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2014 
 
Notulen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Dronten, gehouden op 
woensdag 25 september 2014 om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis te 
Dronten. 
 
Aanwezig zijn: 
de heer A.B.L. de Jonge, voorzitter; 
de heer J.N. Ammerlaan, mevrouw Y.H. den Boer-Schwagermann, de heren J. den Boer, 
J.F. Bongers, mevrouw I. Bouwers, de heer C.P.M. Hermus, mevrouw L.L. Hillebregt-de 
Valk, mevrouw N.G. van der Klis-Hovius, de heren J. Klopman, J.L. Kodde, mevrouw 
I.A. Korting, de heren S.J. Lap, R. de Maaijer, mevrouw J.G.M. van der Meulen, de heren 
K. Mol, J. Oosterveld, mevrouw M.T.C. Plasschaert-Teeuwisse, de heren B. Rosing, 
A.J. Schuuring, mevrouw C.H. Sijtsma-van Nieuwkerk, mevrouw S.H.S. Stoop-Aszink, de 
heren K. Tietema, P.L.A. Vermast, P.C. van Voorst, mevrouw M.A. Witteveen-Rigterink, de 
heren R. Yazir en F.E.G. Zomerman, raadsleden; 
de heer D. Petrusma, griffier; 
de heer R. Kool, gemeentesecretaris 
de heren: A. van Amerongen, P. van Bergen, P.C.J. Bleeker, J.Ph. Engelvaart, wethouders. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Niet in de notulen opgenomen voorstellen zijn zonder (noemenswaardige) beraadslagingen 
en zonder hoofdelijke stemming door de raad aangenomen. 
Niet weergegeven besluiten zijn genomen conform de voorstellen van burgemeester en 
wethouders. 
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1.  Opening, agenda, notulen en mededelingen 
1a.  Opening 
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Ook de gasten van 
de raad en belangstellenden op de tribune worden welkom geheten. 
 
1b. Vaststellen agenda 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
1c. Vaststellen openbare notulen d.d. 19 juni 2014 
Er zijn geen tekstuele wijzigingsvoorstellen ingediend. Het verslag wordt in overeenstemming 
met het concept vastgesteld. 
 
1d. Vaststellen openbare besluitenlijst d.d. 19 juni 2014 
De openbare besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
1e. Vaststellen openbare notulen d.d. 26 juni 2014 
Er zijn geen tekstuele wijzigingsvoorstellen ingediend. Het verslag wordt in overeenstemming 
met het concept vastgesteld. 
De heer Oosterveld bedankt de wethouder voor zijn toezegging eind juni ten aanzien van 
schaliegas. Op de website van de gemeente Dronten staan daarover behartenswaaardige 
dingen. Bij de VNG-bijeenkomst van 19 september 2014 werd hij benaderd door personen 
van andere partijen die vroegen waarom Dronten niet meedoet in het grote 
gemeenschappelijke optreden inzake schaliegas.  
 
1f. Vaststellen openbare besluitenlijst d.d. 26 juni 2014 
De openbare besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
1g. Mededelingen  
Er zijn geen mededelingen. 
 
2. Ingekomen brieven aan de raad 
Nummer 13. Een brief d.d. 07-07-2014 van het college betreffende Voortgangsbericht 
Woonservicegebied/MFG Swifterbant.  
De heer Vermast geeft aan dat GroenLinks deze brief wil opwaarderen tot behandeling in 
een raadscommissie. De afgelopen weken zijn er bijeenkomsten geweest van zowel 
Stichting Oeverwal als de woningbouwvereniging. Over dit onderwerp waren daar nogal 
tegenstrijdige geluiden te horen. De fractie is benieuwd naar de stand van zaken en hoe het 
college hierin opereert. 
De heer Klopman en de heer J.N. Ammerlaan sluiten aan bij de woorden van de heer 
Vermast. 
De voorzitter zegt toe dat de brief via het presidium wordt doorgeleid naar een 
commissievergadering. 
Nummer 16. Een brief d.d. 07-07-2014 van het college betreffende Voortgang incidentele 
aanvullende uitkering 2010. 
Mevrouw Stoop merkt op dat de PvdA deze brief wil opwaarderen. De fractie hoort van het 
college graag de stand van zaken en wil, in relatie tot de voortgangsrapportage, het college 
bevragen over de juridische advisering.  
De voorzitter geeft aan dat de brief via het presidium wordt doorgeleid naar een 
commissievergadering. 
Nummer 28. Een brief d.d. 12-08-2014 van locoburgemeester J.PH. Engelvaart betreffende 
Afwikkeling steekincident zaterdag 9 augustus 2014. 
De heer Klopman spreekt namens het CDA waardering uit richting de locoburgemeester en 
de voorzitter van de moskee voor de wijze waarop zij deze zaak hebben opgepakt. Het is 
een klap voor de Turkse gemeenschap. Het CDA hoopt dat de daders snel worden opgepakt 
en zullen worden veroordeeld. 



3 
 

Nummer 29. Een brief d.d. 20-08-2014 van Bewoners Installatieweg en Produktieweg 
betreffende de aantasting van de leefbaarheid in hun wijk. 
Mevrouw Van der Meulen merkt op dat de PvdA deze brief wil opwaarderen tot behandeling 
in de commissie. Deze woningen staan in een gebied met milieucategorie 4. De fractie is 
heel benieuwd wat het college hiervan vindt. 
Mevrouw Sijtsma geeft aan dat de SP daarbij aansluit. De fractie is erg geïnteresseerd naar 
het antwoord van de gemeente, dat verwijst door naar de OFGV. Hoe volgt de gemeente 
dat? 
De heer Zomerman stelt dat het CDA heeft begrepen dat de gemeente inmiddels aanvullend 
onderzoek uitvoert. Wat de fractie betreft mag het college de uitkomsten van dat onderzoek 
schriftelijk kenbaar maken aan de raad. 
De voorzitter geeft aan dat de brief via het presidium wordt doorgeleid naar een 
commissievergadering. 
 
3. Vragen aan burgemeester en wethouders 
Vraag D66: 
Staatssecretaris Teeven heeft gemeenten verzocht om mee te werken en te denken over de 
huisvestingsproblematiek van asielzoekers, gezien de hoge toestroom van vluchtelingen op 
dit moment. Onze gemeente zou een positieve bijdrage kunnen leveren aan het oplossen 
van de huisvestingsproblematiek bij asielzoekers wanneer de gemeente hier actief over 
meedenkt. Actueel is de opvang van 400 asielzoekers in de IJsselhallen. Er zijn wellicht 
verschillende locaties denkbaar, maar Dronten heeft een aantal locaties waar 
seizoenarbeiders gedurende de zomer onderdak vinden. Deze zijn gedurende de komende 
maanden grotendeels vrij. 
- Heeft de gemeente al een vraag ontvangen? 
- Wat is het standpunt van het college omtrent het actief aanbieden van al dan niet tijdelijke 

opvang voor asielzoekers? 
Wethouder Van Bergen antwoordt dat het COA, naar aanleiding van de grote instroom van 
vluchtelingen in Nederland, medio juni 2014 contact heeft gezocht met de gemeente Dronten 
om mee te denken over tijdelijke uitbreiding van het bestaande AZC. Dit contact en dit 
meedenken heeft geleid tot een verzoek van het COA aan het college voor het tijdelijk 
huisvesten van 300 extra asielzoekers op het AZC, ingediend op 18 juli 2014. Het verzoek 
betrof het op heel korte termijn huisvesten van 300 personen in paviljoens en het daarna 
huisvesten van 300 personen in semipermanente units op het terrein van het AZC. Op 21 juli 
heeft het college besloten medewerking te verlenen aan beide verzoeken van het COA. De 
burgemeester heeft de raad hierover direct geïnformeerd. Het college is van mening dat de 
gemeente Dronten door beide verzoeken van het COA te honoreren in zeer ruime mate heeft 
bijgedragen aan het zoeken van een oplossing voor de problematiek van instroom van 
asielzoekers. Het COA, mede ingegeven door staatssecretaris Teeven, heeft grote 
waardering uitgesproken richting de gemeente Dronten. 
Aanvullende vragen voor andere locaties heeft het COA niet gesteld en liggen ook niet voor 
de hand omdat de combinatie van wonen, onderwijs en voorzieningen binnen het huidige 
AZC voor het COA en de bewoners uitstekend werkt. Het college onderschrijft dit. 
Daarnaast liggen de locaties voor onderdak van seizoensarbeiders te verspreid over Dronten 
en zijn deze niet beschikbaar, want volledig bezet tijdens welke periode dan ook. 
De heer Oosterveld vraagt of bij die uitbreiding van opvang ook gekeken is naar De Vlieger. 
De ChristenUnie ontvangt berichten dat kinderen die tussen twee werelden leven extra 
aandacht nodig hebben. 
Wethouder Van Bergen antwoordt dat het college bij het beoordelen van het verzoek 
nadrukkelijk de consequenties van de extra inwoners besproken heeft met het COA. Als 
voorwaarde is gesteld dat er extra financiën overkomen, vooral voor het onderwijs voor de 
groep waarop de ChristenUnie doelt. Dat is ook toegezegd. 
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Vraag CDA: 
In de raad van 30 januari 2014 heeft het CDA samen met GroenLinks, met het oog op de 
uitbreiding van vliegveld Lelystad, geopperd om net als in Dronten West meetpunten te 
plaatsen in Biddinghuizen. Het antwoord was toen dat de definitieve vliegroutes nog niet 
bekend waren en de raad in het najaar een voorstel zou krijgen. De routes liggen nu vast in 
het conceptluchtvaartbesluit dat de Alderstafel naar de staatssecretaris heeft gestuurd. 
- Kunt u ons informeren wanneer wij een voorstel kunnen verwachten? 
- Deelt u onze mening dat, om een goede nulmeting te krijgen, we dit zo spoedig mogelijk 

moeten inzetten? 
Wethouder Bleeker antwoordt dat het college de mening deelt dat een goede nulmeting van 
belang is. Het betreft nog een conceptbesluit, het besluit is nog niet definitief.. Daarop zijn 
ruim 600 zienswijzen ingediend, waaronder enkele heel stevige. Dronten ligt daarbij voorop. 
De raad kan aannemen dat zodra het luchtvaartbesluit definitief is en de routes definitief zijn 
vastgesteld, het college zo spoedig mogelijk zal bepalen waar die nulmeting het best gedaan 
kan worden. Zolang de vliegtuigen nog niet vliegen en de strip er nog niet ligt, is er tijd dat 
samen met elkaar te bepalen. In juli 2010 is daarvoor al een overeenkomst gesloten met de 
firma Sensornet (voorheen Geluidsnet).  
 
4. Voorstel van presidium 
4a Benoeming voorzitter commissie 
De heer Vermast merkt op dat het voorstel van het presidium bij GroenLinks enige 
verbazing opriep. Dat heeft niet zozeer met de inhoudelijke voordracht van de heer Rosing te 
maken, dan wel met de argumentatie die het presidium daarbij aanvoert, namelijk dat met 
het oog op de politieke verhoudingen de VVD is gevraagd een kandidaat aan te dragen. 
Volgens GroenLinks is het presidium een apolitiek orgaan en is in die zin deze overweging 
wat wonderlijk. De fractie had dat argument liever niet gezien.  
GroenLinks zal de voordracht van de heer Rosing wel van harte steunen, wetend dat de 
VVD een traditie heeft van het leveren van capabele voorzitters van de commissie. 
Mevrouw Van der Klis reageert, als voorzitter van het presidium, dat de heer Vermast het 
belang van zorgvuldig formuleren aangeeft. Hij heeft gelijk. In het vervolg zal het presidium 
nog beter opletten.  
De voorzitter stelt vast dat de raad instemt met het voorstel. 
 
5. Voorstellen van het college  
Akkoordstukken  
5a. Gronden aan de Hoofdstructuur onttrekken om verkoop hiervan mogelijk te maken 
5b. Locatiekeuze en financieringswijze uitbreiding fietsenstalling station Dronten 
5c. Regionaal Risicoprofiel Flevoland 2014, het dekkingsplan brandweer Flevoland 

2013-2016 en het Brandrisicoprofiel Veiligheidsregio Flevoland 2013 
5d. Verklaring van geen bedenkingen (Vvgb) voor projectafwijkingsbesluit Kubbeweg 

17 (OV2014-0384 en OV2014-0423)  
5e. Vaststelling bestemmingsplan "Dronten-Ottolanderlaan 12 (9021)" 
5f. Projectafwijkingsbesluit Spijkweg 36 te Biddinghuizen 
De voorzitter stelt vast dat de raad unaniem instemt met deze zes voorstellen. 
 
