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2014 
 
Notulen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Dronten, gehouden op 
woensdag 27 november 2014 om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis te 
Dronten. 
 
Aanwezig zijn: 
de heer A.B.L. de Jonge, voorzitter; 
de heer J.N. Ammerlaan, mevrouw Y.H. den Boer-Schwagermann, de heren J. den Boer, 
J.F. Bongers, mevrouw I. Bouwers, de heer C.P.M. Hermus, mevrouw mevrouw N.G. van 
der Klis-Hovius, de heren J. Klopman, J.L. Kodde, mevrouw I.A. Korting, de heren S.J. Lap, 
R. de Maaijer, K. Mol, J. Oosterveld, mevrouw M.T.C. Plasschaert-Teeuwisse, de heren 
B. Rosing, A.J. Schuuring, mevrouw C.H. Sijtsma-van Nieuwkerk, mevrouw G.M.M. Stoker-
Dol, S.H.S. Stoop-Aszink, de heren K. Tietema, P.L.A. Vermast, P.C. van Voorst, R. Yazir, 
F.E.G. Zomerman, raadsleden; 
mevrouw A.C Visser-Teeuwen, griffier; 
de heren: A. van Amerongen, P. van Bergen, P.C.J. Bleeker en J.Ph. Engelvaart, 
wethouders. 
 
Afwezig zijn: mevrouw L.L. Hillebregt-de Valk, mevrouw J.G.M. van der Meulen en mevrouw 
M.A. Witteveen-Rigterink. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Niet in de notulen opgenomen voorstellen zijn zonder (noemenswaardige) beraadslagingen 
en zonder hoofdelijke stemming door de raad aangenomen. 
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Niet weergegeven besluiten zijn genomen conform de voorstellen van burgemeester en 
wethouders. 
1.  Opening, agenda, notulen en mededelingen 
1a.  Opening 
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Ook de gasten van 
de raad, belangstellenden op de tribune en leerlingen van het Ichthus College worden 
welkom geheten. 
 
1b. Vaststellen agenda  
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
1c.  Vaststellen openbare notulen d.d. 30 oktober 2014 
1d.  Vaststellen openbare notulen d.d. 6 november 2014 
Er zijn geen wijzigingsvoorstellen ingediend. Beide verslagen worden in overeenstemming 
met de concepten vastgesteld. 
 
1e.  Vaststellen openbare besluitenlijst d.d. 30 oktober 2014 
1f.  Vaststellen openbare besluitenlijst d.d. 6 november 2014 
De besluitenlijsten worden ongewijzigd vastgesteld. 
 
1g. Mededelingen 
Mevrouw Visser deelt mee dat bericht van verhinderen is ontvangen van mevrouw 
Witteveen, mevrouw Hillebregt. 
Mevrouw Stoop meldt dat mevrouw Van der Meulen later zal komen. 
 
