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Notulen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Dronten, gehouden op 
donderdag 24 april 2014 om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis te Dronten. 
 
Aanwezig zijn: 
de heer A.B.L. de Jonge, voorzitter; 
de heren J.N. Ammerlaan, P. van Bergen, P.C.J. Bleeker, J. den Boer, J. F. Bongers, 
mevrouw I. Bouwers, mevrouw L.L. Hillebregt-de Valk, mevrouw N.G. van der Klis-Hovius, 
de heren J. Klopman, J.L. Kodde, mevrouw I.A. Korting, mevrouw J.M.G. van der Meulen, 
de heren K. Mol, J. Oosterveld, mevrouw M.T.C. Plasschaert-Teeuwisse, de heer B. Rosing, 
mevrouw Y.H. den Boer-Schwagermann, mevrouw C.H. Sijtsma-van Nieuwkerk, mevrouw 
S.H.S. Stoop-Aszink, de heren K. Tietema, P.L.A. Vermast, P.C. van Voorst, mevrouw 
M.A. Witteveen-Rigterink, de heren R. Yazir, F.E.G. Zomerman, raadsleden; 
de heer D. Petrusma, griffier; 
de heren: A. van Amerongen, J.Ph. Engelvaart, P.S.A. Gach en J. de Graaf, wethouders. 
 
Afwezig: mevrouw G.M.M. Stoker-Dol. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 leden van de Katholieke Bond voor Ouderen, de belangstellenden op de tribune 
en vertegenwoordigers van de pers heet hij welkom. 
 
1b. Vaststellen agenda 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
1c. Vaststellen openbare notulen d.d. 20 februari 2014, 25 en 27 maart 2014 
Er zijn geen wijzigingsvoorstel binnengekomen. De drie verslagen worden in 
overeenstemming met de drie concepten vastgesteld. 
 
1d. Vaststellen openbare besluitenlijst d.d. 20 februari 2014, 25 en 27 maart 2014 
De besluitenlijsten worden ongewijzigd vastgesteld. 
 
1e. Mededelingen  
De heer Petrusma deelt mee dat mevrouw Bouwers heeft gemeld dat ze iets later komt. 
Ook de heer Van Voorst komt later. Mevrouw Stoker is afwezig. 
 
2.  Ingekomen brieven voor de raad  
Nummer 15. Een brief d.d. 27-02-2014 van mevrouw Letsch betreffende sluiting 
kringloopwinkel De Voorraadschuur.  
De heer Den Boer geeft aan dat de fractie SP deze brief wil opwaarderen tot behandeling in 
de raadscommissie. Het wel of niet doorgaan van De Voorraadschuur heeft alles te maken 
met vrijwilligers. Als De Voorraadschuur daadwerkelijk sluit, staat dat haaks op wat de 
gemeente probeert te bewerkstellingen met de participatiesamenleving, namelijk via 
vrijwilligers proberen een winkel draaiende te houden.  
De voorzitter antwoordt dat de brief via het presidium wordt geagendeerd voor een 
raadscommissie. 
Nummer 17. Een brief d.d. 05-03-2014 van R.W.M. Baars betreffende aandacht vragen 
voor de gevolgen van bezuinigingen en maatregelen voor kwetsbare groepen.  
De heer Den Boer geeft aan dat de SP ook deze brief wil behandelen in de commissie. De 
inhoud betreft de bezuinigingen en maatregelen bij de Wet maatschappelijke ondersteuning. 
De voorzitter antwoordt dat het presidium ook deze brief zal agenderen voor een 
commissie. 
Nummer 21. Een brief d.d. 10-03-2014 van het college betreffende Nota Kostenverhaal. 
De heer Ammerlaan neemt aan dat deze brief, net als brief nummer 18, in handen van het 
presidium wordt gesteld. De brief hoeft niet in de raadscommissie behandeld te worden. 
De voorzitter antwoordt dat dit niet automatisch het geval is. De griffie stelt de raad voor de 
brief voor kennisgeving aan te nemen. Dat houdt niet in dat de briefschrijver geen antwoord 
krijgt, integendeel.  
 
3. Vragen aan burgemeester de wethouders 
Vragen fractie de CDA-fractie: 
Op 22 april heeft u de raad via een brief geïnformeerd inzake uw stellingname over de 
voorgenomen uitbreiding luchthaven Lelystad en de geluidsoverlast die gaat ontstaan in 
Dronten–qest nu van de offset approach wordt afgezien. In de brief schrijft u dat een deel 
van Dronten-west binnen de 48 dB(A) Lden-contour valt en dat dit voor het college 
onacceptabel is. Wij onderschrijven als CDA-fractie dit standpunt. Graag willen wij nog 
verduidelijking op de volgende vragen: 
• Wat betekent deze stellingname concreet als de offset approach definitief niet 

doorgaat? 
• Welke consequenties verbindt u hieraan? 
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Voor wat betreft de businesscase wordt er onder andere van uitgegaan nieuwe 
maatschappijen aan te trekken om de luchthaven van enige vliegbewegingen te voorzien. 
Hiermee wordt afgeweken van een van de uitgangspunten voor deelname aan de 
Alderstafel. De noodzaak om luchthaven Lelystad uit de breiden is tot nu toe altijd geweest 
om de overloop van Schiphol op te vangen, op het moment dat Schiphol de 510.000 
vliegbewegingen gaat overschrijden en die wordt nu dus verlaten. 
• U maakt hier melding van in uw brief, maar wat gaat het college concreet aan de 

Alderstafel inbrengen wat betreft dit punt? 
• Is het college het met ons eens dat er een nieuwe situatie is ontstaan en dat de 

noodzaak tot uitbreiding niet langer aanwezig is en op andere gronden wordt overwogen 
dan de oorspronkelijke? 

Wethouder Gach antwoordt dat als de offset approach niet doorgaat, dit betekent dat er aan 
de westkant van Dronten meer geluid komt dan nodig is. Het college heeft al duidelijk te 
kennen gegeven dit niet acceptabel te vinden. Aan Luchtverkeersleiding Nederland is direct, 
eerst mondeling en later ook per e-mail, gevraagd duidelijk uit te leggen waarom het niet zou 
kunnen. Luchtverkeersleiding Nederland heeft toegezegd die uitleg te geven en heeft 
beloofd dat het college die brief uiterlijk deze week zou ontvangen. Tot nu toe is die brief nog 
niet binnengekomen. Blijkbaar is het erg moeilijk een goed antwoord te geven op die vraag, 
misschien kan het antwoord wel niet gegeven worden.  
Aan de Alderstafel zal het college nadrukkelijk zijn verbazing uitspreken en vragen wat de 
verklaring is waarom dit gebeurt. Uit wat het college tot nu toe gehoord en gelezen heeft, 
blijft vaag en onduidelijk wat er nu precies aan de hand is. Is het een manier om 
marketingtechnisch andere maatschappijen over te halen van Schiphol weg naar Lelystad te 
komen, waardoor Lelystad sneller groeit? Of is er gewoon te weinig aanbod?  
De vraag of de noodzaak tot uitbreiding nog aanwezig is, zal de Tweede Kamer moeten 
beantwoorden.  
De heer Klopman heeft begrepen dat er begin mei weer een Alderstafel is. Hij vraagt de 
wethouder de raad zo snel mogelijk te informeren over deze en andere punten. In juni is het 
vervolgtraject voor de Tweede Kamer en de gemeente moet goed beslagen ten ijs komen. 
De heer Vermast wil graag helder krijgen wat het college onacceptabele geluidsoverlast 
vindt. Hij heeft vluchtig het coalitieprogramma doorgelezen en daarin wordt gesproken over 
overlast. Wat is overlast en wanneer is dat voor het college acceptabel en wanneer niet? 
Mevrouw Stoop merkt op dat de 1e vraag van het CDA is wat het nu concreet betekent als 
de offset approach niet doorgaat. De wethouder antwoordde dat er dan meer geluidsoverlast 
is. Maar wat betekent deze stellingname nu concreet? 
Wethouder Gach antwoordt mevrouw Stoop dat hij daarop ingegaan is bij zijn antwoord op 
de 2e vraag, namelijk dat het voor het college niet acceptabel is, dat het college daar niet 
mee kan instemmen. Als de heer Alders met een advies komt waarbij hij de instemming van 
alle gemeenten wil hebben, kan Dronten op dat punt niet instemmen en is het dus geen 
advies van de volledige Alderstafel.  
Het college hanteert als het gaat om acceptabel of onacceptabel de wettelijke grens, 
namelijk dat er geen 48 dB(A) Lden-contour over een woonkern mag komen. Dat is wat nu 
voor een heel klein deel bij Dronten-west gebeurt; het uiterste randje ligt onder de 48 dB(A) 
Lden-contour. Als de offset approach wordt gebruikt, ligt dit uiterste randje er duidelijk 
buiten.  
Wethouder Gach geeft aan dat de vergadering van 7 mei de nodige vragen zal oproepen 
waarover het college even moet nadenken alvorens een standpunt te kunnen bepalen. Hij 
wil graag hetzelfde voorstellen als bij de vorige commissievergadering, namelijk dat het 
college er zo snel mogelijk per brief bij de raad op terugkomt.  
 