6. Voorstellen van het college  
Bespreekstukken 
6a. Voortgangsrapportage 2014 
De heer Bongers wil namens D66 een compliment uiten voor het totaalbeeld. Zo te zien zit 
het college goed in de voortgang en de ingezette plannen, de tekst is helder, het is bijna een 
verademing om deze moeilijke materie te lezen.  
Het stuk diagonaal doorlezend, is te zien dat er toch veranderingen zijn en dat er hier en 
daar wat problemen zijn, vertraging is als het gaat om de ICT. Ontstaat door de genoemde 
problematiek bij de ICT een spanningsveld ten opzichte van het behalen van de gewenste 
resultaten, waaronder een efficiencyvergroting? 
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De heer Den Boer geeft aan dat de SP twee vragen had ingebracht naar aanleiding van 
deze rapportage. Een vraag is toen onbeantwoord gebleven, dat antwoord zou later 
nagezonden worden.  
De 1e vraag betrof de intensivering van het armoedebeleid. Deze week zijn twee gegevens 
binnengekomen die bij de SP niet bekend waren. Als eerste dat er een positief resultaat is 
van € 1,2 miljoen in de Nuon-reserves en dat er in totaal een prachtige reservepositie is van 
€ 17 miljoen. Op het nieuws hoorde hij dat Nederland op de lijst van rijkste landen van de 
wereld op plaats 4 staat. Het gemiddeld inkomen per inwoner was in de € 70.000,00. Hij 
vond het gepast om deze informatie onder de aandacht te brengen. 
In het antwoord op de 2e vraag wordt gesteld dat tot het eind van het jaar een consulent is 
ingehuurd om deze groep (de 43 klanten die nog kunnen groeien naar sociale activering 
zonder arbeidsmarktperspectief) te begeleiden. Het gaat hierbij over mensen die twee jaar 
een dienstverband hebben gehad, die uitmuntend functioneerden, die tussentijds nog een 
bezoek van de premier hebben gehad die een compliment uitdeelde voor hoe goed de 
sociale werkplaats het deed. Vervolgens kregen ze te horen dat ze niet mogen blijven en via 
de consulent begeleid worden. 
Wat stelt dat begeleiden van deze groep voor? Is dat begeleiden omdat ze niet meer aan het 
werk komen bij de sociale werkplaats? Of leidt dat begeleiden tot een plek op de 
arbeidsmarkt? Er wordt gesproken over mensen “zonder arbeidsmarktperspectief”. Sociale 
activering houdt in dat ze een soort vrijwilligerswerk moeten gaan doen. Dat deden ze 
wellicht al voor die tijd, daarvoor zaten ze juist op de sociale werkplaats. Het doet heel erg 
zeer als je als goed functionerende instelling, een die door de premier misschien wel wordt 
neergezet de beste sociale werkplaats van Nederland, terwijl er vervolgens 43 mensen weg 
moeten. 
De heer Rosing merkt op dat de voortgangsrapportage voor 2014 laat zien dat de uitgaven 
per saldo met € 465.000,00 stijgen. De negatieve ontwikkelingen in 2014 kunnen voor het 
grootste gedeelte gelukkig worden opgevangen door de inzet van de daarvoor bedoelde 
bestemmingsreserves. Daarnaast worden de algemene reserves voor € 263.000,00 
aangesproken. 
Als de VVD naar de financiële ontwikkelingen kijken, zijn de negatieve ontwikkelingen niet te 
wijten aan de bedrijfsvoering van de gemeente Dronten, maar in belangrijke mate aan niet 
beïnvloedbare externe factoren (rente en een vermindering van de afdracht uit het 
gemeentefonds). Met andere woorden, op basis van deze voortgangsrapportage kun je 
concluderen dat de bedrijfsvoering op orde is. Dat stelt gerust. 
Ten aanzien van het meerjarenbeleid schetst het college positieve ontwikkelingen. Dat 
bevestigt nogmaals de koers die gevaren is bij het vaststellen van de Kadernota 2015. De 
raad heeft besloten geen al te rigide bezuinigingsmaatregelen door te voeren voor het 
structureel sluitend maken van de jaarschijven 2017 en volgend. Op basis van deze 
voortgangsrapportage kan de raad concluderen dat dit een wijs besluit is geweest. 
Ondanks die positieve ontwikkelingen is het te vroeg om nu al te denken aan nieuw beleid 
waarvoor bij de Kadernota 2015 nog geen dekking was. De raad moet blijven oppassen voor 
het doen van structurele uitgaven. In dat kader is een terughoudende opstelling gewenst 
voor bijvoorbeeld uitbreiding van de formaties om de beleidsdoelstellingen met nog betere 
cijfers te behalen. 
Het sluitend maken en houden van de gemeentelijke begroting zonder lastenverhoging voor 
onze burgers blijft voor de VVD een topprioriteit. In deze voortgangsrapportage laat het 
college zien dat dit ook voor het college een hoge prioriteit heeft en daar wil de VVD haar 
waardering voor uitspreken. 
In deze voortgangsrapportage worden per programma een aantal actuele en politiek 
relevante onderwerpen behandeld. De VVD wil van het college graag de toezegging dat in 
de volgende voortgangsrapportage dezelfde onderwerpen weer behandeld worden om zo de 
voortgang te kunnen bewaken. Als ze afgerond zijn, kan het college in de volgende 
voortgangsrapportage aangeven of ze succesvol of minder succesvol zijn afgewerkt. 
De VVD wil aandacht vragen voor een aantal zaken. Met name voor een stabiele ICT. De 
gemeente heeft hierin de laatste jaren enorm veel geld geïnvesteerd. De raad is heel 
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genereus geweest, heeft veel geld gevoteerd om de ICT op orde te krijgen. Dat is ook op 
een goede manier gelukt. Een stabiele bedrijfsvoering is in grote mate afhankelijk van een 
goed werkende ICT. De plannen voor onder andere outsourcing, nieuwe applicaties in het 
ICT-domein, informatiebeveiliging kunnen inbreuk maken op de stabiliteit van onze ICT. 
Integrale bestuurlijke aandacht voor al deze ontwikkelingen is ontzettend belangrijk en de 
VVD zal dit blijvend monitoren. De fractie vindt dat het college dit ontzettend goed heeft 
gedaan de laatste jaren, maar een ontwikkeling als outsourcen is echt nieuw voor de 
gemeente en daar kleven wel de nodige risico’s aan. De VVD is blij dat er bij de ICT een 
taakstelling wordt neergelegd, gezien de grote budgetten die daar naartoe gaan.  
Er zijn een aantal ontwikkelingen geschetst die van grote invloed zijn op de leefbaarheid van 
de gemeente Dronten. De heer Rosing noemt het project van Eiland naar Wijland, het 
Actieplan Centrum, de luchthaven Lelystad en de multifunctionele gebieden in Swifterbant en 
Biddinghuizen. Tijdens de vorige raadsperiode heeft het college de raad regelmatig op de 
hoogte gesteld van de ontwikkelingen. Als er iets bijzonders te melden was, werd niet 
gewacht tot een volgende bestuursrapportage, of zoals nu een voortgangsrapportage. Het 
college informeerde de raad ook tussentijds. Dat beviel de VVD heel goed. De fractie vraagt 
het college dan ook de raad bij gelegenheid te informeren over al deze grote projecten, die 
zo van belang zijn voor de leefbaarheid van de gemeente Dronten. 
Programma 6 (sociale zaken) is wellicht het belangrijkste programma voor deze 
raadsperiode als het gaat om de implementatie van nieuw beleid. De VVD is tevreden over 
de manier waarop Dronten de transities tot u toe heeft voorbereid. Bijna alle partijen hebben 
uitgesproken dat het goed is als de gemeente vroegtijdig met de implementatie van de drie 
transities zou beginnen. Het college en de organisatie hebben daar heel goed op 
geanticipeerd, de gemeente is klaar om nu richting de implementatiefase te gaan of zelfs 
verder te gaan met de implementatie. Op basis van de ervaringen tot nu toe met programma 
6 en de afdeling Sociale Zaken en de ambtelijke en de bestuurlijke aandacht die hiervoor is 
geweest, heeft de VVD er alle vertrouwen in dat de gemeente Dronten ook in die fase goed 
zal scoren. 
Mevrouw Stoop geeft aan dat ze in de commissie sprak over “Een sigaar uit eigen doos”. 
Dat waren haar bewoordingen toen de PvdA de taakstelling van armoedebestrijding 
opbracht. En zoals het nu in de voortgangsrapportage staat beschreven heeft de PvdA daar 
nog steeds moeite mee. De fractie deelt de mening van het college, dat als extra wordt 
ingezet op preventie en vroegsignalering, bespaard kan worden op duurdere vormen van 
zorg en ondersteuning. Als we de taakstelling wel halen, kunnen we voorzichtig concluderen 
dat het beleid, wat de raad overigens nog moeten vaststellen, effect heeft. Want er is de 
PvdA alles aan gelegen om te voorkomen dat mensen nog dieper in de problemen raken. En 
met dat voor ogen kijkt de fractie met grote belangstelling uit met welke voorstellen het 
college komt. Het lijkt de fractie een goed idee in dat proces meegenomen te worden. De 
PvdA wil graag meedenken over hoe de extra middelen ingezet kunnen worden, maar ook 
over hoe de raad armoedebeleid gaat vormgeven.  
De hamvraag voor de PvdA is: Wat als we die taakstelling niet halen? Wie gaat het dan 
betalen? Gaat dat ten koste van de doelgroep? Op voorhand vastleggen dat die 
resultaatverplichting er moet komen vanuit het sociale domein, gaat de PvdA te ver. Als het 
lukt, is het beleid kennelijk effectief geweest en dan hoort het college de PvdA niet 
mopperen, maar als het niet lukt, dan wil de fractie graag opnieuw overwegen hoe het tekort 
wat dan is ontstaan gedekt moet worden. Daarom zal de PvdA, mede namens de fracties 
CDA, VVD, SP, Leefbaar Dronten en ChristenUnie, een amendement indienen.  
 

“De raad van de gemeente Dronten, in vergadering bijeen op 25 september 2014, 
gelezen het voorstel van het college van B&W, No. B14.001071, agendapunt 6a, 
voortgangsrapportage 2014; 
overwegend dat: 

 het kabinet het van groot belang vindt dat mensen met beperkte financiële middelen en/of 
problematische schulden volop mee kunnen doen in onze samenleving; 
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 in het kader van intensivering van het armoedebeleid, het kabinet een structureel bedrag 
van € 105.000,00 heeft toegevoegd aan de algemene uitkering uit het Gemeentefonds; 

 in de kadernota hiertoe voorstellen zijn aangekondigd, die in de loop van 2014 zullen 
worden voorgelegd; 

 deze gelden zullen worden ingezet op preventie en vroegsignalering; 

 door verder in te zetten op preventie en vroegsignalering een bijdrage kan worden 
geleverd aan het verminderen van zwaardere en duurdere vormen van ondersteuning en 
zorg; 

 er nog geen voorstel ligt voor armoedebeleid of intensivering van armoedebeleid; 
is van mening dat: 

 extra structurele middelen bedoeld voor intensivering van het armoedebeleid kunnen 
worden ingezet op preventie en vroegsignalering; 

 in het nog vast te stellen armoedebeleid moet worden aangegeven hoe de middelen 
worden ingezet; 

 een effectieve inzet van middelen kan leiden tot een terugverdieneffect van de extra 
geïnvesteerde middelen; 

 de taakstelling vanaf 2016 van € 40.000,00 oplopend tot € 105.000,00 in 2019 door 
effectief armoedebeleid kan worden gerealiseerd; 

BESLUIT: 
indien de taakstelling niet wordt gerealiseerd dit leidt tot een nieuwe algemene taakstelling 
die ter besluitvorming wordt voorgelegd aan de gemeenteraad.” 
 

De indieners willen dat een nieuwe algemene taakstelling ter besluitvorming wordt 
voorgelegd aan de gemeenteraad omdat ze niet op voorhand al willen vastleggen dat het 
gedekt moet worden binnen het sociaal domein. Tegen die tijd willen ze, als er tekorten 
mogen zijn, de discussie aangaan met alle partijen om voor de juiste dekking te zorgen. 
De heer Vermast merkt op dat wat GroenLinks betreft deze eerste voortgangsrapportage 
een goede samenvoeging is van de bestuursrapportage en de financiële rapportage. Al blijft 
de timing, zo vlak voor de behandeling van de begroting, wel wat merkwaardig. De brede 
financiële beschouwing zal de fractie bij de begroting geven. De voortgangsrapportage is 
een goede update, waarmee GroenLinks op één punt na kan instemmen. Dat betreft het 
extra geld voor de armoedebestrijding.  
In het voorstel van het college wordt dat geld, dat bedoeld is voor het bestrijden van 
armoede onder de inwoners, niet bestemd voor die inwoners maar om de armoede van de 
gemeente te bestrijden. Dat kan volgens GroenLinks niet de bedoeling zijn.  
Het college heeft plannen aangekondigd, maar die zijn er nog niet. Om die reden vindt de 
fractie de taakstelling die wordt opgenomen in de ze voortgangsrapportage domweg te 
voorbarig. GroenLinks wil dat het college eerst met plannen komt en dan zal de raad zien of 
er een bezuiniging nodig is. De fractie hecht zeer aan de goede volgorde der dingen. Ze 
beoordeelt straks graag de plannen en als er dan eventueel een bezuiniging uitrolt, ziet ze 
dat dan wel weer. Op dit moment moet het geld dat bedoeld is voor armoedebestrijding 
onder de inwoners ook daarvoor worden ingezet.  
GroenLinks dient een amendement in om deze bezuiniging te schrappen. 
 

“De raad van de gemeente Dronten, in vergadering bijeen op 25 september 2014, 
gelezen het voorstel van het college om aan de extra gelden die door het Rijk voor 
armoedebestrijding structureel aan het gemeentefonds zijn toegevoegd, "een financiële 
resultaatverplichting van gelijke omvang wordt verbonden"; 
overwegende dat: 
• het Rijk dit geldt structureel beschikbaar stelt voor het bestrijden van armoede van onze 

inwoners; 
• het college de aangekondigde plannen in de Kadernota 2015 voor de preventie en 

vroegsignalering van armoede nog niet naar de raad heeft gestuurd; 
• het besluit om deze 'financiële resultaatverplichting van gelijke omvang binnen het 

taakveld' eigenlijk betekent dat de minima in onze gemeente er niets op vooruitgaan, 
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BESLUIT: 
de taakstelling '(gefaseerd) terugverdienen maatregelen voor armoedebeleid' op blz. 61 in de 
voortgangsrapportage 2014 te schappen.” 
 

