 
Samenlevingszaken beleggen en de conclusies die te 
trekken zijn naar aanleiding van deze bijeenkomst, met de 

commissie Samelevingszaken delen. 
 
Actualisatie september 2018: 
Daartoe zal op 19 november 2018 een Themabijeenkomst 
met de commissie SLZ worden georganiseerd. Dan zullen 
alle (formele en informele) taalaanbieders bijeenkomen met 
de bedoeling een totaalbeeld te krijgen van al het aanbod, 
eventuele dubbelingen en mogelijkheden om beter, 
samenhangend, samen te kunnen werken en mensen door 
te verwijzen. De voorbereidingen voor deze avond zijn 
belegd bij het samenwerkingsverband Huis voor Taal, die 
we hierin een regierol willen toebedelen. 
 

2017 07 
 
Motie 2017-07-08a 
Jaarrekening door 
ontwikkelen P&C-
cyclus (aangenomen)             

Actualisatie november 2017:  
De komst van de nieuwe BBV leidt er toe dat de 
hoeveelheid voorstellen voor overheveling van budgetten 
zal toenemen. De reden hiervan is dat er een verschuiving 
plaats vindt van exploitatiebudgetten naar 
investeringsbudgetten voor de fysieke leefomgeving. Daar 
waar bij jaarbudgetten een volgend jaar uit een nieuw 
budget kan worden geput, is een investeringsbudget een 
vast en afgebakend budget voor een vast en afgebakend 
doel.  
 
Een andere belangrijke invloed factor is de onzekerheid in 
het sociaal domein. Op dit moment is het beeld dat die 
onzekerheid de afgelopen jaren kleiner is geworden. De 
informatie van de eigen organisatie is op orde en de 
informatie die van externe partijen wordt ontvangen wordt 
steeds beter. De verwachting is dat van het sociaal domein 
geen grote afwijkingen meer worden verwacht, hoewel er 
een onzekerheidsmarge blijft.  
 
Voor alle overige budgetten worden naar de laatste 
inzichten en informatie bij de decemberrapportage 
voorstellen gedaan om budget af te ramen, bij te ramen of 
over te hevelen. 
 

Gemeente Noordoostpolder werk continu aan 
(door)ontwikkeling van haar begrotingscyclus. Het doel is altijd 
om de raad zowel reactief als zo vroeg mogelijk en proactief te 
informeren over ontwikkelingen, waarbij er oog is voor het 
presenteren van een goede balans voor het totaal wat er reeds 
is uitgevoerd van de begroting en voor de doelstellingen 
waarvan wordt verwacht dat die nog gerealiseerd kunnen 
worden. Voor de najaarsrapportage en decemberrapportage 
2017 wordt bezien in hoeverre de verwachtingen ten aanzien 
van nog te realiseren doelen en de verwachtingen ten aanzien 
van doelen die niet in het begrotingsjaar kunnen worden 
gerealiseerd, scherper kunnen worden gesteld en vervat in 
voorstellen tot begrotingswijzigingen. 
 

Wijnants BFPC Ja 
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Actualisatie juni 2018 
De door ontwikkeling krijgt verder vorm door nieuw 
ingedeelde producten van de planning- en control cyclus in 
LIAS. Het eerst volgende document is de 

Voorjaarsrapportage 2018.  
 
Actualisatie september 2018 
De ontwikkeling van het digitaliseren van het op- en 
samenstellen en het presenteren van de producten uit de 
begrotingscyclus gaat onverminderd door. De begroting 
2019 – 2022 is doorontwikkeld in LIAS en de 
najaarsrapportage en decemberrapportage zullen voor het 
eerst in ook in een webversie beschikbaar komen. Over 
doelen die bij de begroting 2018 en afzonderlijke 
raadsvoorstellen zijn vastgesteld en in dit jaar niet zullen 
worden gerealiseerd in de mate waarin was voorzien, zal in 
de decemberrapportage overheveling van de budgetten 
worden voorgesteld.  
 

