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Notulen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Dronten, gehouden op 
donderdag 30 januari 2014 om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis te Dronten. 
 
Aanwezig zijn: 
de heer A.B.L. de Burgemeester De Jonge, voorzitter; 
de heren J.N. De heer Ammerlaan, O. Bakker, P.C.J. Bleeker, R. Breederveld, W. Esselink, 
mevrouw J.M.H. d’Mevrouw d’Hooghe-Molenkamp, mevrouw J.W. Kempenaar-van Ittersum, 
mevrouw N.G. van der Klis-Hovius, de heren J.L. Kodde, C.R. Korteweg, mevrouw 
I.A. Korting, de heer A. Maris, mevrouw O.M. Nijmeijer, de heren P.H. Oosterhuis, 
J. Oosterveld, mevrouw M.T.C. Plasschaert-Teeuwisse, de heren B. Rosing, A. Schuuring, 
M.L. van der Van der Star, mevrouw S.H.S. Stoop-Aszink, de heren K. Tietema, 
P.L.A. Vermast, T.J.G. Vulink, mevrouw M.A. Witteveen-Rigterink, de heer 
F.E.G. Zomerman, raadsleden; 
de heer J. Petrusma, griffier, 
de heren: A. van Amerongen, J.Ph. Engelvaart, P.S.A.  Gach en J. de Graaf, wethouders; 
de heer R. Kool, gemeentesecretaris. 
 
Afwezig is de heer M.J. van den Goorbergh. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Niet in de notulen opgenomen voorstellen zijn zonder (noemenswaardige) beraadslagingen 
en zonder hoofdelijke stemming door de raad aangenomen. 
Niet weergegeven besluiten zijn genomen conform de voorstellen van burgemeester en 
wethouders. 
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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, de leerlingen van het Ichthus College, de andere belangstellenden op de tribune en 
vertegenwoordigers van de pers worden welkom geheten. 
Er is bericht van verhindering ontvangen van de heer Van den Goorbergh. 
 
1b. Vaststellen agenda 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
1c. Vaststellen openbare notulen d.d. 19 december 2013  
Er zijn geen wijzigingsvoorstellen ingebracht. Het verslag wordt in overeenstemming met het 
concept vastgesteld. 
 
1d. Vaststellen openbare besluitenlijst d.d. 19 december 2013  
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
1e. Mededelingen  
De heer Petrusma leest in deze Week van de poëzie een gedicht van Baukje Wytsma voor. 
 
2.  Ingekomen brieven voor de raad  
Nummer 1. Een brief d.d. 17-12-2013 van het college betreffende Voortgangsbericht 
Woonservicegebied MFG Swifterbant. 
De heer Ammerlaan vraagt of de wethouder kort de status van het MFG Swifterbant met de 
raad kan delen. Voor Leefbaar Dronten hoeft de brief niet opgewaardeerd te worden. 
De heer Korteweg merkt op dat GroenLinks deze brief heeft gelezen als “waar laten we de 
zwartepiet”. Afgelopen week was er over dit onderwerp een avond van de protestantse 
gemeente van Swifterbant. Het onderwerp is het waard dat de raad hierover in de 
raadscommissie van volgende week wat uitgebreider spreekt.  
De heer Esselink brengt in dat ook de PvdA vindt dat het onderwerp het noodzakelijk maakt 
er in de raadscommissie uitgebreid over van gedachten te wisselen. 
Mevrouw Kempenaar geeft aan dat het CDA zich daarin kan vinden. 
De voorzitter zegt toe dat de brief wordt geagendeerd voor de commissie. 
Nummer 6. Een brief d.d. 19-12-2013 van het college betreffende Actieplan Centrum. 
De heer Vermast merkt op dat GroenLinks, mede namens de PvdA, deze brief wil 
opwaarderen tot behandeling in de raadscommissie. Anderhalf tot twee jaar geleden was er 
een initiatief van een aantal partijen betreffende het plein van De Rede. Dat sluit aan op deze 
brief. Het lijkt beide fracties goed als raad eens over de resultaten te spreken. 
De voorzitter zegt toe dat de brief wordt geagendeerd voor de commissie. 
De heer Bleeker reageert als voorzitter van het presidium dat het lastig wordt de brieven 
voor de raadscommissie van 6 februari te agenderen. In verband met de verkiezingen wordt 
de eerstvolgende raadscommissie daarna wellicht april.  
De voorzitter antwoordt dat hij met het presidium zal kijken waar deze brieven een plek 
kunnen krijgen. De behandeling ervan zal ook enige tijd kosten. 
De heer Oosterveld brengt in dat het verzoek van Leefbaar Dronten, dat de wethouder kort 
de status van het MFG toelicht, het probleem van agenderen kan ondervangen.  
De voorzitter stelt voor dat niet te doen. Zijn ervaring is dat er nog heel wat achter weg kan 
komen. Het is de taak van het presidium de brieven te agenderen. 
De heer Korteweg stelt dat de raad ook kan bepalen op welke datum hij een brief wil 
behandelen. 
De voorzitter antwoordt dat dit wel kan, maar dan altijd aan de hand van een voorstel van 
het presidium. 
De heer Esselink merkt op dat de PvdA verzoekt de brieven in de eerstvolgende commissie 
te bespreken. 
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De voorzitter antwoordt dat het presidium daarvoor zijn best zal doen.  
Nummer 15. Een brief d.d. 10-01-2014 van mevrouw M. van den Heuvel-van Es betreffende 
haar brief van 6 mei 2013. 
Mevrouw Kempenaar geeft aan dat het CDA wat betreft deze brief een suggestie wil 
meegeven aan het college. Namelijk alsnog te reageren met de ontvangstbevestiging 
waarom wordt gevraagd. En daarbij kan gelijk uitgelegd worden dat de brief wel degelijk ter 
kennis van de raad is gebracht en op de lijst van ingekomen stukken heeft gestaan, maar dat 
de raad de brief verder niet heeft besproken. Wellicht kan de griffier namens de raad in het 
kort uitleggen wat de procedure rond brieven is. Dat de raad zelf bepaalt een brief wel of niet 
op te waarderen tot behandeling of er kennis van te nemen. 
Uitleggen van de procedure is in zijn algemeenheid goed. Het geeft richting de burger meer 
duidelijkheid dat het niet vanzelfsprekend en gebruikelijk is dat elke brief als ingekomen brief 
wordt besproken in de raadsvergadering.  
De voorzitter bedankt het CDA voor de tip.  
De huisregel is dat alle ingekomen brieven worden gescand en naar de behandelende 
afdeling gaan. Zodra het woord burgemeester in de tekst van de brief voorkomt, krijgt hij een 
kopie van de brief. Het is zijn goede gewoonte de briefschrijvers dan te bellen of een brief te 
schrijven om aan te geven dat de brief onder zijn aandacht is gebracht. In dit geval lagen er 
twee brieven over hetzelfde onderwerp. Het bestuurssecretariaat heeft beide briefschrijvers 
gebeld en verteld dat de burgemeester graag met hen van gedachten wilde wisselen. De ene 
had daar geen behoefte aan, die wilde gewoon zijn hart luchten. De andere schrijver had wel 
behoefte aan een afspraak, maar heeft die later afgezegd.  
Vervolgens zijn de brieven in overleg met het presidium op de lijst van ingekomen stukken 
gezet, met als voorstel aan de raad de brieven voor kennisgeving aan te nemen. Dat heeft 
niet geleid tot een reactie. De gewoonte was niet de schrijvers een bericht te sturen over hoe 
de raad op hun brief gereageerd heeft. Gisteren heeft hij met de griffier afgesproken dat 
vanaf nu wel te doen. Het kost heel weinig moeite iemand te berichten wat de afloop is.  
Voor kennisgeving aannemen (vka) betekent dus dat er wel een afloopbericht moet komen.  
In dit bijzondere geval zal dat bericht nog wat uitvoeriger zijn, zal uitgelegd worden wat er is 
gebeurd en ook verteld worden wat de les is die hieruit geleerd is.  
Nummer 17. Een brief d.d. 15-01-2014 van het college betreffende functieverbreding 
Zuiderzee op Zuid. 
De heer Korteweg merkt op dat in de brief staat dat bepaalde functies vervallen als op 
Zuiderzee op Zuid niet permanent gewoond mag worden. Toen dat in de raad behandeld 
werd, was dat niet aan de orde. GroenLinks is benieuwd welke functies in gevaar komen. 
Wethouder Engelvaart zegt toe schriftelijk te reageren op deze vraag. 
 
3. Vragen aan burgemeester de wethouders 
Vragen van de PvdA-fractie aan Wethouder Engelvaart 
Vragen van de PvdA: 
Vrijdag jl. kwam in het nieuws bij Omroep Flevoland dat er een gezamenlijk convenant is 
gesloten tussen de gemeente Dronten, de Aeres Groep en omwonenden van de 
Drieslagcampus met als doel om het woon-, werk- en leefklimaat te verbeteren.  
- Klopt de berichtgeving van Omroep Flevoland dat migranten niet meer door de woonwijk 

naar het winkelcentrum mogen lopen? 
- In het interview met de heer Bles wordt gezegd dat er afspraken zijn gemaakt over de 

looproutes. Klopt dat? 
- De wethouder, meneer Engelvaart bevestigt, dat er afspraken zijn gemaakt. Bevestigt hij 

hiermee het bericht dat er inderdaad afspraken zijn gemaakt over de looproutes? 
- Wat zijn deze afspraken? In het convenant kunnen we dit niet zonder meer terugvinden. 
Wat we wel terug kunnen lezen in het convenant is dat er geen overlast veroorzaakt mag 
worden in de woonwijk. Dat geldt voor alle gebruikers van de Drieslagcampus. Maar in het 
opleggen van (eventuele) sancties wordt onderscheid gemaakt.  
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Bijvoorbeeld. Een gebruiker van het gebouw dat gehuurd wordt door AMH Flevoland (voor 
het gemak noemen we de gebruiker even arbeidsmigrant) krijgt een gele kaart als hij voor de 
eerste keer overlast veroorzaakt. Bij herhaling volgt een rode kaart waarbij onmiddellijk de 
toegang en verblijf op de Drieslagcampus wordt ontzegd. 
Bij de studenten kan het college van bestuur een aantal maatregelen nemen. Van een 
waarschuwing tot ontzegging van de toegang van het gebouw of de lessen voor maximaal 
een jaar of een vervangende opdracht, maar voordat het college van bestuur een dergelijke 
maatregel oplegt, wordt de student in de gelegenheid gesteld om gehoord te worden. 
- Waarom wordt er onderscheid gemaakt in de sanctionering?  
- Volgens de PvdA neigt het sterk naar indirecte discriminatie. Deelt u die mening? 
In het convenant staat dat Aeres bekendmaakt aan de gebruikers van de Drieslagcampus 
dat zij gebruik moeten maken van de hoofdontsluiting via de Gildenpenningdreef, vooral na 
22:00 uur.  
- Wat gebeurt er als gebruikers toch via de woonwijk naar het centrum gaan?  
Groepshuisvesting voor buitenlandse werknemers is een gevoelig onderwerp. We hebben er 
uitgebreid over gesproken in de raad.  
- Waarom heeft u ervoor gekozen de raad niet te informeren? 
Wethouder Engelvaart antwoordt dat niet alles is wat het lijkt, dat er verschillende verhalen 
rondgaan. De berichtgeving kwam niet overeen met de feitelijke situatie. 
Met dit convenant wil de Aeres Groep (waarvan CAH Vilentum onderdeel is) zorg dragen 
voor een heldere en volledige communicatie. Alle afspraken die zijn gemaakt tussen 
betrokken partijen staan in het convenant. Afspraken waarop de PvdA doelt, zoals de exacte 
looproutes, zijn niet gemaakt.  
Wel staat in het convenant dat alle gebruikers van de Drielslagcampus zich aan een bepaald 
reglement moeten houden. Dat is ook zo bij het AZC, of bij scholen. Dat geldt bijvoorbeeld 
voor het verlaten van het terrein: men wordt geacht het terrein van de campus te verlaten via 
de hoofdontsluiting. Dat wil niet zeggen dat iemand die toch op de openbare weg loopt daar 
niet mag komen. Om overlast te voorkomen kan mensen wel gevraagd worden een andere 
weg te nemen.  
Het college maakt de bewoners een compliment voor hun houding. Een aantal omwonenden 
heeft in de raad ingesproken omdat ze ongerust waren.  
Het convenant is opgesteld ter bevordering van de goede samenwerking en afstemming. De 
raad heeft het college zelf gevraagd een convenant op te stellen. Behalve de nieuwe 
afspraken zijn in het convenant ook bestaande beheersregels opgenomen die al golden voor 
iedereen op die campus. De CAH hanteert bijvoorbeeld een studentenstatuut.  
Het tekenen van convenanten heeft de raad aan het college gemandateerd.  
Mevrouw Stoop merkt op dat de PvdA heel blij is dat er een convenant is gesloten en dat de 
fractie het heel fijn vindt dat de buurtbewoners zo goed meewerken. De fractie vindt het heel 
belangrijk de situatie beheersbaar te houden. Met zo veel mensen gehuisvest vlakbij een 
woonwijk, wil de fractie overlastsituaties vermijden.  
De PvdA zette vraagtekens bij het nieuws dat Omroep Flevoland bracht. In het convenant 
mogen geen zaken afgesproken worden die wellicht niet mogen. Er zijn twee verschillende 
reglementen: een voor de arbeidsmigranten en een voor studenten. De straffen bij 
overtredingen verschillend.  
Wethouder Engelvaart reageert dat als een leerling te laat komt hij voorbeeld de straf krijgt 
na te blijven. Als een arbeidsmigrant te laat komt, zal een andere regel gelden. 
Mevrouw Stoop vervolgt dat het erom gaat dat, als een student in een woonwijk overlast 
veroorzaakt, er in het reglement mogelijkheden voor straf staan: een waarschuwing, een 
berisping, een vervangende opdracht. Maar voordat een maatregel wordt opgelegd, wordt de 
student eerst gehoord door het college van bestuur. Als een arbeidsmigrant een overtreding 
pleegt, krijgt hij een gele kaart. Gebeurt het nog een keer, dan een rode kaart. Daarna wordt 
de toegang tot het gebouw en het terrein ontzegd. Dat is een groot verschil. Mag dat 
onderscheid gemaakt worden? 
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Wethouder Engelvaart antwoordt dat het college dit onderscheid niet maakt, dat doet de 
beheerder. Het is aan de eigenaar van een woning om te bepalen wie er in zijn huis mag 
wonen. Woningcorporaties hebben bijvoorbeeld ook verschillende huurdersreglementen.  
Het deel waar de gemeente over gaat, is besproken met de juristen en de politie. De 
gemeente doet alleen wat mag. Er wordt geen onderscheid gemaakt. 
Mevrouw Nijmeijer heeft gelezen over evaluaties. Waarom heeft de groep waarom het gaat, 
niet bij de besprekingen gezeten? 
Wethouder Engelvaart antwoordt dat deze mensen er kort wonen, vaak maar enkele 
maanden. Als om het jaar of om het halfjaar geëvalueerd wordt, wordt het moeilijk die erbij te 
betrekken. Gisteren heeft hij een gesprek gehad met een directeur van een vrij groot bedrijf 
dat daar meer dan honderd arbeidsmigranten gehuisvest heeft. Hij heeft aangeboden mee te 
denken als er zaken spelen, zodat hij die kenbaar kan maken. Ook de verhuurder heeft er 
alle baat bij dat het goed gaat. 
 