2.  Ingekomen brieven aan de raad 
Nr. 2. Een brief d.d. 15-10-2014 van de Nationale Ombudsman betreffende 
klachtbehandeling door gemeenten. 
Mevrouw Den Boer geeft aan dat de ombudsman in de brief aankondigt in de periode 
oktober-november langs te komen om met de klachtenbehandelaars van gedachten te 
wisselen. Heeft dat bezoek plaatsgevonden? Als dat zo is, kan de raad daarvan het verslag 
krijgen? 
De voorzitter antwoordt dat hij de Nationale Ombudsman niet heeft mogen begroeten. 
Zodra hij er is, krijgt de raad daarvan bericht. 
Nr. 5. Een brief d.d. 22-10-2014 van het college betreffende septembercirculaire 2014 
algemene uitkering Gemeentefonds. 
De heer Den Boer merkt op dat de SP er met blijdschap kennis van heeft genomen dat er op 
de langere termijn financieel wat lucht komt in een zaak die aanvankelijk veel negatiever leek 
te zijn.  
Nr. 6. Een brief d.d. 22-10-2014 van het college betreffende reactienota zienswijze en 
adviezen schaliegas. 
Mevrouw Sijtsma stelt dat de SP erg blij is met de manier van handelen van de gemeente 
met betrekking tot schalieolie. Hoe staan de zaken er nu voor? Kan de gemeente nog 
verdere acties ondernemen of moet ze nu gewoon afwachten? 
Wethouder Van Amerongen antwoordt dat op de website een knop Schaliegas is gezet. 
Door daarop te klikken kan de burger zien wat de ontwikkelingen zijn. Het college wacht af 
wat de MER-rapportage oplevert en de brief die de minister de gemeente daarover gaat 
sturen. Die zal waarschijnlijk na de zomervakantie 2015 komen.  
Nr. 13. Een brief d.d. 03-11-2014 van de heer/mevrouw U.A. Sijmonsma betreffende verzoek 
tot aanwijzing gemeentelijk monument. 
Nr. 14. Een brief d.d. 03-11-2014 van de heer/mevrouw U.A. Sijmonsma betreffende verzoek 
tot aanwijzing cultureel erfgoed. 
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Mevrouw Sijtsma geeft aan dat de SP deze brieven wil opwaarderen tot behandeling in de 
commissie. De fractie wil kijken wat de voor- en nadelen zijn van een gemeentelijk 
monument, dan wel er een cultureel erfgoed van te maken. 
Wethouder Engelvaart antwoordt dat het college de heer/mevrouw Sijmonsma een 
antwoordbrief gestuurd heeft. Hij stelt voor dat de raad in kennis wordt gesteld van dat 
antwoord. Als de SP daarna nog aanleiding ziet tot opwaardering van de brief, is de fractie 
daar vrij in.  
De voorzitter vult aan dat de antwoordbrief ter inzage ligt in de leeskamer. 
Nr. 17. Een brief d.d. 10-11-2014 van het college betreffende convenant gemeente OFW. 
Nr. 18. Een brief d.d. 11-11-2014 van het college betreffende de reactie op het concept 
Strategisch Beleidsplan voorraad en nieuwbouw OFW. 
De heer Vermast geeft aan dat GroenLinks graag met de raad van gedachten wil wisselen 
over deze brieven. Dat hoeft niet in de eerstvolgende commissievergadering, het mag ook 
wat later in een breder verband. De brieven lezend, lijkt er een tegengesteld geluid in te 
zitten tussen OFW en de gemeente. Het lijkt GroenLinks goed daar eens uitgebreid bij stil te 
staan. 
De voorzitter zegt toe dat het presidium de brieven zal agenderen voor een 
raadscommissie. 
De heer Oosterveld onderstreept de woorden van de heer Vermast. De ChristenUnie 
beveelt van harte aan daarover op een goed moment een goed gesprek te hebben. 
Mevrouw Stoop merkt op dat de raad vandaag een brief van OFW heeft gekregen als 
reactie op een brief van de gemeente. De PvdA steunt het verzoek van GroenLinks. 
De fractie is ter ore gekomen dat er waarschijnlijk in januari een rapport van de Rekenkamer 
komt over de woningbouw. Wellicht kan dit tegen die tijd integraal opgepakt worden. 
Mevrouw Stoker sluit aan bij de PvdA, ook de VVD wil dit graag. 
 
3.  Vragen aan burgemeester en wethouders uiterlijk 24 uur voor de vergadering 

schriftelijk bij de griffier inbrengen 
Vragen van het CDA: 
Op 24 november jl. berichtte Omroep Flevoland over een mogelijke cyberaanval, op het 
hostingbedrijf dat o.a. de website beheert, waardoor de gemeentelijke site van Dronten 
mogelijk tijdelijk onbereikaar was. Zie: 
http://www.omroepflevoland.nl/nieuws/118732/flevoland-storing-gemeente-sites-mogelijk-
door-cyberaanval  

 Is de gemeentelijke site onbereikbaar geweest? En zo ja, wat was daarvan de oorzaak? 

 Heeft gemeente Dronten ook privacygevoelige data staan bij dit hostingbedrijf? En zo ja, 
is het denkbaar dat deze privacygevoelige data, of een deel daarvan, in handen zijn 
gekomen van personen die daar geen recht op hebben? 

 Welke specifieke maatregelen zijn genomen om te voorkomen dat informatie / data van 
de gemeente Dronten in verkeerde handen valt om zo de privacy, van de mensen die 
het betreft, te garanderen? 

