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2013 
 
Notulen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Dronten, gehouden op 
donderdag 19 december 2013 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, O. Bakker, P.C.J. Bleeker, R. Breederveld, W. Esselink, M.J. van 
den Goorbergh,  mevrouw J.M.H. d’Hooghe-Molenkamp, mevrouw J.W. Kempenaar-van 
Ittersum, mevrouw N.G. van der Klis-Hovius, de heer C.R. Korteweg mevrouw I.A. Korting, 
de heren J. Oosterveld, A. Maris, mevrouw O.M. Nijmeijer, de heren B. Rosing, A. 
Schuuring, M.L. van der Star, mevrouw S.H.S. Stoop-Aszink, 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. 
 
Afwezig zijn: de heren J.L. Kodde, P.H. Oosterhuis en mevrouw M.T.C. Plasschaert-
Teeuwisse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 en mededelingen 
a.  Opening 
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Ook de 
belangstellenden op de tribune en vertegenwoordigers van de pers worden welkom geheten. 
Er is bericht van verhindering ontvangen van mevrouw Plasschaert en de heren Oosterhuis 
en Kodde. De heer Oosterveld komt iets later. 
 
b.  Vaststellen agenda 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
c.  Vaststellen openbare notulen d.d. 7 en 28 november 2013 
Er zijn geen wijzigingen ontvangen. Beide notulen worden in overeenstemming met de 
concepten vastgesteld. 
 
Naar aanleiding van: 
De heer Korteweg merkt op dat hij naar aanleiding van de notulen van 28 november 2013 
heeft gemeld dat duidelijker kan worden weergegeven welke raadsleden niet aan een 
stemming hebben deelgenomen. 
De heer Petrusma geeft aan dat dit onder de besluitenlijst wordt toegevoegd. 
 
d. Vaststellen openbare besluitenlijst d.d. 7 en 28 november 2013 
De openbare besluitenlijsten worden ongewijzigd vastgesteld. 
 
e.  Mededelingen 
Er zijn geen mededelingen 
 
2.  Ingekomen stukken brieven 
Nummer 4. Een brief d.d. 25-11-2013 van het ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid betreffende toezenden rapport “Van schoolgaand kind tot zelfstandig 
jongere ACTIEF OP WEG NAAR WERK”. 
Mevrouw Van der Klis geeft aan dat het CDA deze brief wil opwaarderen voor de 
raadscommissie van 9 januari 2014. De fractie hoort graag kort de stand van zaken in 
Dronten met betrekking tot de onderwerpen uit het inspectierapport. 
De voorzitter zegt toe dat de brief wordt opgewaardeerd tot behandeling in de commissie. 
Nummer 5. Een brief d.d. 26-11-2013 van het college betreffende Regionaal Actieplan 
Aanpak Jeugdwerkloosheid 2.0. 
De heer Breederveld merkt op dat de PvdA-fractie de afgelopen periode meerdere keren 
heeft gepleit voor invoering van de startersbeurs, die onderdeel is van deze brief. Jongeren 
niet langs de kant, maar aan de slag!, wat de PvdA betreft. De fractie complimenteert het 
college dat het deze gedachte van de PvdA heeft overgenomen.  
Nummer 6. Een brief d.d. 28-11-2013 van het college betreffende juridische afwikkeling 
kunstgrasveld. 
De heer Breederveld geeft aan dat de PvdA geen moeite heeft met de wijziging die in de 
brief wordt gemeld. Via de informele weg heeft de fractie echter begrepen dat er 
voornamelijk fiscaal is getoetst. De PvdA heeft nog een aantal vragen over de mogelijke 
juridische status, specifiek over de staatssteun. De PvdA wil geen PSV-achtige toestanden. 
De fractie verwacht dat het goed is, maar zal het college de vragen nog doen toekomen. 
Nummer 11. Een brief d.d. 10-12-2013 van de heer J.P.B.M. Kraan. 
De heer Korteweg merkt op dat GroenLinks deze brief wil opwaarderen tot behandeling in 
de raadscommissie, om naar aanleiding van deze brief te spreken over welke instructies er 
nu gelden ten aanzien van het aan burgers ter beschikking stellen van ter inzage gelegde 
stukken. 
De voorzitter zegt toe dat de brief wordt opgewaardeerd tot behandeling in de commissie. 
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3.  Vragen aan burgemeester en wethouders 
Vragen van de PvdA: 
Het betreft de verkeersveiligheid aan De Landmaten. Er bereiken ons berichten dat de 
verkeersveiligheid in het geding is, door het verwijderen van de verkeersremmende drempels 
vanwege de komst van de “stadsdienst”. 
- Is de wethouder hiervan op de hoogte? 
De PvdA wil graag dat er gemeten gaat worden of de klachten terecht zijn. 
- Is de wethouder bereid om een verkeersveiligheidscontrole te verrichten? 
Wethouder Gach antwoordt dat het college tot nu toe geen berichten heeft ontvangen over 
de verkeersveiligheid. Er is al ingepland om te meten. Voordat de werkzaamheden 
plaatsvonden is op verschillende plekken op De Landmaten een nulmeting uitgevoerd. Dat 
wordt, afhankelijk van het weer, in februari/maart herhaald om te zien of daarin wijzigingen 
zijn gekomen. 
 
4.  Voorstel van het presidium 
Akkoordstuk 
4.a. Fractievergoedingen 2012 
De voorzitter stelt vast dat de raad instemt met het voorstel. 
 
5. Voorstellen van het college 
Akkoordstukken 
5.a. Jaarprogramma Dienstverlening 2014 
5.b. Verordening OZB 2014 
5.c. Verordening tot wijziging van de Verordening inzake de winkeltijden 
5.d. Benoeming lid van het stichtingsbestuur Spilbasisscholen 
De voorzitter stelt vast dat de raad instemt met deze vier voorstellen. 
 
