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Deel I 

nog in uitvoering zijnde moties 

2019-07 
 
Motie 2019-07-16k 
Centraal 
verzamelpunt 
geschiedenis van 
Noordoostpolder 

Actualisatie mei 2020: 
Door andere werkzaamheden is hier enige vertraging in 
ontstaan.  We gaan de komende periode in overleg met alle 
betrokken partijen, waarna een advies opgesteld wordt. 
 
Actualisatie oktober 2020: 
Een eerste verkenning voor een centraal verzamelpunt 
geschiedenis levert op dat aansluiten bij het gemeentelijk 
archief niet wenselijk en mogelijk is. Aansluiting bij een 
eventueel nieuw Cultuurgebouw lijkt meer voor de hand te 
liggen. Pas in 2021 worden daar de eerste inzichten van 
bekend. Het is goed het onderzoek naar een verzamelpunt 
daar bij te betrekken.  
Momenteel huurt het Cultuurhistorisch Centrum  een eigen 
ruimte in  het Cultuurbedrijf Noordoostpolder. In de 
tussentijd vinden Cultuurhistorisch Centrum, Canon de 
Noordoostpolder, bibliotheek, museum Nagele en andere 
erfgoedinstellingen elkaar op activiteitenniveau en is hun 
website is operatief. 
 
Actualisatie mei 2021: 
Na de zomer 2021 zullen we de raad over de eerste 
inzichten kunnen informeren. 
 

In 2020 onderzoeken we of en zo ja, hoe en verzamelpunt over 
de geschiedenis van Noordoostpolder vormgegeven kan 
worden. Dit doen we in overleg met betrokken partijen. We 
houden daarbij rekening met onze wettelijke taak in 
archiefbeheer. We zijn daarnaast ook bezig met een 
Werelderfgoedcentrum. Daar willen we straks het verhaal van 
de polder gaan vertellen. Dit betrekken wij ook bij het 
onderzoek. 
 

Westmaas MO 

2021-03 
 
Motie2021-02-10 
Onderzoek 
verdubbeling N50 

Actualisatie mei 2021: 
In het aan u verstrekte collegestandpunt is verwoord dat  
we u na het flevocorridoroverleg van 20 mei verder zullen 
informeren. 
 

De resultaten van het onderzoek naar de kosten van de 
verdubbeling van de N50 tussen Kampen Zuid en 
Hattemerbroek worden eind april  in concept opgeleverd en 
besproken in het flevocorridor overleg, waarschijnlijk medio 
mei.  
  
In dit overleg zal u motie aan de orde gesteld worden teneinde 
draagvlak te verkrijgen voor een uitbreiding van de raming 
voor het gedeelte Kampen – Ramspol.  
  
De uitkomsten van dit overleg zullen terug gekoppeld worden 

Simonse RO 
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aan de raad.  
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Deel II 

moties die sinds de laatste rapportage in oktober 2020 zijn uitgevoerd/afgehandeld 
 

2020-05 
 
Motie 2020-05-22   
GL 
Goed internet op AZC 

Actualisatie oktober 2020: 
Begin september 2020 gaf de directie van het AZC 
Luttelgeest aan eerst de verbinding van 200 Mbit naar 300 
gebracht te hebben. Om daar echt meer mee te kunnen is 
aansluiting op JN4 (Justitie Net 4) nodig. Men was daar in 
september nog mee bezig. De exacte opleverdatum was bij 
het AZC niet bekend. De helft van de infrastructuur voor 
JN4 ligt er, de andere helft moet nog worden aangesloten 
maar daarvoor moet er eerst een straalverbinding worden 
getest. 
Helaas is er geen planning afgegeven. 
 
Actualisatie mei 2021: 
 
Er is een grote ICT inzet geweest t.a.v. verbetering van het 
internet. Eind april 2021 zijn de installatiewerkzaamheden 
afgerond en beschikt de locatie Luttelgeest over 75 
geïnstalleerde TP links inclusief een externe antenne. De 
directie van het AZC geeft aan dat de resultaten positief zijn 
en dat “Wifi-taskforce” voor de locatie Luttelgeest als 
succesvol afgerond kan worden. 
  
Dit houdt in dat 75 woningen voorzien zijn van een 4G 
netwerk. Dit netwerk, speciaal voor scholieren en andere 
lesgebruikers is beschikbaar van 08.00 tot 18.00 uur. 
Dit is, zeker voor de scholieren, een prima oplossing.  
Naar verwachting zal het een positief effect hebben op de 
andere woningen, omdat er meer bandbreedte voor hun 

beschikbaar komt. Probleem blijft wel dat voor de avond en 
nacht de oude situatie van kracht blijft. Volgens het AZC is 
er op dit moment niet meer mogelijk. 
 