4. Benoeming tot raadslid voor de fractie van de VVD, de heer B. Rosing i.v.m. 

tijdelijk ontslag van mevrouw G.M.M. Stoker-Dol 
De heer Oosterveld geeft aan dat de Commissie onderzoek geloofsbrieven zich heeft 
gebogen over de geloofsbrieven van de heer Rosing. Als voorzitter van deze commissie kan 
hij melden dat zij de geloofsbrieven volledig akkoord heeft bevonden. 
De voorzitter leest de eed voor: 
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"Ik zweer dat ik, om tot lid van de raad benoemd te worden, rechtstreeks noch middellijk, 
onder welke naam of onder welk voorwendsel dan ook, enige gift of enige gunst heb 
gegeven of heb beloofd. 
Ik zweer dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks noch middellijk enig 
geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. 
Ik zweer dat ik getrouw zal zijn aan de Grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik 
mijn plichten als lid van de gemeenteraad naar eer en geweten zal vervullen.” 
De heer Rosing bevestigen de eed met de woorden “Zo waarlijk helpe mij God Almachtig!" 
De voorzitter feliciteert de heer Rosing met zijn benoeming. 
 
5. Benoeming burgerraadsleden voor de volgende fracties 
5a. Benoeming tot burgerraadsleden voor de fractie van het CDA de heer S.J. Lap, de 

heer A.J. Schuuring en de heer R. Michielsen  
5b. Benoeming tot burgerraadsleden voor de fractie van de VVD de heer W.A. Jüttner, 

de heer R. de Maaijer en de heer T.J.G. Vulink 
5c. Benoeming tot burgerraadslid voor de fractie van Leefbaar Dronten de heer S.H. 

Ammerlaan 
5d. Benoeming tot burgerraadsleden voor de fractie van D66 de heer L.P.G. Molendijk 

en de heer M. van der Ploeg 
5e. Benoeming tot burgerraadsleden voor de fractie van GroenLinks de heer A. 

Bleijenberg en de heer J. Banis 
5f. Benoeming tot burgerraadsleden voor de fractie van de PvdA mevrouw S.M. 

Nobel en de heer J.W. de Graas 
5g. Benoeming tot burgerraadsleden voor de fractie van de SP de heer C.J. Koster en 

de heer F.J.C. Vinamont 
De voorzitter gaat over tot de installatie van de burgerraadsleden.  
Hij leest de eed en de belofte voor: 
"Ik zweer dat ik, om tot burgerraadslid van de raad benoemd te worden, rechtstreeks noch 
middellijk, onder welke naam of onder welk voorwendsel dan ook, enige gift of enige gunst 
heb gegeven of heb beloofd. 
Ik zweer dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks noch middellijk enig 
geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. 
Ik zweer dat ik getrouw zal zijn aan de Grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik 
mijn plichten als burgerraadslid van deze raad naar eer en geweten zal vervullen.” 
“Ik verklaar dat ik, om tot burgerraadslid van de raad benoemd te worden, rechtstreeks noch 
middellijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of enige gunst heb 
gegeven of heb beloofd. 
Ik verklaar en beloof dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks noch 
middellijk enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. 
Ik beloof dat ik getrouw zal zijn aan de Grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik 
mijn plichten als burgerraadslid van deze raad naar eer en geweten zal vervullen.” 
De heer S.J. Lap, de heer A.J. Schuuring, de heer R. Michielsen, de heer L.P.G. Molendijk 
en de heer A. Bleijenberg bevestigen de eed met de woorden “Zo waarlijk helpe mij God 
Almachtig!" 
De heer W.A. Jüttner, de heer R. de Maaijer, de heer T.J.G. Vulink, de heer 
S.H. Ammerlaan, de heer M. van der Ploeg, de heer J. Banis, mevrouw S.M. Nobel, de heer 
J.W. de Graas, de heer C.J. Koster en de heer F.J.C. Vinamont bevestigen de belofte met 
de woorden: “Dat verklaar en beloof ik!" 
De voorzitter feliciteert alle burgerraadsleden met hun benoeming en heet hen welkom. Hij 
wenst allen veel succes toe.  
 
6. Voorstellen van het college: akkoordstukken 
6a. Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek 
6b. Sportnota 'Samen in beweging' 
6c. Vaststellen bestemmingsplan 'Dronten-Heuvelpark' 
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6d. Projectafwijkingsbesluit voor het verplaatsen van het hondensportterrein en de 
bouw van een nieuw clubgebouw aan de Fazantendreef te Dronten 

6e. Projectbesluit Van den Hamlaan 19 te Dronten 
6f. Verordening parkeerbelasting 2014 
6g. Begroting 2014 Almere College 
6h. Ontwikkeling Woonservicegebied Swifterbant; gemeentelijke inspanningen voor 

wat betreft het MFC deel 
De voorzitter constateert dat de raad instemt met deze acht voorstellen. 
 
7. Voorstellen van het college: bespreekstukken 
7a. Inzet windmolenbeleid 2014-2017 
Mevrouw Van der Meulen merkt op dat het windmolenbeleid een hoog risico in zich draagt 
en geen garantie op succes biedt. Het terugverdieneffect ligt verder in de toekomst dan twee 
jaar geleden werd gedacht. Daarom is dit voor de PvdA een punt van zorg. Daarnaast heeft 
de gemeente zich ook afhankelijk gemaakt van de specialistische kennis van een externe 
partner. Het inhuren van deze kennis biedt belangrijke voordelen, maar tegelijkertijd is het 
voor de PvdA niet duidelijk hoe deze kennis na 2015 gecontinueerd wordt. Het college 
voorziet dat het project dan is afgerond en dat die specifieke kennis dan niet langer nodig is. 
Dat neemt de bezorgdheid van de PvdA niet weg. De fractie begrijpt echter dat de inhuur 
van de externe door zijn specialistische kennis verlengd moet worden en daarom steunt de 
fractie het voorstel. 
De voorzitter stelt vast dat de raad akkoord gaat met het voorstel. 
  