Vragen van het CDA: 
Zoals u weet wordt er op dit moment gewerkt aan een M.E.R. ter voorbereiding op het 
Luchthavenbesluit ten behoeve van de uitbreiding van vliegveld Lelystad. Een van de 
onderdelen in deze M.E.R zijn de gevolgen betreffende het geluidsniveau van de door de 
Alderstafel voorgestelde routes van en naar vliegveld Lelystad, met speciale aandacht voor 
Biddinghuizen en Dronten-West. Voor het CDA is geluidsoverlast door vertrekkend en 
landend vliegverkeer over of vlak langs de kernen van Dronten onacceptabel. Om een goede 
meeting van het huidige geluidsniveau (zogenaamde nulmeeting) te verkrijgen zijn 
meetpunten nodig. Er zijn op dit moment al verschillende meetpunten in de gemeente 
Dronten aanwezig, echter nog niet in Biddinghuizen en Dronten-West. 
- Is het college net als het CDA van mening dat er op korte termijn een zogenaamde 

nulmeeting moet worden gedaan om het achtergrondgeluid als ijkpunt te hanteren bij de 
voorgenomen vliegroutes? 

- Is de wethouder het met het CDA eens om het netwerk van meetpunten nu uit te breiden 
en een permanent meetpunt bij Biddinghuizen en in Dronten-West in te richten om zo 
ook op langere termijn aan betrouwbare metingen te komen?  

Wethouder Gach geeft aan dat hij gelijk zal proberen de schriftelijke artikel 41-vragen die hij 
over dit onderwerp heeft ontvangen te beantwoorden. 
Het college vindt het een uitstekend idee om in Biddinghuizen op dezelfde manier te meten 
als in Dronten-West. In Dronten-West staat een meetset van drie permanente meetpunten. 
Wanneer er tussen Biddinghuizen en de randmeren gevlogen wordt, wil de gemeente ook 
zo’n set bij Biddinghuizen neerzetten. Maar pas in het najaar van 2014 is zeker waar de 
routes komen. Hij stelt voor komend najaar met een voorstel naar de raad te komen waarin 
dat wordt voorgelegd. Dan is ook goed te bepalen wat daarvoor de goede plek is. In 2015 en 
2016 kan er dan gemeten worden terwijl er geen vliegtuigen vliegen. En vanaf 2017 is het 
mogelijk deze meetgegevens te vergelijken met de gegevens van wanneer er wel gevlogen 
wordt. 
De heer Vermast bedankt de wethouder voor het beantwoorden van de vragen van 
GroenLinks.  De fractie had het college gevraagd op termijn met een voorstel te komen en 
kan zich dus goed vinden in het voorstel om in het najaar met een voorstel te komen. Pas 
dan is de route duidelijk. 
De heer Esselink kan zich herinneren dat de PvdA in de vorige raadsperiode, samen met 
Leefbaar Dronten, een motie heeft ingediend om een geluidsmeting/nulmeting te doen. 
Volgens hem heeft de raad daar ook een rapportage van gehad. Was dat een eenmalige 
actie of is het een permanente geluidsmeting?  
Het gaat niet alleen om Biddinghuizen, maar ook om Dronten-West. Het CDA kan het 
onacceptabel vinden dat er over kernen heen gevlogen wordt, maar in de bijeenkomst 
gisterenavond is uit de wereld geholpen dat er niet over kernen gevlogen wordt.  
Mevrouw Kempenaar reageert dat het CDA spreekt over “over of vlak langs de kernen”.  
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De heer Bakker bevestigt dat hij dat destijds met de heer Van Bergen behandeld heeft. Daar 
is ook een verslag van.  
De wethouder zegt dat hij in het najaar met een plan komt als de routes bekend zijn. Is het 
ook handig om voor eventuele meetpunten alle relevante plaatsen die met die routes te 
maken hebben in ogenschouw te nemen? 
Wethouder Gach herhaalt dat er op dit moment in Dronten-West een permanente meetset 
staat, bestaande uit drie meetpunten. Dat is iets anders dan de eenmalige meting die in het 
verleden is uitgevoerd. Tussen toen en nu zal waarschijnlijk ook de omgeving op de gemeten 
plekken gewijzigd zijn. De Randweg bij Biddinghuizen zal drukker geworden zijn. Ook dat 
heeft invloed op het totale geluid dat er is.  
De vraag ging om permanente meetpunten. Een deel van de vraag is al uitgevoerd, want 
zo’n set staat al in Dronten-West. Op dit moment lijkt Biddinghuizen de meest voor de hand 
liggende plek om te gaan meten. Als de routes in het najaar bekend zijn, komt het college 
met een voorstel betreffende de meest geschikte plekken. In de gemeente Dronten kan de 
wethouder zich nog één plek voorstellen, de oostkant van Swifterbant. 
De heer Bakker begrijpt dat in het plan waarmee het college in het najaar komt alle routes 
die worden beschreven in ogenschouw worden genomen en dat ook wordt gekeken of er 
plaatsen zijn waar gemeten zou moeten worden. 
Wethouder Gach antwoordt dat dit in het najaar beoordeeld moet worden op basis van de 
dan bekende gegevens.  
 
Vragen D66:  
D66 maakt zich zorgen over het veranderde winkelaanbod in Swifterbant. 
- Is het college bekend met het vertrek en/of verkoop van enkele winkels binnen 

Swifterbant? 
- Ondersteunt het college de zorgen van D66 over het winkelaanbod in Swifterbant? 
Wethouder Gach antwoordt dat het college redelijk goed geïnformeerd is over de mogelijke 
ontwikkelingen in Swifterbant. De zorg van D66 over het aanbod van winkels deelt het 
college niet. Zorg over mogelijke leegstand ten gevolge van de veranderingen in de 
retailsector is er natuurlijk wel.  
Mevrouw Nijmeijer is blij dat het college de zorg van D66 deels deelt. De fractie hoopt dat 
het niet zo ernstig is als ze denkt. 
 
De voorzitter wil het woord richten tot de heer Tietema en de heer Van der Star.  
Raad en college zijn heel blij dat de heer Tietema, na heel lange tijd afwezig te zijn geweest 
vanwege ziekte, vanavond weer aanwezig is in de raadsvergadering.  
De heer Tietema bedankt het college en alle raadsleden voor alle blijken van medeleven die 
hij en zijn vrouw hebben mogen ervaren.  
De voorzitter bedankt de heer Van der Star voor zijn inzet in de periode dat de heer Tietema 
ziek was. Raad en college kennen hem als een raadslid dat nooit onbezonnen te werk gaat, 
over de dingen nadenkt. Dat ontbreekt nogal eens in de politiek. Soms zijn dingen lastig, 
moeten belangen tegen elkaar afgewogen worden. Raad en college hebben de heer Van der 
Star leren kennen als iemand die dat trouw doet, als iemand die buitengewoon betrokken is 
op het werk en vooral op de mensen, als een buitengewoon sociaal mens.  
 
4. Voorstel van het college 
Akkoordstuk 
4a. Wijziging Verordening OZB 2014 
De voorzitter stelt vast dat de raad instemt met het voorstel. 
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5. Voorstellen van het college 
Bespreekstukken 
5a. Vervolg Stimuleringsmaatregelen woningbouw 
De heer Maris merkt op het CDA in de commissie al heeft gezegd dat de fractie voorstander 
is van het voortzetten van de regelingen om de woningmarkt te stimuleren. Ze hebben 
aantoonbaar gewerkt. Misschien niet over de volle breedte, maar het CDA wil nu geen 
onderdelen uitsluiten die straks wellicht toch kansen bieden voor mensen. Wat niet loopt, 
kost ook geen geld! 
Belangrijker vindt het CDA ook te kijken of er projecten buiten beeld zijn die toch heel positief 
kunnen werken in die wijken waar de infrastructuur (de wegen) niet kan worden afgerond 
omdat daarachter kavels liggen die nog niet bebouwd zijn. Die overlast duurt te lang voor de 
bewoners. Er is al diverse keren aandacht aan besteed, ook vanuit de bewoners zelf. De 
fractie vindt het daarom belangrijk dat een aantal straten wordt opgenomen in de regeling, 
zoals het Zilversmedengilde, de Wijnverlater en de Wijngaard. Het amendement dat het CDA 
samen met Leefbaar Dronten en de VVD indient richt zich daarop. Het amendement leidt tot 
verhoging van kosten. De woningmarkt gaat slecht, de raad gaat die markt stimuleren en 
steekt daar geld in. De gemeente Dronten had aandelen in Nuon en heeft die in 2009 
verkocht. Het college had toen het plan dat geld op de bank te zetten en met de rente elk 
jaar het tekort in de begroting te dichten. Het CDA en de PvdA hebben toen een 
amendement ingediend om een apart fonds te maken en daarin € 7 miljoen (wellicht voor de 
zeven magere jaren) apart te zetten voor het bestrijden van de recessie. Nu kan dat geld 
gebruikt worden. In dat amendement stond dat er met die middelen maatregelen getroffen 
kunnen worden die een positief effect hebben op de groei van Dronten. Dat wordt ook 
gedaan met het amendement dat nu ingediend wordt. Het past dus mooi in het initiatief dat in 
2009 genomen is. 

“De raad van de gemeente Dronten, in vergadering bijeen op 30 januari 2014, 
gelezen het voorstel van het college van B&W, No. B13.001870, agendapunt 5a, 
Stimuleringsmaatregelen woningbouw; 
overwegend dat: 
- er in De Gilden diverse straten nog niet af zijn en dit tot ergernis van de bewoners leidt; 
- de nog niet verkochte kavels de oorzaak zijn van het niet afmaken van de 

straten/openbare ruimte; 
- de kavels aan de Zilversmedengilde niet in aanmerking komen voor prijskorting; 
is van mening dat: 
- gezien de aantrekkende woningmarkt, de prijskorting kan meewerken tot het aankopen 

van een nieuwbouwwoning i.p.v. een bestaande woning; 
- de gemeente ernaar dient te streven dat straten en wijken zoveel mogelijk tegelijk klaar 

zijn en opgeleverd worden om met name de eerste bewoners niet onnodig lang met 
bouwwegen en overlast te confronteren; 

- de prijskorting een positief effect kan hebben op het verkopen van de kavels aan de 
hieronder genoemde wegen en straten; 

BESLUIT: 
de beslispunten IV en V in het besluit te vervangen door: 
IV. het toevoegen van de het project Hollandse Vaart 3 (17 rijwoningen), de 

Zilversmedengilde, de Wijnverlater en de Wijngaard aan de eerder door het college 
geselecteerde nieuwbouwprojecten dan wel bouwkavels; 

V. voor de maatregelen ad II en III uit de NUON reserve vrij aanwendbaar een bedrag van 
€ 2.128.312 beschikbaar te stellen en de begroting daarop aan te passen 
(begrotingswijziging nr. 5 van 2014).” 