Mevrouw Witteveen merkt op dat in de raadscommissie veel vragen over de 
voortgangsrapportage zijn gesteld en beantwoord. Wat de ChristenUnie betreft zijn twee 
zaken blijven hangen: het minimabeleid en het accommodatiebeleid. De wethouder zei in de 
commissie dat het geen lijk uit de kast was, maar dat de gemeente veel accommodaties 
heeft en dat het om veel geld gaat. De fractie is, naast de transities die vormgegeven moeten 
worden, benieuwd naar de invulling van deze twee beleidsstukken. 
De ChristenUnie ondersteunt de vraag van de VVD over eenzelfde voortgang van deze 
voortgangsrapportage en het tussentijds informeren bij grote veranderingen. Dat lijkt de 
fractie een heel goede zaak. 
De fractie wenst het college zegen toe bij het vormgeven van het beleid. 
De heer Zomerman stelt dat deze 1e voortgangsrapportage een stand van zaken biedt over 
de eerste acht maanden van 2014. Het is voor de raad een eerste moment om te kijken of 
men op de goede weg is voor het jaar 2014. Gaat de raad bereiken wat hij wil bereiken? Wat 
gaat goed? Waarop moet extra aandacht worden gevestigd om de doelen die gesteld zijn 
toch te behalen? 
Het CDA vindt dat in de voortgangsrapportage veel wordt geschreven over wat Dronten de 
komende jaren gaat doen. Hoort dat thuis in een voortgangsrapportage? Volgens de fractie 
hoort dit thuis in de begroting of de kadernota.  
Verder worden er keuzes voorgelegd waarover de raad op een later tijdstip kan besluiten. 
Bijvoorbeeld over de WKR (werkkostenregeling). De raad besluit nu een voorziening in te 
stellen en straks is die wellicht niet nodig. Daaraan kan bij de opstelling van de jaarrekening 
verder invulling worden gegeven, het college had nu kunnen volstaan met een melding. 
Wat het CDA betreft mag de rapportage ook wat minder financieel gericht zijn en wat meer 
taakgericht. Welke taken zijn afgesproken en met welke taken loopt het niet goed? Dat hoeft 
niet altijd een financiële component te zijn, het kan ook budgetneutraal zijn. Hoe het 
bijvoorbeeld gaat met de verkoop van het aantal hectares, mist de fractie.  
De voortgangsrapportage noemt een aantal keren vertraging van de ICT. De VVD en D66 
hebben daar ook aandacht aan besteed. Een stabiele ICT is heel belangrijk. Te lezen is dat 
dit veel tijd en moeite kost. Het CDA hoopt dat het proces heel snel weer beter gaat lopen, 
dat het college daadkrachtig is en dat de gemeente een stabiele ICT-omgeving krijgt waarbij 
men tegen weinig problemen aanloopt. De fractie hoopt ook dat de grootste problemen 
inmiddels zijn opgelost en de benodigde systemen snel kunnen worden geïmplementeerd. 
In de commissie is aandacht gevraagd voor de aanbesteding van zonnepanelen. Gezegd is 
dat hier een kans gemist is om de Dronter ondernemers erbij te betrekken. Dronten wil een 
aantrekkelijke gemeente zijn voor ondernemers. Daarbij moet ze ook denken aan de eigen 
ondernemers. Regelmatig hoort het CDA opmerkingen van ondernemers dat zij niet of te 
weinig worden betrokken bij aanbestedingen, vooral als het gaat om niet-Europese, 
onderhandse aanbestedingen. Dat vindt de fractie jammer. Het CDA roept het college en de 
ambtenaren op om hier in de breedte aandacht voor te hebben, zodat ondernemers 
minimaal worden uitgenodigd om voor projecten in te schrijven.  
Vanmiddag is de vraag van de factie over vroegsignalering en dienstverlening bij financiële 
problemen in het MKB beantwoord. Armoede bij ondernemers is moeilijk zichtbaar voor de 
gemeente. Het CDA is blij met de extra aandacht die deze groep krijgt, onder andere door - 
MKB Doorstart. Een mooi preventief project, waarbij het eerder signaleren van problemen 
een grotere kans geeft op overleven voor de ondernemer. Dat heeft minder faillissementen 
tot gevolg, behoud van werkgelegenheid en een verminderd beroep op de bijstand.  
In de commissie is ook gesproken over het armoedebeleid. Het CDA hoort graag van de 
wethouder wanneer de raad voorstellen rond dit thema kan verwachten. De fractie zal de 
voorstellen van het college op inhoud en effecten beoordelen. Ze gaat ervan uit dat het 
budget daadwerkelijk aan armoedebestrijding wordt besteed en ze benadrukt dat als blijkt 
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dat de terugverdieneffecten tegenvallen, dit niet ten koste van de doelgroep mag gaan. 
Daarom heeft het CDA het door de PvdA ingediende amendement meeondertekend. 
Dan het proces. De volgende keer ziet de fractie graag, zoals de raad van Dronten het 
gewend is, eerst een voorstel rond armoedebeleid met daarbij een financiële onderbouwing. 
Dan kan de raad een afweging maken. In plaats van zoals nu een financiële verwerking in 
een voortgangsrapportage, wat meer toekomstgericht is en niet de stand van zaken voor 
2014 laat zien.  
Over het algemeen is het CDA tevreden met de gepresenteerde cijfers. De fractie is blij dat 
de raad de zaken zo ingezet heeft als in het voorjaar afgesproken is, zodat Dronten nu niet 
voor de grote uitdagingen waarvoor collega-gemeenten wel staan. Het college en de raad 
hebben zich hier heel erg voor ingespannen.  
De heer Hermus geeft aan dat Leefbaar Dronten na het doornemen van deze rapportage de 
conclusie heeft getrokken dat de voornemens die in de begroting 2014 zijn gesteld nog 
steeds goed op schema lopen. Het levert een wat beter financieel beeld op dan eerst is 
geschetst in de Kadernota 2015. Al met al is er bij de fractie tevredenheid over het gevoerde 
financiële beleid. 
Een voortgangsverslag als deze is een beleidsarm document en wat Leefbaar Dronten 
betreft niet bedoeld voor brede beschouwingen, maar de fractie wil op dit moment alvast een 
beetje de richting aangeven waaraan zij denkt als het gaat over de ontwikkelingen binnen 
onze gemeentegrenzen.  
Leefbaar Dronten heeft bijvoorbeeld, ondanks het feit dat de gemeente de financiën onder 
controle heeft, nog steeds zorgen over de toekomstige economische ontwikkeling van onze 
gemeente. We hebben het met Prinsjesdag gehoord: de economie gaat beter, de 
werkgelegenheid neemt toe, de huizenprijzen herstellen zich, de consumentenbestedingen 
nemen toe en de orderportefeuilles van bedrijven zijn wat beter gevuld. Allemaal signalen dat 
we met ons allen uit het dal klimmen. Maar in de economische bespiegelingen rondom 
Prinsjesdag zijn er ook deskundigen die voorspelden dat de economische groei voorlopig 
mondjesmaat zal zijn. Ook gemeenten werden gewaarschuwd dat de huidige economische 
ontwikkelingen nog geen aanleiding kunnen zijn tot grote ontwikkelingen in bijvoorbeeld de 
woningbouw. 
De verwachting van Leefbaar Dronten is dat het nog een aantal jaren kan duren voordat het 
herstel ook in Dronten goed merkbaar wordt. Maar in Dronten hebben we al een heel goed 
voorzieningenniveau, dat naar de mening van de fractie intensiever gebruikt moet worden. 
We zullen in Dronten al onze inventiviteit moeten gebruiken om de concurrentie met onze 
omliggende gemeenten in ons voordeel om te buigen. De fractie onderstreept nog steeds de 
doelstellingen van de Sociaal Economische Agenda, maar wellicht zijn er aanvullende 
mogelijkheden om Dronten verder te ontwikkelen. Leefbaar Dronten wil hierin actief 
meedenken, omdat ze er van overtuigd is dat economische ontwikkeling gewoon nodig is om 
de vragen op alle terreinen, ook die van de sociaal-maatschappelijke vraagstukken, bij te 
kunnen houden. 
Binnen de fractie wordt wel eens gezegd: “We moeten met de gehele gemeentelijke 
organisatie een stip op de horizon zetten waar we over 25 jaar willen zijn. Bij alles wat we 
doen en in ieder groot en klein hoekje en gaatje in die organisatie, moeten we naar die stip 
kijken en alles op alles te zetten om die stip te bereiken.” 
Leefbaar Dronten is dus akkoord met het voortgangsverslag en het voorstel om het saldo in 
de algemene reserve vrij aanwendbaar te storten. Met het oog op het voorzichtige optimisme 
en de daaruit voortvloeiende mogelijkheden vindt de fractie het van belang een heel goede 
post algemene reserve vrij aanwendbaar te hebben. 
Leefbaar Dronten ondersteunt de opmerking van de VVD om de voortgangsrapportage in 
hetzelfde format voort te zetten. 
Wethouder Amerongen antwoordt dat het college het belang van goede ICT onderkent. Het 
college gaat voor een goede en efficiënte ICT die ten dienst staat aan een goede 
bedrijfsvoering. Maar soms gaat het niet helemaal zoals het zou moeten gaan, dat was te 
zien bij de migratie. Dat betekent niet dat het college meer geld uit de algemene middelen wil 
inzetten, eerst wordt binnen de ICT-budgetten gekeken of daarvoor geld te vinden is. Dat 
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geld is gevonden door eenmalig voor 2014 de voorziening aanbesteding in te zetten voor die 
extra kosten voor de migratie.  
Opgemerkt is dat ICT ook moet bijdragen aan de taakstelling in de bedrijfsvoering. Het 
college zal ook dat element in de gaten houden. Dat gaat zoals het zou moeten gaan.  
D66 vroeg of het een spanningsveld was of een uitdaging. Voor wethouder Van Amerongen 
is het nog steeds een positieve uitdaging, de zaak staat goed op de rails en het college 
hoopt dat voor de toekomst ook zo te houden.  
Verschillende fracties vroegen het format van deze voortgangsrapportage voort te zetten in 
volgende rapportages en daarin ook de voortgang te melden. Het college is nu bezig met de 
2e voortgangsrapportage die in november/december in commissie en raad behandeld zal 
worden. Daarbij wordt rekening gehouden met deze vraag, daarin zal gerapporteerd worden 
over de voortgang van de projecten die in de 1e rapportage benoemd zijn.  
De ChristenUnie ziet graag het accommodatiebeleid. Het college heeft al enkele keren met 
de raad gedeeld dat er een meerjarenplan opgesteld moet worden. De organisatie is daar nu 
druk mee bezig. Het college hoopt dit beleid in het eerste kwartaal 2015 aan de raad te 
kunnen aanbieden. Daarin zullen uitdagingen zitten voor zowel het college als de raad. De 
gemeente heeft heel veel a fonds perdu geïnvesteerd, met eenmalig geld voorzieningen 
betaald. Daar is niet voor gespaard of op afgeschreven. De uitdaging is dit nu op een goede, 
wellicht creatieve, manier in de begroting van de komende jaren op te nemen. 
Het CDA zei dat een voortgangsrapportage moet gaan over het huidige jaar en niet over de 
toekomst. Wethouder Van Amerongen reageert dat een aantal zaken in deze rapportage wel 
consequenties heeft voor de komende jaren. Het lijkt het college terecht dat ook te melden 
en mee te nemen in deze voortgangsrapportage.  
De gemeente Dronten is financieel, ook qua planning en control, op de goede weg. Dat klopt, 
vooral omdat het college het financieel meerjarenperspectief het hele jaar door goed in de 
gaten houdt en dat deelt met de raad. Bij collega-gemeenten ziet de wethouder dat wel eens 
anders en die zitten nu met de handen in het haar om de begroting 2015 sluitend te krijgen 
met bezuinigingen die ze nog in gang moeten zetten. Die slag heeft Dronten al gemaakt, 
zeker als de raad straks de begroting 2015 vaststelt en er tot 2017 een sluitende begroting 
is. En wellicht zelfs tot 2018, kijkend naar de cijfers van de septembercirculaire.  
In de commissie heeft wethouder Van Amerongen al excuses aangeboden voor het feit dat 
bij de aanbesteding van de zonnepanelen geen rekening is gehouden met aanbieders uit 
Dronten. Hij heeft dat neergelegd bij de voorzitter van de OVDD. De indruk mag niet zijn dat 
het structureel misgaat bij aanbestedingen, hij kan ook voorbeelden noemen waarbij het heel 
goed is gegaan, bijvoorbeeld bij schilderwerk, straatwerk, openbaar groen, aannemingswerk.  
De afspraak is dat het college bij de laatste rapportage van een jaar heel specifiek ingaat op 
het grondbedrijf; met betrekking tot bijstelling van exploitaties, verkopen van aantal hectares 
grond, aantal uitgegeven grond voor woningbouw, nieuwbouw, voorzieningen die getroffen 
moeten worden, in de aanloop naar de jaarrekening en Perspectiefnota 2015. Die informatie 
krijgt de raad dus bij de 2e voortgangsrapportage. Het is niet zo dat het college helemaal 
niets te melden heeft. In de voorliggende rapportage wordt iets gemeld over de uitbouw van 
het congrescentrum van de Jehovah’s Getuigen in Swifterbant, verder ook iets over de 
verkoop van 25 hectares aan SBA voor het plaatsen van bungalows op het Ellerveld en nog 
iets over het aantal woningen dat in de markt weggezet is.  
Wethouder Bleeker hoorde de SP zeggen dat het zeer doet. De SP kan ervan overtuigd zijn 
dat dit ook zo is bij het college. Het positieve is dat deze mensen goed in beeld zijn. De 
insteek van het college en de consulent bij sociale activering is het opheffen van een 
belemmering en het versterken van persoonlijke competenties. Geprobeerd wordt deze 
mensen in hun eigen kracht te zetten. We zitten nu in een heel vervelende overgangsfase. 
Het moet eerst 1 januari 2015 worden. Het heeft te maken met contracten die worden 
beëindigd, met indicaties die vervallen, mensen die onzeker zijn, de werkplek bij IMpact die 
onzeker is. Geprobeerd wordt deze mensen vast te houden, erbij te houden en waar 
mogelijk te helpen. Ze melden zich ook op het moment dat ze zich tekortgedaan voelen. 
De heer Den Boer interrumpeert dat hij uit de gesprekken die hij met de mensen van IMpact 
heeft gevoerd begrepen heeft dat bij de mensen die een bepaalde loonwaarde hebben (een 
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X-percentage) gewerkt zou worden met loonkostensubsidie. En als iemand te veel 
loonwaarde heeft, is hij te waardevol voor IMpact en moet hij eruit, moet hij terug naar een 
baan. Nu wordt geantwoord dat voor 43 klanten geldt dat zij nog kunnen groeien naar sociale 
activering zonder arbeidsmarktperspectief. Als dit letterlijk zo is, komen deze mensen nooit 
meer aan een baan. Of vergist hij zich? Wat is hier bedoeld? 
De voorzitter reageert dat dit debat in de raadscommissie gevoerd had moeten worden. 
Wethouder Bleeker maakt excuses dat hij er in de commissie wellicht onvoldoende op 
ingegaan is. Hij is het ermee eens dat, zoals de heer Den boer het voorleest, het inderdaad 
vreemd over komt. Hij wil de uitleg graag schriftelijk aanreiken. Misschien is het anders 
bedoeld dan zoals het er staat.  
De VVD vroeg het college de raad tussentijds op de hoogte te houden over de luchthaven 
Lelystad. Wethouder Bleeker antwoordt dat de raad daar zeker van kan zijn. Zodra het 
dossier compleet is, zal het college dat in ieder geval aan de raad ter hand stellen. 
Het CDA noemde vroegsignalering. De gemeente Dronten is daar actief mee. Wethouder 
Bleeker heeft de Sociaal Economische Agenda al eens vertaald in “Samen en Allemaal”, dat 
dekt goed de lading, namelijk iedereen betrekken, zowel het bedrijfsleven als de overheid om 
zoveel mogelijk mensen aan de slag te hebben en te houden. Op 29 september ’s avonds is 
Dronten, vanuit de poot Ondernemersacademie, gastheer in De Meerpaal voor MKB 
Doorstart. Het lokale bedrijfsleven is uitgenodigd voor die bijeenkomst, maar ook alle 
ondersteunende bedrijven. Raadsleden zijn van harte uitgenodigd om aan te schuiven en 
mee te luisteren.  
Het college heeft er heel bewust voor gekozen de Participatiewet te koppelen aan 
Economische Zaken. Overal waar er een kans is, waar ondernemers of zakenvrouwen bij 
elkaar komen, ’s morgens vroeg of ’s avonds laat, is hij aanwezig om te promoten dat de 
gemeente het bedrijfsleven heel hard nodig heeft. De gemeente Dronten wil graag de 
aanjager, katalysator zijn, maar Flevoland heeft wel een opgave, namelijk 400 mensen extra 
plaatsen in 2015 en 2016. Gisteren heeft deze regio, als eerste in Nederland, in Almere een 
Europese subsidieaanvraag getekend met de betrokken gemeenten. Het mooiste zou zijn als 
die subsidie van ruim € 2 miljoen deze kant op komt, om te verdelen onder de vijf 
aangesloten gemeenten.  
Wethouder Van Bergen bedankt voor de waarderende woorden van de heer Rosing voor de 
inspanning die het college zich getroost in het sociaal domein, in het bijzonder de transities, 
en voor de positieve verwachtingen voor de toekomst die hij uitsprak.  
De SP refereerde aan een onlangs verschenen ranglijst van rijke landen, waar Nederland op 
de 4e plaats prijkt. Volgens de wethouder ging het niet om een gemiddeld inkomen, maar om 
een gemiddeld vermogen van € 70.000,00. Nederland is inderdaad een rijk land, veel 
mensen hebben het goed, maar helaas is er ook een groep mensen die het wat minder en 
soms ronduit slecht heeft. Dat is een van de redenen waarom het college van ganser harte 
de extra gelden die de gemeente ontvangt voor het minimabeleid ook daarvoor wil inzetten. 
Niet door het geld naar die mensen te brengen, maar om ze in een meer kansrijke positie te 
brengen. De inzet van het college is daarop gericht.  
Het college is blij met het amendement, dat een ondersteuning is voor de gekozen richting in 
het armoedebeleid. De tekst van het besluit van het amendement, dat indien de taakstelling 
niet gerealiseerd wordt dit leidt tot een nieuwe algemene taakstelling, sluit geheel aan bij hoe 
het college erin staat. Als de taakstelling niet gehaald wordt, gaat dit niet ten koste van de 
doelgroep voor wie het beleid bedoeld is, maar komt het college naar de raad terug voor een 
algemene heroverweging van de inzet of de invulling. Waarbij de invulling van de taakstelling 
wel voorop blijft staan.  
GroenLinks sprak uit dat het geld niet voor de doelgroep wordt besteed. Wethouder Van 
Bergen antwoordt dat de insteek is die € 105.00,00 de komende jaren helemaal te besteden 
aan de doelgroep. In de commissie heeft hij uitgelegd dat het college verwacht dat de 
opbrengst is dat mensen daarmee vooruit worden geholpen, waardoor er minder uitgaven 
zullen zijn. Daarvoor is naast de volledige inzet ook een financiële taakstelling opgelegd. Als 
de taakstelling niet gehaald wordt, komt het college bij de raad terug. 
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Het CDA vroeg naar de planning. Wethouder Van Bergen geeft aan dat het college eind 1e, 
begin 2e kwartaal 2015 met een voorstel naar de raad komt. 
Het amendement dat is ingediend door de PvdA, en meeondertekend is door vijf andere 
partijen, beveelt het college van harte aan. Het amendement van GroenLinks ontraadt het 
college. 
Tweede termijn 
De heer Bongers kan zich voorstellen dat het verstandig is als de gemeente wat verdergaat 
in investeren in ICT, zij in arbeid of in geld, als daarmee de efficiency van de beoogde 
resultaten verbeterd wordt. Uiteindelijk willen raad en college op de centen letten, maar soms 
moet je iets meer betalen om iets beters terug te krijgen. 
De heer Den Boer spreekt waardering uit voor de voortgangsrapportage.  
Hij bedankt voor de toezegging van de wethouder schriftelijk uitleg te geven over de tekst. 
De twee partijen die het amendement niet meeondertekend hebben (GroenLinks en D66), wil 
hij uitnodigen daar alsnog mee in te stemmen. Dan is er een raadsbreed gesteund 
amendement betreffende het armoedebeleid.  
De heer Rosing is blij dat het college het amendement van de zes partijen omarmt. De VVD 
vindt dat het amendement van GroenLinks te ver gaat. Hij ondersteunt de oproep van de 
heer Den Boer.  
Mevrouw Stoop sluit daarbij aan. De PvdA is heel blij dat het de afgelopen week is gelukt zo 
veel uiteenlopende partijen, uiterst links en rechts, bij elkaar te krijgen om dit amendement 
samen te formuleren. 
De heer Vermast vindt dit een geval van de huid van de beer verkopen voordat die 
geschoten is. Het college komt met voorstellen op het gebied van armoedebeleid en wil het 
geld dat beschikbaar komt vanuit de rijksoverheid volledig voor die doelgroep inzetten. 
Tegelijkertijd wordt alvast voorgesorteerd op plannen die er nog niet zijn. Op basis daarvan 
wordt alvast een taakstelling ingeboekt. Wat GroenLinks betreft is dat echt de verkeerde 
volgorde. Als het college met een goed plan komt, beoordeelt GroenLinks wel of die 
taakstelling realistisch is of niet. Dat is de goede volgorde der dingen. 
Het CDA zei dat de fractie eerst goede plannen wil voor armoedebestrijding en daarna een 
financiële vertaling. Dat is exact wat GroenLinks voorstelt. Daarom stelt de fractie voor deze 
bezuiniging uit de plannen te halen.  
Het besluit van het amendement ingediend door de PvdA, is wat GroenLinks betreft prima. 
Namelijk dat op het moment dat het college, boven op de bezuiniging die nu al wordt 
ingeboekt, nog steeds niet uitkomt met het geld terugkomt voor een raadsbesluit. Om die 
reden zal GroenLinks dat amendement steunen. De fractie handhaaft haar amendement. 
Mevrouw Witteveen hoorde wethouder Van Amerongen zeggen dat er uitdagingen zullen 
zitten in het accommodatiebeleid. Betekent dit ook een nieuwe taakstelling? Dat zou een 
extra uitdaging zijn.  
Mag de ChristenUnie uit de opmerking van de wethouder over 2018 opmaken dat de 
toekomst gunstiger lijkt dan gedacht werd?  
De fractie is blij met de steun van GroenLinks voor het amendement.  
Mevrouw Witteveen is heel nieuwsgierig naar dat uiterst links en recht van mevrouw Stoop. 
De heer Zomerman merkt op dat het bij het merendeel van de aanbestedingen goed gaat, 
maar dat de gemeente wel scherp moet blijven en erop moet letten dat ze de Dronter 
ondernemers erbij betrekt.  
Als de raad nu problemen signaleert en die zijn straks opgelost, kan het college met een kort 
statement in de 2e rapportage weergeven dat het voor elkaar is. Dat hoeft niet heel 
uitgebreid. Het CDA vraagt in de voortgangsrapportage een stand van zaken. Wat gaat 
goed, wat gaat niet goed, wat zijn de problemen? 
Wethouder Van Amerongen antwoordt de ChristenUnie dat het erop lijkt dat de 
septembercirculaire vanaf 2016 positief uitpakt voor Dronten. Het is niet zo dat de gemeente 
gelijk helemaal uit de zorgen is voor 2018 en 2019, maar een stukje van die financiële zorg 
zal waarschijnlijk wel weggenomen worden. 
Het accommodatiebeleid is een uitdaging. Hij wil nog niet zover gaan te zeggen dat een 
extra voor bezuinigd moet worden. Zoals de heer Den Boer zei, heeft Dronten een goede 
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reservepositie. Wellicht kan een deel van die financiële uitkomst daaruit gedekt worden. 
Maar het blijft een uitdaging het accommodatiebeleid ook financieel sluitend in de begroting 
te krijgen voor de komende jaren. 
De heer Klopman verzoekt de voorzitter de vergadering te schorsen om te kijken of het een 
raadsbreed gesteund amendement kan zijn. 
De voorzitter schorst de vergadering. 
 