7b. Visie 'Dronten@work' 
De heer Oosterveld geeft aan dat de discussie in de raadscommissie zeer breed en 
aangenaam was. Er zijn nogal wat besluitteksten aan de orde geweest en ook zijn enkele 
toezeggingen gedaan. De ChristenUnie heeft geconstateerd dat die toezeggingen zijn 
nagekomen. Dat was echter wel pas vandaag, dus was het lastig ze tegen het licht te 
houden. Dat geldt vooral voor het zogenaamde “granieten bestand”. De fractie behoudt zich 
het recht voor daar op een later moment op terug te kunnen komen, het is goed daar als 
raad nog eens over door te praten. 
De tekst over de WW-uitkering is aangepast, de duur ervan is gewijzigd van 36 in 38 
maanden zoals wettelijk is vastgesteld. 
Besluitpunt 4, waar het lijkt alsof dit jaar pas het overleg met de werkgevers gaat 
plaatsvinden, is niet aangepast. De wethouder heeft uitgelegd dat het de bedoeling is dit 
overleg te intensiveren en dat er hoge verwachtingen zijn omdat de samenwerking op dit 
moment heel goed is.  
Voor de ChristenUnie was de samenwerking met IMpact een grote zorg. De informatie van 
de wethouder heeft die zorg voor een groot deel weggenomen. Daarbij is toegezegd dat de 
komende maanden, met behoud van ieders verantwoordelijkheden daarin, vervolgstappen 
worden gezet. 
De ChristenUnie kan zich goed vinden in het voorstel dat nu voorligt.  
Mevrouw Van der Klis leest in deze visie dat de gemeente wil dat zo veel mogelijk mensen 
een werkplek hebben die bij hen past. Velen hebben talenten, capaciteiten die van grote 
waarde zijn voor de mensen zelf, maar ook op de arbeidsmarkt. Hoe hard dat nodig is en 
hoeveel dat betekent, heeft de raad in de commissie gehoord van de heer Taal. In die 
commissie heeft het CDA gezegd dat ze de kennis en ervaring van IMpact niet kwijt wil. 
Dronten en IMpact hebben ieder een eigen terrein waarop ze goed werk doen ten behoeve 
van cliënten. En er komen nieuwe groepen bij.  
In de commissie heeft de fractie met betrekking tot de businesscase ook gevraagd om 
eenduidige cijfers. En dan liever gedegen dan snel. En de fractie heeft bijzondere aandacht 
gevraagd voor degenen die beschut werk nodig hebben. Of deze mensen dan aan de markt 
moeten worden overgelaten, zoals in de visie staat, misschien, maar dat staat voor het CDA 
nog niet vast.  
De wethouder heeft duidelijk gezegd dat de gemeente samen optrekt met IMpact en de 
gemeente Kampen om te kijken hoe de mensen zo goed mogelijk geholpen kunnen worden 
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op weg naar werk. De gemeenten hebben laten zien dat ze veel aankunnen, dat ze het 
soms beter kunnen dan het Rijk. Denk aan de huidige Wmo en de Wet werk en bijstand. 
Zolang Dronten de moed en de wijsheid heeft om mensen, hoe oud, jong of beperkt ook, op 
waarde te schatten en in te zetten, gebeuren er mooie dingen. Een mooi voorbeeld is de 
wethouder, hoewel hij niet onder deze Participatiewet valt: in hunne grijze dagen zijn zij nog 
krachtig en fris.  
Het CDA gaat akkoord met het voorstel. 
De heer Vermast stelt dat het bij de bespreking van deze visie op de participatie verleidelijk 
is om een brede algemene beschouwing op de Participatiewet zelf te gaan geven. Een wet 
die in de ogen van GroenLinks vooral een “zoek-het-zelf-maar-uit-wet” is. Mensen die nu 
recht hebben op een beschutte werkplek worden de markt op gejaagd naar banen die 
sowieso al moeilijk te vinden zijn. En als je nog wat extra aandacht nodig hebt als 
werkzoekenden, wordt het echt ingewikkeld. Het college heeft er vertrouwen in dat het deze 
tachtig banen in onze gemeente weet te vinden. Zonder dat er verdringing optreedt. 
GroenLinks lijkt dat erg optimistisch, maar ze is een optimistische partij en ze geeft het 
college dus het vertrouwen en haar steun om deze lastige opdracht tot een goed einde te 
brengen.  
Duidelijk mag zijn dat de GroenLinks-fractie niet enthousiast is over de wijze waarop de wet 
invulling en uitwerking heeft gekregen in de parlementaire behandeling. Tegelijk heeft de 
gemeente daar wel mee te dealen. Het is in hoofdzaak een bezuinigingsoperatie van het 
VVD/PvdA-kabinet met zijn D66- en ChristenUnie-gedogers. De vragen die je jezelf kunt 
gaan stellen zijn: Is het er nu om te doen ervoor te zorgen dat mensen naar beste vermogen 
gaan meedoen in de samenleving? Of gaat het alleen om de cijfers, om het geld? 
GroenLinks kiest voor mensen en pas daarna voor cijfers. Tegelijk ligt er een visie en een 
uitwerking op deze visie die later aan de orde komt. Gezien de wettelijke kaders en de 
bezuinigingen is de fractie wel van mening dat het college, op zichzelf genomen, binnen 
deze omstandigheden de juiste keuzes maakt, in een poging zo veel mogelijk mensen te 
helpen. Uit de commissie neemt de fractie mee dat er nog wordt gekeken naar een vorm van 
ombudsfunctie voor het geval dingen toch minder soepel blijken te gaan dan iedereen zou 
willen en hoopt. Voor GroenLinks is dat een belangrijk punt. Voor dit moment stemt de 
fractie in met de visie. 
Mevrouw Korting geeft aan dat de VVD in de raadscommissie van 14 april al heeft gezegd 
dat de fractie de keuze van het college voor voorkeursscenario C kan onderschrijven. Het 
spreekt de ambitie uit dat zo veel mogelijk mensen naar vermogen kunnen meedoen.  
In die commissievergadering heeft de VVD ook kritische vragen gesteld over de positie van 
IMpact. De visie Dronten@work geeft, zonder de toelichting van de wethouder tijdens de 
commissie, in eerste instantie een beeld waarbij enerzijds het werkbedrijf op afstand wordt 
geplaatst en tegelijkertijd het werkbedrijf voor een groot deel bepalend is voor het succes. 
De fractie is blij met de verduidelijking van het college dat dit niet het geval is en ook niet zal 
zijn. In de ogen van de VVD past dat ook niet bij een regiegemeente als de gemeente 
Dronten. Zeker niet gezien het feit dat IMpact, zoals ook de heer Taal betoogde, duidelijk 
haar meerwaarde voor de Drontense samenleving heeft laten zien.  
Dan de veelbesproken businesscase. Tijdens de commissievergadering werd duidelijk dat 
de businesscase cruciaal is voor het vaststellen van deze visie en dat er een directe relatie 
is. De VVD onderschrijft nogmaals dat belang. De fractie vindt het fijn te zien dat het college 
heeft toegezegd te streven naar juni als opleveringsdatum van de businesscase.  
Tot slot wil de VVD nog wijzen op het financiële risico binnen de gemeenschappelijke 
regeling, in relatie tot Kampen. De fractie vraagt het college hiervoor aandacht te hebben bij 
de uitwerking van de businesscase. 
De heer Den Boer stelt dat de SP dit voorstel aanvankelijk met gemengde gevoelens heeft 
gelezen. Gaandeweg de behandeling in de commissie kreeg de fractie wat meer vertrouwen 
in de afloop. Dat heeft opgeleverd dat de SP deze visie het voordeel van de twijfel geeft. Dat 
komt voort uit de voldoende die de gemeente Dronten op haar sociaal beleid heeft gescoord 
bij FNV Lokaal. Dat is in negatieve zin bijgesteld door het landelijk beleid van VVD en PvdA 
door te komen met dit voorstel met daaraan gekoppeld een bezuinigingsoperatie. Als die 
bezuinigingsoperatie ervan afgehaald was, had het voor de SP anders gelegen.  
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Op zich is de SP erg voor terug naar de buurten, de wijken, dus kortere afstanden spreken 
de SP erg aan. Als daar dan vervolgens € 1,2 miljard aan geplakt wordt, is dat jammer, dan 
wordt iets moois kapotgemaakt. Het kan best zo zijn dat er heel veel bezuinigd moet 
worden, maar laat dat dan het product van de decentralisatie zijn en niet het product van het 
beleid op voorhand. Dat veroorzaakt onrust en het leidt tot ontslagen en allerlei andere 
vormen van onrust op de arbeidsmarkt.  
De fractie SP gaat voorzichtig akkoord met die visiedocument en ze hoopt dat straks het 
collegeprogramma nog zorgt voor enige bijstelling en dat er op rijksniveau in positieve zin 
nog enkele honderden miljoen bijgesteld wordt.  
Mevrouw Hillebregt merkt op dat eigen kracht een belangrijk speerpunt is voor D66. Eigen 
kracht gaat over verwachte inzet. Soms verplichtend en nooit vrijblijvend. Eigen kracht gaat 
er ook over dat niet vergeten mag worden om wie het gaat. Dat zijn de mensen. Wat nu als 
iemand niet in zijn kracht staat? Of om wat voor reden dan ook op afstand staat van de 
arbeidsmarkt? In lijn met de visie van D66 kiest de gemeente Dronten voor eigen kracht als 
een van haar uitgangspunten in zowel de visie op participatie als in het projectplan 
Participatiewet. De fractie kan zich vinden in deze visie. 
Genoemde thema’s in de visie, zoals regionale samenwerking op het gebied van 
werkgelegenheid, goed werkgeverschap door de gemeente zelf, de pilot loonkostensubsidie, 
verwachte tegenprestaties en oog voor de financiële uitdagingen ondersteunt D66. Voor de 
fractie is het voorstel een akkoordstuk. 
Mevrouw Plasschaert brengt in dat werk en een vast inkomen belangrijke elementen zijn 
om in je onderhoud te voorzien. Zonder doel, zonder werkkring of sociale omgeving drijven 
mensen af van de maatschappij. En dat is niet de bedoeling, want arbeidsbesteding geeft 
meerwaarde. Het wordt moeilijk als werken niet mogelijk is door een tekort aan banen, door 
uitval, door onvermogen, door een handicap of een andere oorzaak. In de voorliggende visie 
staat hoe de gemeente daar binnenkort, als de wetgeving officieel ingaat, mee om wil gaan. 
Kansen benutten bij werkgevers en organisaties, bedrijven aanspreken op hun sociale 
bedrijfsvoering en mensen aanzetten tot initiatief om zelf op pad te gaan, met de gemeente 
als coach en steunpilaar. Ook de minst inzetbare groep in het bestand van 
uitkeringsgerechtigden wil de gemeente blijvend ondersteunen en aanmoedigen, met als 
doel iedereen mogelijk een plek te bieden en activiteiten te bevorderen. De visie gaat hierbij 
uit van een positieve insteek en het college kiest ruimhartig voor scenario C. Leefbaar 
Dronten onderschrijft die keuze.  
Financieel wordt in deze visie ook naar oplossingen gezocht om de hoge kosten te kunnen 
betalen. Ook in de toekomst, als steeds meer mensen in zwaardere categorieën gaan 
vallen. Het is zaak om werkgevers een reële vergoeding mee te geven als ze bereid zijn 
mensen te plaatsen vanuit een sociale attitude.  
Het bedrijf IMpact heeft zich de afgelopen jaren bewezen als betrouwbare en daadkrachtige 
partner. Leefbaar Dronten verwacht dat de samenwerking met de gemeenten wordt 
voortgezet in de lijn die de afgelopen jaren is ingezet. De woorden van de wethouder 
hebben de fractie daarin gerustgesteld. 
Verder onderschrijft de fractie het verbeterplan Wwb. Het is belangrijk scherp te houden wie 
waarvoor verantwoordelijkheid draagt en hoe de aansturing is geregeld in het complexe 
samenspel van afdelingen en stuurgroepen. Met dit verbeterplan als leidraad zal het zeker 
lukken om tijdig bij te sturen als extra gelden gewenst en elders voorhanden zijn. Leefbaar 
Dronten stemt dan ook in met de visie Dronten@work. 
Mevrouw Stoop merkt op dat de PvdA het in grote lijnen eens kan zijn met het voorstel. In 
de commissie is uitgebreid gesproken over de in de ogen van de PvdA soms wat 
ongelukkige formulering. De fractie heeft haar zorgen geuit over de begeleiding op de 
werkvloer van zowel de werknemer als de werkgever en ze heeft aandacht gevraagd voor 
de communicatie richting de verschillende doelgroepen. De PvdA bedankt de wethouder dat 
hij, daar waar dit kon, op dit punt de zorg van de fractie heeft weggenomen of die zorg deelt 
en gezegd heeft dat verdere uitwerking nodig is.  
Er moet mevrouw Stoop nog iets van het hart. De toon in dit stuk met betrekking tot IMpact 
was en is gewoon niet goed. Bij alle partijen leefde het idee dat het college de banden met 
IMpact wilde verbreken. Gelukkig heeft de wethouder dat in de commissie recht kunnen 
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zetten. Maar daar alle partijen dit kennelijk zo voelden in de commissie mag, het college zich 
de kritiek dat de communicatie niet goed was wel aantrekken. De PvdA is verheugd dat het 
college juist de intentie heeft om samen met IMpact op te trekken. In het besluit zit genoeg 
ruimte om dat te bewerkstellingen.  
Verder is de PvdA erg blij dat alle partijen het erover eens zijn dat zo veel mogelijk mensen 
een werkplek aangeboden krijgen. Maar daar ligt gelijk ook een enorme uitdaging voor raad 
en college. Dronten heeft banen nodig om zo veel mogelijk mensen een werkplek te bieden. 
De samenwerking tussen Sociale Zaken en Economische Zaken ondersteunt de PvdA en 
mag wat de fractie betreft nog verder geïntensiveerd worden. De raadsleden werden 
gevraagd ambassadeur te zijn voor het vinden van werk. Dat lijkt de PvdA tevens een 
belangrijke taak voor het college. Raad en college mogen geen gelegenheid om te lobbyen 
voor werk voorbij laten gaan. Mevrouw Stoop doet richting de pers de suggestie een dikke 
kop in de krant te zetten met de tekst: Raad en college zoeken werk! 
Wethouder De Graaf spreekt namens het college dank uit voor de waarderende woorden 
die alle fracties hebben geuit. Het college zal die dank overbrengen aan de medewerkers. 
Richting de heer Oosterhuis maakt hij excuses dat hij de antwoorden pas vandaag heeft 
ontvangen, maar de oorzaak ligt in de twee extra vrije dagen in het paasweekend.  
Deze wet brengt de gemeente ertoe om mensen naar de markt te jagen, zei de heer 
Vermast. Wethouder De Graaf reageert met de vraag of er nu zoveel mis is met de markt, 
daar verdienen de meeste mensen hun brood. 
De VVD sprak over juni waar het gaat over de businesscase. Wethouder De Graaf zegt de 
raad toe dat het college binnenkort met een totale planning komt voor alle drie transities, een 
raadsplanning waarop precies te zien is op welke momenten welk document aan de beurt is 
voor commissie- en raadsvergadering.  
De financiën hebben de blijvende aandacht van het college. 
De SP hoopt op extra miljoenen van het Rijk. Wethouder De Graaf deelt die hoop. 
Coalitiepartijen en pseudocoalitiepartijen in het kabinet proberen hier en daar wat extra geld 
los te peuteren en er zijn ook wat toezeggingen gedaan. Het gaat om voor heel Nederland 
om miljoenen, en voor de drie transities kan het voor de gemeente Dronten wel om tonnen 
gaan. Het is dus belangrijk dat het parlement tegenover het kabinet bij zijn standpunt blijft.  
De PvdA vindt de tekst over de communicatie rond IMpact niet goed. Wethouder De Graaf 
reageert dat hieruit weer blijkt hoe moeilijk communicatie is.  
De voorzitter stelt vast dat de raad, met inachtneming van de gemaakte kanttekeningen, 
instemt met het voorstel. 
  