We gaan er, zonder tegenbericht, van uit dat hierbij 
voldoende is voldaan aan de motie en deze is afgehandeld. 
 
 

Door de griffie is al gehoor gegeven aan punt 4. Zeker als het 
gaat om de Wifi-verbinding op de basisschool De Wissel voelt 
het college zich extra verantwoordelijk om de ontwikkelingen te 
volgen. Voor het overige ziet het college dit primair als 
verantwoordelijkheid van het COA, maar gelet op het belang 
van een goed contact met ‘de buitenwereld’ voor deze 
inwoners, doet het college dat ook voor de overige bewoners. 
De directie van het AZC Luttelgeest heeft aangegeven dat 
uiterlijk eind augustus (dus nog vóór de start van het nieuwe 
schooljaar) de aansluiting op Justitienetwerk 4 is gerealiseerd. 
Dit moet zorgen voor een aanzienlijk stabieler netwerk. De 
directie van het AZC meldt ons wanneer dit is gerealiseerd en 
welke verbetering hiermee is opgetreden. Wij zullen de raad 
daarover informeren. 

Westmaas MO 
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2020-06 
 
Motie 2020-06-14za 
VVD  
Onderhoud 
gemeentelijke 
buitenwegen 

Actualisatie oktober 2020: 
Als gevolg van de coronacrisis heeft het nieuwe GVVP 
vertraging opgelopen. Er zijn dus nog geen kaders 
vastgesteld. Ook heeft er geen integrale afweging kunnen 
plaatsvinden ten aanzien van  de investeringen op grond 
van het GVVP. Het GVVP wordt begn 2021 verwacht. 
 
Actualisatie mei 2021: 
In de commissie Woonomgeving van mei 2021 staat de 
keuzenota mobiliteitsvisie op de agenda. De planning is dat  
de keuzenota ter besluitvorming aangeboden wordt bij de 
raadsvergadering van 7 juni. Daarna zal aan het college de 
mobiliteitsvisie worden voorgelegd met het verzoek tot 
vrijgave voor ter inzage legging. Na de ter inzagelegging zal 
de mobiliteitsvisie na de zomer ter besluitvorming aan de 
raad worden voorgelegd.  
De mobiliteitsvisie heeft een tijdshorizon tot ongeveer 2050. 
Direct na de besluitvorming over de mobiliteitsvisie wordt 
het mobiliteitsplan (het nieuwe GVVP met een tijdshorizon 
tot 2030) opgesteld en ter besluitvorming aan de raad 
aangeboden. Direct na het mobilteitsplan wordt ook het 
uitvoeringsprogramma ter besluitvorming aan het college 
aangeboden zodat de in het uitvoeringsprogramma 
benoemde projecten meegenomen kunnen worden in de 
Perspectiefnota 2023-2026. 
 

Het college deelt de mening van de aangenomen motie. Smalle 
wegen in het buitengebied in combinatie met het feitelijke 
gebruik van de weg kunnen zorgen onveilige situaties en 
schades aan de wegen en haar bermen. Verbreding van deze 
wegen is mogelijk door de bermen te verharden met 
grasbetontegels of bermbeton.  In het nader uit te werken 
GVVP zullen de kaders opgesteld worden voor het verbreden 
van de wegen Het verdient de voorkeur om het verbreden van 
de wegen zoveel mogelijk te combineren met het uitvoeren van 
groot wegenonderhoud. Het uitvoeren van deze maatregel 
moet wel gefinancierd worden. De integrale financiële afweging 
hiervoor wordt meegenomen bij het opstellen van de 
programmabegroting. 

Simonse RO 

2020-10  
 
Motie 2020-10-10e:  
Woonvisie - 
Afspraken 
inbreidings- en 
bouwlocaties 

Actualisatie mei 2021: 
Bij inbreidings- en uitbreidingsplannen houdt het college 
rekening met verschillende doelgroepen. Jaarlijks maakt het 
college een overzicht van de woningbouwplannen en 
monitort de woningmarkt. Dit deelt het college met de raad. 
Bij het aanbieden van de ontwikkelperspectieven (najaar 
2021) krijgt de raad een overzicht van de dan 
bekende/gewenste ontwikkelplannen en bijhorende 
woningbouwprogrammering. 
 

Bij inbreidings- en uitbreidingsplannen houdt het college 
rekening met verschillende doelgroepen. Jaarlijks maakt het 
college een overzicht van de woningbouwplannen en monitort 
de woningmarkt. Dit deelt het college met de raad. 

Uitdewilligen RO 

2020-10 
 
Motie 2020-10-10f:  
Woonvisie, Collectief 
Particulier 
Opdrachtgeverschap 

Actualisatie mei 2021: 
We hebben jaarlijks overleg met dorpsbelangen en 
wijkbesturen waarin we dit onderwerp meenemen.  
 