De raad steekt geld in deze regeling, maar aan de andere kant wordt er bij het grondbedrijf 
geld bespaard als de regeling succesvol is. De gemeente heeft nu rentelasten van de grond 
van kavels die niet verkocht worden.  
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Het CDA heeft gehoord dat het wijkcomité De Gilden III zich afvraagt of het nog zinvol is te 
kijken naar de kavelindeling. Niet alleen gericht op twee-onder-een-kapwoningen, maar 
wellicht ook vrijstaande woningen. Mogelijk worden de kavels dan sneller verkocht. Deelt het 
college die mening? Als dat zo is, zet het college daar dan ook maatregelen op in? 
De heer Esselink merkt op dat het voorstel ervan uitgaat dat de maatregel verlengd wordt. 
Er wordt ook een project aan toegevoegd. Vooral de startersleningen zijn een succes. Dat 
was ook precies de bedoeling. Voor meer mensen financiering van een eigen woning 
mogelijk maken, dat geeft namelijk extra kopers en dynamiek in de woningmarkt. De 
prijskortingen waren wat minder succesvol. Zeker voor de dure kavels. Misschien moet de 
gemeente wel herverkavelen, of andere doelgroepen aanboren, of denken aan andere 
vormen van huisvesting, of doelgroepen zoals studenten, arbeidsmigranten en beschermd 
wonen. Ook dat kunnen elementen zijn om deze gaten op te vullen.  
De gemeente zit daar met onafgewerkte straten. In de toekomst moet de gemeente die 
uitgifte ook anders doen. Naar aanleiding van brieven van het wijkcomité en insprekers heeft 
de raad daar eerder over gesproken. Zeker is dat dit nog een staartje krijgt. 
De PvdA heeft een vraag over het 2e aandachtspunt onder “is van mening dat” in het 
amendement. Is dat streven hard te maken? Moet dat binnen bepaalde tijden? De mensen 
die daar wonen, maken zich zorgen omdat ze niet weten hoelang het nog gaat duren. Wat is 
onnodig? De PvdA vraagt de indieners nog eens goed te kijken of dit wel de juiste 
formulering is. De raad heeft ooit een brief van het college gekregen over de uitspraak van 
de commissie bezwaarschriften, daarnaast ligt er nog een klacht bij de ombudsman die nog 
niet is afgehandeld. Als in het amendement dan wordt gesproken over “onnodig lang 
wachten”, is dat dan niet een kans voor open doel voor de ombudsman? Het college schreef 
toentertijd: “Samenvattend is de klachtencommissie van mening dat wethouder Engelvaart 
niet altijd even handig, maar niet bewust onjuist of bewust onvolledig het buurtcomité heeft 
geïnformeerd.” Dezelfde zinsnede heeft de meerderheid van de raad (niet de PvdA) 
overgenomen in zijn reactie richting de ombudsman. De PvdA vond dat een politiek oordeel 
waaraan de raad, zonder discussie met de betreffende wethouder, niet had moeten 
beginnen. Nu dit in dit amendement zo benoemd is, is het de vraag of het wel verstandig is 
het zo te laten staan.  
Gedwongen door tijdnood heeft de PvdA vandaag nog overleg gehad met de ambtelijke 
organisatie. Bij de commissiebehandeling is gesproken over het punt dat er keuzeopties zijn 
voor mensen die een nieuwbouwwoning beneden de € 180.000,00 kopen. Men kan kiezen 
voor de korting of de starterslening. Het gaat om elf objecten. Als de raad die elf uitsluit van 
de korting, kan de raad de kosten van het voortzetten van de regeling met ruim € 80.000,00 
beperken. Als de PvdA dit zou amenderen, hoe beoordelen de andere fracties dat dan? Het 
is natuurlijk erg makkelijk om voor het doel dat de raad wil bereiken, namelijk die wijk 
afbouwen, ruim € 400.000,00 toe te voegen aan de maatregelen.  
Er kan ook over nagedacht worden of alle gelden wel efficiënt besteed zijn. Op het punt van 
die starterslening, die dubbeling, denkt de PvdA dat er nog geld te verdienen valt. Voor deze 
maatregelen wordt de reserve Nuon vrij aanwendbaar ingezet. Maar de brief over het MFG 
Swifterbant is niet voor niets opgewaardeerd, daar is wellicht ook nog wat geld nodig om de 
dynamiek in het proces te brengen. De raad moet voorzichtig zijn, geld kun je maar een keer 
uitgeven.  
De heer Maris gaat in op de vragen van de PvdA. De gemeente dient ernaar te streven dat 
wijken op een bepaalde manier worden opgeleverd. Dat is een inspanningsverplichting. Nu 
duurt het lang omdat de keuze voor het type verharding de gemeente in deze positie heeft 
gebracht. Het is goed daar naar de toekomst toe anders mee om te gaan, zodat dit streven 
ook een beter resultaat oplevert. Zo veel mogelijk straten tegelijk afmaken, dat is de intentie 
van die woorden. 
De PvdA spreekt over ruim € 400.000,00 extra uitgeven. De heer Maris geeft aan dat het nog 
geen uitgaven zijn. Gezegd is dat het een breed spectrum van woningen en kavels betreft, 
maar dat de financieringsmogelijkheden beperkt zijn. De gemeente doet niet: wie het eerst 
komt, het eerst maalt. Gezien de afgelopen jaren, zal de ervaring zijn dat niet al het geld per 
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se gebruikt zal worden. In de Nuon reserve vrij aanwendbaar zit nog ongeveer € 6 miljoen. 
Er blijft dus geld over voor andere zaken die de recessie te lijf kunnen gaan.  
Mevrouw Witteveen stelt dat de ChristenUnie blij is met deze stimuleringsmaatregelen. Een 
goede investering zodat in- en doorstroom van de woningmarkt kan worden bevorderd. Het 
kost even wat, maar de raad wil ook graag dat er een verschuiving komt op de woningmarkt. 
De indieners van het amendement vragen een groter bedrag beschikbaar te stellen voor 
onafgewerkte straten. In de commissie heeft de raad gesproken over mogelijke willekeur. 
Het CDA sprak in een andere context ook over projecten buiten beeld. Kan de wethouder 
met het oog op dit amendement de vraag die de ChristenUnie naar aanleiding van de 
commissiebehandeling via e-mail heeft gesteld beantwoorden? Dan kan de fractie dat 
antwoord meenemen in haar overweging. 
De heer Korteweg vraagt mevrouw Witteveen welke vraag de ChristenUnie gesteld heeft. 
Mevrouw Witteveen antwoordt dat zij in de commissie een vraag heeft gesteld over 44 
woningen die mogelijk niet meedoen in deze projecten. De wethouder zou daar nog op 
antwoorden. 
De heer Vulink brengt in dat de raad in de commissievergadering meerdere malen herinnerd 
is aan de positieve signalen die te zien zijn, aan het zwakke herstel van de Nederlandse 
economie. Tegelijkertijd is te zien dat huishoudens nog uiterst voorzichtig zijn en dat de 
werkloosheid, ondanks de voorspellingen, wellicht toch nog zal oplopen dit jaar. Tevens is 
niet te voorspellen of er vanuit het kabinet nog bezuinigingen aan komen.  
De stimuleringsmaatregelen 2013 hebben hun effect bewezen. De VVD wil graag dat de 
woningmarkt in 2014 op dezelfde wijze wordt gestimuleerd. De woningbouw is de aanjager 
van de economie. Via het amendement pleit de VVD, samen met de coalitiepartijen, voor het 
toevoegen van enkele kavels om een aantal straten vol te maken.  
Mevrouw Nijmeijer stelt dat D66 in de commissie al heeft gezegd akkoord te zijn met het 
verlengen van deze stimuleringsmaatregelen.  
Het amendement lijkt sympathiek, maar zoals de heer Esselink zei, de raad kan het geld 
maar een keer uitgeven. De fractie wacht de reactie van de wethouder af voor ze haar 
standpunt bepaalt. 
De heer Korteweg merkt op dat het GroenLinks goed lijkt dat deze maatregelen in 2014 
worden voortgezet. En goed om in 2014 te volgen of het beoogde doel van de verschillende 
maatregelen ook gehaald wordt. De startersleningen zijn het meest effectief, maar er is nog 
niet voldoende duidelijk gemaakt of het de doorstroom bevordert. Als het de keten van koop 
op gang brengt, kan eventueel een nieuwe kavel worden bezet halverwege of aan het eind 
die keten. Gezien het feit dat de startersleningen het meest effectief zijn, lijkt de suggestie 
van de PvdA om eens te kijken of alleen voor die categorie woningen de maatregel ingezet 
moet worden, niet zo vreemd.  
GroenLinks hoort graag het antwoord van de wethouder op de vraag van de ChristenUnie.  
Het amendement intrigeert de fractie. Wordt het nu alleen ingediend omdat mensen heel 
lang moeten wachten op het afmaken van de straat waar ze wonen? Dat is natuurlijk heel 
vervelend, maar misschien komen ook andere plekken daarvoor in aanmerking. De raad 
moet oppassen voor willekeur. 
In het amendement is sprake van overwegingen en meningen. Daar zal bewust voor 
gekozen zijn. De term onnodig lang wekt de suggestie dat het onnodig lang duurt, dat het nu 
gaat dan gebruikelijk is. Dat kan niet de bedoeling zijn. Uiteraard wil niemand onnodig lang 
met een bouwweg zitten. Het lijkt een overbodige toevoeging. Het zou raar zijn als de 
gemeente er niet naar had gestreefd de straten gelijktijdig met de huizen af te maken. De 
heer Korteweg geeft de indieners in overweging iets dat zo vanzelfsprekend is niet speciaal 
in het amendement te zetten. 
Wethouder Engelvaart antwoordt dat het niet vanzelfsprekend is. In het verleden werd pas 
een definitieve straat aangelegd als de hele wijk klaar was. Dat is nu anders. 
De heer Korteweg reageert dat dit wel zo is, maar het is nooit de bedoeling geweest dat de 
gemeente een straat niet tegelijk klaar wilde hebben, dat de gemeente mensen onnodig lang 
met een bouwstraat liet zitten. 
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Wethouder Engelvaart antwoordt dat de praktijk is dat dit nu wel gebeurt. De methode van 
werken was in het verleden heel anders. De omstandigheden maken nu dat er wat gedaan 
moet worden. Het college komt tegemoet aan de huidige omstandigheden.  
Recent is onderzoek gedaan naar de toegepaste stenen. In de commissie heeft hij gezegd 
dat de gemeente in de toekomst anders stenen gaat toepassen.  
De voorzitter geeft aan dat, voor de zuiverheid van het debat, de indieners van het 
amendement moeten ingaan op de vragen over het amendement. 
Wethouder Engelvaart vervolgt dat het college natuurlijk kijkt naar de kavelindeling en naar 
doelgroepen. Dat gebeurt permanent. Bij de straat die is voorgelegd aan de ombudsman 
waren er alternatieven mogelijk. Rijtjeshuizen waren wel mogelijk, maar dat wilde de wijk 
niet. De bewoners zeiden dat ze een woning hadden gekocht waar tegenover weer een 
vrijstaande woning zou komen. Zo simpel is het dus niet. Maar waar het kan, wordt het 
gedaan. In De Gilden was er bijvoorbeeld een gebied met een streng welstandsregime, het 
moesten huizen met rietendaken worden. Dat is aangepast.  
Als er midden in een straat enkele kavels vrij zijn en de bewoners denken dat er vrijstaande 
huizen komen, kan daar geen doelgroep komen, zoals huisvesting voor Polen.  
De PvdA merkt op dat de startersleningen een succes waren, maar de wethouder brengt in 
herinnering dat ook de projectbouw een succes was en dat de makelaars de gemeente 
daarvoor een mooie brief hebben gestuurd. De verkoop van particuliere kavels viel 
inderdaad wat tegen, maar het geld van die maatregel is niet weggegooid, dat komt gewoon 
weer terug op de rekening. 
Deze straten nu bestraten lost niets op. Er nu waterdoorlatende stenen neerleggen, is geld 
weggooien, die worden straks weer kapot gereden. Dat zal de raad niet willen. 
Er is geen sprake van willekeur. Dit voorstel gaat om verlenging van het project tot 1-1-2015, 
om projecten waarvan de bouw nog niet is gestart voor 1-1-2014. Het college heeft al die 
projecten in beeld. Er is voor dit jaar geen enkel project aangemeld.  
De woningen waarover de ChristenUnie een vraag heeft gesteld, zijn de woningen gelegen 
aan de twee straten die nu toegevoegd zijn in het amendement. 
Wethouder Engelvaart is het eens met de heer Korteweg dat het goed is te meten of de 
starterslening ook de doorstroom heeft bevorderd. Vaak zijn het jongeren die, komend vanuit 
hun ouderlijk huis, gebruik hebben gemaakt van deze lening.  
De heer Korteweg interrumpeert dat het er ook om gaat te kijken waar degene die het huis 
verkoopt heen gaat. Dan is er de doorstroom die de raad wil. 
Wethouder Engelvaart vervolgt dat al toegezegd is dat het college gaat proberen dat te 
achterhalen.  
De meeste pijn zit in de straten die niet definitief bestraat kunnen worden. Het gaat erom het 
bouwtempo erin te houden. Als de gemeente niets doet, loopt de rente alleen maar op. Niets 
doen helpt niet en deze maatregelen helpen misschien een beetje.  
Hij heeft een goed gesprek gehad met de Nationale ombudsman. Afgesproken is binnenkort 
samen met de ombudsman een afsluitend gesprek te voeren met de bewoners van de 
betrokken straat. De ombudsman heeft geen verwijtbare zaken geconstateerd. 
De heer Maris verzoekt de voorzitter de vergadering kort te schorsen. 
De voorzitter schorst de vergadering. 
 
De voorzitter heropent de vergadering. 
2e termijn 
De heer Maris merkt op dat het de indieners de reacties van enkele fracties hebben gehoord 
over enkele woordkeuzes in het amendement. Het gaat de indieners ervan vooral om de 
beslispunten. Om geen barricade op te werpen, wordt de tekst bij het 2e aandachtsstreepje 
onder “is van mening dat” aangepast in: “de gemeente ernaar dient te streven dat straten en 
wijken zoveel mogelijk tegelijk klaar zijn en opgeleverd worden.” Het streven moet erop 
gericht zijn dat te bereiken.  
De heer Esselink geeft aan dat hij in 1e termijn heeft gezegd dat, als de raad woningen die 
voor een starterslening in aanmerking komen uitsluit van de prijskorting dat € 82.000,00 
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scheelt in de financiering. De PvdA wil een subamendement op het amendement indienen, 
namelijk het toevoegen van een besluitpunt. 

 “De raad van de gemeente Dronten, in vergadering bijeen op 30 januari 2014, 
gelezen het voorstel van het college van B&W, No. B13.001870, agendapunt 5a, 
stimuleringsmaatregelen woningbouw; 
overwegend dat: 
- er in De Gilden diverse straten de bestrating nog niet is afgemaakt  en dit tot overlast 

leidt; 
- de nog niet verkochte kavels de oorzaak zijn van het niet afmaken van de straten/ 

openbare ruimte; 
- startersleningen een bijdrage leveren aan dynamiek op de woningmarkt; 
is van mening dat: 
- prijskorting kan meewerken tot het aankopen van een nieuwbouwwoning; 
- de gemeente ernaar dient te streven dat straten en wijken zoveel mogelijk tegelijk klaar 

zijn en opgeleverd worden; 
- de prijskorting een positief effect kan hebben op het verkopen van de kavels aan de 

hieronder genoemde wegen en straten en dit maximaal € 413.000 kost; 
- stapeling van korting en in aanmerking komen voor een starterslening voorkomen moet 

worden; 
- voor 11 woningen die keuze van korting ad € 7.500 of lening van toepassing is;  
BESLUIT: 
het toevoegen van onderstaand besluit met nummering VI: 
VI. De nog niet verkochte kavels aan de Zilversmedengilde, Wijnverlaters en Wijngaard 

toe te voegen aan de eerder door het college geselecteerde nieuwbouwprojecten. 
VII. Woningen die voor een starterslening in aanmerking komen uit te sluiten van 

prijskorting. 
De kosten ad € 330.500 (€ 413.000 minus € 82.500) te dekken uit de NUON reserve 
vrij aanwendbaar.” 

De voorzitter schorst de vergadering voor een leespauze. 
 