De voorzitter heropent de vergadering. 
De heer Klopman vraagt de heer Bongers aan te geven of D66 bereid is mee te gaan met 
het amendement. 
De heer Bongers geeft aan dat D66 na ampele overwegingen meegaat met het 
amendement ingediend door de PvdA. De fractie wil toevoegen wat de reden is waarom ze 
in eerste instantie niet voor dit amendement was. Armoede is een containerbegrip. Wat is 
armoede? Wat zijn plannen? De heer Zomerman koppelde in zijn betoog armoede aan de 
bijstand. De heer Den Boer noemde een inkomen van gemiddeld € 70.000,0. Dan ben je al 
gauw arm. Uiteraard wil D66 alles doen om armoede in deze gemeente te voorkomen. Maar 
als je ziet dat iets heel erg misgaat, waarom moet je er dan nog over praten of het misgaat. 
D66 gaat mee met het amendement, met het uitdrukkelijke verzoek dat er een definitie komt 
van armoede en armoedebeleid, zodat iedereen weet waar hij/zij staat. 
D66 heeft op dit punt meer dan voldoende vertrouwen in het college. Kijkend naar de 
financiën kan de heer Bongers geen enkele reden bedenken waarom het slecht zou aflopen. 
De voorzitter brengt het amendement van GroenLinks in stemming. Hij constateert dat de 
fractie GroenLinks voor is en de overige fracties tegen. Daarmee is het amendement 
verworpen. 
Hij stelt vast dat de raad unaniem instemt met het amendement ingediend door de PvdA en 
meeondertekend door CDA, VVD, SP, Leefbaar Dronten en ChristenUnie en dat de raad, 
met inachtneming van het amendement unaniem instemt met het voorstel. 
 
6b Handhavingsbeleid Drank- en Horecawet 2014-2018 
Mevrouw Van der Meulen merkt op dat in dit beleid het accent met name ligt op het grote 
gezondheidsrisico dat jongeren onder de 18 jaar lopen wanneer zij te veel drinken. Uiteraard 
ondersteunt de PvdA dit beleid van harte.  
Het handhavingsbeleid richt zich echter ook op andere doelgroepen, zoals jonge 
adolescenten tussen de 28 en 24 jaar, volwassenen, ouderen en de sociale verslavingszorg. 
Daarom is de overweging voor de PvdA geen goede vertaling van het beleidsstuk dat 
voorligt. De fractie stelt geen inhoudelijke verandering van het plan voor en het voorstel van 
de fractie heeft ook geen financiële consequenties. Ze wil wel meer recht doen aan het 
beleidsplan. Daarom dient de PvdA een amendement in voor het wijzigen van de overweging 
in het besluit:  
 

“De raad van de gemeente Dronten, in vergadering bijeen op 25 september 2014, 
gelezen het voorstel van het college van B&W, No. B14.001114, agendapunt 6b, 
Handhavingsbeleid Drank- en Horecabeleid 2014-2018  
overwegende dat: 

 de genoemde overwegingen voorbijgaan aan het feit dat het beleidsplan meer 
doelgroepen benoemt dan slechts de doelgroep 18-; 

 de genoemde overwegingen niet helder geformuleerd zijn; 
is van mening dat: 

 preventie en bestrijding van eventuele problemen ten gevolge van alcoholgebruik onder 
alle doelgroepen belangrijk is; 

 overwegingen van de raad zorgvuldig geformuleerd en vastgesteld dienen te worden; 
BESLUIT: 
De overweging in het besluit: 
‘overwegende dat het vaststellen door de raad, van een handhavingbeleid met daarin ook 
opgenomen een preventieplan en planning is verplicht op grond van de Drank- en Horecawet 
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en dat een vastgesteld Handhavingbeleid Drank- en Horecawet 2014-2018 een voor alle 
betrokken partijen helder inzicht in het voorkomen en de aanpak van eventuele problemen 
ten gevolge van het consumeren van alcohol door mensen jonger dan 18 jaar en van 
verstoring van de openbare orde. ‘ 
 

Te wijzigen in: 
‘overwegende dat het door de raad vaststellen van een handhavingsbeleid met daarin ook 
opgenomen een preventieplan en planning verplicht is op grond van de Drank- en Horecawet 
en dat een vastgesteld handhavingsbeleid Drank- en Horecawet 2014-2018 voor alle 
betrokken partijen een helder inzicht verschaft in de preventie en aanpak van eventuele 
problemen ten gevolge van alcoholconsumptie en daaraan gerelateerde verstoringen van de 
openbare orde met het accent op jongeren onder de 18 jaar.’ 
 