Wethouder Van Amerongen antwoordt dat het hostingbedrijf fysiek gezeteld is in 
Amsterdam bij Schiphol. Het bedrijf host 240 gemeentelijke sites en nog een aantal websites 
van bedrijven.  
Tussen 7.15 uur en 9.52 uur lagen die sites plat doordat een forse hoeveelheid data naar dat 
hostingbedrijf werd gestuurd. De website van de gemeente Dronten was, samen met de sites 
van nog 239 andere gemeenten, inderdaad 2,5 uur uit de lucht. Het ging om een DDoS-
aanval (distributed denial-of-service). Zo’n aanval veroorzaakt een tijdelijke overbelasting en 
daardoor uitval op de betrokken servers. 
De informatie van de gemeente Dronten bij dit hostingbedrijf betreft de eigen website en die 
bevat geen privacygevoelige informatie. Ook het intranet van de gemeente bevat geen 
privacygevoelige informatie. Binnen de website is er wel een specifieke module waarin 
betalingen worden verricht. Die bevat wel algemene persoons- en betalingsgegevens. Deze 

http://www.omroepflevoland.nl/nieuws/118732/flevoland-storing-gemeente-sites-mogelijk-door-cyberaanval
http://www.omroepflevoland.nl/nieuws/118732/flevoland-storing-gemeente-sites-mogelijk-door-cyberaanval
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data is versleuteld. Zonder de benodigde sleutels komt men niet bij die informatie en het is 
nagenoeg ondenkbaar dat die data ontvreemd is. 
Naast het versleutelen van persoonlijke gegevens, vindt er jaarlijks door een externe auditor 
een DigiD-audit plaats op de websiteomgeving van de gemeente met de DigiD-functionaliteit. 
Hiermee wordt de beveiliging jaarlijks gecontroleerd, inclusief de procedures rondom de 
beveiliging van de website. 
De heer Lap geeft aan dat het CDA blij is te horen dat de privacy van de burgers in Dronten 
in goede handen is bij de gemeente. 
 
4.  Voorstellen van het presidium 
4a.  Benoeming tot burgerraadslid voor de fractie van Leefbaar Dronten de heer 

H.J. van der Wals 
De voorzitter leest de belofte voor: 
"Ik verklaar dat ik, om tot burgerraadslid van de raad benoemd te worden, rechtstreeks noch 
middellijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of 
beloofd. 
Ik verklaar en beloof dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks noch 
middellijk enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. 
Ik beloof dat ik getrouw zal zijn aan de Grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik 
mijn plichten als burgerraadslid van deze raad naar eer en geweten zal vervullen.” 
De heer Van der Wals bevestigt de belofte met de woorden: “Dat verklaar en beloof ik.” 
De voorzitter feliciteert de heer Van der Wals met zijn benoeming. 
 
4b.  Benoeming tot burgerraadslid voor de fractie van het CDA mevrouw B. Berghorst-

Ruitenberg 
De voorzitter leest de eed voor: 
"Ik zweer dat ik, om tot burgerraadslid van de raad benoemd te worden, rechtstreeks noch 
middellijk, onder welke naam of welk voorwendsel dan ook, enige gift of gunst heb gegeven 
of beloofd. 
Ik zweer dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks noch middellijk enig 
geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. 
Ik zweer dat ik getrouw zal zijn aan de Grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn 
plichten als burgerraadslid van deze raad  naar eer en geweten zal vervullen.” 
Mevrouw Berghorst bevestigt de eed met de woorden: “Zo waarlijk helpe mij God 
almachtig.” 
De voorzitter feliciteert mevrouw Berghorst met haar benoeming. 
 
5. Voorstellen van het college: akkoordstukken 
5a. Beleidskader Voor-en Vroegschoolse Educatie (VVE) 2015-2018 
5b. Invoering Interbestuurlijk toezicht 
5c. Vaststelling bestemmingsplan "Bremerbaai (8061)" 
5d. Bestemmingsplan Swifterbant-Randweg 1 (6061) 
5e. Vaststelling bestemmingsplan Biddinghuizen-Plein Gezinshuis (4051) 
5f. Marktgeldverordening 2015 
5g. Verordening tot wijziging van de Rioleringsverordening 2015 
5h. Verordening begraafplaatsrechten 2015 
5i. Verordening watertoeristenbelasting 2015 
5j. Verordening toeristenbelasting 2015 
5k. Verordening rioolheffing 2015 
5l. Verordening hondenbelasting 2015 
5m. Verordening forensenbelasting 2015 
5n. Verordening afvalstoffenheffing 2015 
5o. Wijziging afvalstoffenheffing 
De voorzitter stelt vast dat de raad instemt met deze vijftien voorstellen. 
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6a. Programmabegroting 2014 en programmaraming 2015 Werkvoorzieningsschap 