6.  Voorstellen van het college  
Bespreekstukken 
6.a. Programma Vergunningen en Handhaving 2014 
De heer Korteweg wil ingaan op het deel dat valt onder de Omgevingsdienst Flevoland, 
Gooi en Vechtstreek (OFGV). Dat is een gemeenschappelijke regeling (GR) en algemeen is 
bekend dat het wat moeilijk is voor gemeenteraden om greep op te hebben op wat daar 
gebeurt. Juist in dit programma is die GR zo van belang. Hoe kan de raad op een aantal 
concrete zaken ook invloed hebben op wat bij de OFGV gebeurt? Hij denkt daarbij aan het 
handhavingskader, aan de programma’s handhaving, aan hoe de afstemming tussen de 
verschillende diensten gebeurt en misschien kan het college ook inzicht geven in hoe de ICT 
in die organisatie wordt afgestemd op de gemeenten. Het kan voor de gemeente kosten met 
zich meebrengen als dat gebeurt op een manier die minder handig is.  
De heer Rosing merkt op dat de VVD blij is met de manier waarop het programma 
Vergunningen en Handhaving nu wordt gepresenteerd. Het geeft transparant aan welke 
prioriteiten het college stelt en waarover de raad kan besluiten. Ook is goed weergegeven 
dat de rapportage aansluit bij het programma zoals dat nu wordt gepresenteerd. Het is best 
moeilijk om die transparantie in het voortraject al zo duidelijk te hebben. Dan maakt het 
college ook heel bewuste keuzes over waar de gemeente niet op handhaaft. Dat is het 
moeilijkste. Voor de VVD is niet handhaven een moeilijk punt. De fractie zou graag op alle 
fronten honderd procent handhaving zien. In deze collegeperiode is er al extra inspanning 
gepleegd om die handhaving op een hoger peil te krijgen. Hij denkt daarbij aan Sociale 
Zaken en aan de juridische inbreng in het handhavingsprogramma; er zijn extra gelden 
vrijgemaakt waardoor het handhavingsniveau op een hoger peil is komen te liggen. Ook door 
de samenwerking met de OFGV kan dat niveau op een kwalitatief hoger peil komen te 
liggen, wellicht al ligt met de horecahandhaving. Er zijn al met al dus positieve signalen, al is 
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de gemeente nog niet klaar met de handhaving, zeker niet met het voortraject en dat blijft 
een moeilijk punt. Als de raad naar een nog hoger niveau van handhaving wil, betekent dit 
dat er nog meer gelden naar de handhaving toe moeten. Gezien de begroting en de 
financiële problematiek die op de gemeente afkomt, vindt de VVD het voorgestelde niveau 
van handhaving acceptabel. De fractie kan ook goed leven met de prioritering die het college 
aangeeft. Wat de VVD betreft is het voorstel een akkoordstuk. 
Mevrouw Stoop geeft aan dat de PvdA in de commissie een vraag heeft gesteld die 
onbeantwoord is gebleven. Op blz. 2 van het voorstel staat onder het kopje Kanttekeningen: 
“ Een ontwikkeling is dat vaker een verzoek tot handhaving wordt gedaan door 
belanghebbenden. Op een dergelijk verzoek moet binnen een wettelijke termijn een besluit 
worden genomen. Daardoor blijven handhavingszaken uit het reguliere toezicht langer 
liggen. Dit is onwenselijk, vooral als veiligheid of onomkeerbare schade in het geding is.” De 
PvdA vindt dit ook onwenselijk. De vraag is wat het college daaraan gaat doen. Hoe gaan 
het college en de raad daarmee om? 
In het programma Vergunningen en Handhaving staat op blz. 22 onder het project 
Windsingels dat de benodigde capaciteit van 0,25 fte om dit project te kunnen afronden niet 
beschikbaar is. Toch beweerde de wethouder dat hij gaat kijken of hij dit project kan 
afronden. De heer De Graas van de PvdA wilde een toezegging, maar zover wilde de 
wethouder niet gaan. Wel vindt hij dat het project afgemaakt moet worden en als dat niet 
lukt, komt het college bij de raad terug. De laatste woorden van de wethouder waren: Nu 
hangt het er even van af wat je verstaat onder “het project”. De PvdA hoort graag van de 
wethouder wat hij verstaat onder het project en hoe hij dit project zonder capaciteit kan 
afronden. Kan de wethouder toveren? Waarom zegt de wethouder dat hij bij de raad 
terugkomt als hij het project niet kan afronden? In het programma staat namelijk al dat de 
wethouder het project niet gaat afronden. De raad zit midden in een proces. Hoe nu verder? 
Er zijn bijvoorbeeld 99 adressen aangeschreven om de beplanting van de erfsingel te 
herstellen. Hebben die mensen dan nu geluk? Waarom zouden ze dat namelijk gaan doen, 
er wordt toch niet gehandhaafd? Hoe zit het dan met de rechtsongelijkheid van degenen die 
het al wel hebben gedaan? Omdat de gemeente toen nog voldoende capaciteit had om te 
handhaven. Of, beter gezegd, omdat de raad toen prioriteit gaf aan handhaven. Dat zou 
vreemd, zelfs niet eerlijk zijn. Hoe weet de burger dan waar hij aan toe is en hoe weten 
bedrijven en ondernemers waar ze aan toe zijn? 
Mevrouw Stoop wil het eens hebben over prioritering. Wanneer geef je iets prioriteit? 
Wanneer geef je aan iets de voorkeur of voorrang? Dat moet je kunnen uitleggen. Daar moet 
je over nagedacht hebben. Nergens in het stuk kan ze dat terugvinden. De PvdA begrijpt, net 
als de VVD, heel goed dat de gemeente niet honderd procent kan handhaven, dat de raad 
daarin keuzes moet maken. De gemeente heeft beperkte middelen, maar de raad moet wel 
kunnen uitleggen waarom hij tot die keuzes is gekomen. De PvdA hoort graag waarom het 
college hieraan geen capaciteit geeft. Wat zijn de argumenten? Wat was de afweging om dit 
project niet af te ronden?  
De VVD roemde het college in de commissievergadering, en ook nu in de raadsvergadering, 
voor zijn zorgvuldige afweging. Maar over welke afweging heeft de VVD het? Mevrouw 
Stoop kan die nergens lezen. 
De heer Rosing interrumpeert dat die afweging ook geldt voor de raad. Het college komt met 
een voorstel, maar uiteindelijk gaat de raad over de afweging en neemt de raad het besluit. 
Als hij kijkt welke uitdagingen er liggen, kan hij zich heel goed voorstellen dat het college 
deze keuzes aan de raad voorlegt. De VVD wil die keuzes van het college bevestigen, maakt 
die afweging zelf. 
Mevrouw Stoop reageert dat zij in het stuk alleen leest waarvoor wel en waarvoor geen 
capaciteit is, ze leest niet de afweging waarom het een wel wordt uitgevoerd en het ander 
niet.  
De heer Rosing merkt op dat de raad die afweging zelf maakt.  
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Mevrouw Stoop stelt dat de vraag waarom dit project niet afgemaakt wordt dan voor de hele 
raad geldt. Ze hoort graag van de heer Rosing wat de relatie is van handhaving op Sociale 
Zaken en deze portefeuille. De PvdA ziet die niet. 
De heer Rosing antwoordt dat het inderdaad een aparte paragraaf is, maar dat het in zijn 
algemeenheid om handhaving gaat. En de VVD vindt handhaving op zich belangrijk. In 
tegenstelling tot het vorige college heeft het huidige college voor handhaving op dit terrein, 
vooral als het gaat om de juridische bijstand, extra capaciteit en extra gelden vrijgemaakt. En 
er zijn extra gelden vrijgemaakt voor handhaving op Sociale Zaken. 
Mevrouw Stoop komt er graag in tweede termijn nog eens op terug. 
De PvdA vindt dat als je ergens aan begint, je dat ook moet afmaken. Dat hoort bij een 
betrouwbare overheid. Dat is wat burgers en ondernemers van de raad mogen verwachten. 
Mevrouw Witteveen stelt dat dit onderwerp al uitvoerig in de commissie aan de orde is 
geweest en voor een belangrijk deel is besproken zoals voorgaande jaren. Het lijkt wel op 
een ritueel en niet veel meer dan dat. Het is niet echt bevredigend. De hoofdlijn is dat er op 
veel punten gehandhaafd moet worden en dat daarvan op veel plaatsen afgezien wordt, of 
minder wordt gedaan dan wettelijke is voorgeschreven. Marginaal verandert er dan wel wat, 
maar het spanningsveld tussen wat gedaan moet worden conform wettelijke voorschriften en 
wat echt wordt gedaan, komt niet veel dichterbij. De raad moet hierin keuzes maken. 
Tegelijkertijd blijft dat lastig, zeker in een tijd waarin de financiële middelen fors minder 
worden.  
De ChristenUnie heeft nog enkele wensen.  
Ten eerste de vraag aan de wethouder of er ook een benchmark is, of opgezet kan worden, 
zodat er vergelijk kan ontstaan met gemeenten als Noordoostpolder en Kampen. Ziet de 
wethouder hiervoor mogelijkheden? Wanneer in omliggende gemeenten geheel andere 
keuzes worden gemaakt, kan dat een aantrekkend of afstotend effect krijgen. 
Ten tweede de vraag aan de wethouder om in het vervolg toe te werken naar een 
productenoverzicht waarin de gemeenteraad nog veel nadrukkelijker eigen keuzes kan 
maken hoeveel wordt ingezet op welke taak. De fractie pleit hierin voor meer 
keuzemogelijkheid in een soort cafetariamodel. Is de wethouder bereid om het programma 
op deze wijze verder uit te werken?  
Ze zoomt in op twee onderdelen die in de commissie het meest de aandacht hebben gehad. 
De windsingels, de toelichting die de wethouder gaf, is verre van spijkerhard. De verwachting 
die de wethouder in deze periode heeft gegeven, is dat er ten aanzien van de aanleg van 
windsingels grote stappen zouden worden gezet. Het gaat hier om een kwaliteitsbeeld van 
het landschap. Wanneer de fractie nu rondkijkt in het buitengebied van Dronten, is vooral de 
uitbreiding en de grootte van het aantal loodsen zichtbaar en niet echt die van de 
windsingels. Wethouder Gach antwoordde in de commissie op vragen vanuit de PvdA dat 
het project vanwege het wegvallen van middelen niet afgemaakt kan worden op de manier 
zoals het georganiseerd was. Dat het college denkt het te kunnen oplossen, maar dat aan 
die oplossing nog wordt gewerkt. En als het niet lukt, komt het college bij de raad terug. Net 
als de PvdA, heeft de ChristenUnie hierover vragen. Kan de wethouder dat SMART maken?  
Dan de alcoholverkoop en de handhaving daarvan. Wat mag de raad concreet per 1 januari 
2014 verwachten op dit punt? Duidelijk is dat de wethouder geen heksenjacht wil openen. Hij 
antwoordde in de commissie veel in de zin van dat de supermarkten het zelf moeten regelen. 
Op zich wil de ChristenUnie dat niet bestrijden, maar een deel van de caissières moet straks 
oudere jongeren dan zijzelf gaan controleren. Dat is bepaald niet gemakkelijk en ook niet 
veilig. Hoe kijkt de wethouder hiertegen aan? Is hij bereid de raad in februari een stand van 
zaken te rapporteren? 
De voorzitter brengt in dat nu (detail)vragen worden gesteld die in de commissie thuishoren. 
Een debat in de gemeenteraad hoort richting besluitvorming te gaan en niet allerlei nieuwe 
aspecten op te roepen.  
Wethouder Gach gaat in op de opmerking over de OFGV. Voor 2014 is binnen de OFGV 
gezegd dat men graag wat vroeger in het jaar concretere voorstellen willen maken over hoe 
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men de handhaving voor het volgend jaar denkt te gaan doen, zodat bij de behandeling van 
het programma Vergunningen en Handhaving nog de mogelijkheid is daarnaar te kijken en 
het eventueel aan te passen. Dit jaar is dat nog niet gelukt, maar hij gaat ervan uit dat het 
volgend jaar wel lukt. Bij oprichting is de afspraak gemaakt dat de OFGV over enkele jaren 
overstapt naar een andere manier van werken. In die zin dat de gemeente dan precies kan 
kiezen welk product ze wil afnemen, dat aan elk product een prijskaartje hangt. De middelen 
die de gemeente ter beschikking heeft, kunnen dan verdeeld worden over de verschillende 
producten die ze inkoopt. Die vorm geeft de raad ook de mogelijkheid om van tevoren een 
keus te maken.  
Dan het project windsingels. Gevraagd is wat de wethouder bedoelt met het project. 
Wethouder Gach antwoordt dat op iets wordt opgestart als een project, maar dat het niet 
altijd een project blijft. Op een gegeven moment gaat het op in de reguliere handhaving. Het 
college kijkt of de resterende werkzaamheden meegenomen kunnen worden in de gewone 
handhavingstrajecten. De verwachting is dat dit ook lukt. De trajecten met de windsingels zijn 
langlopende trajecten. Een deel wacht op de aanname van het nieuwe bestemmingsplan. 
Dat heeft, in verband met de veehouderijen, langer geduurd dan aanvankelijk gepland was. 
Zolang het nieuwe bestemmingsplan er niet is, wordt dat even aangehouden. De insteek is 
om tussen nu en twee maanden te inventariseren of het in te passen is, of dat het kan 
doorlopen in de huidige situatie. Het college verwacht dat het wel kan. Het antwoord op de 
vraag is dus dat niet wordt gestopt met handhaving, maar dat de handhaving gewoon 
doorgaat op een andere manier. Niet projectmatig, maar in de lopende handhaving. De bulk 
van het werk is al geweest.  
Er treedt ook geen rechtsongelijkheid op, voor zover dat mogelijk is, komt iedereen aan bod. 
Mogelijk niet in de zin van capaciteit, maar in de zin van kunnen handhaven. Het is ook geen 
kwestie van een onbetrouwbare overheid zijn. Mocht het toch zo blijken te zijn dat over een 
of twee maanden tot de conclusie komt dat het net niet gered wordt, dan komt het college bij 
de raad terug om een klein bedrag aan aanvullende middelen te vragen.  
Mevrouw Stoop begrijpt het niet. Ze leest heel duidelijk in het programma dat de wethouder 
de benodigde capaciteit niet heeft en dat het project daarvoor niet afgerond kan worden. 
Klopt haar redenering dat, als de PvdA akkoord gaat met dit programma, de fractie er 
automatisch mee instemt dat het project niet afgerond wordt? Dat wil de PvdA niet, die wil 
het project wel afronden. Hoe moet dat nu gezien worden? 
Wethouder Gach antwoordt dat college en PvdA het blijkbaar eens zijn, het project moet 
afgerond worden. Misschien had de woordkeus net iets anders moeten zijn. Het 
projectbudget is op, op die manier gaat het niet verder. Maar het project moet wel afgemaakt 
worden en het college verwacht dat dit met de reguliere middelen zal lukken. 
De voorzitter licht toe dat het project stopt als projectmatig werken. Het werk gaat gewoon 
door, maar wordt in de lijn weggezet.  
Wethouder Gach vervolgt met de vraag van de ChristenUnie naar een benchmark. Op dit 
moment is een dergelijke benchmark er niet. Het is ook erg moeilijk om die te maken, omdat 
elke gemeenteraad zijn eigen prioriteiten stelt en in het deel dat niet wettelijk verplicht is zijn 
eigen keuzes maakt. Een stad zal bijvoorbeeld niet zo snel op erfsingels handhaven.  
De gemeente probeert de wettelijke taken zo veel mogelijk voor een bepaald minimum te 
handhaven. Er kan niet gezegd worden dat de gemeente die niet handhaaft. Als niet alles 
gedaan kan worden, legt het college een prioriteitenlijst voor. Die prioritering is gebaseerd op 
de kans dat iets zich voordoet in combinatie met de impact die het heeft als het zich 
voordoet.  
Het aantal loodsen groeit veel sneller dan de erfsingels. Als een agrarisch ondernemer een 
vergunning heeft gevraagd voor een grotere kavel om er een heel grote loods op te zetten, is 
het bouwen daarvan meestal in een seizoen klaar. Het aanplanten van een nieuwe erfsingel 
eromheen duurt veel langer en het duurt zeker nog veel langer voordat de singel zo hoog is 
gegroeid dat hij hoger is dan de loods. 
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Jongere medewerkers (15 of 16 jaar) van een supermarkt kunnen in een situatie komen dat 
ze tegen iemand die ouder is (17 jaar) moeten zeggen dat hij/zij geen alcohol mag kopen. 
Op die leeftijd kan dat moeilijk zijn. In de commissie heeft wethouder Gach gezegd dat de 
supermarkt hierin een eigen verantwoordelijkheid heeft. Als die supermarkt ervoor kiest zulk 
jong personeel in te zetten, moet ze er ook voor zorgen dat er ouder personeel is om die 
jongeren bij te staan, iemand die wel kan zeggen dat men geen alcohol mag kopen. Hij ziet 
daar geen taak voor de boa’s (buitengewoon opsporingsambtenaar).  
Als er nog ruimte is kan de gemeente in de wettelijke taken wat schuiven, door de taken wat 
te verdelen. Als de raad wil dat er meer gedaan wordt, moet de raad daarvoor ook meer 
middelen beschikbaar stellen. Als er meer middelen beschikbaar zijn, heeft de raad ook 
meer te kiezen. 
Bij de vorming van de OFGV is heel goed naar de verschillende IT-systemen gekeken. Er is 
duidelijk afgesproken dat die systemen goed op elkaar aangesloten moeten zijn en goed 
moeten werken. Als een gemeente nog niet digitaal werkt maar met papier, dan gaat de 
verwerking bij de OFGV ook via papier. Als een gemeente digitaal werkt, gaat de verwerking 
digitaal. De OFGV past haar werkwijze aan op die van de gemeente. Er zijn ook afspraken 
gemaakt over de archivering.  
De voorzitter vult aan dat de Rekenkamer bezig is met een onderzoek. Wellicht is dat een 
gelegenheid is om te kijken hoe de invloed van gemeenteraden op een gemeenschappelijke 
regeling en de besluitvorming daarin vorm en inhoud kan krijgen.  
2e termijn 
De heer Korteweg heeft gelezen dat wordt gewerkt volgens het uitvoeringsprogramma 2014 
van de OFGV. Hij neemt aan dat dit al is vastgesteld. Het college heeft gezegd dat dit 
programma aan de orde kan komen bij het programma Vergunningen en Handhaving 2015, 
maar als het uitvoeringsprogramma 2015 veel eerder wordt vastgesteld is het alweer te laat. 
Dan moet de raad het programma Vergunningen en Handhaving 2015 al in september 2014 
vaststellen. Hij kan zich voorstellen dat dit soort onderwerpen, op het moment dat het gaat 
spelen bij de OFGV, apart in de raad aan de orde komen. Hij bespeurt bereidwilligheid bij het 
college om dat te doen. Indien dat niet zo is of onvoldoende toegezegd wordt, heeft hij een 
motie voorbereid en hij behoudt zich het recht voor die in te dienen na reactie van het 
college. 
De heer Rosing begrijpt dat GroenLinks het uitvoeringsprogramma 2015 van de OFGV 
voorafgaand aan het programma Vergunningen en Handhaving 2015 wil behandelen in de 
raad. 
De heer Korteweg reageert dat als de OFGV het uitvoeringsprogramma vaststelt voordat de 
raad heeft gesproken over het programma Vergunningen en Handhaving, het te laat is om er 
nog iets over te zeggen. De raad moet bij dat uitvoeringsprogramma en bij andere zaken die 
eventueel voor 2015 vastgesteld worden aan de voorkant zitten.  
De heer Rosing geeft aan dit een goed idee te vinden. Misschien kan het college proberen 
het programma Vergunningen en Handhaving eerder voor te leggen. 
De heer Korteweg brengt in dat hij die suggestie gedaan heeft, maar tegelijkertijd ook 
praktische problemen bij de uitvoering ziet. Het college is al een heel eind op de goede weg 
aangezien het programma nu voorafgaand aan het betreffende jaar voorligt en niet 
gedurende het jaar. Wellicht is het te veel gevraagd het tijdstip van voorleggen aan de raad 
te vervroegen naar september. 
De tekst bij de erfsingels klopt niet. De raad moet wel de goede tekst vaststellen. Er staat: 
capaciteit geen, de benodigde capaciteit om het project af te ronden is niet beschikbaar. De 
wethouder zegt echter dat die capaciteit wel beschikbaar is, namelijk in het totaal van het 
apparaat. Dan had dat er moeten staan. Moet dat per amendement gewijzigd worden? 
De voorzitter geeft aan dat een amendement niet nodig is. Als raad en college elkaar zo 
goed verstaan, wordt dat zo vastgelegd in het verslag van de vergadering. Dat maakt deel uit 
van de beraadslaging en de besluitvorming en dan kan er geen misverstand over zijn.  
De griffier kan het ook als een toezegging noteren. 
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De heer Korteweg vervolgt dat ook wordt gesproken over de in 2014 vastgestelde, herziene 
nota Handhavingsstrategie en nota Uitvoering handhaving. Kan het college toezeggen dat 
daarin de argumenten worden opgenomen waarom het college tot een bepaalde prioritering 
is gekomen? Dan is voor 2015 de discussie over wat de afwegingen van het college zijn 
geweest niet meer nodig.  
De voorzitter wil dat toezeggen als de raad toezegt dat de discussie daarover in de 
commissie wordt gevoerd. 
De heer Rosing merkt op dat het idee van GroenLinks, om het uitvoeringsprogramma 2015 
van de OFGV te behandelen na het programma Vergunningen en Handhaving 2015, de VVD 
aanspreekt. Het betekent dat het programma nog vroeger aan de raad moet worden 
voorgelegd. De fractie vindt het in ieder geval al heel knap dat het college in staat is geweest 
om het programma Vergunningen en Handhaving vroegtijdig in de raad te brengen. Het zou 
mooi zijn als het nog iets vroeger kan, zodat de raad daarmee rekening kan houden bij de 
behandeling van het uitvoeringsprogramma 2015. Is dat mogelijk dat het college dit regelt? 
Mevrouw Stoop hoorde de wethouder zeggen dat het project erfsingels niet wordt afgerond 
als zijnde een project, maar dat het wordt opgenomen in de reguliere handhavingstaken.  
De wethouder is nog niet ingegaan op de vraag die de PvdA ook al in de commissie had 
gesteld. Er is een ontwikkeling gaande dat belanghebbenden meer verzoeken doen om 
handhaving. De raad moet daar binnen de wettelijke termijnen een besluit over nemen. Dat 
betekent dat handhavingszaken uit het reguliere toezicht langer blijven liggen. Hoe groot is 
de kans dat zo’n ex-project als de windsingels dan nog gerealiseerd kan worden? De 
wethouder heeft gezegd dat het onwenselijk is, maar ze had graag gehoord hoe het college 
dit gaat aanpakken. Het ligt in de lijn van de verwachtingen dat het college volgend jaar 
inderdaad bij de raad terugkomt voor extra budget.  
Mevrouw Witteveen hoorde de wethouder zeggen dat het de eigen verantwoordelijkheid van 
de supermarkten is ook te zorgen voor ouder personeel. En dat, mocht het nodig zijn, de 
raad daarover weer een beslissing moet nemen. Is het dan handig om een evaluatiemoment 
in te lassen? 
Wethouder Gach antwoordt dat Dronten de afgelopen jaren de eerste gemeente in 
Flevoland was die het programma Vergunningen en Handhaving klaar had. Of dat ook dit 
jaar zo is, weet hij niet zeker. Dronten zit in ieder geval bij de groep die het programma het 
eerst klaar heeft. Het programma aan de raad voorleggen, kan misschien nog met een 
maand vervroegd worden, maar of dat veel vroeger kan, betwijfelt hij. Het college wil ook de 
ervaringen uit het lopende jaar gebruiken bij het vaststellen van het programma voor het 
volgende jaar. Als te vroeg wordt begonnen met het programma voor het volgende jaar, mis 
je de input van het lopende jaar.  
De heer Rosing vraagt of de gemeente dan, als deelnemer van de OFGV, niet kan vragen of 
de OFGV haar uitvoeringsprogramma in december kan vaststellen. Daarmee wint de raad 
tijd. 
De voorzitter geeft een alternatief. Het is ook mogelijk dat de gemeenteraad de inzet vanuit 
de gemeente Dronten op een aantal speerpunten formuleert en dat die, via de wethouder 
vergunningen en handhaving, worden ingebracht in het overleg van de GR over haar 
jaarprogramma. 
Wethouder Gach antwoordt dat hij al heeft toegezegd dat college daarover in gesprek is met 
de OFGV, dat het dit jaar niet gelukt is, maar dat het college ervan uitgaat dat een 
omgekeerde volgorde van behandeling wel zal lukken. Eerst het programma met de OFGV 
bespreken, zodat het college weet wat daarin staat en dat vervolgens in de raad bespreken. 
De heer Korteweg interrumpeert dat de volgorde andersom moet zijn. De gemeente moet 
haar inzet daar bespreken en dus tijdig worden betrokken bij het uitvoeringsprogramma, 
zodat de raad daar invloed op heeft.  
Wethouder Gach antwoordt dat de handigste weg dan is dat het college van tevoren met de 
prioriteitsstelling bij de raad komt.  
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De gemeente heeft te maken met wettelijke termijnen waarbinnen iets opgelost moet 
worden. Het langer blijven liggen, kan ertoe leiden dat sommige dingen uitgesteld worden. 
Ondertussen is een iets grotere bezetting in de begroting opgenomen (0,5 fte extra op 
handhaving in de openbare ruimte). Soms is er een kleine verschuiving van taken.  
Bij de APV speelt dat ook. Op sommige terreinen wilde het college de termijnen wat 
verruimen om juist beter te kunnen prioriteren zodat zaken niet uit de pas lopen.  
Het college heeft nog niet helemaal in beeld of en hoe dit erin past. Het college is het wel 
met de raad eens dat de handhaving op de windsingels niet stil mag komen te liggen, dat het 
door moet gaan, maar niet onder de noemer van project.  
Een evaluatie na verloop van tijd is altijd een goede zaak. 
De voorzitter stelt vast dat de raad unaniem instemt met het voorstel. 
 