De voorzitter heropent de vergadering en geeft de heer Esselink de gelegenheid het 
amendement toe te lichten. 
De heer Esselink geeft aan dat dit (sub)amendement beoogt de keuzeoptie die er nu is in 
sommige nieuwbouwprojecten voor woningen die in aanmerking komen voor een 
starterslening (die dus lager geprijsd zijn dan € 180.000,00) eruit te halen. De PvdA wil de 
stapeling er dus uithalen. Men kan niet voor een korting in aanmerking komen als een 
woning voor een starterslening in aanmerking komt. Dus men krijgt geen korting voor een 
woning die minder kost dan € 180.000,00, maar men kan, als men aan de voorwaarden 
voldoet, wel een starterslening krijgen. Daarmee vallen er elf woningen uit het hele complex 
dat nu voorligt buiten die keus. Als de keuze eruit gaat, is de gemeente, indien alles verkocht 
wordt, in totaal € 82.500,00 (€ 7.500,00 per woning) goedkoper uit. Dat bedrag blijft in de 
Nuon reserve vrij aanwendbaar zitten. Voor de rest verandert er niets. Ook de PvdA vindt dat 
wijken en straten afgebouwd moeten worden. De raad wil graag een afgebouwde wijk 
kunnen presenteren.  
Wethouder Engelvaart gebruikt de uitdrukking penny wise pound foolish. Uit de analyse 
blijkt dat juist bij de nieuwbouw bijna niet wordt gekozen voor een starterslening, maar juist 
voor de korting. De starterslening moet men terugbetalen en de korting levert direct voordeel 
op. Vooral voor jongeren is dat heel interessant. 
Raad en college willen die grond kwijt. Als die keuze eruit gehaald wordt, is de kans dat er 
nog meer kavels blijven liggen. Met alle gevolgen van dien. Dat is dus niet slim, zelfs heel 
naïef. Het college vindt het amendement van CDA, VVD en Leefbaar Dronten helder. Het 
zou heel dom zijn om zo’n kleine groep (elf woningen = € 82.500,00) te dwingen een 
starterslening te nemen. Het college ontraadt de raad dit subamendement over te nemen. 
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Vervolg 2e termijn 
De heer Maris merkt op dat het CDA dit subamendement geen verstandig voorstel vindt. 
Kunnen kiezen afhankelijk van de situatie waarin iemand verkeert, geeft bredere 
mogelijkheden. De afspraak is dat de bouwondernemer bij de korting op de nieuwbouw 
eenzelfde duit in het zakje doet. Dat geld is de gemeente dan ook kwijt. De fractie zal niet 
meegaan met het subamendement. 
De heer Esselink vindt de uitspraak van de wethouder nogal boud. Ook de wethouder heeft 
niet de garantie dat nieuwbouwwoningen altijd verkocht worden als ze voor korting in 
aanmerking komen. Het gaat hier wel om gemeenschapsgeld. De stelling van de wethouder 
is dat die € 82.500,00 niet veel is. De PvdA denkt daar anders over, zo wil de fractie niet met 
gemeenschapsgeld omgaan.  
De heer Maris reageert dat spreken over gemeenschapsgeld heel mooi klinkt, maar dat de 
gemeente bouwgrond heeft en daar een bepaalde prijs voor vraagt. Afgelopen maandag was 
in de Stentor te lezen dat de voorzitter van Bouwend Nederland zei dat die de grondprijs 
wellicht wat hoog is. Zeker op dit moment. Het heeft dus niets te maken met over de balk 
gooien van gemeenschapsgeld, het gaat om het hanteren van prijzen die de markt op dat 
moment kan dragen.  
De heer Esselink brengt in dat dit een cirkelredenering is. Dan moet het CDA voor een 
algemene prijskorting gaan. Als de voormalig minister van Buitenlandse Zaken, nu voorzitter 
van Bouwend Nederland, in een andere rol en met een andere pet op ineens wel vindt dat de 
grondprijzen te hoog zijn, heeft dat geen gevolgen voor wat in Dronten gebeurt. Dat geld, die 
€ 82.500,00 is en blijft van ons allemaal, tot het bij een individu terechtgekomen is. 
Mevrouw Witteveen zegt dat er nog niets uitgegeven wordt, de raad stelt het geld alleen 
beschikbaar. 
Net als de wethouder vindt de ChristenUnie dit allemaal niet zo simpel. De wethouder heeft 
ook gezegd dat er geen sprake is van willekeur. De fractie gaat akkoord met het voorstel. 
De heer Vulink merkt op dat de VVD een vrije keuze bepleit: voor de starterslening of de 
korting. Met deze maatregelen wordt maximaal bijgedragen aan het daadwerkelijk verkopen 
van de kavels. De fractie gaat niet mee met het subamendement van de PvdA. 
Mevrouw Nijmeijer stelt dat D66 niet instemt met het subamendement. De fractie stemt wel 
in met het amendement van CDA, VVD en Leefbaar Dronten. 
De heer Korteweg geeft aan dat GroenLinks wel meegaat met het subamendement. De 
fractie is vanaf het begin nooit zo enthousiast geweest over het middel korting. Een korting 
kan wel werken, maar gebleken is dat dit middel het minst effectief was. De fractie is ervoor 
gemeenschapsgeld zo effectief mogelijk in te zetten. Het is goed dat er geen enkele vorm 
van willekeur is en dat er een extra kans is dat die kavels bebouwd gaan worden. De 
toevoeging lijkt heel wat, toch heeft hij een bang vermoeden dat het niet zo heel erg zal 
werken. Richting de bewoners wil hij zeggen: verwacht niet al te veel, hoop wel. 
De heer Ammerlaan merkt op dat als je iets graag wil verkopen, je de middelen die daarvoor 
beschikbaar zijn moet kunnen inzetten. Wat Leefbaar Dronten betreft is het prima als de 
gemeente de regelingen die er zijn kan inzetten. De fractie heeft geen behoefte het 
subamendement te steunen. 
De voorzitter brengt het subamendement van de PvdA in stemming. Voor zijn de fracties 
PvdA en GroenLinks. De overige fracties zijn tegen. Daarmee is dit subamendement 
verworpen. 
De voorzitter brengt het amendement van CDA, VVD en Leefbaar Dronten in stemming. Hij 
stelt vast dat de raad unaniem voor het amendement is en unaniem instemt met het voorstel. 
 
5b. Visie op begeleiding, ondersteuning en verzorging: “Samen een eigentijdse 

aanpak voor Dronten ontwikkelen” 
De heer Oosterhuis wil aandacht vragen voor twee algemene punten die D66 ook al in de 
commissie aan de orde heeft gesteld. 
Het eerste betreft de vragen die de fractie heeft gesteld over de transitie van taken. Een 
aantal taken die de centrale overheid heeft vastgesteld moeten herverdeeld worden. Een 
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groot gedeelte daarvan moeten de gemeenten waarschijnlijk gaan uitvoeren. Daartoe stelt 
de raad een aantal visies vast, in deze en de volgende raadsvergadering. In die visies legt 
de raad de intenties vast en ook de methodes van werken.  
In de vergaderingen van de raad wordt veel belang gehecht aan: Ben je het eens met de 
visie? Elke keer als D66 deze visies leest, roept dat bij de fractie een vraag op: Hoe 
belangrijk is die visie? Is dat een visie van dit moment? Is die visie onherroepelijk of 
voorlopig? Kan de raad daar later nog een wijziging in aanbrengen of andere opvattingen 
over koesteren? Kan de raad die visie bijstellen als er geen geld is? Het probleem is dat 
toekomstige taken nog niet vastgesteld zijn en ook de financiële kaders die daarbij horen nog 
niet.  
Het tweede gaat over het juridische kader van het totaal van alle transities. Wat D66 heeft 
gezegd over (het omgaan met) visies en de waarde daarvan, is niet goed weergegeven in de 
notulen. Daar staat alleen: D66 heeft het ook over ruimte in de raad. Dat geldt min of meer 
ook voor het pleidooi dat D66 heeft gehouden voor dat juridische kader.  
Door de invoering van de drie transities ontstaan onvermijdelijk nieuwe verhoudingen tussen 
de betrokken partijen. De volgende partijen worden onderkend: de gemeente, aanbieders 
van zorg, vragers van zorg, begeleiders. Zeker in de aanloop, in de introductiefase van de 
transities is het denkbaar dat zich situaties zullen voordoen waarbij partijen met 
tegengestelde belangen worden geconfronteerd. In deze gevallen moet het volgens D66 
mogelijk zijn of worden gemaakt om aan een deskundige, niet direct betrokken partij of 
vertegenwoordiger daarvan, arbitrage te verzoeken. Dit verzoek kan door elk van de 
vorengenoemde partijen aangevraagd worden. D66 pleit daarom voor het onderzoeken van 
de mogelijkheid om een functie te creëren die vergelijkbaar is met de positie van de 
ombudsman, zoals men die kent bij de Nationale ombudsman. 
Daartoe dient D66 een motie in: 

De raad van de gemeente Dronten in vergadering bijeen op 30 januari 2014, 
“overwegende dat: 
1. voor zowel gemeente Dronten als betrokken instellingen en toekomstige cliënten 

binnenkort een nieuw tijdperk aanbreekt voor talloze voorzieningen met nieuwe regels 
en nieuwe verhoudingen; 

2. bij tal van nieuwe regelingen nieuwe contractpartners en soms andere overheden 
betrokken zijn; 

3. er, zeker in de eerste jaren, sprake is van een nieuwe situatie voor vele betrokkenen die 
tot onzekerheden kan leiden; 

4. een specifiek juridisch kader voor alle regelingen nog niet is vastgesteld; 
VRAAGT HET COLLEGE: 
1. te onderzoeken of het niet wenselijk is om vooraf juridische kaders te scheppen, die voor 

alle betrokkenen duidelijk zijn;  
2. te onderzoeken of er naast goede mediation door ambtenaren, een instituut 

vergelijkbaar met een ombudsman kan worden gecreëerd. Landelijk, regionaal of 
plaatselijk. Opdat een deskundige, niet direct betrokken partij of vertegenwoordiger 
daarvan, een arbitrage kan ondernemen zonder dat betrokkenen in langslepende 
rechtsprocedures belanden. 

En gaat over tot de orde van de dag.” 