De voorzitter geeft aan dat het college geen moeite heeft met dit amendement. 
De heer Oosterveld stelt dat de gemeente met dit stuk een nieuwe fase ingaat.  
Bij excessen kan opgetreden worden, is gezegd in de commissie. Tot verbazing van de 
ChristenUnie ontving ze pal na de commissievergadering het volgende bericht: “De 
Nederlandse narcoticahandel concentreerde zich in de eerste helft van 2014 opvallend 
genoeg in hoge mate in de gemeente Dronten. Daar vond relatief gezien de meeste 
drugshandel van ons land plaats, zo blijkt uit actuele politiecijfers.” De relatie wordt vooral 
gelegd met Defqon. De bezetting om dit soort zaken op te pakken is marginaal.  
De ChristenUnie vindt het amendement van de PvdA een zoekplaatje, het is moeilijk de 
verschillen te ontdekken en geen verduidelijking van de tekst.  
De fractie wenst het college veel succes met dit beleidsplan en hoopt dat de gemeente 
prachtige stappen kan zetten in de samenwerking met de gemeenten Noordoostpolder en 
Urk. 
De heer Vermast geeft aan dat GroenLinks blij is dat er nu een duidelijk handhavingsbeleid 
drank en horeca ligt.  
Het amendement van de PvdA is GroenLinks uit het hart gegrepen, de heer Vermast had het 
niet beter kunnen formuleren. De ChristenUnie ziet kennelijk niet heel veel schil tussen de 
oorspronkelijke tekst en de voorgestelde tekstwijziging, maar het gaat er natuurlijk om dat 
drankproblemen zich niet enkel en alleen concentreren op jongeren, maar in alle 
leeftijdsgroepen in de samenleving kunnen plaatsvinden.  
De heer Lap stelt dat het CDA in januari, tijdens het bespreken van de gezondheidsnota, 
samen met de ChristenUnie een motie heeft ingediend, waarbij ze het alcoholmisbruik onder 
meer groepen burgers dan alleen jongeren van -18 voor het voetlicht brachten. Deze motie 
werd gesteund door GroenLinks, maar heeft het toen helaas niet gehaald. Nu spreekt de 
raad in verband met het handhavingsbeleid weer over alcoholmisbruik. Het CDA kan 
instemmen met dit beleid. Een speerpunt is de groep -18. Die wens had het CDA in januari al 
uitgesproken. Het CDA ondersteunt het amendement, het doet meer recht aan het 
beleidsplan omdat alcoholmisbruik niet wenselijk is onder alle bevolkingsgroepen. 
Mevrouw Hillebregt brengt in dat D66dit handhavingsbeleid een wat ongelukkig stuk vindt. 
De toezichtstrategie is te straf. Daarnaast staan er een aantal aannames in. D66 heeft daar 
vragen over gesteld en bevestigd is dat het aannames waren. Tot slot zijn er cijfers gebruikt 
uit 2012, onder andere van de GGD. Kort voor de commissiebehandeling zijn de uitkomsten 
van de campagne NIX18 bekend geworden. Het meest opvallende punt was dat landelijk te 
zien was dat het alcoholgebruik onder de groep -16 wel meeviel, maar dat het alcoholgebruik 
bij de groep 16+ fors is. Uiteraard zijn dit landelijke conclusies, maar ze zijn niet 
meegenomen in dit stuk.  
D66 ervaart de toezichtstrategie als regeldruk voor de ondernemers. Is enige ruimte en 
initiatief bij de ondernemer niet mogelijk? De fractie denkt aan een platform, delen van best 
practices, e.d.  
In het beleid staat dat als de ondernemer zich houdt aan de voorschriften, hij beloond wordt 
met minder controles. Het lijkt de fractie logisch dat de gemeente inzet daar waar er 
problemen zijn. Dat belonen noemen, vindt D66 betuttelend.  
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Een goede toezichtstrategie houdt in dit geval ook in dat de gemeente zorgt dat de 
doelgroep -18 in supermarkten geen alcohol kan kopen. Dat betekent ook dat die jongeren 
uit het zicht verdwijnen. D66 vindt dat daar te weinig aandacht voor is.  
Al met al ondersteunt D66 dit handhavingsbeleid niet, de fractie zal tegenstemmen. 
De heer Vermast hoort D66 stevige kritiek uiten op dit stuk en aangeven dat de fractie tegen 
zal stemmen. Waarom is D66 niet met amendementen gekomen om het stuk beter te 
maken? Dat is veel constructiever dan alleen maar tegen zijn. 
Mevrouw Hillebregt reageert dat de fractie daarover gesproken heeft, maar de conclusie 
was dat er geen amendement tegen aan kan. Dat er dan te veel amendementen nodig 
waren. Daarom kiest D66 ervoor tegen te stemmen. 
De heer Den Boer merkt op dat Amsterdam zijn wallen heeft en Dronten Lowlands en 
Defqon. Dan kan het zo zijn dat je ten aanzien van drugsgebruik hoog scoort in het landelijk 
gemiddelde. In de rondleiding die de raadsleden gekregen hebben backstage bij Lowlands 
was hij zwaar onder de indruk van het preventiebeleid op het gebied van alcohol, van de 
politie-inzet en van de wijze waarop gehandhaafd werd. Dat valt formeel ook onder de 
verantwoordelijkheid van dit college en deze raad. Hij heeft er alle vertrouwen in dat ook dit 
stukje prima uit de verf gaat komen. 
De heer Rosing brengt in dat de VVD vooral heeft gekeken hoe de jeugd van Dronten 
beschermd kan worden voor overmatig drankgebruik. Daarom steunt de fractie dit beleid. 
Jammer dat er vanuit D66 geen amendement ligt. Op een paar onderdelen had dit goed 
gepast. De VVD vindt dit beleid te belangrijk om tegen de stemmen, het moet goed worden 
neergezet, vooral het accent op de groep -18, dat wordt aangebracht met het amendement 
van de PvdA. In de toekomst zal de VVD wat scherper kijken of de elementen, die wel 
benoemd zijn door D66 maar helaas niet in een amendement zijn gegoten, er uitgehaald 
worden. Bij een update van dit beleid zal de fractie daar zeker rekening mee houden. De 
VVD stemt in met het voorstel en ze steunt het amendement van de PvdA. 
De heer J.N. Ammerlaan heeft met enige verbazing naar D66 geluisterd, die spreekt over 
betutteling van de ondernemers. Hij is zelf werkzaam in een onderneming en heeft te maken 
met jongeren van -18. De ontwikkeling onder de 16 geen alcohol, leidde dat tot de nodige 
problemen. Dankzij de regels die de gemeente had, is dat tot een goed einde gebracht. Hij 
kan zich niet voorstellen dat de ondernemers het ook zo voelen. 
Nu komt het accent te leggen op de groep -18. De jeugd gaat steeds beter in op de regels, 
de problemen zijn veel minder dan Leefbaar Dronten verwacht had. Er is goed overleg 
tussen de diverse partijen.  
Leefbaar Dronten stemt in met het voorstel en met het amendement. 
De voorzitter bedankt voor de brede steun voor het voorstel. 
Het persbericht waaraan de heer Oosterveld refereert, kwalificeert hij als totale onzin en 
waanzin. Er zijn misschien mensen die er belang bij hebben dat de wereld in te zenden.  
Terecht wijst de heer Den Boer naar Lowlands en Defqon. Deze evenementen hebben enige 
invloed op de cijfers van Dronten. Er is geen evenement in Nederland waar geen 
verdovende middelen worden gebruikt. In de driehoek Openbaar Ministerie, politie en 
gemeente worden altijd heel goede afspraken gemaakt over waar het accent gelegd zal 
worden. Meestal ligt dat niet op de gebruikers, maar op de handelaren, de dealers op het 
evenemententerrein en daarbuiten. 
De voorzitter wijst erop dat er ook Kamervragen zijn gesteld die erop zien of de “wasstraat” 
wel legaal is. Als mensen worden aan gehouden, voorgeleid en straf opgelegd krijgen, moet 
daar dan geen advocaat bij zijn, is gevraagd. De antwoorden van de minister zijn interessant 
en zullen binnenkort openbaar zijn. De voorzitter kan nu al zeggen dat wat Dronten doet op 
Lowlands en op allerlei andere festivals volstrekt binnen de regels van de wet is.  
De voorzitter begrijpt D66 niet. Hij stelt voor terug te gaan naar de werkelijkheid die in deze 
nota is vastgelegd. Het gaat om 0,2 fte die Dronten samen met Urk en Noordoostpolder op 
dit, naar het oordeel van alle fracties zo belangrijke beleidsonderdeel, inzet. Dan kan toch 
niet gezegd worden dat de regeldruk zo enorm opgevoerd wordt. Wat het college voorstelt, is 
goed doorgesproken met de horecaondernemers zelf. Zij steunen dit beleid. Gelukkig heeft 
Dronten horecaondernemers die zich sterk maken voor een veilig uitgangsklimaat. Daar 
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willen ondernemers en gemeente samen naartoe. Geen fatsoenlijke horecaondernemer zit te 
wachten op problemen. Dat geeft alleen maar een slechte naam. De ondernemers zullen dit 
beleid ervaren als steun van een overheid die zich, binnen de grenzen die er zijn, daarvoor 
sterk wil maken. Samen met de ondernemers, de vrijwilligers, de politie, enz. en ook met 
heel veel jongelui en met heel veel ouders die de overheid vragen hun een steuntje in de rug 
te geven. 
Tweede termijn 
Mevrouw Hillebregt merkt op dat de voorzitter begint met een stukje bagatellisering door te 
zeggen dat het slechts gaat om 0,2 fte. Ze wijst erop dat het inderdaad slechts gaat om 0,2 
fte, maar het gaat wel om alcoholgebruik en -misbruik, om -18 en 18+, om openbare orde en 
volksgezondheid. Dus wel degelijk iets om iets van te vinden.  
D66 is het met de burgermeester eens, het doel is je samen sterker maken voor een veilig 
horecaklimaat.  
Inderdaad zijn heel veel ondernemers geholpen met de regelgeving, maar een ondernemer 
heeft ook zijn eigen verantwoordelijkheid. Daar doelt D66 op. Een ondernemer kan zijn eigen 
verantwoordelijkheid nemen en heeft regels, toezicht en handhaving nodig. Helemaal op dit 
onderwerp. Er zijn voldoende ondernemers die hun verantwoordelijkheid kunnen pakken en 
het daarmee met minder regels af kunnen. In essentie is met dit handhavingsbeleid een stap 
gemaakt en D66 kan die ook volgen. Maar op bepaalde vlakken vindt D66 het onvoldoende.  
Wat niet helpt is de wat vreemde behandeling in de commissie. D66 had graag meer de 
discussie gevoerd en de raad al wat meer een kijkje willen geven van waar D66 staat. D66 
had niet verwacht dat er überhaupt partijen waren die de fractie in dezen zouden kunnen 
volgen. Op het moment dat dit beleid opnieuw voorligt, zal D66 daar amendementen op 
indienen.  
De heer Oosterveld geeft aan dat de ChristenUnie het amendement wel steunt, al vindt ze 
de tekst niet al te duidelijk. 
D66 heeft de ChristenUnie verrast. In de notulen van de commissievergadering is te lezen 
dat de heer van der Ploeg aangeeft dat de schriftelijke vragen die D66 gesteld heeft nog niet 
beantwoord waren. Het is een gemiste kans dat de raadsfracties niet eerder met elkaar het 
proces van kijken hoe met het voorbereiden van amendementen unanimiteit verkregen kan 
worden, zijn ingegaan. Een leerpunt voor de volgende keer. 
De heer Oosterveld merkt op dat hij het bericht bewust geciteerd heeft omdat het te maken 
heeft met beeldvorming. Niet alleen dichtbij, maar al snel groter dan de regio. De vraag is 
hoe de gemeente omgaat met dit soort persberichten, waarmee een beeld wordt geplaatst 
dat niet terecht is. Heeft het college hierop gereageerd of er contact over opgenomen? Heeft 
de afdeling Communicatie hier iets meegedaan? De ChristenUnie vindt het belangrijk dat er 
in verband met de beeldvorming stappen worden ondernomen als de berichtgeving apert 
onjuist is.  
De heer J.N. Ammerlaan merkt op dat regels nodig zijn om te kunnen handhaven, ook 
binnen je eigen bedrijf. Leefbaar Dronten steunt het amendement van de PvdA. 
De voorzitter kan zich de vraag van de ChristenUnie voorstellen. Det college heeft niet op 
het persbericht gereageerd omdat dan weer de schijnwerper erop gezet zou worden.  
Richting D66 geeft hij aan dat hij de eerste zal zijn om te erkennen dat er gelukkig heel veel 
ondernemers zijn die hun verantwoordelijkheid kennen. In de commissie heeft hij daarvan 
voorbeelden gegeven. Het deurbeleid in Dronten deugt over het algemeen. Op aangeven 
van Horeca Nederland hebben de ondernemers zelf een horeca-app ontwikkeld. De 
samenwerking met de politie is, op hun initiatief, perfect te noemen. Ze kennen hun 
verantwoordelijkheid, maar ze willen ook dat de overheid hen daarin steunt op deze manier.  
Als D66 dit beleid niet steunt op dit moment, wie is er dan aan het bagatelliseren? Dan zegt 
D66: doe maar helemaal niets. Wat het college betreft is dat op dit moment niet aan de orde. 
De voorzitter brengt het amendement van de PvdA in stemming. Hij constateert dat alle 
fracties, behalve D66, instemt met het amendement. Daarmee is het amendement 
aangenomen. Met uitzondering van D66 stemt de raad in met het voorstel. 
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 6.c Beleidsplan Transitie Sociaal Domein en Verordeningen Jeugdhulp en Wmo 
2015  