6.b. Algemene plaatselijke verordening 2013 
De heer Ammerlaan merkt op dat in de Algemene plaatselijke verordening (APV) regels 
worden afgesproken waaraan de inwoners van onze gemeente geacht worden zich te 
houden. Zo ook de verkoop van alcohol aan jongeren en het gebruik of in bezit hebben 
daarvan op straat. Dit is geen overbodige luxe gezien de vele problemen die kunnen 
ontstaan door overmatig gebruik van alcohol. Het is voor Leefbaar Dronten dan ook 
belangrijk dat de voorlichting, in de eerste plaats op scholen en in de media wordt voortgezet 
en dat de regels die er zijn worden nageleefd. Om zo een bijdrage te leveren aan een 
gezondere leefstijl van onze jeugd.  
Per 1 januari 2014 wordt de nieuwe wet van kracht die bepaalt dat jongeren onder de 18 jaar 
geen alcohol meer kunnen kopen in detailhandel, horeca en sportkantines. Detailhandel, 
horeca en sportverenigingen zetten fors in op het informeren van klanten en het instrueren 
van medewerkers. Vooral ook omdat de informatie van de overheid erop wijst dat er streng 
gehandhaafd gaat worden. Het is dan ook van het grootste belang dat handhaven op dit punt 
serieus wordt genomen. Zo niet, dan komen de ondernemers alleen te staan in hun lastige 
taak om nee te verkopen. Zij zijn het immers die de slechte boodschap moeten overbrengen. 
De ChristenUnie gaf bij het vorige agendapunt al aan dat de medewerkers die dit moeten 
doen vaak nog heel jong zijn.  
Communicatie is naar de mening van Leefbaar Dronten van groot belang. Een proactieve 
houding vanuit de organisatie is gewenst. Op deze wijze kunnen problemen immers snel 
geanalyseerd en aangepakt worden en heeft bovengenoemde regel een stevige basis. De 
wens van de fractie is gestalte te geven aan een verder matigingsbeleid. De fractie roept op 
tot een brede discussie op dit gebied, een discussie die moet leiden tot een beleid dat, buiten 
alle inspanningen die al worden gedaan, verdergaat in de strijd tegen overmatig 
alcoholgebruik onder de jeugd. Een brede maatschappelijke discussie heeft hierin de 
voorkeur.  
De heer Breederveld vraagt wanneer de heer Ammerlaan deze discussie dan wil aangaan, 
Leefbaar Dronten is onderdeel van de coalitie. Vorige week is gezegd dat principiële 
discussies soms na de verkiezingen gevoerd worden. Dat kan, dat mag, daarvoor zijn 
argumenten aangedragen.  
De heer Ammerlaan antwoordt dat dit soort discussies dagelijks gevoerd kunnen worden. 
Het gaat om een probleem dat dagelijks speelt. 
De heer Breederveld hoort dat graag en komt er later op terug. 
In de commissie heeft het college gezegd de suggestie van de PvdA, over het aanpassen 
van de schenktijden in de paracommerciële horeca, serieus te willen bekijken. De fractie is 
daarom ook verheugd over het nieuwe voorstel van het college waarin die schenktijden in 
ieder geval op zaterdag worden aangepast. Alcoholconsumptie doet men met de mond, 
maar de preventie tegen die consumptie, zeker als het gaat om jongeren, belijdt men niet 
met de mond, maar doet men wat de PvdA betreft met daden. Met het nieuwe voorstel doet 
het college al een stap in die richting.  
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In de commissie deed het college de suggestie, al dan niet in brede zin, beleid rondom 
alcoholmatiging te formuleren. Voorgesteld werd die discussie na de verkiezingen te voeren. 
Wat de PvdA betreft kan dat eerder, de fractie wil die discussie nu al aangaan. Zien de 
andere fracties dat ook zo? Misschien kunnen ze dan samen optrekken om die discussie al 
eerder op te starten. 
De heer Van der Star herinnert zich wat mevrouw Nijmeijer in de commissie zei, namelijk 
dat een mens overrompeld zou kunnen raken van alle regels en verboden waaraan hij moet 
voldoen. En dat iedereen weliswaar de wet moet kennen, maar dat alleen zij die hem 
overtreden die wet ook gaan voelen.  
Veel artikelen van de APV spreken voor zich. Dat geldt ook voor de wijzigingen zoals 
opgenomen in het voorstel.  
Het CDA heeft een vraag over de artikelen 1.2 Beslistermijn en 1.3 Indiening aanvraag. De 
termijnen worden aanzienlijk opgeschoven en wel zodanig dat een niets vermoedende 
burger die wat te laat in de gaten heeft dat een aanvraag vergunningplichtig is in de 
problemen kan komen. Kan de wethouder uitleggen hoe het precies zit en wat het voordeel 
hiervan voor de burger is? 
Wat betreft beleid rondom alcoholmatiging sluit de CDA-fractie aan bij de woorden van de 
heren Ammerlaan en Breederveld. Het is een belangrijk punt en maatschappelijk gezien is er 
nu aanleiding het daar nog eens breed over te hebben. Per 1 januari 2014 schuift de 
leeftijdsgrens voor kopen van alcohol of het in bezit hebben ervan op. Het is goed die 
discussie niet vooruit te schuiven als dat niet nodig is.  
Mevrouw Witteveen geeft aan dat de ChristenUnie, net als de PvdA, blij is met dit nieuwe 
voorstel. De fractie wil graag de discussie aangaan over het matigingsbeleid. De fractie is het 
eens met Leefbaar Dronten dat de raad die discussie elke dag kan voeren. 
Mevrouw Nijmeijer merkt op dat D66 kan instemmen met het voorstel. De fractie heeft, net 
als het college, zorgen over overregulering. De wethouder heeft in de commissie goed 
uitgelegd hoe het in elkaar zit.  
Uiteraard kan de raad altijd discussiëren over alcoholmatigingsbeleid, maar de vraag is of 
dat vanavond moet. 
De heer Rosing reageert dat de raad die discussie niet deze avond hoeft te voeren. Het is 
wel een belangrijk onderwerp, het raakt de jeugd en de jeugd is de toekomst van Nederland 
en ook van Dronten. Dat is ook de reden dat er op rijksniveau heel veel aandacht is voor dit 
onderwerp. De VVD wil dat graag onderschrijven. Hij wijst op het beleid rond de BoB en 
Drink met mate, waarbij producenten van de alcoholhoudende dranken hun 
verantwoordelijkheid nemen. Of naar een wedstrijd van de Champions League, waar op de 
lichtbakken de slogan Drink met mate voorbijkomt. Dergelijke dingen resulteren wel effect. 
Op rijksniveau is ook de nodige regelgeving aangescherpt. De leeftijd waarop een jongere 
alcohol mag kopen is van 16 naar 18 jaar gegaan. Bij de supermarkten zit zeer 
gekwalificeerd personeel, onder andere zijn zoon van 16 jaar die rustig jongeren van 17 jaar 
aanspreekt. Het is deze jongeren best toevertrouwd om oudere jongeren hierop aan te 
spreken. 
De vraag naar een brede maatschappelijke discussie is terecht. Maar een discussie in de 
raad en nadere regelgeving op lokaal niveau haalt volgens de VVD niet zo heel veel uit. 
Meedoen aan een bredere maatschappelijke discussie en vanuit de politieke partijen vooral 
ook de achterbannen daarbij betrekken, zal meer effect resulteren, naast de regelgeving die 
op rijksniveau al is uitgevaardigd. De VVD wil daar graag aan meedoen. 
De heer Breederveld had vanuit de commissie begrepen dat de VVD alcoholmatigingsbeleid 
in brede zin wilde formuleren. Beleid is iets dat vastgelegd wordt. Dat bediscussieer je niet 
alleen met je achterban, dat doet een partij ook in de raad. Gaat de VVD niet mee met de 
suggestie van de voorzitter?  
De heer Rosing antwoordt dat de heer Breederveld de suggestie van de voorzitter op een 
bepaalde manier geïnterpreteerd heeft. Hij interpreteert die op een andere manier, volgens 
hem op een effectievere manier als je praat over een brede maatschappelijke discussie.  
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In de commissie heeft de VVD al gezegd dat dit voorstel een akkoordstuk is voor de fractie. 
Met de aanpassing is het stuk nog beter geworden. De aanpassing was wat de VVD betreft 
niet nodig geweest, de gemeente Dronten heeft zich aangesloten bij de geldende praktijk en 
vanuit de sportverenigingen is niet vernomen dat er problemen ontstaan rondom 
alcoholmisbruik door jongeren. Toch ondersteunt de fractie het initiatief vanuit de raad om tot 
die aanpassing te komen.  
De heer Vermast merkt op dat het goed is dat de APV is aangepast op de nieuwe Drank- en 
horecawet. Wat GroenLinks betreft wordt er ook goed op gehandhaafd.  
Vanzelfsprekend is de fractie voor een brede maatschappelijke discussie over 
alcoholmatiging. De fractie wil die discussie echter niet alleen beperken tot de jeugd, maar 
verbreden tot alcoholmatiging voor alle inwoners. Het is goed die discussie te voeren op het 
moment dat de nieuwe Drank- en horecawet ingaat, dus per 1 januari 2014. Direct na de 
Nieuwjaarsborrel lijkt de heer Vermast een interessant moment om er met elkaar een 
discussie over te voeren. 
Wethouder Gach gaat in op de vraag over de termijnen van vergunningsaanvragen.  
Als er een vergunningsaanvraag binnenkomt, wordt gekeken wanneer die vergunning klaar 
moet zijn en of de behandeling ervan past in de workflow van dat moment. Soms heeft 
iemand, ten opzichte van het moment waarop hij de vergunning nodig heeft, een aanvraag 
relatief laat ingediend. Het probleem is dan dat een aantal andere vergunningen die best nog 
even wat kunnen wachten, niet uitgesteld kunnen worden omdat de gemeenten tegen de 
termijn aanloopt. Door de termijnen iets ruimer te stellen, heeft de gemeente de gelegenheid 
om in zo’n geval toch eerst de aanvrager te helpen die wat te laat was met zijn aanvraag. En 
ook de andere aanvrager, voor wie het niets uitmaakte of de vergunning een week later werd 
verleend, op tijd te helpen. De insteek van de verlenging is te voorkomen uit de termijnen te 
lopen en iemand die wat te laat was met de aanvraag toch te kunnen helpen. 
De heer Van der Star begrijpt wat de wethouder zegt, maar vindt het tegelijk een 
verschuiving van een recht van de burger. De burger is meer afhankelijk van de bereidheid 
van de gemeente om te schuiven. De termijn wordt straks langer dan hij nu is. 
Wethouder Gach antwoordt dat de gemeente nu soms gedwongen is te zeggen dat de 
aanvrager pech heeft, dat een vergunningaanvraag niet kan behandeld omdat eerst andere 
vergunningaanvragen afgehandeld moeten worden. In de nieuwe situatie kan de gemeente 
ook coulant zijn voor degene die aan de late kant is met het indienen van een aanvraag. Dan 
kan de gemeente ook die aanvrager helpen zonder daarmee een probleem te creëren voor 
iemand anders. In totaal betekent dit een betere zorgverlening richting de burger. 
De voorzitter geeft aan dat het college goed naar de raad geluisterd heeft en de schenktijd 
aangepast heeft. De woorden van de heer Ammerlaan in de commissie hebben ertoe geleid 
dat hij deze middag een overleg heeft gehad met een aantal horecaondernemers. Dat gaat 
ertoe leiden dat eind januari op zijn initiatief een breed horecaoverleg wordt georganiseerd.  
De bepalingen in de APV zijn er niet op gericht om een heksenjacht te houden. De APV is er 
niet om op alles te gaan handhaven. Het wordt een heel vervelende samenleving als de 
gemeente al die regels gaat handhaven, dan wordt het een soort politiestaat. De APV is er 
om een titel te hebben om rechtmatig op te kunnen treden en in te kunnen grijpen, als er iets 
mis is en ter plekke de afweging gemaakt moet worden wat gedaan moet worden. Dat geldt 
voor het hele handhavingssysteem in Nederland. Je kunt niet alle regelgeving handhaven, 
dat is onmogelijk. Het is ook niet zo dat je alleen maar regels moet naleven als er 
gehandhaafd wordt. Dat zou ook een heel vreemde samenleving opleveren. Het moet zo zijn 
dat de moraal van een volk zo hoog is, dat men de rechtsstaat zo serieus neemt, dat men 
die regels in beginsel vanuit zichzelf naleeft.  
De heer Breederveld merkt op dat de VVD en de PvdA van inzicht verschillen over wat in de 
commissie is gezegd. Kan de voorzitter dat nog eens nader duiden. Naar zijn mening heeft 
de voorzitter echt gezegd dat de raad in brede zin alcoholmatigingsbeleid moet gaan 
ontwikkelen. Dat lijkt hem iets anders dan de brede discussie waarover de VVD het heeft. 
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De voorzitter antwoordt dat hij in de commissie tot uitdrukking heeft willen brengen dat hij 
de wens van de PvdA om het er samen eens over te hebben serieus neemt. Hij wil de raad 
niet oproepen tot een brede maatschappelijke discussie. De ervaring leert dat dit meestal tot 
niets leidt. Het is het recht van de raad om zo’n debat met elkaar en de samenleving, in 
welke vorm dan ook, te openen. Het college en de griffier kunnen dat faciliteren, maar de 
raad moet het initiatief nemen en dat is vanavond gebeurd. 
De voorzitter stelt vast dat de raad instemt met het voorstel. 
 