2017 07  
 
Motie 2017-07-10-F 
Statushouders 
(overgenomen) 

Actualisatie november 2017: 
Een eerste aanzet is gegeven op 13 september tijdens een 
symposium voor alle maatschappelijke partners waar de 
wens tot samenwerking nadrukkelijk is uitgesproken. Begin 
2018 informeren we u verder. 
Actualisatie juni 2018. 
Er is nog geen compleet programma voor alle inburgeraars 
maar wel ontwikkelingen die bijdragen aan de vorming van 
het programma. 

 Vluchtelingenwerk Noordoostpolder komt voor de 
zomer 2018 met een uitwerking van de begeleiding 
die zij bieden aan statushouders. In dat plan wordt 
nadrukkelijk aangegeven hoe de samenwerking 
met maatschappelijke partners als Carrefour en 
Mercatus wordt ingericht.  

 ROC Friese Poort onderzoekt de mogelijkheden om 
meer statushouders al tijdens het verblijf op het 
AZC te laten starten met inburgering. 

 Een groep jonge statushouders combineert 
inburgering met een MBO-1 opleiding en loopt 
daarvoor ook stage bij bedrijven in 
Noordoostpolder. De WerkCorporatie levert een 
belangrijke bijdrage bij het vinden van die stages. 

Motie uitvoeren. Het dictum van de motie sluit aan bij de door 
het college reeds ingezette lijn die begin 2018 zijn weerslag zal 
vinden in een concreet inburgeringsprogramma voor 
statushouders. 
 

Wijnants MO Ja 
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 Een andere groep statushouders volgt taalstages 
bij Mercatus, gemeente en binnenkort ook 
Carrefour. 

 Carrefour voert een project uit bij het AZC om 

statushouders te laten kennismaken met 
vrijwilligerswerk en zo ook met de samenleving 
van Noordoostpolder. 

Actualisatie september 2018: 
• In een vervolgoverleg met alle partners is in 

september afgesproken dat Vluchtelingenwerk 
regiehouder is vanaf het moment dat bekend 
is dat iemand vanuit het AZC in 
Noordoostpolder komt wonen. 

• Er komt een integrale intake waarbij gekeken 
wordt wat nodig is om te zorgen dat de 
nieuwkomer zo snel mogelijk zijn plaats vindt 
in onze samenleving 

• ROC en AZC Luttelgeest zijn in gesprek over 
doorlopend taalonderwijs van AZC naar ROC. 

 

2017 11 
 
Motie 2017-11-09F 
Bidbook 
Noordoostpolder 
(aangenomen)                        

Actualisatie juni 2018 
Er is overleg met de betrokken partners. Samen met het 
nieuwe college zal gekeken worden waar het bidbook aan 
moet voldoen en of deze aansluit bij de ambities vanuit het 
coalitieakkoord. 
 
Actualisatie september 2018 
We zijn met betrokken partners in gesprek over het 
vormgeven van gebiedspromotie 2.0. Daarin willen we meer 
verbinding tussen wonen, werken en recreëren zodat deze 
pijlers elkaar versterken. We bespreken en onderzoeken 
momenteel hoe deze verbinding beter kan worden gelegd 
en welke rol voor welke organisatie is weggelegd. Vanuit 
deze ‘aangepaste’ structuur worden t.z.t ook campagne(s) 
en middelen uitgewerkt. Het bidbook (of eigenlijk plan van 
aanpak gebiedspromotie) is hier onderdeel van.  

  
 

In de afgelopen jaren is er gericht werk gemaakt van 
gebiedspromotie onder de vlag van ‘Buitengewoon 
Noordoostpolder’. Met als doelgroepen toeristen en recreanten, 
nieuwe inwoners en ondernemers. Bovendien is ingezet op het 
versterken van het ambassadeurschap onder de eigen inwoners 
en ondernemers. Momenteel loopt de campagne ter 
gelegenheid van 75 drooglegging, met talrijke activiteiten. 
 