7c. Projectplan Participatiewet 4.0 
De heer Oosterveld merkt op dat dit voorstel in het verlengde van het vorige agendapunt 
ligt. Als de raad A zegt, moet hij ook B zeggen. De ChristenUnie gaat akkoord met het 
voorstel. 
Mevrouw Van der Klis geeft aan dat het CDA akkoord gaat met het voorstel. 
De heer Vermast stelt dat dit plan de uitvoering is van de visie die de raad net heeft 
vastgesteld.  
GroenLinks wil, als zich kansen voordoen op meer succes, de pilot werken loont niet 
beperken tot maximaal tien deelnemers. De fractie vraagt het college daar flexibel mee om 
te gaan. GroenLinks hoopt dat de pilot een onverwacht mooi resultaat zal opleveren.  
Over de transities zal de raad de komende maanden nog veel spreken. GroenLinks wil het 
college de suggestie meegeven om ook de uitvoeringsplannen, waarvoor het college budget 
vraagt, ter vaststelling aan te bieden aan de gemeenteraad. Deze uitwerking heeft een heel 
omvangrijke impact op het leven van de inwoners van onze gemeente. GroenLinks vindt dat 
het waard dat de raad deze voorstellen niet alleen ter kennisgeving aanneemt, maar ze als 
volksvertegenwoordigers gewoon wil vaststellen. Alles overwegende, en daarbij nadrukkelijk 
in het oog houdend dat er voor de gemeente niet bijzonder veel ruimte is om een andere 
invulling te geven aan de Participatiewet, stemt de fractie in met het voorstel. 
Mevrouw Korting brengt in dat de VVD instemt met het voorstel. 
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De heer Den Boer merkt op dat de SP nog veel vraagtekens heeft bij dit projectplan. De 
fractie kan echter de tot nu toe ingeslagen weg volgen en doet dat kritisch. Voorlopig stemt 
de fractie in met het voorstel.  
De heer Oosterhuis vraagt de heer Den Boer hoe de SP dat voorlopig ziet. Wanneer 
verandert de SP van standpunt? Wat is daarin het kader? 
De heer Den Boer antwoordt dat als de minister zegt dat er alsnog tweehonderd of 
driehonderd miljoen minder gekort wordt op die € 1,2 miljard die vooraf bepaald werd, dat 
betekent dat ook dit plan bijgesteld moet worden. Waar gaat die ton bijstelling zitten? In het 
tegemoetkomen aan de Wsw of in het verlagen van de belasting voor de hogere inkomens, 
zoals minister Dijsselbloem onlangs gedaan heeft? 
De heer Oosterhuis begrijpt dat de heer Den Boer de informatie vanuit Den Haag 
nauwkeurig volgt en zelf tot het initiatief komt om aan te geven dat uiteindelijk zijn Ja weer 
Nee gaat worden. 
De heer Den Boer reageert dat hij dit zeker zal doen als het de tijd daarvoor is. 
Mevrouw Hillebregt geeft aan dat D66 instemt met de gevraagde financiële middelen voor 
het project Participatiewet ‘werken loont’ en voor de pilot loonkostensubsidie. 
De fractie heeft kennisgenomen van het projectplan en wil het college de suggestie 
meegeven om in de verdere uitwerking binnen de visie de risico’s verder uit te werken. Die 
risico’s zijn wat D66 betreft summier beschreven in het projectplan.  
Mevrouw Plasschaert brengt in dat Leefbaar Dronten kan instemmen met het voorstel de 
benodigde gelden beschikbaar te stellen. De komende maanden in ogenschouw nemend, is 
het zeker kort dag om een en ander neer te zetten via dit projectplan, dat vereist zeker 
discipline en kunde. De fractie wenst de afdeling hiermee veel succes.  
Mevrouw Stoop merkt op dat de PvdA in de commissievergadering heeft gevraagd de pilot 
loonkostensubsidie te vergroten. Te veel mensen zitten al te lang thuis in onzekerheid omdat 
de wetgeving gaat veranderen. Dat is bijna niet te voorkomen. Daarom zie de PvdA deze 
pilot als een kans om de ambities iets naar boven bij te stellen. De fractie heeft wel begrip 
voor de terughoudendheid van het college, die zegt dat het om een pilot gaat om ervaring op 
te doen. Maar als deze pilot succesvol verloopt en de tien werkplekken worden bereikt, kan 
de fractie zich niet voorstellen dat wordt gewacht met het omzetten van de pilot in beleid. 
Dat zou de PvdA echt een gemiste kans vinden. Daarom vraagt ze het college toe te zeggen 
de raad tussentijds te informeren over de status van de pilot. 
Wethouder De Graaf reageert dat het college hoopt te leren van deze pilot. Een pilot kan 
ook mislukken, dan is ervan geleerd, maar is het geen mislukking. Daarom moet ervoor 
worden opgepast er gelijk beleid van te maken. Als het goed uitpakt en de gemeente wil die 
weg inslaan, dan zijn daarvoor de gelden nodig die de gemeente nu nog niet heeft. Deze 
pilot moet bekostigd worden uit gelden die de gemeenten niet krijgt in het kader van de 
Participatiewet. Hij zegt toe dat het college het resultaat van de pilot zal delen met de raad.  
Mevrouw Stoop brengt in dat het college het resultaat van de pilot aan het eind van het jaar 
kan meedelen aan de raad. De PvdA hoort graag of de pilot wel of niet een succes is. 
Wethouder De Graaf antwoordt dat dit ook de bedoeling van zijntoezegging is. Daarmee 
hoeft niet gewacht te worden tot de laatste dag van het jaar. 
De heer Vermast vraagt het college de uitvoeringsplannen niet ter kennisgeving voor te 
leggen aan de raad, maar het vaststelling. Het gaat echter om beleidsplannen. Het is ook de 
bedoeling die ter vaststelling voor te leggen aan de raad.  
Bij de meicirculaire hoopt het college te weten hoeveel geld Dronten krijgt. Als Dronten meer 
geld krijgt dan voorlopig is toegezegd, wordt dat toegevoegd aan het budget om daarmee de 
dingen te doen die gedaan moeten worden.  
D66 wil dat het college ook de risico’s in kaart brengt. Wethouder De Graaf geeft aan dat het 
college die opmerking ter harte neemt. 
2e termijn 
De heer Vermast bedankt de wethouder voor de toezegging dat dit soort projectplannen 
voortaan ter kennisgeving aan de raad worden aangeboden. In dit verband wil GroenLinks 
een mondeling amendement indienen ten aanzien van besluitpunt 1. 
Wethouder De Graaf reageert dat de heer Vermast een fout maakt. Het is geen projectplan, 
maar een beleidsplan. Het is de trits visie-beleidsplan-verordening. 
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De heer Vermast merkt op dat het besluit luidt: Kennis te nemen van: 1. het projectplan 
Participatiewet ‘werken loont’. Over dat soort projectplannen had hij het in 1e termijn. Als hij 
het goed begrepen heeft, heeft de wethouder toegezegd dat dit soort projectplannen in de 
toekomst ter vaststelling aan de raad worden aangeboden. Of was dat niet zo bedoeld? 
Wethouder De Graaf antwoordt dat hij gezegd heeft dat alle drie de transities een trits 
kennen: 1. Visie, 2. Beleidsplannen en 3. Juridische verordeningen. Een projectplan is een 
bedrijfsorganisatorisch plan waarin staat hoe het college het probeert te gaan doen en niet 
wat het gaat doen. Omdat de Participatiewet zo buitengewoon ingewikkeld is, is daarvor een 
projectplan opgesteld, dat is er niet bij de andere twee transities. Dat wordt ook ter 
vaststelling aangeboden. 
De heer Vermast reageert dat daar nu juist het punt zit. Volgens het besluit, neemt de raad 
kennis van dat projectplan. GroenLinks wil het projectplan graag vaststellen omdat het een 
belangrijk punt is en grote gevolgen heeft voor de inwoners. En omdat het zo belangrijk is, is 
GroenLinks van mening dat de raadsleden zich hieraan, als volksvertegenwoordigers, 
wellicht tot op dit detailniveau mogen committeren.  
Hij dient een mondeling amendement in om het besluit zo aan te passen dat besluitpunt 1 
luidt: “Het projectplan Participatiewet ‘werken loont’ 4.0 vast te stellen.” 
Wethouder De Graaf geeft aan dat het college geen behoefte heeft aan het amendement. 
De raad heeft de visie vastgesteld, maar hoe de uitwerking is, is een zaak van het college.  
De voorzitter brengt het mondeling ingediende amendement in stemming. Hij stelt vast dat 
de heren Vermast en Mol voor zijn en de overige leden van de raad tegen. Daarmee is het 
amendement verworpen. 
Hij constateert dat de raad het voorstel unaniem aanneemt. 
 