6.c. Vaststelling bestemmingsplan IJsseldelta-Zuid – Dronten (8090) 
De heer Vermast bedankt het college voor de heldere beantwoording in de commissie waar 
het gaat om de zorgen van GroenLinks bij de ontsluiting van de N307. Duidelijk is gemaakt 
dat de alternatieven die de bewoners naar voren hebben gebracht mogelijk worden gemaakt 
met het bestemmingsplan zoals dat nu gewijzigd aan de raad is voorgelegd. Tegelijkertijd 
heeft het college in de commissie gezegd dat de variant die de bewoners hebben aangereikt 
de voorkeur heeft als dat mogelijk blijkt. Wat GroenLinks betreft komt dat onvoldoende naar 
voren in de wijziging. Er is een wijzigingsbevoegdheid nodig waarbinnen verschillende 
alternatieven mogelijk zijn, schrijft het college in het besluit dat voorligt. De fractie wil graag 
dat het college uitspreekt dat de voorkeursvariant die de bewoners hebben aangedragen, 
mits die op het moment van uitvoering ook daadwerkelijk uitvoerbaar blijkt, de voorkeur van 
het college heeft.  
De vraag is of de raad dit bestemmingsplan op dit moment wel moet vaststellen, het plan 
wordt immers pas voorzien over tien jaar of later. Voor die tijd moet de raad toch weer een 
nieuw bestemmingsplan vaststellen.  
GroenLinks is geen voorstander van de bypass. De collega’s in Kampen brengen dat 
nadrukkelijk en goed gemotiveerd naar voren. Wat de fractie betreft hoeft het hele plan niet, 
maar dat ligt vanavond niet voor.  
De fractie blijft zich zorgen maken over de veiligheid. De verhoging van de dijk zit pas in de 
tweede fase van dit plan. De raad kan zich met reden afvragen of die tweede fase er ooit wel 
gaat komen. Als er dan een noordwesten storm is zoals die vrij recent is geweest, waarbij de 
balgstuw bij Kampen omhoog werd gebracht, dan wordt de druk op de dijken van Dronten 
wel erg hoog. GroenLinks vindt dit zorgelijk en vraagt het college dit met nadruk onder de 
aandacht te blijven brengen van provincie en rijksoverheid. 
De heer Vulink merkt op dat in de raadscommissie de technische onduidelijkheden 
weggenomen zijn. Voor de VVD is het voorstel daarmee een akkoordstuk. 
Gezien de verkeersintensiteit op de N307, vraagt de fractie het college zich in te spannen om 
zo snel mogelijk de brug te laten aanleggen. Maar daarbij wel rekening te houden met 
zorgvuldigheid rondom de te volgen procedures. 
Mevrouw Nijmeijer geeft aan dat D66 akkoord gaat met het voorstel. Het meeste speelt zich 
af aan de andere kant van het water en het Rijk en de provincie Overijssel hebben er ook 
veel over te zeggen. De fractie is blij dat wordt gekeken naar de voorkeursvariant van de 
bewoners.  
Wethouder Engelvaart antwoordt dat de voorkeur van het college de variant is die straks het 
best uit het onderzoek komt. Er is ruimte gemaakt voor de voorkeursvariant van de bewoners 
door het plan aan te passen. Dat is duidelijk te zien op de tekening. Daarmee denkt het 
college de weg vrijgemaakt te hebben om die voorkeursvariant in ieder geval mogelijk te 
maken. De provincie betaalt het en die bepaalt uiteindelijk het model.  
Het college is continu bezig om de druk op het proces te houden, om toch de tweede fase 
vervroegd aan te leggen, de veiligheid voor ons gebied zeker te stellen. Het was ook niet de 
wens van alle participanten in Flevoland en Overijssel om die tweede fase uit te stellen, maar 
het Rijk heeft voor die fase minder geld beschikbaar gesteld. Voor elkaar gekregen is dat er 
een soort risicoanalyse is verricht waarin ook is gekeken naar een zware noordwestenstorm.  
Als er een verandering komt, kan die variant niet over tien jaar, maar al volgend jaar aan de 
orde zijn. Als er aan de weg wordt gesleuteld moet het meteen goed gedaan worden. Dan 
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wordt niet eerst de variant die de provincie wil aangelegd, maar wordt het om 
kapitaalvernietiging te voorkomen gelijk de voorkeursvariant van de bewoners. Daarom is het 
essentieel dat het nu geregeld wordt. 
Of de brug wel of niet aangelegd wordt, heeft Dronten niet in de hand. Raad en college zijn 
het erover eens dat er gauw een oplossing moet komen. Het college is ook heel blij dat de 
bewoners er nu kennelijk mee instemmen. Als de raad het college hierin ondersteunt, maakt 
Dronten meer kans.  
De voorzitter constateert dat de raad unaniem instemt met het voorstel. 
 