Mevrouw Korting merkt op dat de VVD het belangrijk vindt dat er kwaliteitscriteria worden 
ontwikkeld. Dat blijft het belangrijkste instrument voor de raad om te sturen op de kaders. 
Aan de hand daarvan kan de raad bekijken of de zorg ook goed is en die eventueel bijsturen. 
Wat dat betreft kan de fractie zich vinden in het standpunt van D66 dat er aandacht moet 
komen voor ontwikkeling en onderzoek naar kaders. Of dat nu echt om de juridische kaders 
gaat, vraagt de fractie zich af. Ze hoort graag hoe het college dat ziet. Mevrouw Korting kan 
zich ook voorstellen dat er al juridische kaders worden meegegeven vanuit de landelijke 
overheid. Hoe verhouden deze zich dan tot de lokale kaders die de raad kan stellen? 
De VVD vindt het wel belangrijk de kwaliteitscriteria op te pakken.  
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Met de visie op begeleiding, ondersteuning en verzorging anticipeert de gemeente Dronten 
met haar beleid op de nieuwe wetgeving. Dat is belangrijk, zeker in een tijd waarbij de 
overheid steeds minder zorgvoorzieningen ter beschikking stelt. Niet alleen vanwege de 
kosten, maar ook omdat de maatschappelijke overtuiging groeit dat mensen en hun netwerk 
zelf meer verantwoordelijkheid voor hun zorg en hun gezondheid kunnen nemen. De 
beweging van zware naar lichtere vormen van zorg voor ondersteuning moet met kracht 
worden ingezet wil de gemeente in de toekomst de noodzakelijke ondersteuning, licht of 
zwaar, kunnen garanderen. En tegelijkertijd de aanzienlijke bezuiniging die op de gemeente 
afkomt kan reduceren.  
We moeten ernaar toe dat er meer ondersteuning geboden wordt in de directe omgeving van 
mensen. Deels ook door het eigen netwerk. De voorliggende visie op begeleiding, 
ondersteuning en verzorging, schetst een integrale benadering die aansluit bij het sociale 
leven en de problematiek en laat ruimte voor de verschillen tussen burgers en hun 
omgeving. Het college laat met de voorliggende visie zien dat het college zich bewust is van 
het feit dat de transitie AWBZ ook een transformatie vereist naar een nieuw lokaal 
samenspel, een nieuwe cultuur, nieuwe verhoudingen en een nieuwe werkwijze. Uit de visie 
blijkt ook dat er voor de complexe verandering op het sociale domein niet slechts één 
oplossing is. Het is een puzzel met vele stukjes en er zijn, wederzijds, veel betrokkenen. Het 
is goed te zien dat deze visie tot stand is gekomen in brede samenhang en afstemming met 
zo veel partijen en organisaties als de belangenvereniging, maatschappelijke werkers en de 
huisartsen.  
Het college geeft in de visie aan dat de taken uitgevoerd moeten worden binnen de middelen 
die hiervoor vanuit het Rijk beschikbaar komen. Dit betekent voor de VVD dat de 
ondersteuning geregeld moet worden met de middelen die de gemeente hiervoor van het 
Rijk krijgt plus de middelen die de raad hiervoor nu al beschikbaar heeft gesteld binnen de 
gemeentebegroting.  
Zoals de VVD tijdens de commissievergadering al heeft gezegd, is een ander belangrijk punt 
van aandacht de normering van de kwaliteit. Om de kwaliteit op onafhankelijke wijze te 
meten, is het belangrijk dat de raad op actieve wijze betrokken wordt bij de ontwikkeling van 
deze kwaliteitscriteria. Dit zijn uiteindelijk de kaders waarop de raad kan sturen. In de visie 
staat ook dat de kwaliteit op onafhankelijke wijze gecontroleerd dient te worden. Op de vraag 
hoe de raad betrokken wordt bij de samenstelling van deze criteria, heeft het college tijdens 
de commissie al geantwoord dat hiervoor een raadsspecial moet worden georganiseerd, 
waarvan de uitkomsten in de beleidsnota worden meegenomen. Op basis van deze 
toezegging kan de VVD instemmen met het voorstel. 
De heer Oosterveld geeft aan dat de ChristenUnie voor een belangrijk deel kan meegaan 
met de woorden van de heer Oosterhuis. De motie beperkt zich echter tot het juridisch kader, 
terwijl dat volgens de ChristenUnie veel ruimer verwoord moet worden. De fractie pleit ervoor 
de motie te vereenvoudigen en daarmee tegelijkertijd te verbreden. Nu worden wellicht 
dingen uitgesloten. Hij gaat ervan uit dat D66 bewust de ordening heeft aangebracht. Niet 
helder is waarom D66 soms kiest voor mediation en soms voor arbitrage, terwijl dat 
wezenlijke verschillen zijn. De heer Oosterveld stelt D66 voor in de motie een bredere vorm 
van geschillenbeslechting te duiden. 
De visie die voorligt, telt in feite ruim slechts 9 pagina’s. Een veelvoud vormt de bijlage. Dit 
komt geheel overeen met de ambitie om de begeleiding, ondersteuning en verzorging in 
gezamenlijkheid te ontwikkelen. In de bijlage is immers veel te lezen over alle partijen die 
hierbij betrokken zijn en op detailniveau zelf de meningen die zij hierover hebben. De 
bouwstenen zoals benoemd op blz. 5 zijn helder en kunnen de instemming van de 
ChristenUnie hebben. Tegelijkertijd zal vrijwel iedere gemeente soortgelijke bouwstenen 
hebben. Met andere woorden het Drontens eigene moet nog voor het overgrote deel 
opgepakt en ook verwoord worden. Het gaat hier ook om een visie en de concrete invulling 
zal nog moeten komen. Wel ligt er inmiddels een innovatieovereenkomst met, citaat: “alle 
betrokken aanbieders en andere relevante spelers uit het maatschappelijk middenveld.”  
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Dit is wel het Dronter karakter en daarmee ook een vertrekpunt. Het is alsof de duurloop is 
gestart en alle lopers gezamenlijk oplopen. De vraag wat zij onderweg allemaal zullen 
tegenkomen, waar het doel van deze tocht precies ligt, ligt nog grotendeels in de toekomst 
verborgen. 
De raad wordt gevraagd deze visie nu vast te stellen. De ChristenUnie kan zich vinden in 
deze visie en de heer Oosterveld wil daarbij herhalen wat de fractie eerder heeft genoemd, 
namelijk: kijk naar de andere transities, realiseer dat het geheel meer is dan de som van de 
delen en realiseer dat regionale grenzen hierin geen onneembaar obstakel moeten en 
mogen vormen, maar te perforeren moeten zijn. Ontschotting is een kans die Dronten moet 
oppakken, waarmee de kracht van Dronten meer uitgestald kan worden, namelijk met één 
been staand in de regio Flevoland en met het andere been ook in het oosten staand. 
Hoe de politieke besluitvorming in Den Haag ook zal zijn, dat we hier in Dronten een 
gezamenlijke aanpak ontwikkelen is een vereiste. 
Wel wil de ChristenUnie benadrukken dat de fractie, gezien de te verwachten ontwikkelingen 
op allerlei niveaus, geregeld evaluatiemomenten wenst. Daarnaast is de fractie op zoek naar 
een helder kader waarin de raad eigen keuzes kan maken. De ChristenUnie verwacht dat dit 
in de nieuwe periode geconcretiseerd kan worden. Het proces is gestart en wanneer dit goed 
opgepakt gaat worden, zal daarin ook een goede zet gedaan kunnen worden om de 
eenzaamheid die toch nog veel aanwezig is terug te dringen. De fractie verwacht dat ook 
kerken hierin een goede rol kunnen spelen. 
Mevrouw Stoop merkt op dat de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) zware 
geneeskundige risico’s dekt, die niet onder de zorgverzekeringen vallen. Het gaat om zorg of 
hulp die vaak duur en langdurig is, om medische kosten die vrijwel niemand kan opbrengen. 
Een deel van die langdurige zorg gaat nu over naar de gemeenten en wordt ondergebracht 
in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). 
Voor ligt een visie op begeleiding, ondersteuning en verzorging. Een visie is een concreet 
beeld van de toekomst. Het gaat er nu niet om hoe we het gaan doen, maar om hoe de raad 
wil dat het er straks gaat uitzien. Wat wil de raad? De PvdA kan daar heel helder over zijn, 
ze wil dat mensen begeleiding of zorg krijgen die het beste aansluit op hun persoonlijke 
situatie. De PvdA is bezorgd over de toegang van de begeleiding of zorg. In de 
commissievergadering heeft de fractie geen eenduidig antwoord gekregen op haar vragen 
over de onafhankelijke positie van de wegwijzer. Dit zijn belangrijke sleutelfiguren voor de 
toegang naar de begeleiding. De fractie vraagt de wethouder niet aan te geven hoe hij het 
voor elkaar gaat krijgen, daarvoor is het nu nog te vroeg en het hoeft nog niet in deze visie, 
maar de fractie wil wel de toezegging van het college dat de wegwijzers onafhankelijk zijn. 
Alleen dan kunnen de inwoners erop vertrouwen dat hun belang centraal staat en niet die 
van een organisatie, een aanbieder of de gemeente. 
Dit sluit een beetje aan op de motie van D66. Mevrouw Stoop is heel benieuwd naar de 
reactie van de wethouder. De PvdA vindt de motie sympathiek, maar ziet ook beren op de 
weg. Het lijkt of het ombudsteam te vroeg wordt ingezet, terwijl de gemeente nog midden in 
het transitieproces zit. Omdat de raad die juridische kaders nog niet kent, weet ze niet of het 
handig is al een ombudsteam te starten.  
Mevrouw Plasschaert stelt dat de raad pas aan het begin van dit traject staat. Vanuit deze 
visie wordt verder gewerkt naar een toekomstige samenwerking tussen vele partijen die tot 
nu toe onafhankelijk hebben gewerkt en nu tot elkaar moeten komen en onder regie van de 
gemeente komen te staan. Ook zal er samenwerking plaatsvinden op regionaal niveau. Er 
wordt gezocht naar goede samenwerkingsverbanden. Ook bij eerstelijns en tweedelijns 
zorgverleners.  
Een punt van zorg voor Leefbaar Dronten is het loket. Het is belangrijk dat duidelijk wordt 
waar de inwoners van Dronten met hun zorgen en vragen terechtkunnen. In de visie is dat 
nog wat abstract beschreven, al kan dat natuurlijk niet anders. Degene die hulp nodig heeft, 
is al in een doolhof beland. Belangrijk is dat de eerstelijns zorgverleners daar oog voor 
hebben, zodat er geen zorgmijders gaan ontstaan. De toon van de visie is dat mensen vanuit 
hun eigen traject zorg moeten vragen, maar als mensen al in een hulpverleningstraject zitten 
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en de weg niet meer weten, moet er vaak een steuntje in de rug van een ander komen. Vaak 
uit de hoek van huisartsen e.d. 
De heer Korteweg merkt op dat na de commissievergadering al het een en ander is 
gebeurd. De VNG heeft het zorgakkoord verworpen, de staatssecretaris heeft daarover een 
brief geschreven, waarin bepaalde concessies of tegemoetkomingen zijn gedaan. Of dat 
echt iets voorstelt, is hem niet duidelijk. Het hele veld is dus nog steeds in beweging. Omdat 
het wetgevingstraject onzorgvuldig is, komt de gemeente nu met een visie terwijl nog niet 
duidelijk is hoe de wet eruit komt te zien. De visie is opgesteld toen gedacht werd dat er 
meer taken naar de gemeenten toe zouden gaan. Volgens de wethouder maakt dat niet uit, 
maar dat lijkt GroenLinks sterk.  
De grote lijn in de visie is: helpt uzelf. Als dat niet wil: laat u helpen door de omgeving en 
kom pas dan bij de gemeente, misschien kan die ook nog (laten) helpen. Op zichzelf is dat 
geen rare gedachte, maar als het zo nadrukkelijk wordt uitgedragen kun je je afvragen of 
mensen dan nog wel geholpen worden als het echt nodig is. Het kan zijn dat de toegang tot 
hulp erg moeilijk wordt. GroenLinks verwacht dat in het beleidsplan heel duidelijke kaders 
komen die aangeven hoe de toegang geregeld wordt. Dat de raad die kaders vaststelt. Dat 
ook die kwaliteitscriteria in het beleidsplan komen en dat de raad die vaststelt. Dat zijn de 
kaders waarlangs gewerkt wordt. Misschien kan daarin ook de onafhankelijkheid van de 
wegwijzer worden opgenomen. Het is goed als de raad in het beleidsplan heel duidelijk 
vastlegt wat dat precies is.  
Een moeilijk punt in de visie is voor GroenLinks dat, als sommige producten na verloop van 
tijd wellicht niet meer te leveren zijn, aanbieders ervoor kunnen kiezen ‘korting’ te geven op 
een product, de eigenschappen ervan kunnen aanpassen of in het uiterste geval kunnen 
stoppen met het leveren van het product bij nieuwe verzoeken. Dat is zoiets geks. Iemand 
die later in het jaar zorg nodig heeft, krijgt dan minder dan iemand die deze zorg aan het 
begin van het jaar heeft gevraagd. Wat de fractie betreft is dat straks niet meer terug te 
vinden in de contracten die worden afgesloten.  
Er wordt veel zorg geuit. De heer Korteweg wijst op een brief die TSN thuiszorg aan haar 
medewerkers heeft gestuurd omdat de gemeenten moeten bezuinigen op de kosten voor 
huishoudelijke hulp. TSN zegt dat dit betekent dat cliënten geen of minder uren thuiszorg 
krijgen, dat familie, buren of anderen dat moeten opgevangen. Voor de thuiszorg betekent dit 
40% minder werk. Vervolgens wordt verteld dat het kan zijn dat voor de hulpen collectief 
ontslag aangevraagd moet worden of dat de salarissen verlaagd moeten worden. En dat een 
aantal collega-zorginstellingen dat al heeft gedaan. TSN zegt richting de medewerkers: wij 
hebben dat nog niet gedaan, maar we moeten niet uitsluiten dat ook TSN collectief ontslag 
moet gaan aanvragen.  
Deze brief geeft aan in welke moeilijke positie de gemeente zit. De hele structuur die er nu 
is, begint in afwachting van de transities al in duigen te vallen. Triade heeft ook al voor een 
hoop medewerkers ontslag aangevraagd. Gedeputeerde Staten heeft op vragen geantwoord 
dat dit eventueel ook bij bureau jeugdzorg het geval kan zijn. Op die manier breekt alles 
rondom mensen af, nog voordat de transities begonnen zijn. GroenLinks vindt dat een heel 
zorgelijke situatie. De raad kan er weinig aan doen, de schuld ligt bij het kabinet in Den 
Haag, dat heeft voor deze manier van werken gekozen.  
De VNG heeft nu het zorgakkoord verworpen, maar richting het kabinet kan de VNG nog wel 
wat krachtiger optreden, melden dat deze manier van opereren rond de transities niet goed 
is voor de mensen die zorg of hulp nodig hebben.  
De raad heeft een brochure gekregen over de vorige visie. De heer Korteweg hoopt dat de 
raad zo’n brochure bespaard blijft van deze en andere visies. Het is geld verspillen zoiets in 
een prachtige kleurenbrochure neer te zetten. 
Mevrouw Van der Klis stelt dat de CDA-fractie blij is met deze visie. Het is het resultaat van 
een zorgvuldige voorbereiding en veel overleg. Het college en de ambtenaren zijn gewoon 
doorgegaan met de voorbereidingen, ondanks wisselende inzichten van het kabinet en 
onduidelijkheid over wet- en regelgeving. Ze zijn doorgegaan om op tijd klaar te zijn voor de 
inwoners van Dronten die, in welke vorm dan ook, met deze regeling te maken krijgen.  
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In Dronten is veel en goede ervaring opgedaan met de Wmo, dat blijkt ook uit de 
klanttevredenheidsonderzoeken. Dat geeft vertrouwen voor de toekomst. Wel wil het CDA 
nog eens benadrukken dat de mensen die nu vanuit de AWBZ overkomen, een andere 
groep is dan degenen die op dit moment gebruikmaken van de Wmo. Het gaat om mensen 
met matige tot zware beperkingen. Bij de beantwoording op de vragen schreef het college 
dat de ontwikkeling en uitvoering van beleid plaatsvindt in zeer nauw overleg met de 
aanbieders. Dat is ook hard nodig. De fractie pleit er nogmaals voor om de cliënten en hun 
mantelzorgers erbij te blijven betrekken. Het moet niet over hen gaan, maar mét hen. De 
voorheen gescheiden werelden van professionals, mantelzorgers en vrijwilligers komen 
samen. Het zal weer pionieren worden en daar heeft de gemeente Dronten ervaring mee. 
Wat betreft het bestuurlijk aanbesteden en de contracten met aanbieders, is alle waar naar 
zijn geld. Het CDA heeft aandacht gevraagd voor de vrijwilligers en mantelzorgers. In de 
gezondheidsnota staat dat er een notitie en concrete voorstellen komen. De fractie ziet 
daarnaar uit. Eergisteren stond in Binnenlands Bestuur dat wethouders uit de regio 
Amsterdam voor mantelzorgers een bepaald percentage woningen uit hun woningvoorraad 
mogen reserveren. Het is een suggestie om mee te nemen. Het verlenen of ontvangen van 
mantelzorg is dan een van de voorwaarden voor het verkrijgen van een urgentieverklaring. 
Op mantelzorgers en vrijwilligers wordt steeds vaker een beroep gedaan. Wie zelf in een 
verzorgtraject zit of ziek is, beseft de onschatbare waarde van mantelzorgers en vrijwilligers. 
Gelukkig zijn er veel in Dronten, Biddinghuizen en Swifterbant. Zij moeten worden 
gekoesterd. 
Het CDA ziet uit naar de uitwerking van wat de gemeente wil bereiken met deze transitie. De 
fractie vraagt om simpele en eenduidige controle-instrumenten. Het is uitdrukkelijk niet de 
bedoeling aanbieders en cliënten op te zadelen met een berg papierwerk. Dereguleren en 
ontzorgen begint bij de eisen die de politiek stelt. Bij de raad dus. Vertrouwen in en ruimte 
voor cliënten en aanbieders is goed, maar een simpele controle is nodig om te voorkomen 
dat het ene uitgebreide systeem ingewisseld wordt voor het andere. Het CDA beseft dat de 
kwaliteit van een instelling niet staat of valt met een alerte inspectie of een toezichthouder, 
maar met betrokkenheid van de mensen die er werken. Die betrokkenheid vraagt om 
overzichtelijkheid en eenduidigheid.  
Als je aan mensen vraagt waar ze van dromen, zul je niet vaak het antwoord krijgen: “wonen 
in een AWBZ-instelling”. De meeste mensen willen graag in hun vertrouwde omgeving 
blijven als ze zorg nodig hebben. Ze willen omringd zijn door bekenden. Dat is de opdracht 
waarvoor de gemeenten staan. Zorg dicht bij huis organiseren. Volgens het CDA speelt de 
samenleving daarbij een onmisbare rol. Een mens komt pas tot zijn recht in relatie tot zijn 
medemens. Wanneer hij, samen met anderen, de verantwoordelijkheid kan nemen die bij 
hem past. Sommigen zijn somber en hebben zorgen en twijfels. Die poetst de CDA-fractie 
niet weg. Augustinus de kerkvader uit Afrika zei daarover: “Het zijn slechte tijden, het zijn 
moeilijke tijden, dat zeggen de mensen tenminste. Laten we liever goed leven, dan worden 
de tijden vanzelf goed. Wij zijn de tijden. Zoals wij zijn, zijn de tijden.” 
Wethouder De Graaf gaat in op de vraag van D66 over wat deze visie inhoudt. Er is 
afgesproken dat de transities in een soort drietrapsraket met de raad worden gedeeld. Nu is 
er deze visie, vervolgens komt aan het eind van de zomer het beleidsplan, daarna komen in 
de herfst de verordeningen die het juridisch kader vormen. In de verordeningen staat 
waaraan de gemeente zich moet houden en daarin kunnen de burgers lezen waar ze recht 
op hebben. 
De ombudsfunctie, arbitrage en mediation zijn verschillende zaken die niet door elkaar 
moeten worden gehaald. Over de ombudsfunctie is in de raadscommissievergadering van 
gedachten gewisseld. Toen heeft de wethouder toegezegd dat de mogelijkheden worden 
bekeken. Onderzocht wordt of een ombudsfunctie voor de drie transities nodig c.q. wenselijk 
is. Zo ja, of dit dan lokaal, regionaal of nationaal moet worden ingevuld. De raad wordt 
hierover geïnformeerd bij de indiening van het beleidsplan, aan het eind van de zomer. 
Volgens de wethouder is de motie, na deze toezegging, niet meer nodig. 
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Met de raadsspecials wordt doorgegaan, ook al kost het veel tijd. Na de verkiezingen is 
wellicht de halve raad nieuw. De nieuwe raadsleden worden ook in de vorm van specials 
bijgepraat. 
De ChristenUnie vraagt naar de samenhang tussen de drie transities. Er wordt al gewerkt 
aan een programma waarin de samenhang wordt aangegeven. Over twee weken komt dit in 
de collegevergadering aan de orde en daarna in de raadsvergadering. 
De PvdA vindt dat de mensen de zorg moeten krijgen die ze nodig hebben. Dat is een 
terechte opmerking, dat vindt het college ook. De zorg wordt gegeven aan de mensen die 
dat nodig hebben en in de verhouding zoals de wetgever het bedoelt.  
De PvdA vindt dat de wegwijzer onafhankelijk moet zijn. Het college vindt dat ook en denkt 
nog na over hoe dat het beste bewerkstelligd kan worden. De wethouder heeft een gesprek 
gevoerd met de GGD en vraagt zich af of de GGD wegwijzer zou kunnen zijn, of dat het 
wellicht een ander moet zijn.  
Leefbaar Dronten vindt de signalering erg belangrijk, het moet niet zo zijn dat er zorgmijders 
ontstaan. Met de huisartsen wordt hierover een gesprek gevoerd en die gesprekken lopen 
goed.  
De heer Korteweg vraagt hoe het medisch beroepsgeheim dan gegarandeerd blijft. 
Wethouder De Graaf is van mening dat de huisartsen precies weten wat ze wel en niet 
kunnen doen. Het gaat om vindplaatsen. Artsen kunnen in hun spreekuur verwijzen naar de 
gemeente zonder dat zij in conflict komen met hun beroepsgeheim. 
De wethouder vindt dat de heer Korteweg de vinger precies op de zere plek heeft gelegd, 
toen hij zei dat de gemeenten dit niet zelf hebben bedacht. Zeker niet als het gaat om de 
40% korting op de huishoudelijke hulp. Dat komt uit Den Haag. De wet is er echter nog niet 
door. Zijne Majesteit de Koning heeft nog onder geen van de drie transitiewetten zijn 
handtekening gezet. Over deze wet is de afgelopen weken nog al wat rumoer ontstaan bij de 
FNV en de Tweede Kamer. Er wordt zelfs al over uitstel gesproken.  
Wat gezegd is over TSN, Triade en Bureau Jeugdzorg is allemaal waar. Er vallen ontslagen 
als die instellingen de medewerkers niet meer kunnen betalen, ze moeten de tering naar de 
nering zetten.  
Het CDA vindt dat niet over cliënten en mantelzorgers moet worden gesproken, maar mét 
hen. Die gedachte steunt het college graag. 
2e termijn 
De heer Oosterhuis dankt de wethouder en de fracties voor de reacties. D66 is gekomen tot 
de motie voor de ombudsman naar aanleiding van vragen die D66 in het land heeft gesteld. 
Tijdens de inventarisatie kwam de fractie erachter dat er al landelijk overleg plaatsvindt 
tussen VNG en de Nationale ombudsman. Gesproken wordt over een mogelijke rol die aan 
de Nationale ombudsman gegeven kan worden. Veel gemeenten hebben samen met andere 
gemeenten een gemeenschappelijke regeling, waarin bij het aangaan van de samenwerking 
al een juridisch kader is geschetst. Daardoor kan er bij geschillen bemiddeling plaatsvinden, 
zonder dat het meteen tot rechtszaken leidt. Er is dan een vraagbaak en er is een 
bemiddelingsmogelijkheid. Voor Dronten kan het in de vorm van een ombudsman of iets 
anders, als er maar een juridisch juiste en goede bemiddelingsmogelijkheid komt tussen 
cliënten, instellingen en gemeenten.  
De fractie is blij met de ruimte die de wethouder de raad biedt om op een later tijdstip, als 
alles op tafel ligt, een algemene afweging te maken. 
Hij ziet geen reden de motie nog te handhaven. Hij trekt de motie in. Hij is bereid zo nodig tot 
een beter geformuleerde motie te komen. 
Mevrouw Korting kan zich vinden in het doen van een onderzoek naar een eventuele 
ombudsfunctie. Samenwerking op Flevolands niveau is wellicht wenselijk.  
De heer Oosterveld reageert op de opmerking van mevrouw Korting dat er ook andere 
vormen denkbaar zijn en dat er eerst een goed onderzoek moet plaatsvinden. 
Mevrouw Stoop dankt de wethouder voor de toezegging. 
Mevrouw Plasschaert geeft aan dat fractie Leefbaar Dronten akkoord gaat met het voorstel. 
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De heer Korteweg blijft het geven van korting op producten wonderlijk vinden. Hij wil graag 
een verduidelijking. Het moet op duidelijke eenduidige wijze in het beleidsplan komen te 
staan. 
Voor het overige is de fractie het eens met de visie. 
Wethouder De Graaf stelt dat hij het niet over een Flevolandse schaal had maar over een 
regionale schaal. 
Hij antwoordt de heer Korteweg dat de korting duidelijk wordt omschreven in het bedrijfsplan. 
De voorzitter brengt het collegevoorstel instemming. Hij concludeert dat de fracties unaniem 
voor het voorstel stemmen.  
 
