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Notulen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Dronten, gehouden op 
donderdag 27 maart 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 A. van Amerongen, J.N. Ammerlaan, P. van Bergen, P.C.J. Bleeker, J. den Boer, 
J. F. Bongers, mevrouw I. Bouwers, de heren J.Ph. Engelvaart, 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, mevrouw Y.H. Schwagermann, mevrouw C.H. Sijtsma-van 
Nieuwkerk, mevrouw G.M.M. Stoker-Dol, 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; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
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. 
 
2. Beëdiging van de raadsleden  
De voorzitter begint met het belangrijkste onderwerp dat, voorafgaand aan de installatie tot 
raadslid, opgemerkt kan en mag worden, namelijk integriteit. 
Ooit zette de minister van Binnenlandse Zaken, toen nog een volwaardig departement, 
mevrouw Dales dat onderwerp in een speech voor de algemene vergadering van de 
Vereniging van Nederlandse Gemeenten op de agenda. De voorzitter was daarbij en hij 
herinnert zich nog heel goed dat er onder het gehoor van de minister (duizenden mensen) 
een siddering door de zaal ging. Ze voelden zich echt door mevrouw Dales heel direct en 
persoonlijk aangesproken. Ze werden in een keer wakker geschud. Jaren geleden was dat 
al weer. 
Datzelfde onderwerp kreeg de jaren daarna heel veel aandacht. Maar het zakte ook weer 
weg, zo gaat dat vaak met thema’s in de politiek en het openbaar bestuur. Recent heeft 
minister Plasterk er echter weer een brief aan gewijd, gericht aan alle Commissarissen van 
de Koning en burgemeesters, gevolgd door een brief van die Commissarissen van de 
Koning. Als burgemeester heeft hij zelf, daar werden ze ook toe uitgenodigd, ook een brief 
geschreven aan de afdelingsvoorzitters van de politieke partijen in Dronten en de 
lijsttrekkers. 
Dat minister Plasterk en de commissarissen daar aandacht voor vragen lijkt de voorzitter 
ook terecht. Om de feestvreugde deze avond niet te schenden, zal hij zal schendingen of 
vermeende schendingen niet herhalen, maar iedereen weet waarover het gaat.  
Er is een wetsontwerp in de maak dat de regelgeving op dit punt nog behoorlijk gaat 
aanscherpen; zowel voor raadsleden als voor wethouders. Daarop vooruitlopend, maar 
binnen de huidige regelgeving, kunnen samen stappen worden gezet. Ook hier in Dronten. 
In het introductieprogramma voor de nieuwe, en ook “oudere” raadsleden, zal aan dat 
onderwerp aandacht worden besteed.  
De laatste jaren is er gelukkig, zowel in de ambtelijke als de bestuurlijke organisatie van de 
gemeente, al prima voortgang gemaakt, maar de komende jaren zal er aandacht voor 
gevraagd blijven worden. Een bijzondere verantwoordelijkheid is daarbij weggelegd, en ook 
in de wet verankerd, voor de burgemeester, zeker waar het gaat om de kandidaat-
wethouders. In de gesprekken die hij met hen ter kennismaking zal hebben, zal dat nader 
vorm en inhoud krijgen.  
Integriteit is overigens geen kwestie van protocollen en codes. Hoe nuttig op zichzelf, die zijn 
er allemaal en moeten er zijn, maar integriteit is een kwestie van kennis, houding en gedrag. 
Als u straks raadsleden bent, wordt u geacht een mening te hebben door deel te hebben 
aan bijvoorbeeld stemmingen of debatten. En u op dit terrein onthouden, kan niet meer. U 
hoeft maar de meest recente jurisprudentie daarop na te slaan: u hoeft daarin ook niet meer 
zo terughoudend te zijn. Tot enkele jaren geleden was men wat krampachtig waar het ging 
om de definitie van de schijn van belangenverstrengeling. De rechter heeft in heel recente 
uitspraken die kring veel ruimer gemaakt. Dat thema integriteit moet de raadsleden 
persoonlijk raken, maar er is heel veel meer voor nodig om de integriteit in bestuurlijk 
juridische zin echt te schenden. Dat is maar goed ook, anders zouden ze zich niet kunnen 
uitlaten over heel veel onderwerpen die hun persoonlijk raken. In die zin heeft de rechter de 
kring wat makkelijker en wijder gemaakt. Dat klinkt misschien wat ingewikkeld, maar dat is 
het niet. Er wordt op teruggekomen en raad en college gaan elkaar daarbij helpen.  
Nogmaals, integriteit is niet een zaak van regeltjes, maar veeleer een mentaliteit van 
houding. Sluit je de ander in of sluit je de ander uit? Denk je alleen vanuit een coalitiebelang 
of vanuit een oppositionele optiek, of heb je het algemeen belang van onze inwoners voor 
ogen? Naast kennis, houding en je gedrag, handel je daar ook naar en kun je en mag je 
elkaar daarop aanspreken. We hebben met elkaar een cultuur opgebouwd in Dronten waarin 
dat gelukkig ook echt kan.  
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In het laatste nummer van VNG Magazine stond een special voor raadsleden onder de titel 
“En nu aan de slag!”. De voorzitter beveelt dat blad aan bij de raadsleden, samen met het 
blad Binnenlands Bestuur, hij neemt aan dat ze gratis te verkrijgen zijn. Die twee bladen 
lezen is genoeg, het is eigenlijk verplichte literatuur. Daarmee kunnen raadsleden hun werk 
heel goed doen.  
Enkele grepen uit de special van deze/vorige week om de raadsleden moed in te spreken.  