8. Beantwoording schriftelijke vragen ex artikel 41 van het Reglement van Orde van 

de raad 
8a. Beantwoording schriftelijke vragen van de fractie GroenLinks over het 

Mechanisch Erfgoed Centrum 
De heer Vermast bedankt het college voor de beantwoording van de vragen.  
Vraag 2 luidde: Is het juist dat de hier geplande wadi (wateroverloop) wordt aangelegd niet 
binnen maar buiten het plangebied? Mag dit? Het college antwoordt dat die conclusie juist 
is, dat de wadi wordt aangelegd in de bosstrook en dat Staatsbosbeheer de werkzaamheden 
uitvoert. 
GroenLinks is benieuwd hoe zich dit verhoudt tot het besluit dat de raad ten aanzien van dit 
bestemmingsplan heeft genomen. Er zijn zienswijzen ingediend en een zienswijze ging over 
de wadi. De overweging van het college naar aanleiding van die zienswijze was dat de wadi 
op eigen terrein moet worden aangelegd en dat hiervoor in het bestemmingplan Dronten 
Mechanisch Erfgoed Centrum een regeling is opgenomen. In die zin heeft de raad dat ook 
vastgesteld. Dat lijkt in tegenspraak van wat geantwoord is op de schriftelijke vraag. Graag 
een toelichting. 
Wethouder Engelvaart antwoordt dat een wadi in een bestemmingsplan onder natuur valt. 
Als die erbuiten kan komen, is er geen enkel probleem, is er geen bestemmingsplanwijziging 
nodig. Omdat nu sprake is van een juridisch aspect, wil hij dat laten nakijken. De raad krijgt 
daar nog antwoord op. 
  
8b. Beantwoording schriftelijke vragen van de fractie van GroenLinks over het laten 

bewonen van woningen door meerdere huishoudens 
De heer Vermast geeft aan dat de antwoorden van het college bij GroenLinks vragen 
oproepen.  
Geantwoord is dat er in één geval is afgeweken. Is er ook gecontroleerd op meerdere 
huishoudens in dezelfde woning en op meerpersoonshuishoudens? Het gaat er GroenLinks 
vooral om wie er verantwoordelijk is voor de ontheffingsaanvraag. Stel dat een ondernemer 
in Dronten tijdelijke werknemers in dienst heeft. Hij zoekt een eigenaar van een pand, huurt 
dat pand en zet er vervolgens een X-aantal mensen in. Wie is dan verantwoordelijk voor de 
ontheffingsaanvraag? De eigenaar van het pand of de huurder? 
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Wethouder Engelvaart antwoordt dat de visie op studentenhuisvesting nog aan de raad 
voorgelegd wordt. Er is ook een overgangsregeling. 
De eigenaar is verantwoordelijk voor wat er in zijn pand gebeurt. Ook in dit geval.  
Wethouder Gach vult aan dat het in dit geval om individuele woningen gaat. Op dit moment 
is er geen regeling om dat te controleren, zoals die er wel is bij grootschalige huisvesting 
voor arbeidsmigranten. 
 
8c. Beantwoording schriftelijke vragen van de fracties ChristenUnie en GroenLinks 