Kampen & Dronten 
Mevrouw Van der Klis bedankt de wethouder voor het heldere overzicht van de 
ondernomen acties en voor de gemaakte afspraak om maandelijks de rapportages van 
IMpact aan het college te sturen. Het laat zien dat het college de vinger aan de pols houdt en 
de vragen die in de commissie gesteld zijn zeer serieus neemt.  
De wethouder heeft duidelijk uitgelegd dat het bij de raming en begroting van het 
werkvoorzieningschap gaat om het doorsluizen van subsidies. En dat is keurig gedaan, 
vandaar de nullen in de begroting en de raming. 
Voor het CDA was dit agendapunt een bespreekstuk omdat de fractie de zorgen over de 
financiële situatie van IMpact (en die deelde de wethouder met het CDA) niet terugzag in 
deze begroting en raming. Of het nu goed of slecht gaat met IMPact, dat wordt niet duidelijk. 
Daarom en naar aanleiding van de brief van de wethouder, heeft de CDA-fractie een aantal 
aanvullende vragen. Zoals: Hoe ziet nu precies de structuur eruit rondom de Wsw? Kan dat 
schematisch of in een organogram weergegeven worden?  
IMpact is de uitvoeringsorganisatie voor het werkvoorzieningschap. Maar wat is de status 
van Stichting IMpact voor de gemeente? Een verbonden partij, of valt die binnen de 
gemeenschappelijke regeling? En indien zo, waarom wordt er dan geen begroting van 
IMpact voorgelegd aan de raad? Wanneer nu precies sprake is van de risico’s, moet dit 
verlies dan genomen worden en worden dan de tekorten aangevuld? In de jaarrekening en 
de financiële rapportages van onze gemeente is dit regelmatig benoemd, maar wat houdt het 
nu concreet in? Op welk moment en hoe wordt de raad daarover geïnformeerd? Is er nog 
ruimte om bij te sturen? 
Mevrouw Van der Klis geeft aan dat deze vragen nu niet beantwoord hoeven te worden. 
Maar kan de wethouder toezeggen dat ze aan de orde komen en beantwoord worden op de 
besloten bijeenkomst van 8 december 2014? Het CDA kijkt uit naar deze bijeenkomst, 
waarin de fractie verwacht volledig geïnformeerd te worden over de gemeenschappelijke 
regeling en de businesscase voor IMpact. Daarom gaat de CDA-fractie nu akkoord met het 
voorstel en wenst ze de wethouder wijsheid toe. Regeren is niet alleen goed rondkijken, 
maar ook vooruitkijken ten behoeve van onze inwoners. 
De heer Mol merkt op dat GroenLinks vooral erg benieuwd is naar de presentatie van 
8 december 2014 en de informatie over de businesscase. In afwachting daarvan is dit 
voorstel voor de fractie een akkoordstuk. 
De heer Oosterveld stelt dat de ChristenUnie weet wat de status van het stuk is, het is meer 
een technisch stuk. Tegelijkertijd zitten er een heleboel dingen omheen en is het verleidelijk 
die nu aan de orde te stellen. Toch lijkt het de fractie niet juist dat nu te doen. De 
ChristenUnie zal het college nog enkele aanvullende vragen meegeven voor 8 december, 
maar doet dat niet vanavond.  
Het is een gemeenschappelijke regeling. Het punt is hoe Dronten nog nadrukkelijker gelijke 
tred kan houden met de gemeente Kampen.  
Tot nu toe is vooral gesproken over de financiële kant. De ChristenUnie wil in deze 
raadsvergadering nog eens benadrukken dat het juist gaat om mensen die in een zwakke 