Mevrouw Korting vertelt dat in de Trendrede werd aangegeven dat Nederland zich 
momenteel in een fase van ondertussenheid bevindt. Dat geldt niet alleen voor de gemeente 
Dronten, maar voor de hele samenleving. Het is een tussenfase waarbij de winkel tijdens de 
verbouwing open moet blijven. Ondertussen worden de markt en de regelgeving compleet 
getransformeerd en krijgt de gemeente te maken met een nieuw assortiment diensten, 
klanten en doelgroepen. Het beleidsplan biedt in de ogen van de VVD een degelijk startpunt, 
dat aansluit bij de eerder geschetste fase van ondertussenheid. De VVD onderstreept dat de 
integrale aanpak op het sociale domein gebaseerd is op de eigen kracht, zelfredzaamheid, 
de terugtredende overheid, maar ook adequate zorg voor hen die het meest kwetsbaar zijn. 
Dat vraagt inzet en experimenteer- en vernieuwingsinspanningen van de mensen in het veld. 
Tijdens de raadscommissievergadering is het college gevraagd ook kritisch te kijken naar de 
organisatie van de gemeentelijke organisatie. Dit is een belangrijk punt dat aansluit bij de 
regiegemeente zoals Dronten zichzelf ziet. Het creëert tegelijkertijd ook afhankelijkheden, 
waar de gemeente zeer zorgvuldig mee om moet gaan. Bijvoorbeeld de wijze waarop 
werkgevers worden betrokken en de manier waarop door een ondernemersbril kan worden 
gekeken naar hun belangen. Het slagen van de transities in het sociale domein is ook 
afhankelijk van de Drontense mantelzorgers. Wat hebben zij nodig? Hoe worden voldoende 
mantelzorgers geworven? 
De VVD verneemt vanuit de samenleving over onzekerheid en onrust. Daarom wil de fractie 
benadrukken hoe belangrijk het is helder te communiceren en te informeren.  
De VVD kan zich vinden in het tijdelijk handhaven van de drie geldstromen voor de transities, 
waar vorige week in de raadscommissievergadering nadrukkelijk aandacht aan is besteed. 
Zodoende kan goed worden gevolgd of de zorgvraag aansluit bij de gemaakte ramingen. 
Naarst deze vorm van monitoring vindt de VVD het belangrijk dat er ook toezichthoudende 
indicatoren worden ontwikkeld, zodat de raad kan monitoren en sturen op de 
maatschappelijke effecten. Daarom stelt de VVD voor nog dit jaar een raadsspecial te 
organiseren waarin de raad deze toezichthoudende indicatoren kan ontwikkelen. Een 
mogelijke indicator kan bijvoorbeeld zijn: In hoeverre leidt de opbouw van de lokale zorg tot 
minder gespecialiseerde zorg? 
De heer Den Boer geeft aan dat de bezuinigingen naar aanleiding van de transities de SP 
koud op haar dak vielen. Plaatselijk betekenen die bezuinigingen dat er hard gewerkt is om 
een verantwoorde vorm te vinden om met de betreffende mensen om te gaan. Daar heeft de 
fractie veel waardering voor. Daarom geeft de fractie de plannen op voorhand het voordeel 
van de twijfel.  
Er zijn twee kurken waarop de hele transitie drijft, namelijk werk en vrijwilligers. De tragiek is 
dat er geen banen zijn. Toch wordt alles toegeschreven aan voorondersteld werk. Daar waar 
resultaten geboekt worden, betreft het veelal werken zonder loon. Dit leidt tot verdringing van 
de echte banen. De SP pleit voor een overgangsregeling voor de mensen van IMact die naar 
huis zijn gestuurd. 
De transities zijn bij wet afgedwongen, de SP wil eraan meewerken het te laten slagen. Er is 
op dit moment geen alternatief. De heer Den Boer constateert met enige trots dat Dronten 
vooroploopt als het om de transities gaat. Dat is een garantie dat daar waar onrecht dreigt te 
geschieden, dit rechtgezet kan worden.  
Mevrouw Van der Klis geeft aan dat het CDA het belangrijk vindt dat de drie transities in 
onderlinge samenhang worden uitgevoerd en dat dit niet belemmerd wordt door de 
begrotingssystematiek. Het college heeft laten weten dat de schotten waterdoorlatend zijn. 
Het CDA heeft er alle vertrouwen in dat het goed komt. In de raadscommissievergadering 
heeft de fractie de suggestie gedaan de indicatorenbasisset van de VNG mee te nemen. Het 
CDA heeft in diverse commissies en raden vragen gesteld een aangegeven wat belangrijk is. 
De fractie heeft daarbij geprobeerd te voorkomen dat het alleen maar om procedures en 
protocollen gaat. Het gaat immers over mensen. Het is daarom interessant te weten hoe het 
in de praktijk werkt. Tijdens de bijeenkomst op de shortgolf is dat al eenmaal besproken en in 
het presidium is besloten dat dit nog een keer wordt herhaald. 
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De CDA-punten zijn:  
Zuinig zijn op mantelzorgers: professioneel waar het moet, eigen kracht waar het kan. 
Dagbesteding, begeleiding, beschut werk dichterbij organiseren (samen met inwoners). 
Keuzevrijheid en verantwoordelijkheid: een pgb kunnen kiezen als alternatief voor zorg in 
natura.  
Zorg voor de zwakkeren: veel cliënten zijn niet zelfredzaam, ze hebben geen netwerk, zijn 
laaggeletterd, hebben een verstandelijke beperking, kunnen nieuwe ontwikkelingen niet 
bijbenen. Deze mensen niet afschuiven of doorschuiven, maar zorgen dat ze geholpen 
worden. 
Bij regionale bestuurlijke afspraken zo veel als mogelijk zorgen voor lokale voorzieningen.  
In de motie van D66 over de termijnduur van de verordeningen kan het CDA zich niet vinden. 
De verordeningen worden vastgesteld voor 2015. Mocht blijken dat zaken niet goed gaan of 
dat er iets mis is, dan doet het CDA voorstellen voor verbeteringen als de verordeningen in 
2016 opnieuw moeten worden vastgesteld.  
Het gaat over geld, veel geld. Geld doet wonderen en als je het niet hebt is het donderen. 
Maar meer nog gaat het over tijd, over aandacht voor medemensen. Nogal wat inwoners 
krijgen te maken met ingrijpende veranderingen, daarom vraagt de raad zich bij zijn keuze 
steeds af: Worden de inwoners van Dronten hier beter van? 
Het is goed dat er door middel van de zogenoemde etalage duidelijkheid is over wat de 
gemeente aan hulp en ondersteuning kan bieden. Maar een etalage suggereert dat er in de 
winkel nog meer te vinden is en dat is goed. Soms moet je onorthodox durven zijn en op 
vragen van inwoners antwoorden: “dat kan niét dus we doen het wél”. Het CDA heeft er 
vertrouwen in dat dit voor onze inwoners en met onze inwoners goed tot stand kan worden 
gebracht. 
De heer Ammerlaan stelt dat Leefbaar Dronten van mening is dat de gemeente Dronten 
voor een grote uitdaging staat; vanaf 2015 wordt de gemeente verantwoordelijk voor de 
doelstelling dat jongeren en volwassenen die tijdelijk of definitief verminderd zelfredzaam 
zijn, zo veel mogelijk mee kunnen doen in onze maatschappij en zo veilig mogelijk en 
zelfstandig kunnen blijven wonen. 
Dronten zet in op zelfredzaamheid, gemeenschapszin, maatschappelijke betrokkenheid. Het 
leveren van een bijdrage en meedoen zijn belangrijke pijlers voor het beleid. Deze pijlers 
moeten ervoor zorgen dat kinderen veilig kunnen opgroeien, ouderen de ondersteuning 
krijgen die nodig is om zolang mogelijk zelfstandig te blijven en dat mensen met een afstand 
tot de arbeidsmarkt worden geholpen aan een werkomgeving die bij hen past. 
Met de vaststelling van het voorliggende voorstel aangaande de drie transities, Wmo, 
Jeugdzorg en de Participatiewet die vanaf januari 2015 hun beslag krijgen, is een lang 
proces doorlopen door alle betrokken partijen. Een enorme hoeveelheid werk is geleverd, dat 
is een groot compliment waard voor het college en de organisatie. 
De informatieavonden, die lopende het proces zijn georganiseerd om de fractiespecialisten 
op de hoogte te houden van het verloop van de diverse transities, zijn zeer welkom geweest. 
Het gaat immers om meerdere doelgroepen die te maken gaan krijgen met de vele 
veranderingen die op stapel staan. Dat hier zorg over bestaat onderschrijft Leefbaar Dronten, 
de fractie is echter wel van mening dat de voorliggende voorstellen een goede basis zijn om 
de grote veranderingen op een goede wijze op te starten. 
Leefbaar Dronten is blij met de toezegging van de wethouder (tijdens de behandeling in de 
raadscommissie) dat de informatieavonden zolang als nodig is worden voorgezet. 
Iedereen verdient een volwaardige plek in onze mooie samenleving. Leefbaar Dronten wenst 
het college alle succes toe met de komende uitdagingen. 
 De heer Mol geeft aan dat GroenLinks het voorliggende beleidsplan een goed 
startdocument vindt. Het is opgesteld na uitgebreid hoor en wederhoor met betrokken 
organisaties en de gemeenteraad, waarvoor alle lof. Maar er staan ook nog veel vragen 
open, met name over de praktische uitvoering. Om die reden is GroenLinks mede-indiener 
van de motie om het beleid rondom de transities binnen een jaar te evalueren. Het is 
namelijk nogal wat, al die verantwoordelijkheden die op de gemeente afkomen. Die 
verantwoordelijkheid moet de gemeente dan ook nemen. Als gemeenteraad, als college, als 
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betrokken ambtenaren en als uitvoerende organisaties. Maar ook als mens. Het gaat om 
kinderen, wiens toekomst gemaakt of gebroken kan worden. Het gaat om zieken, die soms al 
jaren tobben met hun gezondheid. Het gaat om mensen die dolgraag willen werken, maar 
dat niet kunnen. Het gaat om ouderen, die in de laatste fase van hun leven het heft niet meer 
in eigen hand hebben. Dit zijn allemaal mensen en geen cijfers. Mensen die op dit moment 
geen eerlijke kans hebben in het leven. De meest kwetsbare groepen in de samenleving, 
voor wie er nu een hoop verandert. GroenLinks wil dan ook nadrukkelijk een hand uitsteken 
richting de mensen die hulp nodig hebben, en de ogen gericht houden op elk punt waar 
mogelijk mensen tussen wal en schip dreigen te vallen. Zij moeten direct hulp krijgen als dat 
nodig blijkt. 
GroenLinks maakt zich daarnaast zorgen om een aantal fundamentele zaken, die van belang 
zijn voor een goede praktische uitvoering van de transities. De kwaliteit en continuïteit van de 
informele zorg bewaken is er daar een van, maar datzelfde geldt voor de competenties 
waarop de 'gatekeepers' en uitvoerende zorginstellingen worden geselecteerd. Daarover is 
veel gepraat, maar er staat nog niets op papier. De fractie vindt het van groot belang dat 
klachten laagdrempelig kunnen worden ingediend bij een onafhankelijk persoon. Daarom 
gaat de fractie mee in het voorstel van D66 om hiervoor een gemeentelijke ombudsman in te 
stellen. Het is daarbij wel van belang dat deze, ook qua secretariaat, gescheiden wordt van 
de gemeentelijke organisatie. 
Minderheden komen nauwelijks aan bod in het beleidsplan en de verordeningen. Specifieke 
groepen, LHBT's en etnische en religieuze minderheden, hebben een dusdanig afwijkende 
leefwijze en sociale omgeving dat mede daardoor specifieke problemen kunnen ontstaan. 
Het college schrijft in beantwoording op de schriftelijke vragen van GroenLinks dat de 
betrokken ambtenaren hierop worden getraind. Hoe dan? Is dat wel voldoende? Het college 
schrijft verder dat zorgaanbieders zich op alle inwoners van Dronten moeten richten en dat 
er dus geen specifieke eisen worden gesteld op het gebied van minderhedenbeleid en 
diversiteit. Dat betekent echter nog niet dat er genoeg kennis van en beleid voor deze 
specifieke problematiek in huis is. Anno 2014 kan deze eis wel degelijk worden gesteld. 
Ook voor problemen in de taboesfeer is extra aandacht nodig. Zaken die verband houden 
met bijvoorbeeld eerwraak, mishandeling, homoseksualiteit of bepaalde psychische 
problemen worden vaak niet of niet vroegtijdig opgemerkt door de omgeving en de 
professionals. De aanpak is één plan en één aanpak. Het hebben van één regisseur kan hier 
desastreus uitpakken als niet eerst de onderste steen boven gehaald is. 
De fractie hoopt dat het college de zorgen van GroenLinks deelt en zijn uiterste best doet om 
de raad er nader bij te betrekken als het gaat om de praktische uitvoering van het 
beleidsplan. GroenLinks houdt een vinger aan de pols.  
Het voorstel van de VVD voor een raadsspecial ondersteunt GroenLinks. 
De heer Oosterveld benadrukt dat de Transitie Sociaal Domein iets is dat de hele 
samenleving betreft, het gaat niet alleen over de zwakkere in de samenleving maar om 
iedereen. Iedereen heeft een rol, hetzij een vragende rol, hetzij een aanbiedende rol. 
Afgelopen jaren heeft dit onderwerp veel aandacht gekregen en er is samengewerkt op vele 
fronten. De ChristenUnie heeft dat zeer gewaardeerd, hulde voor de aanpak.  
Met een laag bedrag moeten veel taken worden uitgevoerd. De fractie maakt zich hier grote 
zorgen over. Ook zorgelijk is de vraag of de aanpak voldoende zal aansluiten bij de 
zorgbehoefte. Er is nu een etalage waaruit de mensen hun product kunnen kiezen en dat 
doet de fractie deugd.  
Aan de raad is toegezegd dat er tot en met 2015 eenmaal per kwartaal geëvalueerd gaat 
worden. De fractie hoopt daar dankbaar gebruik van te gaan maken. 
Right to challenge is ontwikkeld voor de Wmo, maar kan ook toegepast worden op de 
jeugdzorg. Bewonersinitiatieven kunnen beloond worden, bewoners worden betrokken bij het 
uitvoeren van het beleid. De ChristenUnie onderstreept het belang van dit maatwerk, het 
stimuleert de burger om mee te denken en zelf actief te zijn.  
De heer Oosterveld citeert een stuk over de huishoudelijke hulp via de Wmo:  
“Veel mensen zijn ongerust over de huishoudelijke hulp via de Wmo per 2015. Veel 
gemeenten moeten hier fors op bezuinigen of de hulp zelfs volledig schrappen en 
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onderbrengen in een algemene voorziening. Er is extra geld beschikbaar gekomen voor 
gemeenten voor huishoudelijke hulp. Eerder is al € 75 miljoen per jaar beschikbaar gesteld 
voor huishoudelijke hulp. Tijdens de algemene politieke beschouwingen is een motie van de 
ChristenUnie aangenomen in de Tweede Kamer waardoor € 40 miljoen extra beschikbaar 
komt voor huishoudelijke hulp. Als gemeenten voor 15 oktober 2014 bij het ministerie van 
VWS een verklaring indienen waarin zij aangeven dat zij voor 1 december 2014 een plan 
zullen indienen, ontvangen ze, na indiening van het plan, het hele voorziene bedrag voor 
2015. Zowel de verklaring als het plan zelf dient door één aanbieder en één wethouder te 
zijn ondertekend. Als gemeenten niet voor 15 oktober 2014 een verklaring indienen 
ontvangen ze hun aandeel in de extra middelen voor 2015 niet. Het bedrag dat was 
gereserveerd voor deze niet-deelnemende gemeenten wordt herverdeeld onder de 
gemeenten die wel deelnemen.” Voor Dronten zou dit € 150.000,00 zijn voor volgend jaar. Is 
de wethouder van deze feiten op de hoogte? Op welke wijze is de huishoudelijke hulp per 
2015 nu geregeld? In hoeverre is hierbij sprake van een bezuiniging? Welke actie heeft de 
wethouder ondernomen om aanspraak te kunnen maken op deze extra financiële middelen? 
Mevrouw Hillebregt benadrukt dat eigen kracht een belangrijk speerpunt is voor D66. Het is 
daarom niet raar dat de fractie zich kan vinden in de komende transities in het sociaal 
domein en content is met de invulling die de gemeente daaraan heeft gegeven. Eigen kracht 
gaat over verwachte inzet; soms verplichtend, maar nooit vrijblijvend. Er wordt iets van de 
samenleving gevraagd. In de participatie- en netwerksamenleving staat het woord samen 
immers centraal. Er wordt ook iets van de gemeente gevraagd. Kan de gemeente wel anders 
denken en doen dan voorheen? Anders reageren op de veranderende samenleving en 
dienstbaar en ondersteunend zijn? Of is de gemeente hetzelfde aan het doen als de 
overheid voorheen deed. Dit is de kern van de zorg van D66. Is het nu per 1 januari 2015 
anders geregeld, is de gemeente klaar voor die andere manier van samenleven? Het 
beleidsplan is vooral geschreven vanuit de rol van de gemeente en de verandering van haar 
taken. De vraag is waar blijft de Drontenaar, voelt die zich begrepen, gehoord en gesteund 
door de gemeente.  
Concreet: Kan en een Drontenaar met zijn ouders op een perceel wonen? Hoe makkelijk is 
dat te realiseren? Krijgt een huurder meer regelruimte? Kan een buurtbewoner integraal 
functioneren binnen de wijk; ontvangen maar ook geven?  
D66 uit de hoop dat het echt anders gaat dan voorheen. Dat anders naar de gemeente en 
haar inwoners wordt gekeken. Er moet worden gekeken door de ogen van de Drontenaar. 
Die wil gehoord worden en de veranderingen terugzien in zijn eigen omgeving. Uiteindelijk is 
de Drontenaar aan zet en niet de gemeente. Eigen kracht kun je niet afdwingen, maar voed 
en ondersteun je. Daar waar het niet anders kan, organiseer je een vangnet. In het 
beleidsplan staat dit vangnet beschreven en in die beschrijving kan de fractie zich vinden.  
D66 ondersteunt de vraag van de VVD een raadsspecial te organiseren. Ook is de fractie net 
als de ChristenUnie enthousiast over de Right to challenge, het is een voorbeeld van 
participatie en eigen kracht. Graag brengt D66 twee moties onder de aandacht.  
Een verzoek om te kijken naar de mogelijkheden van een gemeentelijke ombudsman of 
ombudscommissie.  
 