5c. Vaststelling gezondheidsnota 2014-2017 “Gezond in Dronten” 
De heer Oosterveld constateert dat de raad wordt voorgesteld de voorliggende 
gezondheidsnota vast te stellen. In tegenstelling tot het vorige onderwerp is deze concreet 
vervat in een viertal jaren. De speerpunten zijn helder, de bekostiging is minder helder. 
Immers 4 van de 6 speerpunten kunnen binnen het reguliere werk georganiseerd worden. Is 
er geen extra menskracht nodig? De heer Oosterveld vraagt zich af of de wethouder van 
financiën hierbij wellicht de boventoon heeft gevoerd?  
Helder is dat Dronten toch wel een aantal speciale kenmerken heeft: langer leven, goede 
gezondheid, gezonde leefomgeving, een fors overgewicht, een vloedgolf aan vergrijzing en 
een te verwachten explosieve zorgvraag door dementie. 
Twee zorgpunten voor dit moment zijn niet voldoende in beeld: ventilatie op scholen en het 
forse alcoholgebruik. Vanwege dat laatste wil de fractie ChristenUnie de motie van het CDA 
steunen. De ventilatie binnen de lokalen moet beter. Wat verwacht het college dat daaraan 
te kunnen doen? 
Daarnaast heeft de fractie nog een zorgpunt voor de toekomst ten aanzien van de gezonde 
leefomgeving. Op termijn worden 45.000 vliegbewegingen over Dronter grondgebied 
gemaakt. Wat betekent dat voor de lucht die wordt ingeademd? Hoe wordt omgegaan met 
het toenemende geluid?  
Mevrouw Van der Klis vertelt dat de heer Van der Star dit onderwerp in de raadscommissie 
van 9 januari 2014 behandeld heeft. Zij leest de door hem voorbereide tekst voor. 
Al in de commissievergadering waren er overwegend lofbetuigingen voor de notitie Gezond 
in Dronten. En die lof is op zijn plaats. Het is te prijzen dat er door de gemeente een visie 
wordt neergezet, aan de hand waarvan gezondheidsbeleid kan worden vormgegeven. Meer 
nog is te prijzen dat in het stuk heldere keuzes worden gemaakt, waaraan valt te zien in 
welke richting de gemeente zich wil bewegen. Er zijn twee hoofdlijnen herkenbaar, enerzijds 
preventie en voorlichting en anderzijds de nadruk op de praktische inrichting van het 
zorgaanbod. De praktische inrichting van het zorgaanbod is gebaseerd op de verwachte 
gezondheidsvragen in het komende decennium. Het CDA wil de wethouder feliciteren met 
een zo compact en helder stuk. De fractie wenst de wethouder succes met de verdere 
invulling en uitwerking.  
Tegelijk wil de fractie aandacht vragen voor het alcoholmatigingsbeleid. Politiek is een 
kwestie van kiezen en het college maakt in de notitie de nadrukkelijke keuze om zijn 
schaarse middelen te richten op de jeugd en de jongeren. Op zichzelf is dat een keuze die 
alleszins te begrijpen is. Waar het gaat over alcoholgebruik zijn jongeren meestal 
debutanten. Wat is er beter dan juist aan het begin aandacht te vragen voor de nadelen van 
genotsmiddelen. Het is daarom terecht dat aan jongeren voorlichting wordt gegeven over 
alcohol en wat alcohol met je doet. Zoals al in de raadscommissievergadering betoogd, zou 
dat de indruk kunnen wekken dat problemen rond alcoholgebruik zich vooral concentreren 
rond jongeren, dat is echter maar ten dele waar. Onderzoek laat zien dat onder alle 
leeftijdsgroepen in Dronten de consumptie van alcohol hoger ligt dan elders in Flevoland. Uit 
algemener onderzoek is bekend dat ook onder andere leeftijdsgroepen sprake is van 
misbruik van alcohol als opmaat voor problemen als overlast, huiselijk geweld, 
verkeersonveiligheid en sociaal isolement. Het is om die reden dat de CDA-fractie ervoor 
pleit het alcoholmatigingsbeleid uit te breiden tot alle leeftijdsgroepen. Het gaat niet alleen 
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om de jongeren, maar ook om volwassenen en ouderen. Daar komt bij dat uit onderzoek 
blijkt dat voorlichting gericht op jongeren veel effectiever is wanneer het wordt ingebed in 
voorlichting van andere leeftijdscategorieën. Hoewel de indruk soms anders kan zijn, heeft 
het gezinsverband nog steeds een centrale rol bij het opgroeien van de meeste jongeren. 
Het is de plaats waar sociaal gedrag wordt geleerd, door het geven van een goed voorbeeld, 
het stellen van regels en door zaken te bespreken. Het is niet meer dan natuurlijk dat 
alcoholgebruik in gezinsverband aan de orde komt en dat lukt beter als volwassenen ook zelf 
nadenken over hun alcoholgebruik. Bij vragen rondom gezondheid is er snel sprake van een 
lastig evenwicht tussen enerzijds de persoonlijke verantwoordelijkheid van het individu en 
anderzijds de brede verantwoordelijkheid die de samenleving als geheel heeft om haar leden 
te behoeden voor onheil, maar ook om een grote schade te voorkomen die individuele 
keuzes soms veroorzaken. Dat is een discussie voor iedere partij die zich aan de 
samenleving iets gelegen wil laten liggen. Gebruik van genotsmiddelen, alcohol maar ook 
roken, is zo’n punt waarin een snijvlak te zien is van individuele keuzes en maatschappelijke 
problemen. Voor het CDA is de individuele vrijheid een groot goed. Maar samenleven en oog 
hebben voor elkaar, is dat niet minder. Daarom vraagt de fractie de wethouder een 
verbreding op dit punt te overwegen. Om dit verzoek te concretiseren heeft de fractie een 
motie opgesteld, die is meeondertekend door de ChristenUnie.  

“De raad van de gemeente Dronten in vergadering bijeen op 30 januari 2014,  
constaterende dat: 
- er in de gemeente Dronten procentueel meer alcoholgebruikers zijn dan in de provincie 

Flevoland (jongeren: 54% versus 50%; volwassenen: 88% versus 83% en senioren: 76% 
versus 71%.1); 

- met inachtneming van het bovenstaande het aannemelijk is dat ten minste 9% van de 
inwoners van de gemeente Dronten van 12 jaar en ouder aan de definitie van overmatig 
alcoholgebruik voldoet.2; 

overwegende dat:  
- overmatig alcohol gebruik ten grondslag ligt aan veel maatschappelijke problemen zoals 

vandalisme, overlast, huiselijk geweld en verkeersonveiligheid; 
- overmatig alcohol gebruik tevens een bovengemiddelde rol speelt bij sociaal isolement en 

maatschappelijke inactiviteit; 
- volwassenen, ouders in het bijzonder, een belangrijke rol vervullen met betrekking tot het 

alcoholgedrag van jongeren; 
- preventie gericht op jeugdigen meer effectiviteit heeft als daarbij de ouders worden 

betrokken en er aandacht is voor het alcoholgebruik in gezinnen.3 
verzoekt het college:  
- in de uitvoering van het beleid gericht op alcoholpreventiemaatregelen zich te richten op 

alle leeftijdsgroepen; 
- in 2015, in aanvulling op de gemeentelijke gezondheidsnota, het onderwerp jeugd en 

alcohol uit te breiden tot alcoholmatigingsbeleid voor alle leeftijdsgroepen; 
- voor de dekking van deze nota te voorzien uit middelen uit veld 9 van de Wmo, Openbare 

GGZ. 
En gaat over tot de orde van de dag.” 

In de raadsvergaderingen worden wel eens mooie citaten uitgesproken van verre dichters en 
denkers. Deze week overleed de bekende Amerikaanse volkszanger Pete Seeger die begin 
jaren zestig een eigen versie schreef van Ode an die Freude. Mevrouw Van der Klis besluit 
met een paar regels daaruit. Er wordt precies in weergegeven waar het de CDA-fractie om 