positie zitten, die kwetsbaar zijn en dat de fractie vanuit dat kader wil kijken welke optimale 
mogelijkheden gecreëerd kunnen worden voor deze doelgroep.  
De heer Oosterveld hoopt dat de raad daar de komende tijd verder over kan praten. Hij kan 
zich voorstellen dat er na de informatieve besloten bijeenkomst ruimte wordt gecreëerd in de 
raadsvergadering van december om daarover in de openbaarheid verder te spreken.  
Mevrouw Stoop brengt in dat de PvdA geschrokken is van de termijnen die in de brief 
genoemd worden. Ze ondersteunt het betoog van de heer Oosterveld dat het gaat om 
mensen. Als die businesscase pas ergens volgend jaar duidelijk wordt en er flinke knopen 
doorgehakt zullen worden, is voor te stellen dat dit voor deze mensen een periode van 
onzekerheid betekent. De PvdA maakt zich zorgen over hoe dat gecommuniceerd zal 
worden. De fractie wacht de besloten bijeenkomst af.  
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De PvdA gaat akkoord met het voorstel. 
Mevrouw Stoop wil nog haar zorgen uiten over de vragen die in de commissievergadering 
gesteld zijn over de tijdelijke Sw-contracten die niet zijn verlengd. Ze heeft uit de brief 
begrepen dat daarover ook op 8 december 2014 gesproken gaat worden. 
Mevrouw Korting merkt op dat het voorstel in de ogen van de VVD een belangrijk onderdeel 
is voor de bedrijfsvoering van IMpact en onze sociale werkbedrijven. De raad moet bepalen 
dat de subsidiegelden ook daar terechtkomen waar ze op dit moment nodig zijn.  
De fractie bedankt het college voor de informatie die de raad gisteren heeft ontvangen en de 
VVD ziet uit naar de bijeenkomst op 8 december 2014. 
Daarnaast heeft de VVD vandaag vernomen dat het college van de gemeente Kampen 
inmiddels heeft geadviseerd in te stemmen met de verlenging van de contracten van de 
medewerkers van IMpact. Als Dronten gelijke tred wil houden met Kampen, zoals ook de 
ChristenUnie aangaf, moet de raad dat proces nauwlettend in de gaten houden. Uiteraard 
zal dit terugkomen tijdens de besloten bijeenkomst.  
Voor de rest is het voorstel voor de VVD een akkoordstuk. 
Mevrouw Sijtsma geeft aan dat de SP blij is te horen wat net gezegd is over de Sw-
contracten. De fractie kijkt uit naar 8 december. 
De heer Bongers stelt dat het voorstel voor D66 een akkoordstuk is. De fractie kijkt vol 
verwachting uit naar wat 8 december gaat brengen. 
De heer Ammerlaan sluit aan bij vorige sprekers. Het gaat om een zienswijze. Voor 
Leefbaar Dronten is het voorstel een akkoordstuk. De fractie ziet de bijeenkomst op 
8 december met veel interesse tegemoet. 
Wethouder Bleeker bedankt de fracties voor de ondersteuning voor dit dossier.  
Omdat dit inderdaad de kwetsbare mensen in onze gemeente raakt, heeft het college 
zorgvuldigheid betracht en er goed over nagedacht wat wel en niet naar buiten gebracht 
moet worden.  
Het college wil de raad op 8 december qua informatie op gelijke hoogte brengen. Daarna 
krijgt de raad absoluut de ruimte om verder te spreken over de vragen die, ook nog 
vanavond, gesteld zijn. De vraag is hoe omgegaan moet worden met de groep die wellicht 
buiten de boot dreigt te vallen. De gemeente Kampen heeft daarin afgelopen dinsdag haar 