over artikelen Flevopost 
De heer Oosterveld merkt op dat de antwoorden van het college wel wat inzicht gaven, 
maar toch niet echt de kern raakten. Nog steeds is niet duidelijk waarom het op dat tijdstip, 
volop in de verkiezingstijd, in de Flevopost gepubliceerd moest worden. Dat liep niet gelijk 
met de informatieverstrekking aan de raadsleden over de stand van zaken.  
De heer Vermast geeft aan dat GroenLinks is blijven hangen bij het antwoord op vraag 1. 
Het college schrijft dat het zich in het gemeentelijke nieuws niet richt op kiezers, maar op 
inwoners van de gemeente. Kan het college helder uitleggen welk deel van de kiezers voor 
de gemeenteraadsverkiezingen geen inwoners zijn van de gemeente Dronten? Volgens 
GroenLinks zijn alle kiesgerechtigde inwoners van de gemeente ook kiezers. Als het college 
de inwoners heeft willen informeren, heeft het dus de kiezers willen informeren. Of, volgens 
de woorden van de heer Vermast, willen beïnvloeden. Dat is de enige conclusie die hij kan 
trekken uit het antwoord. GroenLinks vindt dat kwalijk.  
In het 2e antwoord gaat het college voorbij aan de gestelde vraag over de timing. Het college 
vindt dat niet van toepassing. Dat wethouders terug willen kijken op hun collegeperiode is 
begrijpelijk op het moment dat ze vertrekken of niet terugkomen. maar twee van de vier 
wethouders waren toentertijd ook lijsttrekken en het was helemaal niet hun idee te 
vertrekken. Een afscheidsinterview is dan raar. Het probleem zit er wat GroenLinks betreft 
vooral in dat het college zelf de link legt met de verkiezingen. Boven het artikel schrijft het 
college: Met het oog op de verkiezingen blikken de wethouders terug. Als het college dan de 
inwoners, en niet de kiezers, had willen informeren, had het college dat wellicht op een 
verkiezingspagina moeten doen waarin het college alle fracties de kans had gegeven om 
een stukje verantwoording over de afgelopen vier jaar af te leggen. De fractie krijgt graag 
een inhoudelijk antwoord op de vraag. 
Wat GroenLinks betreft heeft het college het beeld dat het de kiezer doelbewust heeft willen 
beïnvloeden niet kunnen wegnemen. Dat betreurt de fractie zeer. Wil het college een 
serieuze poging doen die zorg, die hopelijk onterecht is, weg te nemen? 
De voorzitter antwoordt dat bij geen van de geïnterviewden enig electoraal motief een rol 
heeft gespeeld. Het was niet eens een initiatief van een van de dagelijkse bestuurders, het 
was een initiatief vanuit het team communicatie, wellicht in navolging van vier jaar geleden. 
Het is een vorm van verantwoording afleggen van wat een individuele wethouder heeft 
gedaan. Om dat beeld te complementeren heeft hij er zelf ook een bijdrage aan geleverd.  
Overigens zijn alle collegeleden, hij als burgemeester en ook de wethouders, de hele dag 
bezig om mensen, instanties en instellingen te beïnvloeden. Daar is niets mis mee.  
De verwijzing naar de verkiezingen was omdat dit in het politieke en bestuurlijke bestel een 
markeringsmoment is. Maar ook halverwege een periode is wel eens een evaluatie aan de 
raad voorgelegd om te laten zien waar het college, gerelateerd aan het toenmalige college-/ 
raadsprogramma, stond.  
Het college heeft zich niet specifiek gericht op kiezers, maar op de hele bevolking. 
Daaronder zitten kiezers en niet-kiezers. Hij heeft de tekst teruggelezen, maar heeft geen 
specifiek politiek electoraal getinte boodschap gelezen.  
Wethouder Engelvaart merkt op dat het erom gaat hoe ernaar bekijkt. Gezien het moment 
waarop dit op de gemeentepagina stond, lijkt het hem verstandig er de volgende keer nog 
wat beter naar te kijken. Als wethouder wist hij vooraf niet waarvoor het interview precies 
was, tijdens het interview werd gezegd dat het was in verband met de afsluiting van de 
collegeperiode.  
Gesproken wordt over proberen te beïnvloeden. De raad heeft kunnen zien dat dit bij de een 
wel en bij de ander niet gelukt is, dus zo goed is dat niet gedaan. 
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De voorzitter vervolgt dat de raad weet dat hij er een hartgrondig voorstander van is dat alle 
fracties afwisselend af en toe op de gemeentepagina een column schrijven met hun 
overwegingen, inspiraties of ideeën. Hij nodigt de fracties daartoe uit. De raad is een deel 
van het gemeentelijk bestuur, zelfs het belangrijkste deel.  
De heer Vermast trekt de conclusie dat, zo vlak voor de verkiezingen wethouders een 
podium geven op een manier die op dat moment voor andere partijen niet open lag, tamelijk 
ondoordacht was en met weinig gevoel voor de politieke timing van het moment. 
Niet onterecht zei wethouder Engelvaart dat er nog eens naar gekeken moet worden. De 
heer Vermast geeft het college het dringende advies mee dit in 2018 niet weer te doen. 
GroenLinks ziet de uitnodiging voor een column graag tegemoet van de afdeling 
Communicatie. 
De heer Oosterveld onderschrijft de woorden van de heer Vermast.  
Zoals hij eerder al zei, is het beter zo’n interview parallel te laten lopen met de 
verantwoording die enkele maanden daarvoor richting de raad is gegaan. Dat voorkomt 
discussies over al of niet bewust aansturen of beïnvloeden. 
  
8d. Beantwoording schriftelijke vragen van de fractie van de PvdA over 

onderwijshuisvesting De Landmaten 
Mevrouw Stoop merkt op dat het de PvdA duidelijk is geworden dat onderwijshuisvesting 
een moeilijke materie is. De fractie heeft het bijzonder gewaardeerd dat ze uitgebreid in 
gesprek kon gaan met een ambtenaar over de technische kant van de onderwijshuisvesting. 
Dat was zeer verhelderend.  
De PvdA is verrast door de oplossing die deze week bekend is gemaakt. Net als het college 
ondersteunt de fractie die van harte als alle partijen hier achter kunnen staan. Dat lijkt het 
geval te zijn. 
Om te voorkomen dat de PvdA over vijf jaar staat waar ze nu staat, heeft de fractie een 
aanvullende vraag. Kan de raad in de tussenliggende periode verwachten dat de 
onderwijshuisvestingsverordening wordt aangepast? Met het oog op passend onderwijs, is 
aanpassing wel nodig.  
Een van de vragen was of de ruimte voor passend onderwijs bepalend is geweest voor de 
uitkomst van het voorstel. Tegelijkertijd leest de PvdA dat het Leonardo-onderwijs (ook een 
soort van passend onderwijs), zich vanzelf zal gaan opheffen omdat deze vorm van passend 
onderwijs door alle scholen zal moeten worden aangeboden. Verwacht het college dat dit 
binnen vijf jaar gaat gebeuren? Hebben college en/of raad daarin een actieve rol? 
Wethouder De Graaf antwoordt dat Den Haag alle vormen van onderwijs weer in het primair 
onderwijs wil onderbrengen en dat kan best binnen vijf jaar gaan gebeuren. Omdat het 
kabinet die kant uit werkt, denkt hij dat het probleem over vijf jaar niet meer bestaat.  
Hij kan niet toezeggen dat de verordening wordt aangepast, maar wel dat er nog eens goed 
naar gekeken wordt.  
 
