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Moties/amendement 
 

Aan- of 
overgenomen 

Portefeuillehouder Advies collegestandpunt 

Raad 5 juli 2021    

    

MOTIE 2021-07-16-a 
Weekendopening voor inloop Bouwerskamp 
 
overwegende dat 
1. inwoners met een ggz-problematiek baat hebben bij een vaste 
structuur; 
2. gemeenten te maken hebben met de uitvoering van de wet Verplichte 
geestelijke gezondheidszorg; 
3. gemeenten in Flevoland samenwerken aan een sluitende keten voor de 
zorg voor mensen met verward gedrag; 
4. in de perspectiefnota staat dat we een sluitende aanpak organiseren 
voor mensen met verward gedrag door samenwerking in de keten; 
5. problemen voor deze doelgroep zich in het weekend opstapelen door 
eenzaamheid, depressieve gevoelens en overbelasting van de 
mantelzorg. 
 
verzoekt het college  
1. Onderzoek te doen naar de mogelijkheden van het organiseren voor 

de doelgroep ggz; 
2. na de zomer aan de raad de keuzes voor te leggen, incl. de kosten 

voor de weekendopening; 
3. deze kosten, na besluitvorming raad, te verwerken in de begroting. 

Aangenomen Uitdewilligen Het college voert de motie als volgt uit: 
 
Wij gaan deze motie uitvoeren. In het najaar van 
2021 ontvangt de raad een voorstel met scenario’s 
en kosten voor de weekendopenstelling van de 
Bouwerskamp. Op basis hiervan kan een afweging 
gemaakt worden. 

    

MOTIE 2021-07-16-b 
Eerdere borstkankerdiagnose voor 40 vrouwen in onze gemeente 
 
overwegende dat 
1. in Nederland 1 op de 7 vrouwen borstkanker krijgt. Het 
bevolkingsonderzoek is bedoeld om borstkanker zo vroeg mogelijk te 
ontdekken. De kans op een succesvolle behandeling is dan groter. Ook is 
vaak een minder ingrijpende behandeling nodig. 
2. dat ongeveer 1 miljoen vrouwen vanaf vijftig jaar in Nederland van deze 
voorziening gebruik maken, en in Noordoostpolder het 
opkomstpercentage voor het onderzoek ca. 80% bedraagt; 

Aangenomen Uitdewilligen Ter uitvoering bij de griffie 
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3. dat de staatssecretaris voor volksgezondheid heeft besloten de 
tijdsinterval voor het periodiek borstonderzoek voor vrouwen tijdelijk te 
verlengen van tweejaarlijks naar driejaarlijks; 
4. dat als reden hiervoor is vermeld dat gedurende een groot deel van de 
periode van onze Perspectiefnota (2022-2025) niet mogelijk is landelijk 
consequent aan de termijn van twee jaar te kunnen voldoen; 
5. in onze gemeente preventie het onderliggend beleidsuitgangspunt is 
onder het programma Krachtig Noordoostpolder in de Perspectiefnota en 
Begroting 2022-2025; 6. dat in Noordoostpolder door dit landelijke beleid 
(berekend op basis van incidentiegegevens 2020 en 2019) 40 vrouwen 
een jaar later hun diagnose zullen krijgen 
 
Verzoekt de griffie 
Deze motie toe te sturen aan de staatsecretaris van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport en de vaste kamercommissie voor VWS 
 

    

MOTIE 2021-07-16c 
Informatievoorziening Jeugdzorg NOP 
 
overwegende dat 
1. de jeugdzorg in 2015 is overgedragen aan de gemeenten en de 
jeugdzorg sindsdien meer geld kost dan ontvangen wordt vanuit het rijk; 
2. de Perspectiefnota is aangepast na toezegging van extra middelen voor 
de jeugdzorg voor het jaar 2022 en de middelen voor 2023 en verder op 
de formatietafel ter bespreking komen; 
3. het jeugdzorgbeleid in 2019 in de Noordoostpolder is herzien en 
vastgesteld en sindsdien budgetplafonds zijn ingesteld bij de 
jeugdzorgaanbieders (10 in totaal); 
4. bij het bereiken van de budgetplafonds jeugdigen op de wachtlijst 
komen, waarbij de wachttijden (deels) bekend zijn, maar de omvang van 
de wachtlijsten onbekend zijn bij de gemeente; 
5. de omvang van de wachtlijsten en definitie ervan pas echt inzichtelijk 
wordt na de nieuwe aanbesteding voor de jeugdzorg per 2022, 
 
verzoekt het college 
1. in de komende begroting 2022-2025 in het programma Krachtig 
Noordoostpolder een doel en indicator toe te voegen voor 
wachttijden/wachtlijsten in de jeugdzorg; 

Aangenomen Simonse Het college voert de motie als volgt uit: 
 
Het college zal deze motie gewijzigd uitvoeren.  
Twee keer per jaar wordt de gemeenteraad 
geïnformeerd middels de Rapportage Jeugdhulp 
Noordoostpolder. Ook de wachttijden en -lijsten 
maken hier onderdeel van uit. Deze informatie 
vragen we maandelijks op bij onze  (JGGZ) 
aanbieders. Wachttijd en -lijstinformatie moet in de 
juiste context worden geanalyseerd. Om deze reden 
wordt de duiding van deze informatie dan ook 
opgenomen in de reguliere rapportage. 
Wanneer uit de analyse blijkt dat meer inzet 
wenselijk is, wordt de raad hierover geïnformeerd.  
 