6.d. 4e Financiële rapportage 
De heer Rosing merkt op dat, dankzij het solide en toekomstgerichte financiële beleid van 
het college, het de afgelopen jaren is gelukt een sluitende begroting te presenteren en 
tegenvallende inkomsten van het Rijk op te vangen. De bij de behandeling van de begroting 
2012 vastgestelde ombuigingen hebben voldoende ruimte gecreëerd om die tegenvallers op 
de inkomsten te kunnen opvangen. Dit college stond bij zijn aantreden gelijk voor de 
moeilijke opgave om die ombuigingen gestalte te geven.  
De VVD is er zeer over te spreken dat het college de volgende bezuinigingsoperatie niet 
doorschuift naar een volgend college, maar nu al de mogelijkheden verkent hoe het in de 
volgende collegeperiode de uitgaven gelijke tred kan laten houden met de inkomsten. De 
uiteindelijke keuze van welke bezuinigingen doorgevoerd zullen worden, is aan de nieuwe 
raad.  
De heer Rosing maakt het college complimenten voor het uitstekend gevoerd beleid, 
waardoor de lasten voor de burgers niet zijn verzwaard en het voor bedrijven en burgers 
goed toeven is in Dronten.  
De heer Zomerman geeft aan dat in deze rapportage, het laatste overzicht over 2013, 
enkele noodzakelijke elementen bevat, zoals de overhevelingen en de ontwikkeling op de 
grondexploitaties.  
De resultaten van het grondbedrijf blijven wederom achter bij de verwachtingen. Ook de 
verkoop van bedrijfsterreinen is fors achtergebleven. Er is nog net geen 0,5 hectare verkocht 
op een geprognosticeerde verkoop van 3,5 hectaren. Het CDA maakt zich zorgen hierover. 
Het afgelopen jaar is maar 0,2 hectare verkocht en in 2011 maar 2,4 hectare. Bij de 
behandeling van de Perspectiefnota wil de fractie hier nader op terugkomen.  
Met betrekking tot het grondbedrijf worden een aantal technische aanpassingen voorgesteld. 
Zoals het er nu uitziet, zal dat leiden tot een kleine winst, terwijl als die aanpassingen niet 
worden gedaan er een fors verlies zou zijn. In de commissie heeft het CDA al gezegd dat de 
fractie kan instemmen met de voorgestelde maatregelen.  
Voorafgaand aan en tijdens de commissievergadering heeft de fractie opmerkingen gemaakt 
over DE-on. Gisteren heeft de provincie besloten een stichting DE-on in te stellen. Het 
college heeft aangegeven dat Dronten per project kan besluiten hieraan mee te doen. Het 
CDA vindt dit een goede zaak. De fractie kijkt uit naar het eerste project vanuit onze 
gemeente dat voldoet aan de gestelde voorwaarden. De fractie vraagt het college de raad 
daarin vroegtijdig mee te nemen, zodat goed kan worden gekeken in welke vorm de raad wil 
participeren.  
In de commissie heeft het CDA gezegd dat de fractie het vreemd vindt dat er structureel 
lagere leges worden geheven bij Burgerzaken en dat deze kosten niet in dezelfde mate 
meedalen. Als argument is aangedragen dat in het verleden de opbrengsten met 
€ 55.000,00 zijn bijgeraamd. Als de fractie de bedragen saldeert, blijft er toch een 
kostenstijging over. In de commissie is gezegd dat het college nog kritisch zal kijken naar de 
kosten van Burgerzaken. De CDA-fractie krijgt hiervan graag een bevestiging. 
Verder staat in deze financiële rapportage de financiële afwikkeling van het jongerencentrum 
USRA/Nirwana; een dossier dat heel lang gelopen heeft. Morgen wordt het nieuwe gebouw 
feestelijk geopend en de fractie wenst de betrokken gebruikers een goede tijd toe in dit 
nieuwe gebouw. 
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Het CDA kan zich vinden in het voorstel voor het zwembad (OZD BV). De fractie ziet dat de 
BV in het verleden al middelen heeft gereserveerd. Nu het geheel anders georganiseerd 
wordt, vallen de opgebouwde reserves vanuit de BV vrij en moet opnieuw worden begonnen 
met de opbouw van deze middelen. De fractie is blij dat het college kritisch naar deze post 
heeft gekeken en maar een deel van de vrijkomende middelen hiervoor gaat bestemmen. 
Het zou niet reëel zijn om alle middelen die gespaard zijn nu in de algemene middelen te 
laten terugvloeien. 
Met betrekking tot het Wwb-inkomensdeel is het CDA tevreden over het gevoerde beleid. 
Door dit succesvolle beleid, binnen de huidige systematiek van de centrale overheid, wordt 
verwacht dat Dronten te maken heeft met een structureel overschot. Complimenten aan het 
college en de medewerkers daarvoor. 
De heer Bakker haalt Goethe aan, die zei: “Alles Gescheite ist schon gedacht worden, man 
muß nur versuchen, es wieder zu denken.” Goethe was een wijs man en veel van zijn 
uitspraken zijn nog steeds geldig. Maar zoals altijd zijn er uitzonderingen die de regel 
bevestigen. Het 3e aandachtsstreepje bij beslispunt 7 is er zo een. Winst nemen om iets af te 
dekken wat er (nog) niet had moeten zijn, is toch wel iets dat waarschijnlijk, behalve 
misschien bij goochelaars, niet eerder op deze wijze is gedacht. De heer Bakker vindt het 
jammer dat dit zo moet, maar Dronten heeft in ieder geval een vlieg(er)veld voor 
luchtfietserij.  
Mevrouw Nijmeijer vindt deze duidelijke rapportage een compliment waard. De toon is 
voorzichtig positief. Er zijn nog wel zorgen voor volgend jaar, maar D66 gaat akkoord met het 
voorstel. 
De heer Esselink merkt op dat deze laatste financiële rapportage van 2013 sluit met een 
positief saldo van bijna € 195.000,00. Dit na heel veel geplus en gemin in reserves en 
voorzieningen (een eindeloze lijst) en overhevelingen.  
Bij een paar punten denkt de PvdA-fractie anders dan het college. Te beginnen met de vrijval 
van € 50.000,00 voor Duurzaam Dronten. Bij de Kadernota 2013 is voor dit doel € 48.000,00 
structureel vrijgemaakt en € 50.000,00 eenmalig voor initiatieven om het doel, een duurzaam 
Dronten, dichterbij te brengen of te bereiken. Als middel leek DE-on toen voor de hand te 
liggen. Dit middel bestaat inmiddels niet meer. Maar er ontstaat weer een nieuw middel. Als 
het middel er niet meer is, is het toch niet zo dat de ambitie van de raad en van het college, 
om een duurzaam Dronten dichterbij te brengen, daarmee verlaten moet worden. De VVD 
ziet het laten voortbestaan van de reservering als nieuw beleid. De PvdA ziet dat compleet 
anders. Nieuw beleid zou zijn de ambitie duurzaam Dronten te verlaten en het gereserveerde 
bedrag in de algemene middelen te laten verdwijnen. Het zou zonde zijn als het college niet 
snel en flexibel kan reageren op een eventueel maatschappelijk initiatief op dit front. Vandaar 
het wijzigingsvoorstel van de PvdA, dat ook ondersteund wordt door GroenLinks. 