“De raad van de gemeente Dronten in vergadering bijeen op donderdag 25 september 2014; 
Motie gemeentelijke ombudsman 

constaterende dat: 
- op grond van de Wet Externe klachtrecht per 1 januari 2006 elke gemeente een externe 

klachtenvoorziening gerealiseerd moet hebben; 
- de gemeente Dronten zich heeft aangesloten bij de Nationale Ombudsman; 
- de uitvoering van de domeinen Wmo, Jeugdwet en Participatiewet per 1 januari 2015 

onder de verantwoordelijkheid vallen van de gemeente Dronten; 
- de ombudsman een belangrijke taak bij de rechtsbescherming van burgers vervult; 
overwegende dat: 

- de gemeente Dronten meer taken zal krijgen per 1 januari 2015 en daarmee ook met 
meer klachten zal worden geconfronteerd; 
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- alle klagers met de gemeente geen overeenstemming vinden omtrent de klacht, recht 
hebben op een goede klachtenafhandeling; 

- de mogelijkheid bestaat bij het aanstellen van een gemeentelijke ombudsman tot het 
aangaan van een samenwerkingsverband met andere gemeenten; 

- een samenwerkingsverband met andere gemeenten de mogelijkheid geeft deze jaarlijks 
te beëindigen; 

- een gemeentelijke ombudsman beduidend meer voordelen biedt aan zowel de klagers als 
aan de gemeente dan de Nationale ombudsman;  

- een gemeentelijke ombudsman een persoonlijk gesprek (al dan niet hoorzitting) zal 
houden; 

- de drempel naar een gemeentelijke ombudsman beduidend lager is;  
- een gemeentelijke ombudsman bekend is met de lokale situatie en problematiek; 
- een gemeentelijke ombudsman een belangrijke bijdrage kan leveren aan de verbetering 

van de dienstverlening van de gemeente Dronten; 
VERZOEKT HET COLLEGE; 

- om de mogelijkheden te onderzoeken naar een eigen gemeente ombudsman, al dan niet 
in samenwerkingsverband met andere gemeenten, of een ombudscommissie; 

- de raad uiterlijk medio april 2015 te informeren over de onderzochte mogelijkheden tot het 
aanstellen van een eigen gemeente ombudsman, al dan niet in samenwerkingsverband 
met andere gemeenten, of een ombudscommissie; 

- in de raadsvergadering van mei 2015 in stemming te brengen tot het al dan niet instellen 
van een gemeente ombudsman, al dan niet in samenwerkingsverband met andere 
gemeenten of een ombudscommissiel; 

- om deze extra incidentele kosten, minus de reeds begrote kosten voor de diensten van de 
Nationale ombudsman, uit de algemene reserves te bekostigen.” 

Ingediend door D66, SP en GroenLinks.  
 

Mevrouw Hillebregt vervolgt: “Bewoners hebben het recht een klacht in te dienen, daarnaast 
wil je dat bewoners zelfredzaam zijn en dit dus zelfstandig kunnen doen en zich ook in tijden 
van problemen ondersteund en gehoord voelen. 
Het indienen van een klacht moet drempelvrij zijn, het is helder bij wie je terechtkunt, de 
manieren waarop je je klacht kunt indienen zijn gemakkelijk en voor iedereen passend, de 
klachtenprocedure is helder en toegankelijk en de klacht is binnen termijnen afgehandeld.  
De motie ombudsman gaat over de externe klachtenafhandeling. Dit betekent dat een 
bewoner reeds een klacht heeft ingediend bij de gemeente en dat deze naar zijn of haar 
mening onvoldoende is beantwoord. Een bewoner heeft dan het recht om de klacht voor te 
leggen aan een ombudsman of ombudscommissie.  
In het geval van de gemeente Dronten wordt de externe klachtenafhandeling nu uitgevoerd 
door de Nationale Ombudsman.  
Begin 2014 heeft D66 reeds een motie ingediend om het college te vragen de mogelijkheden 
te onderzoeken om de externe klachtenafhandeling anders in te richten, binnen de daarvoor 
gestelde richtlijnen in de Gemeentewet. Dit naar aanleiding van de extra taken die de 
gemeente gaat krijgen vanwege de transities Wmo, jeugdzorg en Participatiewet per 
1 januari 2015.  
De strekking van de motie werd in meerderheid gedragen door de gemeenteraad. 
Wethouder De Graaf heeft toegezegd terug te komen op de ombudsman en aangegeven dat 
in dezen een toezegging voldoende was. 
Nu, in het beleidsplan Transitie Sociaal Domein, ziet de raad voor het eerst een 
terugkoppeling vanuit de gemeente. Aangegeven wordt ook voor het sociaal domein en de 
daarmee samenhangende verwachting van extra klachten, gebruik te maken van de 
Nationale Ombudsman.  
D66 vindt het jammer dat de gemeente deze keuze heeft gemaakt. De verwachting is dat er 
met de komst van de extra taken in het sociaal domein meer klachten zullen komen en dat er 
een waarschijnlijkheid is dat er ook meer klachten voor een ombudsman zullen volgen.”  



22 
 

Mevrouw Hillebregt heeft geprobeerd zelf digitaal een klacht over de gemeente Dronten in te 
dienen bij de Nationale Ombudsman om de toegang tot de Ombudsman en het gemak van 
de indiening te ervaren. Wat bleek? Het is ingewikkeld en zeer moeilijk uitvoerbaar. Een 
klacht indienen bij de Nationale Ombudsman is drempelverhogend. Klachten dienen 
schriftelijk, al dan niet digitaal, ingediend te worden. Telefonisch kan, maar dat is niet de 
eerste weg waar de Nationale Ombudsman voor kiest. 
Daarnaast heeft de fractie een motie over het vaststellen van de verordeningen betreffende 
de transities. Er liggen twee verordeningen en een beleidsplan voor, die ervoor zorgen dat 
de raad zaken aan de achterkant kan regelen en bevoegd is op elk moment herziening te 
vragen. Waarom wordt het niet aan de voorkant geregeld? Waarom wordt het niet 
belangrijker gemaakt en wordt niet nu besloten dat de verordeningen voor 1 jaar worden 
vastgesteld. Dan is er in ieder geval een moment waarop de verordeningen terugkomen in 
de raadsvergadering. Vaststellen voor 1 jaar geeft zekerheid. Zekerheid voor oppositie- en 
coalitiepartijen, maar vooral zekerheid voor alle bewoners die geraakt worden door deze 
verordeningen. De zekerheid dat zij centraal staan en de gemeenteraad de intentie heeft een 
juiste en kloppende verordening vast te stellen. Een proces waarbij geconcludeerd kan 
worden dat politieke kleur niet relevant is. D66 pleit ervoor te gaan voor goede afspraken met 
elkaar, waarop niet alleen de raad maar ook de bewoners kunnen terugvallen. 
 

“De raad van de gemeente Dronten in vergadering bijeen op donderdag 25 september 2014; 
Motie termijnduur verordeningen transities 

constaterende dat: 
- er drie nieuwe verordeningen ter besluitvorming liggen in de gemeenteraad in de maand 

september en oktober 2014; 
- het hier gaat om de verordening Maatschappelijke ondersteuning 2015, verordening 

Jeugdwet 2015 en verordening Participatiewet 2015;  
- de invoeringsdatum van deze verordeningen is gesteld op 1 januari 2015; 
overwegende dat: 

- het lastig is om een verordening op te stellen, in een veranderend sociaal domein; 
- de praktijk kan uitwijzen dat de verordening niet de wetgevende regeling blijkt te zijn die 

men voor ogen had, waardoor doelgroepen buiten de regeling vallen of de regeling niet te 
handhaven blijkt te zijn; 

VERZOEKT HET COLLEGE: 

- om de verordening maatschappelijke ondersteuning 2015, verordening Jeugdhulp 2015 
alsook de verordening Participatiewet 2015 voor een termijn van maximaal 1 kalenderjaar 
aan te nemen; 

- om op basis van deze termijn de gemeenteraad de mogelijkheid te geven om bij gebleken 
noodzaak, een gewijzigde verordening vast te stellen.”  

Ingediend door D66, SP en GroenLinks. 
 