Het opstellen van een overall bidbook is een uitgelezen kans 
om onze gemeente attractief voor het voetlicht te brengen. Het 
college geeft er de voorkeur aan om dit bidbook gezamenlijk 
met haar partners vorm en inhoud te geven. Er is reeds sprake 
van gestructureerd overleg met deze partners, zoals STEP, 
BAN, OVG etc. Zo creëren we een gezamenlijk eindproduct, 
waarvoor draagvlak bestaat. 
 
Met betrekking tot de planning: het college presenteert in het 
eerste kwartaal van 2018 een uitgewerkt voorstel aan de raad 
voor de totstandkoming van dit bidbook. 
 

Van der Werff ADV Ja 
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2018 01 
 
Motie 2018-01-10a  
Schokland rapport 

Deltares 
(aangenomen) 

De onderzoeken zijn nog in uitvoering. De agrariërs vanuit 
het bodemdalingsgebied worden bij de uit te voeren 
onderzoeken direct betrokken en regulier in kennis gesteld 
over het verloop van deze onderzoeken.   

 

Gezamenlijk met de provincie en het Waterschap is er in 
inmiddels een gebiedsproces bodemdaling opgestart. Via dit 
proces wordt de vernattingsproblematiek onderzocht, de 
vernatting bij Schokland maakt hier onderdeel van uit. 

Daarnaast is gestart met een evaluatie van de hydrologische 
zone. Bij beide onderzoeken worden de aanbevelingen van 
Deltares meegenomen 

Haagsma RO Ja 

2018 02 
 
Motie 2018-02-15a 
Uitvoering 
duurzaamheidsprogra
mma. Gasloze 
bedrijfsgebouwen 

Deze onderzoeksvraag wordt op korte termijn voorgelegd 
aan het Netwerk Noordoostpolder energieneutraal 
 

Het college legt de onderzoeksvraag voor aan de deelnemers 
van het Netwerk Noordoostpolder energieneutraal. In dit 
netwerk zitten onder andere vertegenwoordigers van het 
bedrijfsleven. Gezamenlijk kan dan nagegaan worden welke 
mogelijkheden er zijn om gasloze nieuwbouw te realiseren, 
mede gelet op ieders rol en verantwoordelijkheid hierin. 
 

Simonse RO Ja 

2018 02 
 
Motie 2018-02-15b 
Stimuleren circulaire 
economie 
(aangenomen) 

In het eerstvolgende overleg met de provincie, naar 
verwachting in oktober,  zal dit punt aan de orde worden 
gesteld. 
 

De motie wordt overgenomen in die zin dat de gemeente niet 
zelf een prijsvraag uitschrijft maar onderzoekt of het 
prijsvraagelement onderdeel kan uitmaken van het provinciale 
programma Circulaire economie. 
Redenen: 

1. Het organiseren van de voorgestelde prijsvraag vraagt relatief 
veel inzet van gemeentelijke middelen en uren in relatie tot de 
verwachte opbrengst. Het opstellen van een prijsvraag is een 
arbeidsintensief traject, waarbij het ongewis is of de prijsvraag 
tot concrete, bruikbare uitkomsten leidt. 

2. De gemeente neemt actief deel aan het provinciale programma 
Circulaire economie uit de Omgevingsvisie. Doel van het 
programma is om Flevoland dé grondstoffenleverancier voor de 
circulaire economie te maken. De provincie startte hiertoe in 
2017  met een inventarisatie van kansrijke circulaire ketens in 
Flevoland. De gemeente neemt hier actie aan deel door 
ambtelijke inzet en draagt kansrijke ketens in Noordoostpolder 
aan. 
 