9. Initiatiefvoorstel GroenLinks inzake opstellen beleid over lesbiennes, homo- en 

biseksuelen en trangenders (LHBT's) 
De heer Mol geeft aan dat een voorstel voorligt waarin GroenLinks het college verzoekt om 
emancipatiebeleid op te stellen voor lesbiennes, homo's, biseksuelen en transgenders. Anno 
2014 is dit iets waar we, naar de mening van GroenLinks, niet omheen kunnen. LHBT's 
hebben in Nederland gelijke rechten en velen van hen leven in harmonie met de 
samenleving om zich heen. Maar even zovelen ook niet, zij ervaren dagelijks structurele 
problemen in hun persoonlijke leven die terug te voeren zijn op het gebrek aan 
maatschappelijke acceptatie en ondersteuning. Die acceptatie en ondersteuning gaan ook 
achteruit. Zolang men zich naar de norm gedraagt, vinden de omgeving en de maatschappij 
alles prima. Maar als men op een andere manier in het leven staat, dat actief uitstraalt en de 
omgeving daarmee geconfronteerd wordt, beginnen vaak de problemen. 
Vanuit LHBT's zelf, maar óók vanuit hun directe omgeving en andere hoeken van de 
samenleving en organisaties als het antidiscriminatiebureau, het COC en Movisie ontvangt 
de GroenLinks-fractie al geruime tijd signalen dat emancipatiebeleid daarom welkom is. Er 
zijn, ook binnen de gemeente Dronten, schrijnende gevallen binnen deze doelgroep. De 
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fractie betreurt de reactie van het college dan ook ten zeerste en vraagt zich af of het college 
hier niet lichtelijk de kop in het zand steekt. Hoe kan het dat in alle gesprekken die de 
GroenLinks-fractie voert de noodzaak zo duidelijk naar boven komt, terwijl het college stelt 
dat het zich uitgebreid heeft laten informeren maar geen problemen signaleert? Onder 
uitgebreid laten informeren verstaat GroenLinks dat contact wordt gezocht met de doelgroep 
in de brede zin van het woord en met partijen met kennis van zaken. De fractie kan niet 
anders concluderen dan dat dit kennelijk niet is gebeurd.  
Verder heeft de gemeente Dronten in het verleden ook geen onderzoek gedaan, terwijl het 
landelijk bij veruit de meeste gemeenten gebruikelijk beleid is om LHBT-gerelateerde vragen 
mee te nemen bij zorg-, jeugd-, ouderen- en veiligheidsmonitoren en -overleggen. Ook het 
CBS onderschrijft dit. 
De heer Mol wil de raad meenemen naar enkele zaken die spelen. En voordat hier tegen in 
wordt gebracht dat dit voor Dronten niet relevant is: ander onderzoek in een groot aantal 
gemeenten van verschillende samenstellingen heeft laten zien dat de verschillen tussen 
gemeenten nihil zijn. Het speelt overal.  
Homojongeren plegen vijf keer zo vaak (in totaal 9% van de homojongeren) zelfmoord dan 
heterojongeren en ervaren veel vaker psychische problemen. Dit komt door gebrek aan 
acceptatie, een verminderd zelfbeeld en het feit dat jongeren geen rolmodel zien in hun 
nabije omgeving. Op scholen en sportverenigingen zijn homo en flikker de meest gebruikte 
scheldwoorden, iets dat óók in Dronten heel duidelijk te horen is. Zorgbehoevende ouderen 
kruipen in hun eigen woonomgeving weer terug de kast in, omdat ze zich bedreigd voelen 
door hun omgeving of hun zorgverlener. Mensen met wie GroenLinks gesproken heeft, 
worden uitgescholden als ze hand in hand door ons mooie winkelcentrum lopen. De raad 
vraagt zich vast af waarom hier weinig concrete meldingen of aangiften van bekend zijn. 
Welnu, de meesten nemen vaak wel de eerste stap, maar zodra ze uit de anonimiteit 
moeten komen om daadwerkelijk actie te ondernemen, krabbelt men terug uit angst voor 
represailles. Is voorkomen hiervan primair de wettelijke verantwoordelijkheid van de 
gemeente? Nee, maar de gemeente zou hier naar de mening van GroenLinks wel degelijk 
een belangrijke voorbeeldfunctie moeten hebben. 
Binnen de transitie van met name de jeugdzorg vormen homogerelateerde problemen ook 
een groot aandachtspunt. Als die verantwoordelijkheid naar de gemeente toekomt, moet de 
gemeente die verantwoordelijkheid ook nemen. Daar is kennis voor nodig, 
beoordelingsvermogen en de mogelijkheid om als dat nodig is naar de juiste partijen door te 
verwijzen. De gemeente moet op dit gebied ook een tolerante en deskundige houding 
kunnen eisen van de instellingen met wie ze zaken doet. Maar ook de Participatiewet en de 
Wmo vragen om aandacht. Veel LHBT's hebben een andere sociale omgeving dan waarvan 
is uitgegaan bij het vaststellen van de uitgangspunten van deze transities. Hoe gaan we 
daarmee om? 
Tot slot wil de heer Mol de raadsleden nog even het volgende meegeven. In het 
initiatiefvoorstel vormt GroenLinks geen beleid, maar vraagt de fractie het college met een 
voorstel te komen. GroenLinks vindt het onderwerp van enorm groot belang en heeft het 
daarom geagendeerd, maar acht het de taak van het college om het uit te werken en niet de 
taak van de raad. Het college heeft dan ook alle vrijheid om, met inachtneming van de in het 
voorstel benoemde beleidsterreinen, zijn visie naar eigen inzicht vorm te geven en aan de 
raad voor te leggen. Door verschillende beleidsterreinen in een beleidsvisie onder één 
paraplu te vangen, wordt één lijn getrokken die daadkrachtig kan worden uitgevoerd. Daarbij 
hoeft het wiel niet opnieuw uitgevonden te worden, maar zijn allerhande beleidsnotities van 
andere gemeenten en maatschappelijke organisaties voorhanden. Deze conclusie had het 
college ook kunnen trekken, als het college had geïnformeerd bij de groep van 
Koplopergemeenten en de Roze Gemeentegids had geraadpleegd. 
GroenLinks vraagt geen grote subsidies of ingrijpende maatregelen. De fractie vraagt om 
constructieve aandacht voor LHBT's in de gemeente Dronten en een college dat zijn 
voorbeeldfunctie in dezen op een tolerante wijze naar buiten toe uitstraalt. Dat gaat verder 
dan eens in de paar jaar of eens in het jaar een gesprek met vertegenwoordigers van de 
doelgroep of met de scholen. In Dronten geven we inderdaad iedereen de ruimte, dus ook 
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homo’s en LHBT’s. Het wordt de hoogste tijd dat dit eens expliciet wordt benoemd. Daar kan 
toch niemand tegen zijn? 
Wethouder De Graaf denkt niet dat dit initiatiefvoorstel is ontsproten aan de GroenLinks-
fractie in Dronten, maar dat het een stuk is dat geproduceerd is op het wetenschappelijk 
instituut van GroenLinks in Amsterdam. En dat alle gemeentelijke fracties met ditzelfde 
voorstel komen. Als GroenLinks het voorstel zelf gemaakt heeft, heeft hij er nog meer 
respect voor, het is een lijvig stuk. 
De heer Mol reageert dat het initiatiefvoorstel binnen de eigen fractie gemaakt is. 
Wethouder De Graaf vervolgt dat gezegd wordt dat het in alle gemeenten speelt. Toch zijn 
alle gemeenten niet gelijk. Er zijn gemeenten in Nederland, gelegen langs de lijn Zeeland - 
Staphorst, waar men op dit gebied meer problemen kan hebben dan in Dronten.  
Zoals gezegd geeft Dronten iedereen de ruimte. Dat geldt ook voor deze groep.  
GroenLinks zegt dat de fractie geen subsidie vraagt en geeft aan dat zaken uit dit beleid 
meegenomen moeten worden in de drie transities. Voor de medewerkers van de gemeente 
is het een ontzettend zware taak om, vanaf de eerste ideeën over de wetten tot en met de 
ingangsdatum 1 januari 2015, het werk rond die transities voor elkaar te krijgen. Hij durft het 
niet aan ze te vertellen dat ze ook dit nog mee moeten nemen. Hij schat in dat het een halve 
fte gaat kosten en de gemeente heeft die niet. Die moet dus ingehuurd worden en dat kost 
geld. Zelf als het nodig zou zijn, kan de organisatie dit er echt niet bij hebben, maar wat de 
nodigheid betreft verwijst wethouder De Graaf graag naar de reactie van het college. Hij 
hoort graag wat de overige fracties vinden van dit initiatiefvoorstel, dat is belangrijker dan 
wat het college ervan vindt.  
Mevrouw Korting merkt op dat de VVD kennis heeft genomen van dit initiatiefvoorstel van 
GroenLinks, dat het college vraagt emancipatiebeleid te ontwikkelen voor lesbiennes, 
homo’s, biseksuelen en transgenders in onze gemeente.  
Het college heeft eerder deze maand aangegeven dat specifiek beleid niet nodig is omdat er 
geen klachten zijn in de samenleving. De VVD is op zoek gegaan naar de klachten die er 
volgens GroenLinks wel zijn. Ook de VVD heeft die klachten niet gevonden. Naar de mening 
van de VVD is gelijke behandeling op basis van seksuele geaardheid in Dronten geen 
kwestie. De fractie vraagt zich af of dit initiatiefvoorstel er mogelijk juist wel een kwestie van 
maakt door deze doelgroep te problematiseren. Het voorstel lijkt een probleem te 
benadrukken dat de gemeenschap van Dronten zelf nauwelijks als probleem ervaart. Daarbij 
is ook gekeken naar het interview van de heer Mol eerder deze week bij Omroep Flevoland, 
waarin hij zich uitstekend uitliet over het initiatiefvoorstel. De VVD heeft ook gekeken naar 
de reacties van de inwoners op dit voorstel. De meeste mensen geven aan zich er niet in te 
herkennen. De seksuele geaardheid van mevrouw Korting is overigens ook afwijkend, maar 
zij heeft zelf niet ervaren dat mensen in Dronten discrimineren op basis van seksuele 
geaardheid.  
Wat de VVD betreft is het belangrijk dat gelijke behandeling van mensen vooropstaat. Om 
mee te kunnen gaan met het initiatiefvoorstel moet het wel zo zijn dat mensen ongelijk 
worden behandeld. De fractie heeft dat niet gesignaleerd en zal daarom niet instemmen met 
het initiatiefvoorstel. 
Mevrouw Witteveen brengt in dat de ChristenUnie vindt dat ieder mens, ongeacht geslacht, 
gewicht, grootte, gezindheid of geaardheid, zich veilig moet kunnen voelen in de gemeente 
Dronten. Maar er is helaas nog veel te verbeteren. 