1 FACT-sheet Alcohol in Dronten, GGD Flevoland, Lelystad, 2013 
2 Nationale drugsmonitor 2012, pag. 216, Trimbosinstituut, Utrecht 2013, NEMESIS-onderzoek 2, pag. 
131, Trimbosinstituut, Utrecht 2010. 
3 Preventie van schadelijk alcoholgebruik en drugsgebruik onder jongeren, Trimbosinstituut, Utrecht 
2010, pag 47 e.v. 
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gaat als gesproken wordt over de samenleving als gemeenschap van mensen en wat men 
van elkaar mag verwachten en van de overheid als georganiseerde vorm van gemeenschap 
van mensen. 
Build the road of peace before us 
Build it wide and deep and long 
Speed the slow, remind the eager 
Help the weak and guide the strong 
De heer Breederveld stelt dat het college wil inzetten op een aantal speerpunten. De 
concrete uitwerking van die speerpunten volgt nog. In de nota staat dat niet gepretendeerd 
wordt met deze nota volledig te zijn. Daarin kan de PvdA zich vinden, maar niet in de 
vergelijking van lokale cijfers met landelijke cijfers of van provinciale cijfers met landelijke 
cijfers. Soms staan de genoemde cijfers op zichzelf en worden nergens mee vergeleken. 
Ook is er geen differentiatie naar doelgroepen. Soms is dat ook niet mogelijk, maar toch 
baseert het college daarop de speerpunten. 
De PvdA is het niet met de fractie ChristenUnie eens dat kort en bondig automatisch goed 
betekent. Op bladzijde 9 trekt het college de conclusie: “Mensen met een lagere 
sociaaleconomische status hebben vaak een ongezondere leefstijl en een minder goede 
gezondheid. Ze leven gemiddeld korter dan mensen met een hoge sociaaleconomische 
status. Er zijn in Dronten minder hoogopgeleiden onder de beroepsbevolking dan gemiddeld 
in Nederland.” Die conclusie van het college kan de PvdA onderschrijven. De fractie ziet dan 
ook graag dat het college die conclusie opneemt bij de speerpunten. Helaas is dat niet het 
geval. De wethouder stelt bijvoorbeeld in algemene zin dat er meer gesport moet worden 
door alle doelgroepen, maar hij neemt dit niet mee bij de prioritering. Als geconstateerd 
wordt dat een bepaalde doelgroep in Dronten (de minder hoogopgeleiden) een ongezonde 
levensstijl heeft, zou het college juist op dit punt moeten kiezen voor prioritering. Anderhalf 
jaar geleden is een discussie gevoerd over het Emmeloord-model, waarbij minima geen 
financiële barrières hebben om te sporten. De PvdA heeft destijds voor dat model gepleit en 
de fractie blijft dit doen. De fractie is van mening dat de prioritering ontbreekt.  
Waarom is hier niet voor prioritering gekozen en bij het alcoholmatigingsbeleid wel? Tijdens 
de raadsvergadering van 19 december 2013 had de heer Breederveld een kort debat met de 
heer Ammerlaan over de APV. Beiden kwamen tot de conclusie dat ingezet zou moeten 
worden op alcoholmatigingsbeleid. Hij is verheugd dat ook het CDA en de ChristenUnie zich 
hierbij aansluiten en een motie indienen. Het amendement klinkt ook sympathiek, de raad 
heeft echter in december 2013 de wens geuit om met elkaar in debat te gaan over 
alcoholmatiging. Hij vraagt zich af of met deze motie het debat van tafel is. 
Wat zijn de financiële consequenties van dekking van dit bedrag uit veld 9 Wmo? 
In de raadscommissievergadering heeft de wethouder aangegeven vooral in te willen zetten 
op prioritering en te kiezen voor de jongeren als doelgroep. Kunnen uit de financiële 
middelen van veld 9 alle doelgroepen effectief worden bereikt? Inzetten op alle doelgroepen 
zou je niet moeten willen, als de financiële middelen daarvoor ontoereikend zijn.  
Mevrouw Korting reageert op de motie. Volgens de VVD zou het hoofddoel moeten zijn de 
trend te doorbreken bij jongeren die te vaak, te veel alcohol gebruiken. Het intermediaire 
doel daarbij is ook de ouders te bereiken door bewustmaking, kennisverhoging, minder 
tolerante houding, goed voorbeeldgedrag en goede regels. De VVD vraagt zich af of er 
preventieve maatregelen moeten worden ontwikkeld die gericht zijn op alle leeftijdsgroepen. 
Betekent dit dat de gemeente senioren die dagelijks genieten van een glaasje jenever moet 
betuttelen. Als liberale partij wil de VVD niet dat de overheid bepaalt wat goed is voor 
burgers. De gemeente neemt haar verantwoordelijkheid door middel van 
preventievoorlichting en handhaving zoals in het voorstel is verwoord. De 
verantwoordelijkheid ligt echter in de eerste plaats bij eenieder zelf. Iedereen is 
verantwoordelijk voor zijn/haar eigen gedrag en dat van zijn/haar kinderen. Dat een kleine 
minderheid van 9 procent die niet goed met alcohol omgaat de maatstaf wordt, lijkt de VVD 
onwenselijk. Het is beter ouders van door overmatig alcoholgebruik overlast veroorzakende 
jongen te confronteren met en te betrekken bij het gedrag van hun kinderen. Zo is bij diverse 
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gemeenten gebleken dat het project wakkere ouders een positief effect heeft. Dat betekent 
dat de ouders van een kind dat betrokken is bij een alcoholgerelateerd incident worden 
opgebeld door de politie, ook al is het midden in de nacht. Het kan zijn dat hij/zij het kind 
moet ophalen, zelf op het politiebureau moet verschijnen of dat er afspraken worden 
gemaakt met het Bureau Halt.  
De VVD heeft net als de PvdA vraagtekens bij de representativiteit van de 
onderzoeksgegevens. 
De heer Oosterhuis ondersteunt de kritiek van de heer Breederveld. D66 had gevraagd om 
een toelichting op het GGD-onderzoek, waarnaar verwezen werd. Een deel van de 
onderzoeken is aan de heer Oosterhuis toegelicht en hij kan zich in die toelichting vinden. De 
kritiek op het totaalbeeld onderschrijft hij nog steeds. 
Mevrouw Plasschaert is van mening dat ouders altijd wakker moeten zijn als ze kinderen 
opvoeden. In de motie wordt gesproken over een gezinssituatie. Veel jeugdigen groeien 
echter niet in een gezinssituatie op, dan is het moeilijk deze jeugd bij te sturen.  
De motie is sympathiek, het is goed aandacht te besteden aan alcoholgebruik in brede zin. 
De fractie Leefbaar Dronten vindt echter dat de motie ook goed ingediend kan worden 
zonder de punten bij “constaterende dat”.  
In de raadscommissie heeft mevrouw Plasschaert ook gesproken over het belang van 
aangeleerd gedrag door jongelui en wel met name over het roken. Op scholen in Dronten 
wordt daaraan al heel veel gedaan. Aansluitend is er op dit moment de landelijke campagne 
“Niks onder de 18”. Het vraagt de jongeren om te wachten tot hun achttiende, wanneer ze 
oud genoeg zijn om er verstandig mee om te gaan. Het longfonds waarschuwt ook tegen 
vroegtijdig starten met roken, omdat dit na verloop van jaren kan leiden tot de longziekte 
COPD. Ze begrijpt uit de antwoorden van de wethouder in de raadscommissievergadering 
dat er op dit moment geen budget is om aandacht te vragen voor roken. Wellicht dat dit in de 
toekomst wel kan. De motie is kort en duidelijk. 
De heer Korteweg geeft aan dat GroenLinks kan instemmen met de nota. De fractie ziet uit 
naar de in de raadscommissievergadering toegezegde agenda’s. Het is algemeen bekend 
dat voorlichting geven aan de laagste sociale klasse weinig effect heeft. Hier ligt een taak 
voor de landelijke overheid, het Australische model schijnt effectief te zijn. 
GroenLinks kan meegaan met de motie. De motie past ook in de prioritering van het college. 
De jeugd kan bereikt worden via de ouders. Het is bekend dat in gezinnen waar weinig tot 
niet gedronken wordt, de kinderen ook weinig tot niet drinken. Door ook de ouders mee te 
nemen, wordt al een heel groot deel van de bevolking bereikt. 
Hij gaat in op de opmerking van mevrouw Korting over jongeren waarvan de ouders worden 
benaderd. Deze suggestie heeft de heer Korteweg ook al eens eerder gedaan, hij haalde het 
voorbeeld van de politie IJsselland aan. Het zou goed zijn als ook het politiekorps in Dronten 
deze methode gaat hanteren. Tegengaan van alcoholgebruik levert een gezondere bevolking 
op en daardoor worden de overige transities ook eenvoudiger. 
Wethouder De Graaf gaat in op de vraag over de ventilatie van de scholen. De nieuwe 
scholen hebben een up-to-date ventilatiesysteem. Het kan zijn dat oudere scholen minder 
goed geventileerd worden, die scholen worden vervangen aan het eind van hun levensduur. 
Vanuit de schoolleidingen wordt dit niet als probleem gemeld. 
Ook met de 45.000 luchtbewegingen is de lucht in Biddinghuizen veel beter dan in 
Badhoevedorp. 
Het college heeft een prioritering aangebracht en gaat zich richten op de jeugd. Als het over 
de jeugd gaat, neemt het college natuurlijk ook de ouderen mee. In de motie gaat het echter 
om alle volwassenen. De wethouder is van mening dat de AA er is voor ouderen die 
regelmatig dronken zijn. Het college legt de prioriteit bij de jeugd en neemt de motie dus niet 
over, maar ontraadt hem ook niet. Het college laat het aan de raad over. Hij is blij dat de 
indieners van de motie consideratie hebben met het ambtelijk apparaat en dat pas in 2015 
hoeft te worden begonnen. 
De Emmeloordse situatie is anders dan in Dronten. Dronten heeft een 
toegankelijkheidsregeling.  
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Meerdere fracties geven aan dat de onderzoeksgegevens niet altijd evenwichtig zijn. De 
gemeente gebruikt veel gegevens van de GGD. Wat de gemeente niet heeft kan ze niet in 
de nota zetten. 
Hij is het eens met de opmerkingen van mevrouw Plasschaert over het roken.  
2e termijn 
Mevrouw Van der Klis stelt dat het bij deze nota over de publieke gezondheid gaat, over het 
bewaken, beschermen en bevorderen van de gezondheid van de bevolking. In die zin is de 
motie bedoeld. Preventietaken zorgen ervoor dat ziekten en aandoeningen voorkomen 
worden. In de nota staat terecht dat er een samenhang is met het sociale domein, met de 
Wmo, met opvang van mensen met problemen door alcohol en de verslavingszorg. Wat op 
het ene terrein nagelaten wordt, duikt later op een ander gebied in zwaardere vorm op. In de 
nota staat dat deze een kaderstellend karakter heeft, dat concrete uitwerking van 
speerpunten volgt in aanpalend beleid en in nader in te vullen acties. 
Ze nodigt de wethouder uit de motie met creativiteit te behandelen. In een motie hoeft geen 
dekking aangegeven te worden, er wordt een voorbeeld gegeven. In het 
raadscommissiebandje en in de nota staat dat werken aan de speerpunten geen extra 
middelen vergt. In veel gevallen gaat het om activiteiten en diensten die al op enigerlei wijze 
worden uitgevoerd en gefinancierd.  
Ze reageert op de opmerking van de PvdA dat het CDA altijd in is voor een debat, dat het 
een het ander niet uitsluit. 
De heer Breederveld heeft twee vragen gesteld en de wethouder geeft aan dat hij voor een 
antwoord bij de indieners van de motie moet zijn. Hij hoort mevrouw Van der Klis nu zeggen 
dat er geen dekking aangegeven hoeft te worden, het CDA doet dat echter wel. Hij vraagt 
wat de consequenties van dekking vanuit veld 9 Wmo zijn, als het geld hiervoor wordt 
ingezet kan iets anders niet worden gedaan. Kunnen die financiële middelen wel alle 
doelgroepen bereiken? 
De heer Oosterveld is teleurgesteld over de antwoorden. Op bladzijde 7 van de nota staat 
dat in 10 van de 13 scholen matig tot onvoldoende geventileerd wordt. Er is dus kennis van 
de kwaliteit van de lucht in de schoolgebouwen. Veel problemen komen juist voor in 
nieuwbouw.  
In de motie is bewust gekozen om te starten in 2015, dan is er meer rust en ruimte. Het is 
een stukje service dat de motie aangeeft waar de financiële dekking gehaald zou kunnen 
worden.  
De ChristenUnie vindt het belangrijk dat er gesproken wordt over de verslavingsproblematiek 
in brede zin. Wat de fractie betreft kan dit debat een vervolg krijgen. 
Het is moeilijk om een goede visie over alcohol te ontwikkelen. Dat blijkt al uit het feit dat de 
ene fractie het hierbij over de wakkere ouder heeft en de andere juist over de vele jongeren 
die helemaal niet in een gezinsverband opgroeien. De motie is een goede aanzet. 
De heer Breederveld gaat in op de opmerkingen over prioritering en de mensen met een 
lagere sociaaleconomische status. Dronten heeft gekozen voor een toegankelijkheidsfonds. 
Dat betekent dat de mensen met een sociaaleconomisch lagere status eerst zelf moeten 
voorfinancieren. De PvdA wil die drempel weghalen en dat kan via het Emmeloord-model.  
De PvdA gaat niet mee met de motie. Gehoord hebbend het college, dat overigens geen 
keuze maakt, kan de fractie zich vinden in de voorgestelde prioritering. 
Mevrouw Korting is positief gestemd dat met deze nota de kaders worden geschetst voor 
het creëren van een stimulerende sociale en fysieke omgeving, waarin bewegen en gezond 
leven de norm is. 
De VVD vindt dat de punten 1 en 2 in de motie onder “verzoekt het college” te ver gaan. De 
motie is gericht op alle leeftijdsgroepen, terwijl in het debat van vanavond met name de 
ouders genoemd worden. Vanuit het liberale perspectief kan de VVD niet met de motie 
meegaan, ouders en jeugdigen zijn zelf verantwoordelijk. 
De heer Oosterhuis stelt dat drank- en drugsmisbruik een probleem van alle tijden is. Al 
jarenlang worden er op allerlei manieren acties gevoerd. In zijn verre verleden was er een 
gouden boek waarin jongeren elk jaar hun handtekening moesten zetten om aan te geven 
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dat zij nog niet hadden gedronken. De motie is sympathiek, maar D66 voelt meer voor een 
brede discussie. De fractie is in haar mening gesterkt door het betoog van de wethouder en 
gaat niet mee met motie. 
Mevrouw Plasschaert vindt dat de motie een goede intentie heeft. De fractie Leefbaar 
Dronten is van mening dat het belangrijk is dat eerst de discussie wordt gevoerd, voordat 
met de motie aan de gang wordt gegaan. Dat is de juiste volgorde.  
De heer Korteweg stelt de indieners van de motie voor de derde bullet over de dekking te 
schrappen. Het college heeft dan de vrijheid de dekking te bepalen. GroenLinks vindt de 
mening van de VVD, dat ieder zelf verantwoordelijk is, wel erg ver gaan. 
Mevrouw Korting interrumpeert dat ze dat niet geïnsinueerd heeft. Het is niet alleen de 
eigen verantwoordelijkheid. In de gezondheidsnota wordt duidelijk geschetst dat de 
gemeente haar taak oppakt en zich richt op de jeugdigen. Daarbij vindt de VVD dat de rol 
van de ouder een prominente rol is. 
Mevrouw Van der Klis neemt de suggestie ten aanzien van de tekstwijziging van de motie 
over. De derde bullet mag geschrapt worden. Het debat kan ruimschoots voor 2015 
plaatsvinden. 
De voorzitter brengt het collegevoorstel instemming. Hij concludeert dat de fracties unaniem 
voor het voorstel stemmen.  
Hij brengt de motie in stemming. De fracties CDA, ChristenUnie en GroenLinks stemmen 
voor de motie en de overige fracties stemmen tegen. Dit betekent dat de motie verworpen is. 
 
5d. Beleidskeuzes Wwb en begroting werkdeel 2014 
De heer Korteweg stelt dat GroenLinks mee kan gaan met het collegevoorstel, behalve met 
punt 2b. Daarin wordt voorgesteld de prestatienormen voor WorkFast en team Werk voor 
2014 vast te stellen. Maar de raad kan niet iets vaststellen waarvan niet bekend is wat het is. 
GroenLinks dient een amendement in voor de tekstwijziging van besluitpunt 2b. 

“De raad van de gemeente Dronten, in vergadering bijeen op 30 januari 2014, 
gelezen het voorstel van het college van 12-11-2013, 
overwegende dat: 
de prestatienormen in het besluit benoemd moeten worden, 
BESLUIT: 
besluitpunt 2b als volgt te laten luiden: de prestatienormen voor WorkFast en team Werk 
voor 2014 vast te stellen zoals verwoord in het voorstel onder argumenten 2b.” 