Simonse RO  Ja 
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Gelet op eerstgenoemde reden en in het kader van onze 
deelname aan het provinciale programma wordt onderzocht of 
het element van een prijsvraag zoals omschreven in de motie 
onderdeel kan uitmaken van het provinciale proces om te 

komen tot een meer circulaire economie in Noordoostpolder. 
 

2018 07 
 
Motie 2018-07-08a 
Externe inhuur 
(aangenomen) 

 De motie niet uitvoeren. 
Het is niet verstandig de organisatie vast te leggen op 10% 
externe inhuur.  

- Ongeveer 80% van de inhuurkrachten heeft 
baanzekerheid bij een eigen baas of is eigen baas en 
van de 20% die op payrollbasis werkt, is een groot 
deel student. Inhuurkrachten vergroten hun kans op 
een baan bij de gemeente. In 2017 zijn 18 
inhuurkrachten in dienst genomen. 

- 70% van de inhuur was gebaseerd op projecten en 
vacatures die we niet konden invullen. 

- De arbeidsmarkt wordt steeds krapper, dus het duurt 
langer voordat we deze ingevuld hebben. Om de 
continuïteit te borgen, wordt ingehuurd. 

- Op-, bij- en afschalen in capaciteit wanneer dat nodig 
is, maakt organisaties flexibel en wendbaar bij 
veranderende omstandigheden.  

- Onze inhuuruitgaven liggen in 2017 precies op het 
niveau van de benchmark die onder 91 gemeentes van 
gelijke inwonersklasse is gehouden, namelijk op 17%. 

Uitgangspunt blijft dat voor structureel werk een dienstverband 
wordt aangegaan, tenzij er reden is om af te wijken. En als dat 
zo is, dan gaan we daar zorgvuldig mee om. 
 

Van der Werff ADV Ja 
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2018 07 
 
Motie 2018-07-08b 
Garantiebanen 

(aangenomen)                                           

 De motie uitvoeren. 
Het jaarverslag kerncijfers personeel wordt vanaf 2018 
uitgebreid met een verantwoording op inzet garantiebanen en 
inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 

Van der Werff ADV Ja 

2018 07 
 
Motie 2018-07-10q  
Verhoging budget 
rekenkamercommissi
e (aangenomen) 

 De motie uitvoeren. 
College draagt er zorg voor het bedrag op te nemen in de 
begroting. Verantwoording voor het budget ligt bij de griffie. 

Van der Werff ADV Ja 

2018 07 
 
Motie 2018-07-10p 
Experimenteren 
bijstand 
(aangenomen) 

Actualisatie sept 2018 
Bij het ministerie van SZW is geïnformeerd naar de 
mogelijkheden om een eigen experiment te starten binnen 
de kaders van de Tijdelijk besluit experimenten 
Participatiewet. Het ministerie raadt dit af omdat de 
voorbereidingstijd van een experiment 6-9 maanden in 
beslag neemt. De eindrapportage van alle experimenten 
moet februari 2020 ingediend worden en dat betekend te 
weinig tijd om een experiment gedegen uit te voeren. 
 
Het is wel mogelijk om binnen de kaders van de wet een 
experiment uit te voeren. Momenteel wordt onderzocht voor 
welke doelgroepen een experiment zinvol zou kunnen zijn. 
Wij kijken daarbij nadrukkelijk naar de nieuwe integrale 
aanpak voor statushouders en/of de positie van 
alleenstaande ouders. Ervaringen van andere gemeenten 
met deze doelgroepen nemen we mee. In de loop van dit 
najaar komt het college met een concreet voorstel. 
 

Het college neemt de motie over met de mogelijkheid om niet 
een eigen experiment te starten maar aan te sluiten bij lopende 
experimenten. 
 

Wijnants MO Ja 
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2018 07 
 
Motie 2018-07-10j 
Innovatiefonds Zorg 

(aangenomen) 

 De motie uitvoeren. 
Omdat een zorginnovatiefonds past bij de ontwikkeling in de 
zorginstellingen om subsidies en inkoop meer te richten op de 
effecten, in plaats van op de activiteiten. Het fonds kan ingezet 

worden voor innovatie  
(procesverbetering is een normale opdracht die elke organisatie 
heeft) en concrete projecten die de zorg in Noordoostpolder 
vernieuwen. 
 