Die verbetering ligt wat de ChristenUnie betreft veel breder dan dit specifieke onderwerp. 
Burgers hebben de plicht elkaar te respecteren en te waarderen en waar het kan voor elkaar 
op te komen. Helaas worden nog veel mensen gepest en buitengesloten, om welke reden 
dan ook. Racisme en discriminatie op grond van etniciteit, handicap, gezindheid, sekse of 
seksuele voorkeur moeten krachtig bestreden worden, ook in het arbeidsproces. Iedereen 
heeft recht op gelijke behandeling, zie artikel 1 van de grondwet. 
De ChristenUnie is blij met de afspiegeling van deze bredere groep in onze raad en hoopt 
dan ook dat dit voorbeeld in Dronten navolging krijgt. 
Binnen de fractie kennen alle fractieleden in hun familie en vriendenkring mensen die vallen 
onder de noemer LHBT. Wat de ChristenUnie Dronten betreft: Wij denken dat Jezus in de 
Bijbel een heel duidelijk voorbeeld heeft gegeven, waarbij Hij altijd uitging van respect en 
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liefde. Houd van je naaste als van jezelf. Niet alleen op het gebied van LHBT, maar 
Drontenbreed. Dat is ons grote voorbeeld. 
Wat de ChristenUnie betreft is de insteek van het college dan ook de juiste. Dronten geeft 
ruimte aan iedereen. Het is goed dat GroenLinks de raad wijst op minderheden die moeite 
ervaren, maar het moet overbodig zijn daar beleid op te schrijven. We zijn een tolerante 
gemeente, zegt het college in zijn antwoord. Maar laten we niet TE tolerant zijn. Onveiligheid 
voor welke burger dan ook is wat de ChristenUnie betreft niet acceptabel. Mevrouw 
Witteveen wenst de raad samen veel zegen bij het opkomen voor alle kwetsbare groepen in 
de samenleving. 
Mevrouw Bouwers stelt dat het CDA lichtelijk verbaasd is over de inhoud van dit voorstel. 
Het CDA heeft namelijk geen enkel signaal gekregen dat er in Dronten problemen zouden 
zijn met betrekking tot lesbiennes, homo’s biseksuelen en transgenders (LHBT’s). Toch 
maakt de fractie zich wel zorgen over de situatie zoals geschetst in de nota. Die wekt 
namelijk de suggestie dat het met het beleid en de acceptatie rond LHBT’s in onze 
gemeente niet optimaal gesteld zou zijn. Een stevige onderbouwing en eventueel een 
feitenrelaas heeft de fractie helaas niet aangetroffen. Het CDA onderschrijft van harte dat 
acceptatie en respect vanuit de samenleving tegenover LHBT’s zeer belangrijk is. De fractie 
stelt dan ook dat het essentieel is dat eenieder dit uitdraagt. Mocht in de toekomst blijken dat 
er wel signalen binnenkomen die problemen met betrekking tot LHBT’s aangeven, dan zal 
het CDA graag willen zoeken naar een oplossing. Voor het CDA is iedereen gelijk en dat 
maakt dat de fractie in dit geval het antwoord van het college onderschrijft.  
Het CDA zal het initiatiefvoorstel dan ook niet ondersteunen. 
Mevrouw Den Boer merkt op dat D66 het initiatiefvoorstel waardeert. De fractie is het ermee 
eens dat binnen onze samenleving helaas nog groepen onvoldoende worden geaccepteerd. 
D66 heeft landelijk het initiatief genomen om homoseksualiteit bespreekbaar te maken 
tijdens de lessen op scholen. De fractie kan zich vinden in het antwoord van het college en 
acht het op dit moment nog niet nodig lokale beleidsinitiatieven te ontplooien.  
Tot slot stelt D66 dat alertheid op alle vormen van discriminatie in onze samenleving 
geboden blijft. 
De heer Ammerlaan brengt in dat de huidige wetgeving in Nederland heeft voorzien in 
nagenoeg dezelfde rechten voor paren van hetzelfde geslacht als voor man en vrouw. Voor 
Leefbaar Dronten is dit uitgangspunt van wezenlijk belang en de hele fractie draagt dit als de 
enige waarheid uit. Voor Leefbaar Dronten is geaardheid, van wie dan ook, geen onderwerp 
van discussie. Dit heeft de fractie al eerder kenbaar gemaakt bij vragen vanuit de pers. Ieder 
mens verdient en krijgt respect. Dat zal de fractie ook in dit geval breed uitdragen.  
Op geen enkele manier heeft de fractie signalen gekregen die wijzen op een grote 
problematiek op het gebied van acceptatie van homoseksualiteit. Ook niet als het gaat om 
geweld tegen homoseksuelen. De fractie wil echter de ogen niet sluiten voor mogelijke 
problemen die men persoonlijk ervaart en zal daar, indien nodig, zeker op anticiperen. 
Voorlichting is in dezen een belangrijk instrument om aan de voorkant al te gaan werken aan 
verdere acceptatie. De overtuiging van Leefbaar Dronten is dat een probleem dat er niet is 
ook niet moet worden opgetuigd. De fractie zal het initiatievoorstel niet ondersteunen. 
Mevrouw Van der Meulen geeft aan dat de PvdA het initiatiefvoorstel van GroenLinks zeer 
sympathiek vindt. De raad moet uitdragen dat iedereen gelijk is. Ze heeft van de andere 
partijen gehoord dat ook die daar niet anders over denken.  
Met het oog op het nieuw te vormen sociale beleid, biedt het voorstel van GroenLinks toch 
een belangrijke toegevoegde waarde. De PvdA denkt daarbij vooral aan de AWBZ, de 
Participatiewet en de jeugdzorg. Daarom verzoekt de fractie het college met klem om 
onderdelen van het voorstel toch mee te nemen in nieuw te maken beleid; daar moeten 
mogelijkheden voor zijn.  
Dat klachten het college of de partijen niet bereiken, zegt wellicht veel over onze gemeente, 
maar zegt niet alles. Ervaring in het onderwijs heeft mevrouw Van der Meulen geleerd dat 
jongeren pas in zeer veilige groepen uit de kast durven te komen.  
De wethouder schrijft in het antwoord dat hij een gesprek heeft gevoerd met leerlingen in het 
voortgezet onderwijs. De PvdA is heel benieuwd naar de opbrengst van dat gesprek en 
vraagt zich af hoe veilig dat gesprek was. De gemeente Dronten kan in ieder geval op 5 juli, 
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Roze Zaterdag, een statement maken door de regenboogvlag uit te hangen. Vele 
gemeenten gingen Dronten daar al in voor. 
De Roze Loper is een certificaat voor woonzorg- en thuiszorginstellingen die aandacht 
besteden aan seksuele diversiteit; bij bewoners en bij medewerkers. Instellingen laten 
daarmee zien dat zij diversiteit ondersteunen. Het is aan de instellingen zelf om dit certificaat 
aan te vragen. De PvdA verzoekt de wethouder daar bij de directies en besturen, zoals die 
van de Regenboog, op aan te dringen. 
De fractie gaat niet mee met het initiatiefvoorstel. 
De heer Den Boer merkt op dat het voor de SP vanzelfsprekend is dat gelijkwaardigheid en 
menselijke waardigheid in haar vaandel staan. Daar hoort dit ook bij. 
Op blz. 1 van het voorstel van GroenLinks leest hij onder de kop Situatie in Dronten: “De 
situatie van LHBT’s in Dronten is onduidelijk.” Er is nog geen onderzoek naar gedaan, dus 
representatieve cijfers ontbreken. Iets verder wordt gezegd: “Fysiek geweld is voor zover 
bekend niet aan de orde.” Nog iets verder staan de woorden “onveilig te voelen”. De heer 
Den Boer denkt dat daar vooral de kneep zit, dat het vooral een gevoelskwestie is. De 
signalen zijn er niet, er is geen onderzoek gedaan. Dus wil je met een voorstel komen, 
onderzoek het dan! 
Onder het kopje Argumenten (punt 4) staat: “Zowel signalen uit de omgeving van Dronten 
als landelijke trends en onderzoek laten zien dat een actief emancipatiebeleid van de 
gemeente wenselijk is.” Volgens de SP staat signalen uit de omgeving van Dronten haaks 
op dat gezegd wordt dat er geen onderzoek is gedaan en dat representatieve cijfers 
ontbreken. Dat is voor de SP reden zich te kunnen vinden in het voorstel van het college. 
De heer Mol reageert richting de SP dat er een groot verschil is tussen signalen die de 
fractie bereiken en representatief onderzoek dat is gedaan. In de gemeente Dronten is er 
inderdaad geen representatief onderzoek gedaan, maar GroenLinks ontvangt wel degelijk 
heel veel signalen, zowel van de doelgroep als van mensen daaromheen die er op een of 
andere manier mee te maken hebben. 
Hij bedankt de wethouder voor het compliment voor de kwaliteit van het initiatiefvoorstel. 
GroenLinks heeft daar hard haar best voor gedaan.  
Hij is blij met de signalen vanuit de raad die aangeven dat iedereen gelijk is en op respect en 
liefde moet kunnen rekenen. GroenLinks vindt het jammer dat een meerderheid van de raad 
op dit moment geen aanleiding ziet voor specifiek beleid. Het punt is nu echter wel 
uitgebreid in de raad aan de orde geweest en besproken. Alle fracties hebben 
onderschreven dat iedereen gelijk is en dat er aandacht moet blijven voor discriminatie. De 
raad kan echter de ogen niet sluiten voor de problemen die er al wel zijn. De heer Mol daagt 
alle fracties uit beter onderzoek te doen en met de partijen die hij noemde om tafel te gaan. 
De raad mag erop rekenen dat GroenLinks de komende jaren aandacht zal blijven vragen 
voor deze groep en de vinger aan de pols houdt. Zeker als het gaat om beleidsstukken van 
het nieuwe college. 
GroenLinks trekt het initiatiefvoorstel in, gezien de reacties van de andere partijen heeft in 
stemming brengen geen zin. 
Wethouder De Graaf antwoordt de PvdA dat de regenboogvlag in 2013 heeft gewapperd 
aan het gemeentehuis. Hij ziet niet in waarom dat dit jaar niet weer kan. 
Het gesprek in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs was een veilig en open gesprek. 
De zaal was vol.  
Hij verschilt van mening met de PvdA over het meenemen in de drie transities. Hij heeft 
eerder al geantwoord dat dit te veel is gevraagd van de organisatie.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 16 



 
10.  Sluiting 
 
 
De voorzitter sluit de vergadering. 
 
Aldus vastgesteld in de vergadering van 21 mei 2014 
 
 
voorzitter, 
 
 
adjunct-griffier, 
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