 

Op dit moment is het college met alle bekende CPO-groepen in 
gesprek. Vanuit hun behoefte en wens wordt gekeken naar een 
geschikte locatie. Ruimte voor CPO nemen we ook mee in het 
ontwikkelperspectief. We hebben jaarlijks overleg met 
dorpsbelangen en wijkbesturen waarin we dit onderwerp 
meenemen. 

Uitdewilligen RO 
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2020-10  
 
Motie 2020-10-10g: 
Woonvisie - Erfpacht 

Actualisatie mei 2021: 
Begin dit jaar is gevraagd de starterslening snel te 
evalueren. Het college heeft dit opgepakt en aangegeven 
dat dit consequenties heeft voor de motie erfpacht. Dit 
wordt opgepakt in 2022. 

De motie wordt  in 2021 opgepakt. Voor eind 2021 wordt u 
over de resultaten geïnformeerd. 

Uitdewilligen RO 

2020-10  
 
Motie 2020-10-11: 
Verstrekken 
mondkapjes voor 
minima in 
Noordoostpolder 

Actualisatie mei 2021: 
Met het verstrekken van het collegestandpunt is tevens 
ingegaan op de wijze waarop we invulling hebben gegeven 
aan de motie. 

Nadat de regering begin oktober het dringende advies heeft 
gegeven om een mondkapje te dragen in winkels en andere 
openbare gebouwen, hebben wij voor de minima middelen ter 
beschikking gesteld. De voedselbanken hebben direct contact 
met deze doelgroep. Daarom hebben zowel de voedselbank 
NOP als de Stichting Samen Zijn We Er Voor Elkaar € 1.000 
ontvangen voor het aanschaffen van mondkapjes om bij het 
afhalen van een voedselpakket uit te delen aan de mensen die 
dat echt nodig hebben. 
Beide voedselbanken hebben dit meteen opgepakt en zelf 
adequate mondkapjes voor hun klanten aangeschaft. 
Daarnaast zijn er in onze gemeente inmiddels meerdere 
initiatieven om mondkapjes te maken en te verspreiden, zoals 
het AZC en het Vrouwencentrum. Zij vinden zelf enthousiaste 
makers en afnemers. 
Voor alle inwoners geldt dat als zij om redenen naar het 
gemeentehuis moeten komen en zelf geen mondkapje hebben 

dit aan de balie beschikbaar wordt gesteld. 
Wij zijn van mening dat het verstrekken van mondkapjes 
hiermee voldoende gefaciliteerd wordt. 
 

Uitdewilligem MO 

2020-11 
 
MOTIE 2020-11-10 
CU-SGP Nuance in 5G 
(aangenomen) 
 

Actualisatie mei 2021: 
Indien er nieuwe ontwikkelingen zijn, zullen we de raad 
daarover informeren 
 
 

De raad heeft middels een brief haar zorgen kenbaar gemaakt 
aan het kabinet. We wachten de reactie van het kabinet af en 
komen er dan verder op terug. 

Haagsma MO 

2020-11 
 
Motie 2020-11-12a:  
Verzachting effecten 
bezuinigingen en 
corona-effecten 

Actualisatie mei 2021: 
De tussen het college en de raad afgesproken proces om tot 
invulling van de motie te komen heeft geleid tot een 
raadsvoorstel. 10 mei wordt dit raadsvoorstel door de raad 
behandeld, waarbij de definitieve keuzen worden gemaakt 
voor de te verzachten effecten van bezuinigingen. In de 
commissie BFE is geadviseerd het raadsvoorstel aan de 
raad voor te leggen en naar behoefte te amenderen. 
 

Voor de raadscommissie BFE staat op de agenda van zeven 
december 2020 het onderwerp 'Procesvoorstel dekking 
bezuinigingen'. Dit procesvoorstel is een eerste aanzet naar het 
invulling geven aan de motie. 

Wijnants BFPC 

2020-11 
 
Motie 2020-11-12b 

Actualisatie mei 2021: 
Deze motie in vervlecht met de motie verzachting effecten 
bezuinigingen en Corona-effecten. Voor het uitvoering 

Voor de raadscommissie BFE staat op de agenda van zeven 
december 2020 het onderwerp 'Procesvoorstel dekking 
bezuinigingen'. Dit procesvoorstel is een eerste aanzet naar het 

Simonse BFPC 
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Bezuiniging 
verduurzaming 
gemeentelijke 
gebouwen 

geven van deze motie wordt daarom verwezen naar de 
tekst bij motie 2020-11-12a: verzachten effecten 
bezuinigingen en Corona-effecten. 

invulling geven aan de motie. 

 