Uitdewilligen MO  Ja 

2018 07 
 
Motie 2018-07-10s 
Voorzien in Vastgoed 
voor sport/renovatie 
zwembad (VJR p. 20) 
(aangenomen) 

Actualisatie september 2018: 
In nauwe samenwerking met het Bosbad worden de 
verschillende scenario’s opgesteld waarbij functionaliteit, 
technische mogelijkheden en duurzaamheid variabelen zijn. 
Verwachting is dat in het eerste kwartaal 2019 een keuze 
aan de raad wordt voorgelegd. 
 

Motie wordt betrokken bij scenario-bepaling, hierin worden 
verschillende scenario’s onderzocht, van een kale renovatie tot 
vernieuwbouw. Het meest vergaande scenario dat uitgewerkt 
wordt betreft de motie van de raad om te onderzoeken of meer 
recreatieve functies toegevoegd kunnen worden zoals golfslag 
of een subtropisch paradijs.  
 

Haagsma MO Ja 

2018 07 
 
Motie 2018-07-09z 
Overname financiële 
dienstverlening GKB 
(overgenomen) 

Actualisatie september 2018: 
Er zijn gesprekken gevoerd met de GKB over de 
overgangsperiode en beëindiging van de relatie. De 
overgangsdatum is in goed overleg met de GKB gepland op 
1 juli 2019.  
De themabijeenkomst vindt plaats in oktober in plaats van 
september. Het memo wordt voor oktober naar de raad 
verstuurd. 

De motie uitvoeren.  
 

Uitdewilligen MO Ja 
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Deel II 
 
 
 
 

2015 04  
 
Motie 2015-04-17 
Gemeentelijk 
gasverbruik 

De uitkomsten van het onderzoek “Aardgasvrij gemeentelijk 
vastgoed” en de mogelijke uitvoeringsvarianten worden in 
het eerste kwartaal van 2018 ter besluitvorming aan de 
gemeenteraad voorgelegd.  Doel is om in 2018 te starten 
met de uitvoering van een duurzaam MJOP. (november 
2017). 
 

Actualisatie juni 2018: 
Het onderzoek “Aardgasvrij gemeentelijk vastgoed” en de 
mogelijke uitvoeringsvarianten is gereed en zal ter 
besluitvorming aan de gemeenteraad worden voorgelegd.  
 
Actualisatie september 2018: 
De uitvoering van de motie is opgenomen in het 
coalitieakkoord en perspectiefnota. Er is structureel 200.000 
euro per jaar opgenomen per 2019, dan zal ook gestart 
worden met de uitvoering. 
 

Het college onderzoekt of motie uitgevoerd kan worden.  
Het college heeft zorg over het gevraagde tempo en de kosten 
die gemoeid zijn met uitvoering van deze motie. Dit onderzoekt 
het college nu eerst. Nadat hierover duidelijkheid is, komt het 
college zo nodig met een kredietvoorstel voor het uitvoeren van 
deze motie. 

 

Simonse RO Nee 

2018 07 
 
Motie 2018-07-10k 
Participatiewet 
arbeidsgerechtigden 
(pers. Pag. 44) 
(aangenomen) 

Actualisatie september 2018. 
Via de griffie is een brief verstuurd naar de Tweede Kamer 
waarin het standpunt van de gemeente is toegelicht. 
Inmiddels heeft de staatssecretaris bekend gemaakt dat het 
plan voor de invoering van loondispensatie niet door gaat. 
Mensen met een arbeidsbeperking blijven het minimumloon 
verdienen en de werkgevers ontvangen loonkostensubsidie.  
 

De motie uitvoeren 
 

Wijnants MO Nee 

 