Een los doel/indicator toevoegen aan de begroting 
2022 - 2025 heeft geen meerwaarde, omdat een 
cijfer zonder duiding een foutief beeld kan geven. Er 
zijn diverse mechanismen (verhouding wachttijd – 
bereiken budgetplafond voor specifieke aanbieder) 
waardoor de theoretische en werkelijke wachttijden 
kunnen verschillen. 
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2. gezien de urgentie reeds in augustus 2021 de omvang en oorzaak van 
de wachttijden en wachtlijsten bij onze aanbieders binnen de jeugdzorg 
(per discipline) in kaart te brengen én op basis hiervan met een 
informatienotitie te komen naar de raad over de aanpak voor de rest van 
2021; 
3. bij het opstellen van de informatienotitie reeds te betrekken hoe 
gedurende de wachttijd al in 2021 (preventieve) welzijnsinzet is te plegen 
voor deze jongeren om verergering van de problematiek te voorkomen. 

    

MOTIE 2021-07-16i 
Mobiel cultureel podium 
 
overwegende dat 
1. volgens het coalitieakkoord 2018-2022 cultuur belangrijk is voor 
Noordoostpolder; 
2. veel inwoners van Noordoostpolder cultureel actief zijn of genieten van 
het culturele aanbod; 
3. er in juli 2020 met een ruime meerderheid een motie is aangenomen 
om de mogelijkheden van de realisatie van een podium op De Deel te 
onderzoeken; 
4. inmiddels blijkt dat binnen de culturele sector een voorkeur is voor een 
mobiel podium; 
5. het voordeel van een mobiel podium is dat deze in heel 
Noordoostpolder kan worden gebruikt. 
 
verzoekt het college 
1. in samenspraak met het Cultuurbedrijf invulling te geven aan de wens 
van een mobiel podium voor muziekoptredens, theatervoorstellingen en 
andere culturele uitingen; 
2. deze wens te vertalen in een plan van aanpak over het gebruik van dit 
mobiele podium 
 

Aangenomen Haagsma Het college voert de motie als volgt uit: 
 
Het college zal na het zomerreces opnieuw 
onderzoek doen naar de uitvoerbaarheid van de 
motie. 
 

    

MOTIE 2021-07-20 
Onderhoud aan erftoegangswegen vanuit uitvoeringsplan wegen 
 
overwegende dat 
1. de wegen bij de inrichting van de Noordoostpolder zijn ingericht voor de 
toen geldende verkeersomvang en verkeersintensiteit; 

Aangenomen Simonse 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 



 
 
 

4 

 

2. er in het huidige beleidsplan openbare ruimte 2014-2024 staat dat 
wegen in het landelijk gebied die geschikt moeten zijn voor meer en 
zwaarder (landbouw-)verkeer waar mogelijk een minimale 
verhardingsbreedte van 4,50 meter met daarbij een bermverharding 
(grasbetonkeien of betonstrook); 
3. de keuzenota Mobiliteitsvisie 2050 een richtinggevend document is 
m.b.t, welke keuze en richting de infrastructuur er voor de langere termijn 
uit komt te zien; 
4. de gemeente daarnaast een uitvoeringsplan wegen heeft met een 
bijbehorende onderhoudsplanning; 
5. niet alle wegen tegelijk voor groot onderhoud en verbreding in 
aanmerking komen; 
6. er gesprekken zijn gevoerd met bewoners van de wegen die in 2020-
2021 voor groot onderhoud in aanmerking komen of is uitgevoerd; 
7. er in die gesprekken is aangegeven dat de betreffende wegen, vanuit 
het vastgestelde intensieve gebruik, in aanmerking komen voor een 
aangepast dwarsprofiel en inrichting (verbreding, bermbeton, open 
profielblokken); 
8. in 2020, ondanks de onveilige situatie, aan het Ankerpad in Espel er 
geen aanpassing is uitgevoerd, omdat er onvoldoende budget 
beschikbaar was; 
9. in 2021 bij het uit te voeren groot onderhoud aan o.a. de Prof. 
Brandsmaweg is aangegeven dat de situatie aan deze weg zodanig 
onveilig is, dat een aanpassing aan de weg zou moeten worden 
uitgevoerd maar onvoldoende budget beschikbaar is. 
 
verzoekt het college 
1. de raad te informeren welke erftoegangswegen via prioritering in de 
Noordoostpolder vooruitlopend op de Mobiliteitsvisie in aanmerking 
komen voor passende maatregelen voor de verkeersveiligheid d.m.v. 
bermbeton, bermverharding; 
2. om in 2021 aan wegen, waar door onvoldoende budget de 
aanpassingen niet zijn uitgevoerd, of zouden worden uitgevoerd, dit 
alsnog uit te voeren om de veiligheid op deze wegen te verbeteren; 
3. hier incidenteel budget voor vrij te maken uit de algemene reserve; 
4. het uitvoeren en het verbeteren van de wegen voor de 
verkeersveiligheid, onder de post van onderhoud buitenwegen mee te 
nemen, zodat het verbeteren van de veiligheid en het onderhoud aan 
erftoegangswegen, gelijktijdig kan worden uitgevoerd; 

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). 
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5. voor onderhoud aan de buitenwegen, jaarlijks € 250.000 extra in de 
begroting op te totdat het uitvoeringsprogramma vanuit de Mobiliteitsvisie 
is vastgesteld; 

 