De heer Ammerlaan geeft aan dat de fractie Leefbaar Dronten akkoord is met het voorstel. 
De heer Oosterveld meldt dat de in de raadscommissievergadering geuite complimenten 
zeer gemeend waren.  
De fractie vraagt welke grenzen de huidige regelgeving heeft als het gaat om het 
inkomensdeel en het re-integratiedeel. De vraag mag ook schriftelijk beantwoord worden.  
De besluiten zoals die nu voorliggen, hebben de instemming van de ChristenUnie.  
Mevrouw Stoop is van mening dat er de afgelopen vier jaar veel is gebeurd, het waren 
roerige tijden. Er is een periode achter de rug dat er geen goede sturing en geen visie was. 
De gezichten van de fracties stonden verschillende kanten op. De gemeente liep miljoenen 
euro’s mis, waarvan nooit bekend zal worden of de gemeente ze überhaupt had gekregen. 
De kritieken waren niet mals. Het beleid was niet goed. Er was een diepgravend onderzoek 
voor nodig om de raad te overtuigen. Voorzichtige stappen in de goede richting, zoals 
WorkFast en handhaving op doelmatigheid, werden gezet. De aansturing werd verbeterd en 
de monitoring kwam op gang. Na jaren zeuren kon het beleid eindelijk worden gecontroleerd 
en kon de raad concrete doelstellingen formuleren. Mevrouw Stoop is van mening dat er 
geen portefeuille is waar dit zo sterk gebeurt als bij deze portefeuille. Om dat te doen is lef 
nodig. In de politiek moet je namelijk doen wat je zegt en als dat niet lukt, moet je je 
verantwoorden. Dat is waar het in de politiek om draait. Het gaat niet meer om strak 
budgetbeheer, maar om mensen. Mensen weer aan het werk krijgen of op een andere 
manier laten participeren in de maatschappij. De gemeente zet er nu op in om alle klanten op 
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de een of andere manier te helpen. Dat is wat de PvdA altijd heeft gewild. De gemeente 
bedient nu alle groepen en houdt geld over.  
De PvdA heeft zich ook uitgesproken voor betere handhaving. Dat bleek lastig en daarom 
werd het niet gedaan. Waarschijnlijk doelde de toenmalig wethouder op de handhaving van 
rechtmatigheid. Maar, wat een effect werd er gesorteerd met de handhaving op 
doelmatigheid. Dankzij de poortwachterfunctie WorkFast zijn de resultaten nog nooit zo goed 
geweest. Mevrouw Stoop mocht een dagje meelopen bij WorkFast, ze kon meteen zien hoe 
het bij de handhaving kan gaan. Het gaat natuurlijk wel eens mis. Er werd een maatregel 
opgelegd die niet eerlijk uitpakte, de betrokken ambtenaar ging het even checken bij de 
consulent en de maatregel kon direct worden ingetrokken. Het is dankzij de hardwerkende 
ambtenaren dat in deze roerige tijden ongelofelijk goed wordt gepresteerd. Ze zijn streng 
doch rechtvaardig. De gemeente is hard op de vingers getikt en is nu eindelijk op de goede 
weg.  
De nieuwe participatiewet is een nieuwe uitdaging. Mevrouw Stoop denkt dat alle fracties 
zich grote zorgen maken over de kwetsbare groepen. Ze vindt dat lessen moeten worden 
getrokken uit het verleden. Dat alle fracties vanuit de eigen politieke kleur met de gezichten 
dezelfde kant op moeten komen te staan, de handen ineen moeten slaan en naar elkaar 
moeten luisteren. De fracties moeten zich samen sterk maken voor deze kwetsbare groep 
mensen. Dit zijn onderwerpen die een breed draagvlak verdienen en mevrouw Stoop weet 
zeker dat de fracties elkaar daarin zullen kunnen vinden.  
Mevrouw Van der Klis stelt dat het CDA vindt dat dit beleidskeuzes zijn met een begroting 
waarover goed is nagedacht. In de raadscommissievergadering heeft de fractie al 
complimenten gegeven. Of dit echt de laatste keer is dat dit onderwerp op de agenda staat 
weet ze niet, het zal nog blijken. Er is nog geen Participatiewet en er is nog forse kritiek. 
Wethouder De Graaf vraagt de heer Oosterveld zijn vraag schriftelijk te formuleren. Hij krijgt 
dan een schriftelijk antwoord. 
Hij antwoordt mevrouw Stoop dat de resultaten van het inkomensdeel over 2013 inmiddels 
bekend zijn. Dankzij de hardwerkende ambtenaren is er een overschot van € 1,3 miljoen. De 
taakstelling was een overschot van € 1,1 miljoen. 
Hij reageert op de opmerking van mevrouw Van der Klis dat, als Zijne Majesteit de 
Participatiewet volgend jaar niet tijdig tekent, de raad eenzelfde begroting tegemoet kan zien.  
De voorzitter brengt het amendement in stemming en constateert dat de raad unaniem voor 
het amendement stemt. 
De voorzitter brengt het voorstel in stemming en constateert dat de raad unaniem voor het 
voorstel stemt. 
 
5e. Regionaal Transitieplan Zorg voor Jeugd Flevoland 2014-2017 
De heer Schuuring stelt dat de transitie jeugdzorg twee sporen kent. De overdracht van 
verantwoordelijkheden van de provincie naar de gemeente en de ontwikkeling van beleid en 
uitvoering onder eigen verantwoordelijkheid van de gemeente. Vandaag gaat het over het 
eerste traject. De vraag is hoe dit vanuit de lokale politiek beoordeeld kan worden. Het roept 
vragen op als: Wat kan de gemeente zelfstandig? Wat kan beter in regionale samenwerking 
gebeuren? Wie zijn straks bij de uitvoering de partners van de gemeente? Hoe kan deze 
opdracht probleemloos worden uitgevoerd? Waar moet de gemeente alert op zijn? Dit zijn 
vragen die dit jaar nog volop aan de orde komen.  
De transitiecommissie stelselherziening jeugd geeft centraal leiding aan het eerste spoor en 
toetst of de 41 regio’s zich in de verplichte regionale transitieplannen naar behoren aan de 
bestuurlijke afspraken en richtlijnen houden. De beoordeling van november 2013 was als 
procesbewakingsinstrument met name gericht op de stand van zaken en niet op de 
inhoudelijke kwaliteit of budgettaire verwachtingen. Geen van de 41 regio’s voldeed volledig 
aan de 18 beoordelingscriteria. De regionale verschillen zijn tot uitdrukking gebracht in 3 
categorieën. Onderscheidende factor was vooral de verhouding tussen de door 
zorgaanbieders opgegeven benodigde budgetten en de op basis van de meicirculaire 2013 
in de regio beschikbare budgetruimte. Een vergelijking met een hoog subjectiviteitgehalte, 
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als je bedenkt dat het in enkele regio’s toevallig goed uitpakte en sommige zorgkantoren 
slechte of onvolledige informatie verschafte. Het voorliggende regionale transitieplan voor 
Flevoland scoorde daarbij code oranje, wat staat voor de grote middengroep. Niets om je 
voor te schamen. Binnen de regio’s doen zich grote onderlinge verschillen voor.  
Het belangrijkste is dat het proces doorgaat. De CDA-fractie vindt daarbij de feitelijke 
betekenis van regionale samenwerking van groot belang. Vertrouwen vormt tevens de basis 
voor solidariteit. Dit is een kernbegrip van het CDA, dat de fractie in het kader van de 
jeugdhulp en de daarmee verbonden pleegzorg zeer aanspreekt. Een en ander komt tot 
uitdrukking in het op 26 november 2013 door Gedeputeerde Staten van Flevoland 
vastgestelde Provinciale Uitvoeringsprogramma Jeugdzorg 2014. In dit programma hebben 
de Flevolandse gemeenten gezamenlijk de beleidsprioriteiten voor 2014 mogen bepalen. Op 
die manier zijn de gemeenten al in 2014 opdrachtgever en kunnen de aanbieders op 
onderdelen al starten met het vernieuwende aanbod. Flevoland is de enige provincie waarin 
dit is gebeurd. Het resultaat is dat er in 2014 al veel ruimte is voor vernieuwing en jeugdzorg 
zonder indicatie. Ook wordt er voor gezorgd dat alle kinderen die zorg, ondersteuning of 
bescherming nodig hebben die in 2014 krijgen.  
De klus in nog lang niet geklaard. Vooral op het gebied van de wetgeving en financiën (de 
aanstaande meicirculaire) blijft het spannend. Het CDA heeft er vertrouwen in dat deze 
transitie op de rails staat en provinciebreed volop in beweging is. De fractie kan dan ook van 
harte instemmen met het voorstel en wenst de wethouder creativiteit en sterkte met het 
vervolg. 
Mevrouw Stoop herinnert zich dat het woord solidariteit in de raadscommissievergadering 
een paar maal gevallen is. Ze complimenteert de wethouder met de intensieve 
samenwerking tussen de Flevolandse gemeenten. De PvdA is daar heel blij mee. De 
onderlinge verschillen zijn groot, maar de gemeenten delen een gemeenschappelijk belang, 
de jeugd van Flevoland. Als de gemeenten onderling solidair zijn, kan dat hopelijk ook een 
financiële vertaling krijgen. Het is al vaker gezegd: Een gezin dat zware jeugdzorg nodig 
heeft kan meer dan € 100.000,00 kosten. Een dorp als Dronten is daar financieel niet tegen 
opgewassen. De gemeente kan nog zo bezuinigen, maar redt dat nooit. Als zich een 
dergelijke crisissituatie voordoet, moet daarmee worden gedeald. Gelukkig zit de wethouder 
niet stil, hij gaat het gesprek aan. Het zou mooi zijn als de gemeenten die grote risico’s 
gezamenlijk kunnen dragen. Dan moet de gemeente zich echter wel realiseren dat die 
solidariteit twee kanten op gaat.  
In de raadscommissievergadering heeft mevrouw Stoop uitgebreid doorgevraagd over het 
onderscheid dat wordt gemaakt tussen Flevolandse en niet-Flevolandse gezinnen. Ze 
bedankt voor de uitleg, maar begrijpt het nog steeds niet. De gemeenten hebben 
gezamenlijke uitgangspunten afgesproken. Een ervan luidt: Flevolandse kinderen hebben in 
principe te allen tijde voorrang ten opzichte van niet-Flevolandse kinderen. Kan de 
wethouder een voorbeeld geven? Uit de beantwoording van de vragen in de 
raadscommissievergadering begrijpt ze dat, zodra een niet-Flevolands kind bijvoorbeeld 
wordt opgevangen in een pleeggezin in Flevoland, het budget met het kind meegaat. 
Waarom is er dan een bullet voor opgenomen? 
Mevrouw Korting vindt het goed te horen dat er een protocol komt, waarin afspraken komen 
te staan over de verantwoordelijkheden in de jeugdzorg indien die in gezamenlijkheid is 
ingekocht. Het college gaf in de raadscommissievergadering aan dat dit protocol bij alle zes 
de Flevolandse gemeenten zou moet worden aangeboden ter besluitvorming. De VVD 
vraagt of hierover al contact is geweest met de andere gemeenten. Hoe werd hierop 
gereageerd?  
Belangrijk is dat het college aandacht heeft voor provinciale samenwerking en de 
risicoverdeling. Deze risicoverdeling is gebaseerd op het solidariteitsbeginsel en de 
vergelijkingen om vooraf inschattingen te kunnen maken van het zorggebruik. De VVD is 
benieuwd naar de uitkomsten van deze meting, de hoeveelheid geld die erin omgaat en de 
eventuele verschillen per gemeente.  
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De heer Oosterveld sluit zich aan bij de vraag van mevrouw Stoop over de laatste bullet op 
bladzijde 11. De fractie ChristenUnie heeft bij herhaling gesteld dat niet vastgehouden moet 
worden aan de provinciale grens.  
De fractie vindt het belangrijk dat er zo veel mogelijk eigen keuzemogelijkheden zijn, zo 
nodig ook buiten de provincie. Het is nog niet duidelijk wat de mogelijkheden zijn als iemand 
bijvoorbeeld hulp wil hebben van een organisatie uit Zwolle. Het doet de fractie goed dat de 
wethouder ook richting het oosten contacten heeft. De fractie houdt hoop. 
Hoe kan het dat Flevoland met zijn korte lijnen en vele mogelijkheden code oranje heeft? 
De heer Korteweg geeft aan dat er geen duidelijkheid is over de financiën. Als er niet snel 
duidelijkheid komt richting de instellingen, komen die in grote problemen. Voor 1 februari 
2014 zou men moeten weten waar men aan toe is, anders kunnen de instellingen geen 
goede programmering maken als de Jeugdwet de Eerste Kamer ongeschonden passeert. 
Op welk moment kan de regio duidelijkheid bieden aan de instellingen, zodat zij uit kunnen 
voeren waarvoor de gemeente ze nodig heeft? 
In het beleidsplan van deze gemeente moet duidelijkheid komen over de criteria, zowel wat 
betreft de uitvoering, als de deskundigheid en de veiligheid. De raad moet dit goed in de 
gaten houden.  
Het financiële onderscheid wat betreft jeugd uit Flevolandse en niet-Flevolandse gezinnen 
blijft moeilijk. Wat is de woonplaats die moet betalen als een echtpaar gescheiden is, de 
kinderen in een pleeggezin worden geplaatst en de ouders in twee verschillede plaatsen 
wonen? Het is ingewikkeld als een van de ouders in Flevoland woont. Hij wenst allen die 
daarmee moeten worstelen alle sterkte toe. 
Wethouder De Graaf antwoordt dat solidariteit voor de grotere gemeenten niet 
onbespreekbaar is.  
Inmiddels is bekend dat het rijksgeld daarheen gaat waar het kind verblijft. Het maakt niet uit 
waar het kind vandaan komt. Als een Flevolands kind in Zwolle woont, gaat het geld 
daarheen. Als een Zwols kind op Urk woont, gaat het geld naar Urk. Kortom, het geld gaat 
met het kind mee. 
Tussen de zes gemeenten is nog geen duidelijkheid over het protocol. 
De gemeente Dronten hoort bij de top van de code oranje.  
Absolute duidelijkheid over de financiën komt er met de meicirculaire. Inmiddels is al bekend, 
dat de gemeente een voorlopige toezegging van een bedrag van € 11,3 miljoen heeft. 
Aanvankelijk was dat € 10,6 miljoen, dus de gemeente is er € 700.000,00 op vooruitgegaan. 
Er is een taakstelling van € 500.000,00, dus blijft er per saldo nog € 200.000,00 over. 
De directies van de instellingen besturen de instellingen. Als zij denken dat de 25% korting 
betekent dat zij minder werk krijgen, moeten ze daarop anticiperen. Het is hun beleid en daar 
heeft de gemeenten niets over te zeggen. 
De heer Oosterveld reageert op de opmerking van de wethouder, dat die laatste bullet op 
het moment dat hij geschreven werd een andere context had dan nu het geval is. Hij is van 
mening dat die laatste bullet dan nu geschrapt kan worden.  
Wethouder De Graaf beaamt dat de actualiteit dit punt ingehaald heeft. Dit punt kan eruit.  
De voorzitter brengt het voorstel, met uitzondering van het geschrapte punt, in stemming. 
Hij concludeert dat de raad unaniem voor het voorstel stemt. 
 
6. Beantwoording schriftelijke vragen ex artikel 41 van het Reglement van Orde van 

de raad 
6a. Vragen van de fractie van het de CDA-fractie over de beveiliging van het SUWI-net 

bij de gemeenten 
De heer Bleeker dankt voor de beantwoording van de schriftelijke vragen over het SUWI-net 
(de elektronische infrastructuur tussen CWI, UWV en de gemeente). Hij leest: “Wij zullen 
deze kans dan ook aangrijpen.” Wordt daarmee bedoeld dat ook Dronten eind 2014 aan de 
normen voldoet? 
De voorzitter antwoordt dat al het streven daarop is gericht. 
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7. Sluiting 
De voorzitter dankt alle aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering. 
 
Aldus vastgesteld in de vergadering van 
 
 
voorzitter, 
 
 
griffier, 
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