Amendement 1 

“De raad van de gemeente Dronten, 
gelezen het voorstel van het college van 19 november 2013, No.B13.001785 gezien het 
advies van de raadscommissie van 12 december 2013; 
overwegende dat: 
• bij de kadernota 2013 onder de kop duurzaam Dronten € 48.000 structureel en € 50.000 

incidenteel is gevraagd voor duurzaamheid; 
• dit aansluit bij door deze raad geopperde bestedingsrichting van de NUON reserve; 
• de wens voor verdere ontwikkeling van duurzaam Dronten nog steeds actueel is; 
BESLUIT: 
onder het kopje 'Mutaties in de algemene NUON reserve vrij aanwendbaar' de volgende zin 
te schrappen: 
- Storten van de € 50.000 in 2013 door het vervallen van de deelname aan DEON.” 
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Een tweede punt is de nieuw in te stellen reserve Beheer zwembad Overboord. Dat is wel 
nieuw beleid. Uit de beantwoording van het college bleek dat hiervoor geen onderbouwing is. 
De heer Esselink begrijpt niet waar de heer Zomerman zijn onderbouwing en spaarzin van 
de oude BV vandaan heeft gehaald. De PvdA heeft die niet gezien en ook niet gehoord in de 
beantwoording in de commissievergadering. Alleen een door Optisport aangezwengelde 
discussie, gaf de wethouder aan. De raad kent die discussie inhoudelijk niet. Wel gaf het 
college aan dat er op termijn over de toekomst van de zwembaden in zijn algemeen moet 
worden gediscussieerd en over Overboord in het bijzonder. Die discussie gaat de PvdA 
graag aan, want een goed zwembad is ook voor de fractie een belangrijke voorziening. De 
PvdA wil die ook wel in stand houden, maar dan moet de raad er wel zuiver over 
discussiëren. Bijvoorbeeld bij de aangekondigde sportnota. Daarbij moet de raad geen 
vooringenomen standpunten met de daarbij horende reserveringen innemen. Dat is nu met 
name nieuw beleid. Vandaar het voorstel van de PvdA om nu niet te reserveren, maar dat 
pas te doen als alle gevolgen daarvan in beeld zijn. 

Amendement 2 

“De raad van de gemeente Dronten, 
gelezen het voorstel van het college van 19 november 2013, No.B13.001785; 
gezien het advies van de raadscommissie van 12 december 2013; 
overwegende dat: 
• de liquidatie van OZD B.V. in 2013 een feit is geworden; 
• de bestemmingsreserve liquidatie OZD daarmee kan vervallen; 
• de budgettaire effecten voor het in stand houden van het zwembad Overboord in de 

huidige vorm in de begroting zijn verwerkt; 
• het doel van een nieuw te vormen reserve voor toekomstig beheer overbodig is aangezien 

het beheer is ondergebracht bij Optisport; 
• er geen cijfermatige onderbouwing is voor een nieuw te vormen reserve voor het in stand 

houden van het zwembad Overboord in de huidige vorm; 
BESLUIT: 
de bestemmingsreserve liquidatie OZD op te heffen en het saldo ad € 209.921 te laten 
vrijvallen.” 

Het derde punt betreft de maximering in 2014 van de reserve Inkomensdeel Wwb. Waarom 
nu al, het is nog geen 2014? Waarom zal de raad daar überhaupt nu een besluit over 
nemen? In de optiek van de PvdA hoort dit besluit hier niet thuis, dit besluit neemt de raad 
pas als er een beeld is over de ontwikkelingen in 2014. Raad en college weten dat er een 
nieuwe Participatiewet aan zit te komen. Als de raad wacht met het besluit tot daarop meer 
zicht is, kan er altijd nog worden nagedacht over maximering van de reserve, maar dan 
kunnen daaraan ook criteria gehangen worden om zo te vermijden dat er willekeur ontstaat 
om uit die reserve te putten. Bovendien ziet de fractie bij het werkdeel bedragen vrijvallen ten 
gunste van het begrotingssaldo. De raad kreeg vandaag een evaluatiebrief naar aanleiding 
van het verbetertraject inzake de IAU en MAU waarin nadrukkelijk de link werd gelegd met 
inspanningen in het werkdeel en de resultaten daarvan in het inkomensdeel. Wederom dient 
de PvdA een wijzigingsvoorstel in. Het doel ervan is niet nu een besluit te nemen, maar dat 
pas in 2014 te doen en daarbij ook criteria op te stellen voor wanneer een reserve als deze 
afgeroomd wordt. 

Amendement 3 

“De raad van de gemeente Dronten, 
gelezen het voorstel van het college van 19 november 2013, No.B13.001785; 
gezien het advies van de raadscommissie van 12 december 2013; 
overwegende dat: 
• in de jaren 2009-2011 er een forse overschrijding van inkomensdeel WWB waren; 
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• de ontwikkelingen van instroom in de WWB lastig te voorspellen zijn en de nieuwe 
participatiewet een extra instroom kan veroorzaken; 

• er een relatie bestaat tussen de inspanning voor re-integratie en het inkomensdeel; 
• de budgetten voor re-integratie onder druk staan en die budgetten door ons niet volledig 

worden benut; 
• overschotten op het werkdeel in de algemene middelen verdwijnen; 
• de herijking nota reserves en voorzieningen het moment is om de hoogte van de reserves 

te beoordelen en te voorzien van een methode van berekening tot maximering. 
BESLUIT: 
nu niet over te gaan tot maximering van de reserve WWB inkomensdeel.” 

Het vierde wijzigingsvoorstel gaat over de terugbetaling op grond van onvolledige 
verantwoording Wsw-gelden over 2010. De voorgestelde dekking is strijdig met de nota 
Reserves en voorzieningen, die staat dat niet toe. Mutaties in die reserve worden uitsluitend 
door wijzigingen in het Wwb-inkomensdeel veroorzaakt. Het schijnt dat dekking binnen het 
sociale domein moet worden gevonden, luidde het antwoord van het college. In algemene 
zin vindt de PvdA dat zulke tegenvallers uit de algemene reserve moeten worden gedekt. Als 
er al een vraag onder ligt wie nu verantwoordelijk is en wie dan moet betalen, dan zou het 
college niet bij Sociale Zaken uitkomen, want die treft het minste blaam als de raad de brief 
en het verslag van de hoorzitting leest.  

Amendement 4 

“De raad van de gemeente Dronten, 
gelezen het voorstel van het college van 19 november 2013, No. B13.001785; 
gezien het advies van de raadscommissie van 12 december 2013; 
overwegende dat: 
• er is gekozen voor dekking van de terugbetaling binnen het sociale domein; 
• uit het verslag van de hoorzitting blijkt dat de afdeling financiën de verantwoorde cijfers 

niet heeft teruggelegd bij de beleidsafdeling; 
• uit de vastgestelde nota reserves en voorzieningen blijkt, dat mutaties in de 

bestemmingsreserve inkomensdeel WWB uitsluitend uit verschillen in het WWB 
inkomensdeel kunnen voortkomen; 

BESLUIT: 
de terugbetaling verantwoording Wsw 2010 ad € 132.692 te dekken uit het overschot van de 
4' financiële rapportage.” 

De heer Esselink wil nog een opmerking maken over de beleidswijzigingen in het 
grondbedrijf. Dat is een lastige materie. Maar als daarin dan zoveel nieuw beleid gelegd 
wordt, te weten het afzien van een fietspad, het stoppen van stortingen en fonds bovenwijks, 
het verevenen van boekwaarden binnen die grondexploitaties, industrieterreinen, dan had de 
PvdA dat graag in een afzonderlijk voorstel gezien. Dat is ook zo gek niet, want dat heeft het 
college ook gedaan met de aanpassing van het woningbouwprogramma en ook toen De 
Graafschap aan de orde was. Toen zijn eerst afzonderlijke, goed onderbouwde voorstellen 
voorgelegd die uitermate goed bediscussieerd konden worden. En daarna worden ze 
verwerkt in een financiële rapportage. Er zitten natuurlijk risico’s in. De heer Zomerman 
sprak uitgebreid over de 3,5 hectaren die nog in de doorrekening zit, maar die bij lange na 
niet gehaald wordt.  
In de rapportage staat een zinsnede over het rentedeel en de verevening van de 
boekwaarde. Onlangs zag de heer Esselink in de raadkamer een soort toelichting op al die 
getallen liggen. Hij is met zijn vragen naar de afdeling geweest en heeft uitleg gekregen. Het 
is dus een stuk nieuw beleid. Het college beoogt de rente van de nieuwe grondexploitatie De 
Poort van Dronten af te dekken. Maar bij negatieve saldo’s in de andere exploitaties gebeurt 
precies het tegenovergestelde. In dit verhaal is het rentedeel eigenlijk neutraal. Om nu maar 
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geen verliezen te hoeven nemen, wordt er van drie grondexploitaties één gemaakt. De PvdA 
vindt dat geen verstandige zaak, zeker niet als het college dat in de firap wil regelen. 
Mevrouw Witteveen geeft aan dat de ChristenUnie de zorgen van het CDA en de PvdA rond 
de grondexploitaties deelt. Tijdens de commissievergadering heeft de fractie duidelijk gezegd 
dat ze niet kan meegaan met alle voorstellen van het college. In deze tijd, waarin onze 
samenleving nog steeds in toenemende mate geconfronteerd wordt met ontslagen, en 
waarin de gemeente toewerkt naar een aantal transities, lijkt het de ChristenUnie niet correct 
om juist het sociale domein af te romen of te maximeren. De fractie wacht de reactie van de 
wethouder af inzake de amendementen van de PvdA en het betoog van de heer Esselink.  
Een zuivere discussie rond het zwembad lijkt ook de ChristenUnie een goed idee.  
De heer Korteweg merkt in verband met USRA/Nirwana op: dat ik dat nog mee mag maken. 
Na twaalf jaar. In zijn eerste raadsvergadering was nieuwbouw voor Nirwana al aan de orde. 
Gelukkig wordt morgen eindelijk het nieuwe gebouw geopend. Sommige dingen komen in 
Dronten wel van de grond, al duurt het soms lang. 
GroenLinks kan meegaan met het PvdA-amendement over zwembad Overboord. In ieder 
geval moet duidelijk zijn waarvoor het geld echt is. Uit de beantwoording in de commissie is 
op te maken dat het niet voor het beheer is, maar zo staat het er nu wel. Als het daarvoor 
beschikbaar moet worden gesteld, moet het college veel duidelijker omschrijven waarvoor 
die bestemmingsreserve is. De fractie heeft begrepen dat het alleen zo zou zijn in geval van 
renovatie. Groot onderhoud is immers voor rekening van de gemeente. Als het college 
verwacht dat renovatie op een reële termijn aan de orde is, kan daarvoor een 
bestemmingsreserve renovatie worden gevormd.  
GroenLinks-fractie is het eens met de PvdA wat betreft maximering van het inkomensdeel. 
Zoiets vergt een aparte discussie, dat is nieuw beleid en hoort niet in een firap thuis. Het is 
ook helemaal niet nodig dat nu te doen, dus waarom niet gewoon in 2014 als de tijd daarvoor 
rijp is. 
Bij het grondbeleid worden een heleboel wissels omgezet. Het is niet nodig dat bij een firap 
te doen, die is daar ook niet voor. Dat hoort thuis bij een herziene nota Grondbeleid. Of, als 
het eerder moet in verband met de Perspectiefnota, in een raadsvergadering voordat de 
Perspectiefnota behandeld wordt, zodat de raad uitgebreid kan spreken over de voor- en 
nadelen van deze nieuwe systematiek. GroenLinks dient daarvoor, mede namens de PvdA, 
een amendement in. 