eigen verantwoordelijkheid genomen. In het gemeentehuis van Dronten wordt er, in 
samenwerking met IMpact, hard aan gewerkt alles in beeld te brengen. Zodat het college op 
8 december de situatie helder kan schetsen en dat, als een beslissing genomen moet 
worden, dan ook duidelijk is wat de eventuele gevolgen zijn.  
2e termijn 
Mevrouw Stoop hoort de wethouder zeggen dat hij voor 8 december terugkomt met alle 
details over een eventuele keuzemogelijkheid om Sw-contracten wel of niet te verlengen. 
Mevrouw Korting vertelde dat het college van Kampen het besluit heeft genomen de 
contracten te verlengen. Komt de raad in tijdnood als die besluit de contracten te verlengen? 
Wethouder Bleeker antwoordt dat hij niet gezegd heeft dat hij al voor 8 december met 
informatie naar de raad komt. Hij hoopt de raad op 8 december die informatie te kunnen 
geven, zodat college en raad qua informatieniveau gelijk staan en dat daarna in die besloten 
setting verder gesproken kan worden over in welke richting gezocht moet worden. 
Mevrouw Stoop reageert dat ze de wethouder heeft horen zeggen dat de raad dan details te 
horen krijgt. Dat er zelfs wordt uitgerekend wat de consequenties zouden kunnen zijn. Ze 
heeft dat zo geïnterpreteerd dat dan ook duidelijk wordt wat de consequenties zullen zijn als 
de contracten van deze mensen worden verlengd. 
De voorzitter geeft aan dat in de besloten bijeenkomst van 8 december alle informatie 
gewisseld kan worden. Hij zegt de raad toe dat, als er nog nieuwe actuele informatie is, het 
college die aan de raad ter hand zal stellen. Dat draagt bij aan een volwaardig debat en 
gesprek met elkaar. In die bijeenkomst kunnen de fracties ook detailvragen stellen en zal het 
college die ook beantwoorden.  
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Het college stelt het op prijs nieuwe vragen die partijen in de loop van de komende dagen 
vragen hebben, al van tevoren te krijgen, als dat politiek uitkomt. Dan kan het college zich 
voorbereiden op de goede beantwoording van die vragen.  
De heer Oosterveld brengt in dat de fracties bijna dagelijks vanuit allerlei hoeken relevante 
informatie krijgen die wellicht nieuwe vragen oproept. Hij heeft er alle vertrouwen in dat de 
griffie het verzamelen van al die vragen goed zal oppakken. 
Mevrouw Stoop vraagt de wethouder in te gaan op haar vraag of de raad dan te laat als de 
raad besluit de contracten te verlengen. 
Wethouder Bleeker antwoordt dat, zoals het college er nu tegen aankijkt met de informatie 
die het college op dit moment heeft, dit niet het geval is. 
De heer Oosterveld komt terug op de oproep van de ChristenUnie in de overweging mee te 
nemen dit, mocht dat relevant zijn, te agenderen voor de raadsvergadering van december. 
Hij wil peilen of er bereidheid is om ten aanzien van dit belangrijke onderwerp ruimte op de 
agenda van december te creëren. 
De voorzitter antwoordt dat het verzoek op allerlei manieren vorm en inhoud kan krijgen. De 
ChristenUnie kan een voorstel van orde doen, de raadsfracties kunnen het met elkaar 
afspreken, er kan een verzoek neergelegd worden bij het presidium en zelfs de voorzitter 
kan agenderen.  
Hij stelt vast dat de raad instemt met het voorstel. 
 