Raadswerk is niet voor luie mensen. Gemiddeld kost het slechts 22 uur in de week. Leden 
van lokale partijen zitten daar zelfs ruim boven. U gaat volgens dat onderzoek 6 uur per 
week lezen, u heeft 4,5 uur contact met inwoners, u vergadert ruim 5 uur, u doet 4 uur intern 
partijwerk en u overlegt 2 uur per week met andere partijen. De voorzitter wenst de 
raadsleden veel succes. ‘ 
Uit hetzelfde onderzoek naar de samenstelling van de nieuwe raden blijkt dat ruim 30% in 
loondienst is en slechts 2,5% huisman of huisvrouw. Misschien is er zo langzamerhand een 
nieuwe opdracht weggelegd om daar wat aan te doen. Bijna 20% is gepensioneerd of 
gedraagt zich daarnaar. 28% is wetenschappelijk opgeleid of denkt dat hij dat is. Slechts 2% 
heeft een lbo/vmbo-opleiding. Het meest fascinerende cijfer vond de voorzitter dat 0,3% niet 
meer precies wist aan te geven welke vooropleiding hij had genoten. Zijn advies aan de 
nieuwe raad is: wil alstublieft niet alles lezen. Luister goed. Heb niet te gauw een mening. 
Kies de eerste maanden een enkel onderwerp en niet te veel om mee te beginnen. Wees 
vooral geïnteresseerd in elkaar en bezoek vooral de bijeenkomsten van de VNG, afdeling 
Flevoland. Als het goed is, heeft die de raadsleden al persoonlijk gefeliciteerd.  
Kijkend naar de lijst van gekozen raadsleden, zijn de voorzitter in de uitslag drie zaken, drie 
buitengewoon vreugdevolle constateringen, opgevallen.  
1. Nog nooit hebben zoveel vrouwen deel uitgemaakt van de gemeenteraad. 
2. Nog nooit hebben zoveel inwoners uit Swifterbant deel uitgemaakt van de gemeenteraad. 
3. Nog nooit zijn zoveel personen met voorkeursstemmen gekozen. 
Wat hem betreft drie mooie constateringen, zonder ieder ander tekort te doen.  
Dronten geeft je de ruimte, spreek daar misschien ook wel een beetje uit. Zou dat een begin 
zijn van of een impuls zijn voor vernieuwing in beleid, omgang en resultaat? 
Ten slotte, de raadsleden gaan de eed of de belofte afleggen. Ze zweren, of beloven twee 
dingen: dat ze geen gunst of gift hebben aangenomen, maar ook niet hebben beloofd aan 
iemand of iets om raadslid te kunnen worden. Daarnaast zullen ze zweren of beloven dat ze 
zich zullen houden aan de Grondwet en dat ze zich zullen houden aan alle wetten. Niet 
alleen 22 uur in de week. Dat klinkt niet zo moeilijk, maar toch. De formule die de voorzitter 
straks zal voorlezen lijkt heel ingewikkeld en wat ouderwets, maar het gaat erom dat ze niets 
beloofd hebben, niks gaan beloven, niets hebben of gaan ontvangen en dat ze zich houden 
aan de regels. Straks zijn ze immers volksvertegenwoordigers, willen ze goed luisteren naar 
inwoners, willen ze zoveel mogelijk wensen die er leven onder de mensen realiseren en 
willen ze het liefst die vermeende of daadwerkelijke kloof tussen bestuurders en bestuurden 
kleiner maken of klein houden. Daar is helemaal niets op tegen, integendeel, dat is een deel 
van het vak, maar het komt er uiteindelijk op aan dat ze volstrekt onafhankelijk tot hun 
opvatting en stem zullen komen. Volkomen vrij, na een eigen afweging, zonder enige last. 
Soms is dat heel lastig. De voorzitter wenst alle raadsleden daar buitengewoon veel wijsheid 
en succes bij. 
De voorzitter gaat over tot de installatie. Hij leest eenmaal de eed en de belofte voor. Daarna 
vraagt hij de raadsleden een voor een naar voren te komen voor het bevestigen van de eed 
of belofte, waarna hij/zij teruggaat naar zijn/haar zitplaats en mevrouw Visser de 
gemeentespeld op zijn/haar rechter revers zal opspelden.  
Na sluiting van de vergadering wil FNV lokaal buiten de raadzaal alle raadsleden feliciteren. 
Namens de organisatie en de griffie wenst de voorzitter, als blijkt van vertrouwen, de 
benoemden op voorhand veel succes en vooral veel plezier. 
De voorzitter leest de eed voor: 
"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. 
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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 voorzitter leest de belofte voor: 
"Ik verklaar dat ik, om tot lid 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 lid van de gemeenteraad naar eer en geweten zal vervullen.” 
De heer Engelvaart, de heer Tietema, mevrouw Bouwers, de heer Zomerman, de heer 
Bleeker, mevrouw Van der Klis, de heer Klopman, mevrouw Schwagermann, mevrouw 
Hillebregt, de heer Ammerlaan, mevrouw Witteveen, de heer Oosterveld, de heer Van 
Voorst, mevrouw Korting, de heer Van Amerongen en de heer Kodde bevestigen de eed met 
de woorden “Zo waarlijk helpe mij God Almachtig!" 
De heer Yazir, de heer Bongers, mevrouw Sijtsma, de heer Den Boer, de heer Van Bergen, 
mevrouw Plasschaert, mevrouw Stoker, de heer Vermast, de heer Mol, mevrouw Stoop en 
mevrouw Van der Meulen bevestigen de belofte met de woorden: “Dat verklaar en beloof ik!" 
De voorzitter feliciteert alle raadsleden met hun benoeming en installatie tot raadslid en 
wenst allen veel succes toe.  
 
3. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering. 
 
Aldus vastgesteld in de vergadering van 
 
 
voorzitter, 
 
 
griffier, 
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