Amendement 5 

“De raad van de gemeente Dronten, in vergadering bijeen op 18-12-2013; 
gelezen het voorstel van het college van 19-11-2013; 
overwegende dat: 
• nieuw beid niet in een firap thuishoort; 
• er met betrekking tot het grondbeleid flinke wissels worden omgezet; 
• deze veranderingen een aparte bespreking verdienen; 
BESLUIT: 
in het besluit 7 de besluiten bij het 3e ,4e en 5e gedachtestreepje te laten vervallen.” 

Wethouder Van Amerongen bedankt voor de complimenten voor het gevoerde financiële 
beleid de afgelopen jaren. 
Het CDA sprak zorg uit over de grondverkopen. Het college deelt die zorg en doet er alles 
aan de verkoop weer op de rails te krijgen, probeert door middel van stimulerende 
maatregelen de grondverkopen te bevorderen. Dat hangt ook af van wat er om de gemeente 
heen gebeurt. 
DE-on 1.0 is beëindigd. Gisteren hebben Provinciale Staten het besluit genomen DE-on 2.0 
in het leven te roepen; de provincie legt er € 6,5 miljoen in. Dat wordt een stichting die wordt 
bestuurd door de provincie. Andere partijen kunnen niet deelnemen in deze stichting, maar 
wel in projecten. Als er in de toekomst projecten langskomen die voor Dronten een positieve 
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spin-off hebben, zal het college de raad daarvan zeker op de hoogte stellen en wellicht ook 
met voorstellen op dat gebied komen.  
Er is een opmerking gemaakt over de kostendekkendheid van de leges. Afgelopen dinsdag 
heeft het college een plan van aanpak vastgesteld om nog eens goed te onderzoeken hoe 
het zit met die kostendekkendheid van de leges is (onder andere leges Burgerzaken en 
leges Toezicht en handhaving) en de wijze van kostentoerekening. In de loop van 2014 komt 
het college hierop terug bij de raad. 
Wethouder Van Amerongen gaat in op de ingediende amendementen. 
In het eerste amendement over DE-on wordt gesteld dat bij de Kadernota 2013 structureel 
€ 48.000,00 is vrijgemaakt en incidenteel € 50.000,00. Dat bedrag van € 48.000,00 
structureel was wel een voorstel van het college, maar dat is toen geamendeerd en het is 
€ 48.000,00 incidenteel geworden, bestemd voor duurzaam bouwen. Dat is terug te vinden 
onder “over te hevelen posten”. Het college heeft geconstateerd dat het niet lukt dat te doen 
met eigen mensen en het college wil die € 48.000,00 aanwenden om dat duurzaam bouwen 
door middel van externe expertise in 2014 handen en voeten te geven.  
Er is € 50.000,00 beschikbaar gesteld voor de aanloopkosten DE-on. De bestemming DE-on 
is weggevallen. Het college heeft daarom gemeend het geld terug te moeten laten vloeien 
naar de reserve NUON vrij aanwendbaar. Mochten er vanuit het college nieuwe voorstellen 
komen, kan alsnog gekeken worden of die reserve NUON vrij aanwendbaar gebruikt kan 
worden als dekking voor zo’n project. Het lijkt het college nu niet aan de orde dat geld 
beschikbaar te houden.  
De heer Korteweg vraagt de wethouder wat de reden is om dit geld, juist nu DE-on 2.0 net 
van start is gegaan, niet gewoon in een bestemmingsreserve beschikbaar te houden. 
Wethouder Van Amerongen antwoordt dat het geld beschikbaar was gesteld voor 
aanloopkosten voor deelname aan DE-on 1.0. Dat DE-on is niet van de grond gekomen. Die 
aanwending is dus niet meer aan de orde. 
De heer Esselink interrumpeert dat hij heeft betoogd dat het geld beschikbaar is gesteld 
voor Duurzaam Dronten en dat DE-on een middel was. Zo staat het ook in de Kadernota 
2013. Als het middel wegvalt, is daarmee de ambitie Duurzaam Dronten niet weg. Dan kan 
Dronten aansluiten bij andere initiatieven, straks misschien wel initiatieven uit de stichting 
DE-on, maar de gemeente kan ook zelf initiatieven in Dronten ontwikkelen, of er kunnen zich 
initiatieven aandienen van mensen uit Dronten. Daar kan dan bij aangesloten worden om die 
ambitie op niveau te houden. 
De heer Rosing reageert dat het geld in de begroting duidelijk gelabeld is voor DE-on. Als 
dat doel vervalt, gaat het weer terug naar de middelen waaruit het is gekomen, de reserve 
NUON vrij aanwendbaar. En de wethouder heeft uitgelegd dat, wanneer er projecten komen 
waarbij Dronten kan aansluiten, die weer vanuit de reserve NUON vrij aanwendbaar kunnen 
worden gefinancierd. De VVD kan aansluiten bij die uitleg. 
Wethouder Van Amerongen licht toe dat het niet zo is dat er geen geld is voor 
duurzaamheid. Er is € 30.000,00 voor de klimaatnota, € 48.000,00 voor duurzaam bouwen 
en er is nog een duurzaamheidsfonds van € 800.000,00 waarvan inmiddels € 200.000,00 
besteed is voor het verstrekken van duurzaamheidsleningen. En de raad heeft drie jaar 
geleden ook nog € 100.000,00 beschikbaar gesteld voor duurzaamheid. Het restant daarvan 
is overgeheveld naar volgend jaar. Er zijn dus nog voldoende middelen om iets te doen met 
initiatieven vanuit de samenleving. 
Het amendement over het grondbedrijf is procedureel. Er wordt gesteld dat hier sprake is 
van nieuw beleid. De raad mag verwachten dat het college financiële problemen vroegtijdig 
traceert, erop anticipeert en ze voorlegt aan de raad. In het verleden is dat gedaan bij de 
jaarrekening of de Perspectiefnota. De raad en de accountant vonden dat te laat, het moest 
daarvoor gebeuren. Afgesproken is toen dat bij de 4e financiële rapportage te doen. Vorig 
jaar is dat voor het eerst op die manier gedaan. Nu vinden PvdA en GroenLinks dat ook niet 
goed, zijn ze van mening dat het op een andere manier moet gebeuren. Wethouder Van 
Amerongen wil wel een consistente lijn blijven volgen, anders wordt het moeilijk werkbaar. 
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Wat het college betreft is het geen nieuw beleid, maar is het goed en consequent beleid om 
op deze manier te anticiperen op problemen die het college ziet opdoemen. 
De heer Rosing meent zich te herinneren dat de wethouder in de commissievergadering 
heeft gezegd dat in de Perspectiefnota pas een winstneming kan worden opgenomen als dat 
voorafgaand aan de Perspectiefnota is vastgesteld. Klopt dat? 
Wethouder Van Amerongen antwoordt dat dit het punt was dat hij juist aanhaalde. Tot en 
met de jaarrekening 2011 was het zo dat, op het moment dat de jaarrekening vastgesteld 
werd, er direct besluiten genomen moesten worden over financiële dekking van eventuele 
tekorten. Dat mag niet en dat doet Dronten sinds 2012ook niet meer, dat wordt nu via de 4e 
firap gedaan.  
De heer Korteweg brengt in dat daaronder geen besluit van de raad ligt dat het per se in 
een firap gedaan moet worden. Het kan best in januari via een apart voorstel, dan is het ook 
voor de Perspectiefnota. Dat lijkt GroenLinks een betere manier. 
Wethouder Van Amerongen bevestigt dat dat ook kan. Maar vorig jaar heeft het college 
deze gedragslijn ook gehanteerd. Toen was dat schijnbaar wel goed en het college begrijpt 
niet waarom het dan nu op problemen stuit.  
In het amendement wordt gezegd dat er met betrekking tot het grondbeleid flinke wissels 
worden omgezet. Dat betreft een fietspad waarvoor binnen het grondbedrijf geen budget is.  
Het fonds bovenwijks kan wel blijven staan, maar er is geen bestemming voor.  
Wat betreft de winstneming, antwoordt de wethouder dat het niet helemaal voldoet aan de 
POC-methode. Hij heeft in de commissie toegelicht dat het wel toegestaan is op deze 
manier. Hij is van mening dat het college die wissels op een goede manier heeft toegelicht 
en beargumenteerd.  
De 3e overweging geeft aan dat deze veranderingen een aparte bespreking verdienen. 
Wethouder Van Amerongen reageert dat het college dit daarom transparant opgenomen 
heeft in deze 4e firap. Het college heeft de goede handelwijze gekozen, het is een aparte 
paragraaf met aparte beslispunten.  
Wethouder Engelvaart gaat in op de opmerkingen over het zwembad. De oplossing die de 
heer Korteweg aanreikte lijkt hem de beste. Zoals de heer Korteweg het verwoordde, zo is 
het ook. Het gaat niet om het in stand houden van het zwembad, of om het beheer, het gaat 
puur om de renovatie. Hij benadrukt dat het geld in de bestemming blijft, dat verandert niet. 
Het bedrag is opgebouwd in jaren en omdat er nu geen BV meer is, komt het terug bij de 
gemeente. Het college vindt het rechtvaardig dat het bij het zwembad blijft omdat het geld 
van het zwembad is. De vorige keer heeft hij uitgelegd dat er al snel een moment komt 
waarop de raad moet besluiten wat te doen met het zwembad. In dat verband doet hij een 
dringend beroep op de raad in te stemmen met zoals het college voorstelt het te doen. 
Wethouder De Graaf gaat in op de amendementen over het Wwb-inkomensdeel, het 
aftoppen van de reserve. Toen er enkele jaren geleden € 1,3 miljoen tekort was op dat 
inkomensdeel, is dat gedekt vanuit de algemene middelen. Het feit dat het geld niet in de 
reserve maar in de algemene middelen zit, betekent niet dat het nooit meer, als daaraan 
behoefte is, kan terugvloeien naar het inkomensdeel. 
De reden dat het college een buffer van € 1,5 miljoen wil vormen, is dat de gemeente in 
2013, dankzij succesvol beleid, erg veel overhoudt. Als de omstandigheden gelijk blijven, 
denkt het college aan het eind van 2014 nog eens € 900.000,00 over te houden. Dat 
betekent dat de gemeente aan het eind van 2014 een reserve heeft van € 2,4 miljoen. Het 
college vindt dat een zeer groot bedrag. Vandaar het voorstel. 
Hij is het met de heer Esselink eens dat het college nu nog niet weet hoe de financiële 
situatie er per 1 januari 2015 uit komt te zien. Het college ontraadt het amendement, het 
college gaat ervan uit dat de gemeente met de meicirculaire 2014 definitief bericht krijgt van 
het kabinet over hoeveel geld de gemeente op dit sociaal domein krijgt.  
De heer Korteweg vraagt of dat nu juist geen argument is voor het amendement. Zoals de 
wethouder zegt verwacht het college dat er bij de meicirculaire meer duidelijkheid zal zijn. De 
raad kan dan bekijken of een maximering nodig is en op welk niveau. 
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Wethouder De Graaf reageert dat het college een buffer van € 2,4 miljoen, die in de loop van 
2014 opgebouwd wordt, zo enorm veel geld vindt, dat wat het college betreft het 
amendement volstrekt niet nodig is. 
De PvdA heeft terecht het amendement over de reserve Wwb als eerste ingediend. Als dat 
amendement het niet haalt, is het amendement over de Wsw overbodig. Dan is dat een 
kwestie van vestzak-broekzak, een zaak van communicerende vaten. Als dit bedrag gedekt 
wordt uit het overschot, wordt dat immers direct weer aangevuld. Als het eerste amendement 
het niet haalt, kan de PvdA in overweging nemen het andere amendement in te trekken. 
De heer Esselink brengt in dat de wethouder dan wel voorbijgaat aan het principiële deel 
van zijn betoog, dat deze onttrekking in de nota Reserves en voorzieningen niet kan omdat 
hij niet past in de doelomschrijving van de bestemmingsreserve Wwb-inkomensdeel.  
Wethouder De Graaf herhaalt dat als eerste amendement het niet haalt, het andere 
amendement overbodig is. 
Wethouder Van Amerongen vult aan dat de heer Esselink de nota Reserves en 
voorzieningen goed gelezen heeft. In die nota staat ook dat, daar waar van die nota wordt 
afgeweken, het college met een apart voorstel komt. Dat aparte voorstel is op deze manier 
meegenomen in deze 4e firap. 
2e termijn 
De heer Rosing gaat in op de amendementen. 
Op basis van de afspraken die de raad nu maakt, kan de Perspectiefnota samengesteld 
worden. Daarom zal de VVD niet meegaan met het amendement over het grondbeleid (5). 
Dan het amendement over de liquidatie van OZD BV (2). De wethouder heeft gezegd dat het 
geld zo is gelabeld omdat het gaat om renovatie van het zwembad. De discussie over wat de 
raad wil met de zwembaden, zal de nieuwe raad voeren in het kader van de bezuinigingen. 
De VVD zal dit amendement niet steunen. 
Ook het amendement over DE-on (1) steunt de VVD niet. De fractie is echt van mening dat 
hier nieuw beleid wordt neergezet. DE-on is eindig en daarmee is de bestemming van 
€ 50.000,00 komen te vervallen. Verder heeft de wethouder gezegd dat de gemeente kan 
participeren in eventuele projecten die nog in een op te richten stichting vanuit de provincie 
kunnen worden aangejaagd. De raad kan per project beoordelen of hij dat wil doen. Dat kan 
dan gefinancierd worden uit de reserve NUON vrij aanwendbaar.  
Wat betreft het amendement over maximering van de reserve Wwb (3), geeft de heer Rosing 
aan dat in de commissie voldoende is betoogd dat er meer dan voldoende middelen zitten in 
het sociale domein. De wethouder heeft dat net ook bevestigd. Mocht het onverhoopt zo zijn 
dat er te weinig middelen zijn, kan er altijd een beroep worden gedaan op de algemene 
middelen. Maar gezien het succesvolle beleid dat het college heeft gevoerd, acht de VVD die 
kans klein. De fractie zal dit amendement niet steunen. 
Ook het amendement over de Wsw (4) ondersteunt de VVD niet. 
De heer Zomerman loopt de amendementen langs. 
In de begroting en de kadernota staat dat de gemeente wil participeren in DE-on. In de firap 
staat dat de gemeente niet zal deelnemen in het aandelenkapitaal. Het CDA vindt het 
daarom goed dat dit geld weer vrijvalt in de algemene middelen. Als, zoals het amendement 
voorstelt, de raad besluit niet te storten in de algemene reserve NUON vrij aanwendbaar, 
komt het geld volgens de fractie in de algemene reserve terecht. Dat zal ook niet de 
bedoeling van het amendement zijn. 
De uitleg van de wethouder over het sociale domein was heel duidelijk. De CDA-fractie 
ondersteunt die ook. In het verleden is vanuit de algemene reserve gerepareerd, nu is er wat 
geld over en valt dat terug naar de algemene reserve. Het CDA gaat ervan uit dat, als er in 
de toekomst weer middelen nodig zijn om de taken toch uit te voeren, hetzelfde systeem kan 
worden gevolgd.  
De fractie gaat ook niet mee met amendement 4, wethouder Van Amerongen heeft uitgelegd 
dat het ook kan.  
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De uiteindelijke besluitvorming over het grondbeleid komt bij de Perspectiefnota en bij de 
jaarrekening stelt de raad alles definitief vast.  
De heer Bakker verzoekt de voorzitter de vergadering kort te schorsen voor overleg. 
Mevrouw Nijmeijer geeft aan dat de fractie D66 tegen alle amendementen is. 
De heer Esselink ondersteunt het verzoek van de heer Bakker. 
Mevrouw Witteveen stelt dat het college, in tegenstelling tot het CDA, de ChristenUnie niet 
overtuigd heeft. De fractie steunt alle amendementen. 
De heer Korteweg geeft aan dat ook GroenLinks behoefte heeft aan schorsing. 
De voorzitter schorst de vergadering. 
 