6b. Verordening precariobelasting 2015 
De heer Den Boer merkt op dat de SP bij de behandeling van de begroting tegen het 
voorstel de precariobelasting op te leggen gestemd heeft. Een meerderheid van de raad 
heeft alsnog besloten tot het opleggen van precariobelasting.  
De SP wijkt af van haar eerdere standpunt en zal voor dit voorstel stemmen op grond van 
het feit dat de raad dit in meerderheid besloten heeft. De fractie is het niet eens met het 
voorstel precariobelasting 2015 sec, maar met het feit dat een meerderheid van de raad dit 
zo wil. De SP is democratisch en schikt zich in haar lot. 
De heer Rosing is verwonderd dat de SP voor het voorstel wil stemmen waar ze uiteindelijk 
tegen is. 
De voorzitter concludeert dat de raad unaniem instemt met het voorstel. 
 
7  Beantwoordening schriftelijke vragen ex artikel 41 van het Reglement van Orde 

van de raad 
7a. Beantwoordening schriftelijke vragen van de fractie van de SP over salaris boven 

Balkenendenorm 
De heer Den Boer geeft aan dat de SP kennis heeft genomen van de antwoorden van het 
college.  
Op blz. 2 van de brief staat: “Wij hebben met zorg kennis genomen van de inkomens die aan 
Liander worden uitbetaald.” Dus, met zorg.  
Halverwege die bladzijde staat: “Wij zullen hier vanuit onze rol als aandeelhouder op 
toezien.” Dus, dat Liander zich houdt aan de WNT-norm (Wet normering bezoldiging 
topfunctionarissen publieke en semipublieke sector).  
Aan het eind van de brief is te lezen: “Mocht Liander erg uit de pas lopen met tarieven van 
andere netwerkbeheerders dan zal dit zeker onderwerp van discussie zijn in de 
aandeelhoudersvergadering.” Wordt dat pas dan onderwerp van discussie? De SP had 
graag gezien dat de zorg die boven aan de bladzijde genoemd is ook een soortgelijke zin 
zou bevatten. De gemeente knoopt de eindjes aan elkaar wat de transities betreft. De arme 
kant van Dronten zit in onze gemeente toevallig nog goed omdat Dronten een “rijke” 
gemeente is. Misschien gaan we het allemaal nog redden. Maar om nu zo veel mensen 
boven de balkenendenorm te bezoldigen terwijl daarover duidelijke afspraken zijn gemaakt, 
vindt de SP nogal wat. De fractie wil in dezen graag een iets krachtdadiger standpunt van het 
college zien. De heer Den Boer nodigt de raad uit daarover iets te laten horen. Dat eindjes 
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aan elkaar knopen doen alle partijen zeer gepassioneerd, maar zo te zien gaat het wel goed 
met die rijke kant.  
De heer Rosing merkt op dat de VVD het initiatief van de SP, om de inkomens binnen een 
semioverheidsorganisatie te toetsen aan de balkenendenorm, heel goed vindt. Het is goed 
dat daarover een oordeel uitgesproken wordt, ook door het college. De raad moet zich wel 
realiseren welke invloed de gemeente Dronten heeft binnen de aandeelhoudersvergadering 
van Liander. Hij weet niet hoe groot het percentage aandelen is dat Dronten heeft, maar hij 
denkt dat dit kleiner is dan 1%. In deze discussie kan de gemeente Dronten dus niet een al 
te grote broek aantrekken. Toch is het goed dit ter discussie te stellen en feitelijk te verwijzen 
naar de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector.  
De VVD is blij met het initiatief van de SP en ze kan prima leven met het antwoord van het 
college. 
De heer Oosterveld sluit van harte aan bij de woorden van de heer Rosing. De heer Den 
Boer heeft via het stellen van vragen het initiatief genomen. Hij nodigt de SP uit het initiatief 
te nemen dit bespreekbaar te maken in de raad, bijvoorbeeld via een motie niet aan de orde 
van de dag.  
De heer Klopman vraagt zich af of de ChristenUnie niet zelf met een initiatief kan komen als 
de fractie daarvoor is. 
Wethouder Van Amerongen antwoordt dat de gemeente Dronten inderdaad een kleine 
aandeelhouder is en wellicht zelf die 1% niet haalt. De gemeente maakt zich groot met het 
zogenaamde Nuval-platform, een platform van gemeentelijke aandeelhouders die in de 
aandeelhoudersvergaderingen van Vitens, Nuon en Liander gezamenlijk een stem inbrengen 
via een vertegenwoordiger. Bij Liander is ingebracht dat alle topfunctionarissen die nu te veel 
verdienen op een gegeven moment binnen de WNT moeten vallen; daar is ook een 
wettelijke regeling voor met een inlooptijd van zeven jaar. Liander heeft gezegd dat ze dat 
gaat doen.  
Er kan ook een beroep gedaan worden op een morele verplichting, maar die is niet juridisch 
afdwingbaar.  
In het laatste overleg van het Nuval-platform is afgesproken dat de vertegenwoordiger in de 
volgende aandeelhoudersvergadering nog één keer zal aangegeven, dat Liander zich wel 
moet passen in die regeling die voorschrijft dat de salarissen van die topfunctionarissen die 
nu te veel verdienen binnen zeven jaar binnen de WNT moeten vallen. Meer kan de 
gemeente niet doen. 
 
8.  Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering. 
 
Aldus vastgesteld in de vergadering van 
 
 
voorzitter, 
 
 
griffier, 
 


