
 

 

 

 

 

 

Fractie: PVDA-GL 

Naam: R. van der Velde 

Onderwerp: Diverse vragen 

Datum indiening vragen: 21-9-2017 

 

 

Vragen: 

 

1. Er is een motie taalplan aangenomen. Wat is de status van de uitvoering van het 

dictum (let op impliceert veel). 

Antwoord 

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 loopt momenteel.  

Omdat we daardoor gebonden zijn aan het Regionaal Plan en de daaruit 

voortvloeiende Raamovereenkomst met de aanbieder, is het college van mening 

dat een kaderstellend 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.   

 

2. Controle veeteelt bedrijven. Wil  het college de fractie rapport doen over de aard, 

inhoud, aantal en frequentie van de veehouderijcontroles in de periode 2014-2017. Dit 

naar veiligheid en dierenwelzijn. 

Antwoord 

De OFGV controleert voor ons college op de naleving van de milieuwetgeving. 

Een snelle scan in het workflowsysteem leert dat er in de periode 2014-2017 

70 controles zijn gedaan. De indruk is dat er meer controles hebben 

plaatsgevonden. Hiervoor zal echter een diepere analyse moeten 

plaatsvinden. Dat is een specifieke opdracht dan naar de OFGV en zal leiden 

tot veel ambtelijke uren en kosten.  

De Wet milieubeheer richt zich op regelgeving op het gebied geluid, bodem, 

lucht en algemene voorschriften zoals bijvoorbeeld het regelmatig laten 

keuren van een cv ketel of brandstof-, of propaantank. 

Frequenties zijn afhankelijk van de aangevraagde activiteiten, in zijn 

algemeenheid ligt de frequentie op eens in de vijf tot zeven jaar. 

Specifiek op het gebied veiligheid of dierenwelzijn heeft de OFGV geen 

bevoegdheid of mandaat van de gemeente Noordoostpolder. Toezicht op 

dierenwelzijn ligt bij de Voedsel- en Waren Autoriteit (nVWA.) 

 

 



3. De fractie wil op korte termijn inzicht in de stand van zaken omtrent jeugdzorg: 

voldoende budget, wachtlijst, klachten, patiëntenstop etc.? Dit om als raadslid te 

weten c.q. te kunnen monitoren en beoordelen. Dit n.a.v. berichten in de landelijke 

pers. 

Antwoord 

In overleg met de griffie zal tijdens de tafeltjesmarkt op 30 oktober tijdens 

een aparte presentatie, informatie worden gegeven over de huidige stand van 

zaken omtrent de jeugdzorg. 

 

4. Thuiszorg. De fractie wil van de wethouder weten of er ook hier problemen in 

gemeente zijn tussen zorgverzekeraars en patiënten/klanten; dit in het bijzonder op 

de financieringstaak voor thuiszorg van de zorgverzekeraars. 

Antwoord 

De klantmanagers Wmo hebben geen signalen van cliënten ontvangen, dat de 

zorgaanbieder een cliëntenstop hanteert voor het leveren van wijkverpleging 

omdat de zorgverzekeraar de mogelijke extra zorg niet wil uitbetalen aan de 

zorgaanbieder. Ook de wijkverpleegkundigen die deel uitmaken van de 

DOEN! teams zijn gevraagd of zij dit probleem herkennen. Zij geven ook aan 

geen signalen van cliënten te hebben ontvangen, dat er tussen cliënten en 

zorgverzekeraars problemen zijn. De wijkverpleegkundigen hebben de 

geluiden over een cliëntenstop gehoord maar dit speelt voor zover hun 

bekend niet bij hun organisatie in gemeente Noordoostpolder. 

 

5. De dak- en thuislozenopvang zit aan hun tax en dat heeft vervelende gevolgen: te 

weinig plek. En is het college bekend dat er misbruik wordt gemaakt van toenemende 

vraag naar kamers en er prijzengevraagd worden van 517 euro in Emmeloord? Wat 

ziet college als haar taak in deze, wat weet zij en doet zij of gaat doen. 

 

Antwoord 

Het college is zowel bekend met knellende opvangcapaciteit als met de 

stijgende huurprijzen voor kamers. Recent is een capaciteitsonderzoek 

uitgevoerd door onderzoeksbureau HHM naar de maatschappelijke opvang in 

Flevoland. Uit dit onderzoek bleek dat er in Flevoland niet altijd voldoende 

plekken beschikbaar zijn in de maatschappelijke opvang. Naar aanleiding van 

het capaciteitsonderzoek is begin 2017 een projectleider huisvesting 

maatschappelijke opvang begonnen. In juni van dit jaar heeft de 

projectleider een plan van aanpak gepresenteerd. De uitwerking van dit plan 

wordt regionaal aangepakt en momenteel uitgewerkt.  

 

Als onderdeel van dit plan is er in Noordoostpolder een extra noodbed 

gecreëerd voor personen die verward gedrag vertonen. Daarnaast komt er dit 

najaar een extra gezinsopvang plek buiten de reguliere opvang. Ook wordt er 

extra ingezet op de juist begeleiding (trajecten) binnen de maatschappelijke 

opvang om toe te werken naar een duurzame oplossing zodat mensen niet 

(met regelmaat) terugvallen naar de maatschappelijke opvang. Tevens zullen 

zowel de regionale projectleider als de gemeente (in het kader van de 

prestatieafspraken) het gesprek met Mercatus aangaan over de 

noodzakelijkheid om woningen beschikbaar te stellen. 
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