De voorzitter heropent de vergadering.  
De heer Bakker wil een stemverklaring afgeven en heeft daarvoor nogmaals een citaat van 
de dichter Goethe: Es ist gefährlich wenn mann allzulang sich klug und mässig zeigen muss. 
Gezien zijn opmerkingen in eerste termijn en in eerdere vergaderingen over zijn zorg 
betreffende de financiën van het grondbedrijf, zal hij het amendement van de GroenLinks-
fractie inzake het besluitpunt 7 (5. het amendement grondbedrijf) steunen. 
De heer Esselink geeft aan dat de PvdA-fractie alle ingediende amendementen handhaaft. 
Amendement 1: DE-on. In de optiek van de fractie is dat Duurzaam Dronten, zo staat het in 
de kadernota vermeld. Het middel was DE-on. En DE-on bestaat sinds gisteren zelfs nog, 
maar wel in een andere vorm. Voor de fractie is er geen enkele reden om haar duurzaam-
heidsambities te laten vervallen, het college niet de ruimte te geven om met deze 
€ 50.000,00 prachtige duurzame initiatieven te ondersteunen, misschien wel te ontwikkelen. 
Amendement 2: OZD BV. In de ogen van de PvdA is een bestemmingsreserve liquidatie 
OZD heel wat anders dan een reserve beheer zwembad. Als je een reserve instelt, heb je 
daar een plan onder liggen, of een doel omschreven. Het doel is niet per ongeluk ontstaan 
omdat er een BV geliquideerd wordt. Als er een renovatie aan zit te komen, is dat niet 
vandaag of gisteren duidelijk geworden, dan had dat al eerder bekend moeten zijn en had 
daarvoor een zorgvuldig voorstel moeten komen. Waarom € 150.000,00 en een stukje niet, 
waarom dan niet het hele bedrag? Volgens de PvdA is het gelegenheidspolitiek.  
Amendement 3: Wwb-inkomensdeel. Juist het betoog van wethouder De Graaf zou de raad 
ertoe moeten aanzetten dat besluit niet nu te nemen maar in 2014. Het gaat over 2014. Dan 
heeft de gemeente de meicirculaire gehad en de PvdA wil het aan de nieuwe raad overlaten 
om criteria te stellen over hoe tot maximering en behandeling van deze reserve te komen. 
De fractie begrijpt de reactie van het college volledig niet. 
Amendement 4: Wsw. Het mag zo zijn dat als amendement 3 “afgeschoten” wordt, 
amendement 4 overbodig is, dat het later toch in de algemene reserve komt. Maar het gaat 
de PvdA om een principiële keuze. Moeten fouten die op deze manier gemaakt zijn door het 
domein Sociale Zaken opgebracht worden? Kennelijk is het nieuw beleid van dit college dat 
alles wat Sociale Zaken betreft, ze zelf moet opbrengen, zelfs de veilige werkplek. Gaat nu 
elke afdeling zijn eigen veilige werkplek financieren? Dat lijkt de PvdA volstrekt overbodig. 
Het gaat om een principiële discussie op dit punt. Dit college kiest ervoor om het sociale 
domein niet te ontzien en de rest wel. Dat is niet de keuze van de PvdA. 
De heer Korteweg geeft aan dat GroenLinks haar amendementen handhaaft.  
Ten aanzien van het zwembad is de fractie het eens met de principiële uitgangspositie zoals 
de heer Esselink net heeft verwoord. Namelijk dat zoiets gewoon in de algemene reserve 
moet vallen en niet in een bestemmingsreserve, omdat daaraan echt een plan ten grondslag 
moet liggen. De wethouder heeft gezegd dat het woord beheer in het 4e aandachtspunt fout 
is. GroenLinks wil daarvoor dan nog wel mondeling een amendement indienen, zodat, als 
het al ingesteld moet worden, in ieder geval duidelijk is dat het niet voor beheer is, maar 
alleen voor renovatie. Maar GroenLinks is daar geen voorstander van. 
Het interruptiedebat heeft al duidelijk gemaakt wat het standpunt van GroenLinks is over het 
amendement over Sociale Zaken. 
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De heer Rosing geeft aan dat voor wijziging van het woord beheer geen amendement 
ingediend hoeft te worden. De wethouder heeft al gezegd dat het geld voor renovatie 
beschikbaar is. Een amendement kan dan ook mondeling ingebracht worden. 
De voorzitter stelt vast dat het besluit van het mondeling ingediende amendement luidt in 
besluitpunt 4 het woord “beheer” te wijzigen in “renovatie”: 
4. De tenaamstelling van de bestemmingsreserve Liquidatie OZD te wijzigen in 

bestemmingsreserve renovatie zwembad Overboord. 
De heer Rosing reageert dat dit wat de VVD betreft voldoende is om het mondeling te doen. 
De heer Esselink brengt in dat dit wat hem betreft ook zo is, maar hij wil refereren aan de 
discussie van afgelopen zomer, waarbij de raad eindeloos gediscussieerd heeft over beheer, 
onderhoud enz. Alleen al daarom moet het nu volstrekt duidelijk zijn dat het hier gaat over 
renovatie en niet over het vormen van andere potjes voor de sport.  
De voorzitter brengt de amendementen in stemming. 
Amendement 1: NUON. Voor zijn de fracties PvdA, GroenLinks en ChristenUnie. Tegen zijn 
de fracties VVD, CDA, D66 en Leefbaar Dronten. Het amendement is verworpen. 
Amendement 2a: liquidatie OZD BV. Voor zijn de fracties PvdA, GroenLinks en 
ChristenUnie. Tegen zijn de fracties VVD, CDA, D66 en Leefbaar Dronten. Het amendement 
is verworpen. 
Amendement 2b: liquidatie OZD BV, mondeling ingediend over het woord “renovatie”. Alle 
fracties stemmen in met het amendement. 
Amendement 3: Wwb-inkomensdeel. Voor zijn de fracties PvdA, GroenLinks en 
ChristenUnie. Tegen zijn de fracties VVD, CDA, D66 en Leefbaar Dronten. Het amendement 
is verworpen. 
Amendement 4: Wsw. Voor zijn de fracties PvdA, GroenLinks en ChristenUnie. Tegen zijn de 
fracties VVD, CDA, D66 en Leefbaar Dronten. Het amendement is verworpen. 
Amendement 5: grondbeleid. Voor zijn de fracties PvdA, GroenLinks, ChristenUnie en de 
heer Bakker. Tegen zijn de fracties VVD, CDA, D66 en de heer Ammerlaan. Het 
amendement is verworpen. 
De voorzitter brengt het collegevoorstel in stemming. Hij stelt vast dat, met uitzondering van 
de fracties van de PvdA en GroenLinks, de raad instemt met het voorstel. 
 
3.  Sluiting 
Niet meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering. 
 
Aldus vastgesteld in de vergadering van 
 
 
voorzitter, 
 
 
griffier, 
 
 