Mevrouw Stoop constateert dat dit dossier de gemoederen flik bezighoudt. Wie de afgelopen 
weken het nieuws en de actualiteitenprogramma’s heeft gevolgd, heeft van alles voorbij zien 
komen: Commissie Geluk, Jeugdzorg, VNG en “buurvrouw plus”. Wie al dit nieuws tot zich 
neemt, krijgt de indruk dat alle gemeenten afstevenen op een grote ramp, waarvan de 
gevolgen niet te overzien zijn. Is dat wel terecht? De zorgen worden vaak gevoed door 
ongenuanceerde berichten over de “buurvrouw plus” die gezellig onder het genot van een 
kopje koffie gaat oordelen of jouw kinderen hulp nodig hebben of niet. In Dronten heeft deze 
belangrijke spilfunctie het afgelopen jaar verschillende benamingen gekregen: de wegwijzer, 
de generalist. Die namen dekten de lading niet. Voorlopig wordt het “begeleider”. Het spreekt 
in ieder geval de verwachting uit dat het hier om een professionele functie gaat. Daar ligt 
voor de PvdA wel een zorgpunt. De komende tijd gaan de kwartiermakers invulling geven 
aan deze functie. De praktijk moet gaan uitwijzen of de begeleiders voldoende toegerust zijn 
voor hun belangrijke taak.  
Voor de PvdA is het van groot belang dat zorg, ondersteuning, inkomen en werk voor 
iedereen toegankelijk is: jong of oud, arm of rijk, ongeacht afkomst, geaardheid, 
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geloofsovertuiging of sekse. Er wordt maatwerk geleverd, er worden eisen gesteld aan de 
kwaliteit en de financiële kaders zijn afgesproken. Maar niemand mag tussen de wal en het 
schip vallen. Reserves zijn opgenomen om het financiële risico zo veel mogelijk te beperken. 
Het college krijgt voldoende slagkracht bij schrijnende gevallen. De PvdA spreekt het 
vertrouwen uit dat het college hier heel goed mee omgaat, dat de mens centraal staat en niet 
de dreigende overschrijding van het budget. Met het vaststellen van de beleidsplannen en 
verordeningen wordt gewerkt aan een sociale en zorgzame gemeenschap, aan een beetje 
minder overheid en een beetje meer zorg voor elkaar. Dat heeft tijd nodig.  
We willen het liefst zo snel mogelijk van A naar B, doen de gordijnen dicht (anders hebben 
we zo’n inkijk), we omheinen onze tuin het liefst met 3 meter hoge coniferen of betongaas 
met klimop, we sluiten ons het liefst van de buitenwereld af omdat we zo gesteld zijn op onze 
privacy, maar ondertussen gooien we alles op internet en twitter en kunnen via social media 
zien wat er zich binnenshuis afspeelt (maar natuurlijk alleen de leuke dingen).  
De participatiesamenleving begint bij onszelf en er zitten twee kanten aan, je moet zelf mee 
willen doen, maar je moet ook toestaan dat anderen mee kunnen doen. Het is geen 
eenrichtingsverkeer. Vraag elkaar, open je hart. Er zijn prachtige initiatieven die hieraan 
bijdragen. Dronten kan tros zijn op de dorpen, waar ook nieuwkomers zich heel snel thuis 
voelen. Voor Dronten is participatie geen uitdaging, het is hier uitgevonden. De PvdA-fractie 
steunt het voorstel over de raadsspecial. 
Wethouder Van Bergen dankt voor de positieve woorden over het transitieplan. Hij spreekt 
net als tijdens de raadscommissievergadering dank uit aan het ambtelijk apparaat, het OBD, 
de werkgevers, de cliëntenorganisaties en de raad. Gezamenlijk is dit plan gemaakt. Het 
ambtelijk apparaat heeft de afgelopen periode hard gewerkt en moet nog veel werk verzetten 
eer het 1 januari 2015 is.  
De zorg om de mantelzorgers en vrijwilligers is terecht, door hen moet een hele boel werk 
worden verzet. Later dit jaar komt hiervoor nog een aparte beleidsnota. Gekeken wordt hoe 
deze mensen nog verder ondersteund kunnen worden.  
Gisteren had de wethouder een overleg met de klankbordgroep van vrijwilligers. Toen is 
vastgesteld dat in Dronten een grote hoeveelheid vrijwilligers in verschillende verenigingen 
en instellingen actief is en dat Dronten daar trots op mag zijn. Op deze vrijwilligers kan de 
komende jaren gebouwd worden, maar er moet wel voor worden gezorgd dat deze mensen 
niet overbelast raken. 
In de raadscommissie is al gesprokken over het wel of niet ontschotten van de geldstromen. 
Er wordt integraal gewerkt, inhoudelijk wordt verbinding gezocht tussen de drie transities, 
maar financieel blijven de budgetten nog even apart. Het zal echter niet gebeurden dat deze 
financiële schotten er de reden van zijn dat mensen tussen de wal en het schip belanden. 
Als ergens tekorten ontstaan terwijl in een ander transitieonderdeel geld overblijft, wordt dat 
geld ingezet. Dit is de eerste twee jaar nodig om goed te kunnen monitoren.  
De wethouder gaat kijken of er een raadsspecial georganiseerd kan worden.  
Hij heeft al toegezegd dat er op korte termijn een toelichting wordt gegeven op het actieplan, 
de toegang en de werkwijze.  
Mevrouw Korting legt uit dat het de VVD niet gaat om een standaard raadsspecial waarin de 
wethouder de raad informeert. De bedoeling van deze special is dat de raad zelf nadenkt 
over haar rol en de wijze waarop haar controlerende taak ten aanzien van de transities wordt 
vormgegeven. Dat vereist toezichthoudende indicatoren die in het beleidsplan niet staan. 
Wellicht kan de griffier een rol spelen bij deze samenwerking van raad en college. 
Wethouder Van Bergen reageert dat naast de toelichting op het actieplan, de toegang en de 
werkwijze, ook nog een grotere special is aangekondigd waarin de werking in de praktijk aan 
de orde komt. Dit kan in een grotere special maar ook in een aantal kleinere. Hierbij is het 
niet de bedoeling dat informatie wordt gegeven maar gehaald. Met de raad wordt dan 
gesproken over de invulling van zaken.  
Het is de wethouder bekend dat in de Tweede Kamer tijdens de algemene politieke 
beschouwingen een motie is aangenomen waardoor extra geld beschikbaar komt voor 
huishoudelijke hulp. De aanvraag is reeds in voorbereiding en wordt volgende week 
verzonden. De aanvraag gebeurt in samenwerking met de thuiszorgorganisatie TSN. Als het 
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gehonoreerd wordt, levert dit € 100.000,00 à € 200.000,00 op voor de “zachte landing” in 
2015. Er zijn signalen dat hiervoor wellicht ook voor na 2015 gelden overblijven. De raad 
wordt op de hoogte gehouden over de aanvraag en de honorering. 
Wat betreft het maatwerk worden ook de komende maanden de nodige werkzaamheden 
verricht.  
Right to challenge is ontwikkeld voor de WMO, gekeken wordt of het ook voor de jeugdzorg 
mogelijk is dit soort burgerinitiatieven te faciliteren. 
De opmerking van GroenLinks over de minderheden, neemt de wethouder mee naar de 
organisatie. Geaardheid en etniciteit moeten ook aandacht krijgen.   
Hij antwoordt D66 dat de gemeente zich al anderhalf jaar voorbereid op de andere wijze van 
werken. In het transitieplan staan een aantal concrete wijzigingen als het gaat om toegang 
en werkwijze. De samenleving zal aan de gemeente andere vragen gaan stellen, 
bijvoorbeeld wat betreft het aantal mensen dat op een perceel mag wonen. Als er vragen in 
die richting komen, wordt flexibiliteit betracht. 
Hij gaat in op de twee moties van D66. De al eerder aangenomen motie over de 
ombudsfunctie heeft geresulteerd in de tekst op de bladzijdes 14 en 15 van het Transitieplan. 
Er zijn allerlei manieren om die ombudsfunctie in te vullen, Dronten is aangesloten bij de 
Nationale Ombudsman. Het gaat vooral om de vraag, waar heb je zo’n ombudsfunctie voor 
nodig. Gezien het beperkte aantal klachten, vindt het college het voor dit moment niet nodig 
de klachtenbehandeling anders te organiseren. De eigen kracht van de samenleving moet 
ook hier een rol spelen. In 2015 komen er momenten waarop met de raad om tafel wordt 
gezeten om over en weer te vragen hoe het nu gaat. De wethouder zou zich kunnen 
voorstellen dat de fracties inloopavonden gaan organiseren en een meldpuntfunctie gaan 
vervullen. Dat is ook eigen kracht. 
Wat betreft de motie over de verordeningen geeft hij aan dat het al zo is dat het college zo 
snel mogelijk bij de raad terugkomt als verordeningen niet meer op de praktijk aansluiten. 
Met die wetenschap zijn ook deze verordeningen aan de raad aangeboden. Als de raad daar 
aanleiding toe heeft, kunnen wijzigingen van de verordeningen voorgesteld worden.  
Tweede termijn 
Mevrouw Korting vindt het goed om te horen dat er onder de politieke partijen interesse 
bestaat voor een raadsspecial die gebaseerd is op de rol van de raad. 
De motie van D66 inzake de ombudsman vindt de VVD niet nodig. Eerst moet worden 
gekeken of er behoefte aan een ombudsman bestaat. Er zijn al veel stappen die de inwoners 
kunnen doorlopen als het gaat om bezwaar en beroep.  
Ook heeft de VVD twijfels over de meerwaarde van de motie termijnduur van de 
verordeningen. De raad kan op ieder moment verordeningen aanpassen. Dat kan per 
beleidsperiode en ook tussentijds. 
Mevrouw Van der Klis sluit zich wat betreft de moties aan bij de woorden van de wethouder. 
De heer Ammerlaan is het met de wethouder eens dat de raad ook een rol heeft als het gaat 
om melden van klachten. LD steunt de moties niet. 
De heer Oosterveld is blij dat de wethouder al stappen heeft genomen om gebruik te maken 
van de extra mogelijkheden voor huishoudelijke hulp. Ook is CU blij met de toezegging van 
de wethouder over de raadsspecial. De fractie vindt de perforatie in de financiële schotten 
een goede zaak. De heer Oosterveld blijft aandacht vragen voor de regio’s. Het is enigszins 
tegenstrijdig dat een terugtredende overheid extra taken op zich moet nemen. 
De CU vindt de moties sympathiek klinken. Over de ombudsman wordt in de motie echter 
teveel in de oplossingsrichting gegaan. Eerst moet gekeken worden waar knelpunten 
ontstaan en vervolgens kan een adequate oplossing worden gekozen. Hij is het ermee eens 
dat de raad goed naar zijn achterban moet luisteren en de opgedane bevindingen in de 
kwartaalbijeenkomsten kan meenemen. Hierbij moet echter niet in de casuïstiek worden 
beland.  
De motie termijnduur is niet nodig, omdat er genoeg ruimte is tussentijdse veranderingen 
aan te brengen. 
Mevrouw Stoop gaat in op de motie gemeentelijke ombudsman. Het klachtenjaarverslag laat 
zien dat er weinig klachten bij de Nationale Ombudsman terechtkomen en dat de gemeente 
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goed met klachten omgaat. De PvdA vertrouwt erop dat de interne klachtenafhandeling goed 
is. De organisatie is al druk genoeg met de transities, het is niet verstandig te vragen nu 
onderzoek te gaan doen naar een eventuele toename van het aantal klachten. Als het 
klachten gaat regenen moeten alle alarmbellen wel gaan rinkelen. 
De PvdA ondersteunt de termijnduurmotie niet. Als er veranderingen nodig zijn, kan de raad 
onmiddellijk acteren. 
Mevrouw Hillebregt geeft aan dat D66 bij de ingediende moties blijft. D66 had graag aan de 
voorkant afspraken willen maken. 
De fractie is gecharmeerd van het antwoord van de wethouder. Hij wil in gesprek blijven en 
kijken wat er gebeurt. D66 houdt de vinger aan de pols.  
Wethouder Van Bergen is het met de heer Oosterhuis eens dat het tegenstrijdig klinkt dat 
een terugtredende overheid extra taken op zich moet nemen. De zorgvragers mogen er nooit 
de dupe van worden dat de overheid terugtreedt. De gemeente mag pas loslaten als dat echt 
kan. 
 
7. Beantwoording schriftelijke vragen ex artikel 41 van het Reglement van Orde van 

de raad 
7a. Beantwoording van de schriftelijke vragen fractie GroenLinks over de regionale 

inkoop van zorg binnen Flevoland 
De heer Mol bedankt het college voor de uitgebreide beantwoording van de vragen van de 
GroenLinks-fractie. Het vermoeden dat de communicatie vanuit de gemeente Almere en 
Omroep Flevoland nogal ongelukkig is verlopen, bleek juist. Hoe is na dit bericht het contact 
verlopen met de zorgaanbieders waarmee de gemeente Dronten contracten heeft 
afgesloten? 
Mevrouw Den Boer stelt dat de gemeente Almere op 10 september 2014 namens de 
gemeente Dronten de inkoop voor de jeugd GGZ en dyslectiezorg heeft gepubliceerd. 
Dronten heeft de bijzondere situatie dat de dyslectiebehandeling in de gemeente zelf 
plaatsvindt. Is er al zicht op of dit zo blijft, of dat ouders in toekomst met hun kinderen 
moeten gaan reizen voor de dyslectiebehandeling? 
Wethouder Van Bergen antwoordt de SP dat het nog te vroeg is om deze vraag te 
beantwoorden. Hij komt hier schriftelijk op terug.  
Hij antwoordt GL dat er nauw contact is met de zorgaanbieders waar de gemeente zelf 
afspraken mee maakt, zij zijn daardoor niet in verwarring gebracht door deze berichtgeving.  
 
8.  Sluiting 
De voorzitter dankt alle aanwezigen voor hun aanwezigheid en inbreng en sluit de 
vergadering. 
 
Aldus vastgesteld in de vergadering van 
 
 
voorzitter, 
 
 
griffier, 
  


