
  
  

 
CONCEPT BESLUITENLIJST RAADSNOTULEN VERGADERING 

D.D. 19 juni 2014 
 
 
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.M.G. van der Meulen, de heren 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, F.E.G. Zomerman, raadsleden; 
de heer D. Petrusma, griffier; 
 
De heren: J.Ph. Engelvaart, A. van Amerongen, P. van Bergen en P.C.J. Bleeker; 
 
Afwezig: de heer K. Mol; raadslid  
 
1. Opening, agenda, notulen, besluitenlijst en mededelingen 

 
a. Opening 
 
 
b. Vaststellen agenda 
 
Notulen: twee moties niet aan de orde van de dag, één over uitbreiding luchthaven Lelystad en één 
over Schaliegas worden geagendeerd na behandeling Kadernota.  
 
c. Mededelingen 
 
Notulen: Geen 

  
  

2. Voorstel van het presidium. 
2.a Benoeming Presidium 
De raad besluit: 
I. te benoemen tot  

a. plaatsvervangend voorzitter van de raad mevrouw N.G. van der Klis; 
b. voorzitters van de commissie de heer J.F. Bongers , mevrouw I.A. Korting, mevrouw M.T.C. 

Plasschaert, mevrouw M.A. Witteveen en mevrouw S.H.S. Stoop; 
c. tezamen vormen deze voorzitters de leden van het presidium. 

 
Notulen: per acclamatie unaniem akkoord.  
 
 
3 Voorstel van het college: bespreekstuk 
 
3.a. Jaarrekening 2013 
De raad besluit: 

1. De Jaarrekening 2013 inclusief jaarverslag vast te stellen; 
2. De overschrijdingen die ontstaan zijn in de programma's 7 Volksgezondheid (€ 115.000),  9 
Algemeen (€ 69.000) en Mutaties in reserves (€ 914.000) alsnog te autoriseren; 
3. Het resultaat van de jaarrekening 2013 voor de Algemene Dienst ad € 3.433.000 (positief) en 
de grondexploitatie ad € 34.000 (nadelig) vast te stellen; 
4. Het positieve saldo van de Algemene Dienst ad € 3.433.000 (afgerond) af te romen met de 
volgende stortingen in bestemmingsreserves: 
- Storting in bestemmingsreserve renovatie zwembad Overboord € 610.000 
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- Storten voordeel WMO in de bestemmingsreseve WMO € 268.000 
- Storting in de bestemmingsreserve WWB inkomensdeel € 58.000 
- Storting in bestemmingsreserve knelpunten inburgering € 36.000 
- Storting in bestemmingsreserve WMO € 21.000 
5. Het positieve saldo van de Algemene Dienst verder af te romen met de volgende 
overhevelingen naar 2014: 
- Aanpassing drempels en abri’s Landmaten € 49.500 
- Project EGEM-I € 114.000 
- Ombouw busstation € 126.000 
- Sociaal Economische Agenda € 50.000 
- Oostkantvisie € 20.000 
- Project budget de drie transities € 51.000 
- Armoede en schuldenbeleid € 18.000 
- WWB werkdeel € 158.000 
- Project Basisregistratie Grootschalige Topografie € 59.000 
- Verschuiving budget van 2014 naar 2013 ivm sloop panden Hanzekwartier 
(toevoeging rekeningsaldo) 

€ -319.000 

6. Het resterende positieve saldo van de Algemene Dienst van € 2.114.000 (afgerond) te storten 
in de algemene reserve vrij aanwendbaar; 
7. Een storting van € 28.000 in de nieuw te vormen bestemmingsreserve bovenwijkse 
voorzieningen ten laste van het resultaat van de grondexploitatie; 
8. Het negatieve resultaat van de grondexploitatie van € 62.000 te dekken door een onttrekking 
aan de algemene reserve vrij aanwendbaar grondexploitatie; 

      9. Rekening houdend met bovenstaande punten de 10e begrotingswijziging van 2014 vast te 
       stellen  
 
Notulen: unaniem akkoord 
 
 
4 Voorstel van het college: bespreekstuk 
 
4.a. Kadernota 2015 
De raad besluit: 
I. De kadernota 2015 vast te stellen als zijnde een richtinggevend document voor het opstellen 

van de programmabegroting 2015. 
II. De in de kadernota 2015 voorgestelde bezuinigingen 2015 en 2016 (met structurele 

doorwerking) door te voeren, met uitzondering van de in het amendement genoemde 
wijzigingen. Te weten: 

 Lagere formatie wethouders (van 3,8 naar 3,0 FTE). Genoemd in programma 0 te 
wijzigen in een hogere formatie wethouders van 4,0 FTE; 

 Peuterspeelzaalwerk. Genoemd in programma 4 voor het jaar 2015 niet door te 
voeren zodat het peuterspeelzaalwerk en het kinderdagverblijf zich kan omvormen 
tot één administratieve organisatie; 

 Bibliotheek. Genoemd in programma 5, 1 jaar later (met ingang van 2017) door te 
voeren zodat de bibliotheken zich kunnen voorbereiden op de komende 
ontwikkelingen; 

 Om de bezuinigingsvoorstellen genoemd in programma 6 niet door te voeren. Het 
gaat over de bezuinigingen op a) Toegankelijkheidsfonds, b) Bijzondere bijstand 
(medische kosten), c) Bijzondere bijstand CAK bijdrage, d) Langdurigheidstoeslag 
en e) Bijzondere bijstand duurzame gebruiksgoederen voor 65+; 

 Om de extra verhoging van de OZB tarieven met 2% genoemd in deze kadernota 
onder programma Algemene dekkingsmiddelen en overig niet door te voeren; 

 De gevraagde formatie-uitbreiding publiekszaken met 1,0 FTE te schrappen; 

 De gevraagde formatie-uitbreiding met 1 FTE voor Bibob (0,5 FTE), toezicht (0,2 
FTE) en handhaving (0,3 FTE) met 0,5 FTE te schrappen en 0,5 FTE niet structureel 
in te boeken maar tijdelijk voor de jaren 2015 en 2016; 
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III. Op dit moment kennis te nemen van de bezuinigingen 2017 en verder.  
IV. De uitgangspunten voor het opstellen van de programmabegroting 2015 vast te stellen. 
V.       Het college de opdracht te geven om de kadernota 2015 zoals hier is gepresenteerd te 

verwerken in de programmabegroting 2015 die in november 2014 door de raad wordt 
behandeld. 

VI.  Indien het financieel eindbeeld voor de jaren 2015 en 2016 negatief  is de onderstaande 
dekkingsmogelijkheden aan het College als denkrichting mee te geven bij de verdere 
uitwerking van de begroting: 

 Incidentele posten te dekken uit de algemene reserve; 

 Loon prijs compensatie nog verder te versoberen tot 25  van    € 675.000 in 2015;  

 Uitruil van besparing afvalstoffenheffing met toename onroerende zaak belasting, in 
dit voorstel gesteld op € 100.000; 
 

Notulen: met inachtneming van het unaniem aanvaarde amendement ingebracht door CDA, VVD, 
LD, D66, ChristenUnie, SP en PvdA (bijgevoegd) is de Kadernota 2015 unaniem aanvaard.  
 
Verder zijn de volgende moties ingediend: 
1    Motie D66 over de onderbouwing nieuw beleid; de motie is ingetrokken; 
2. Motie CDA, VVD, LD, ChristenUnie, SP, GroenLinks en PvdA over onderbouwing nieuw beleid 

is unaniem aanvaard; (bijgevoegd) 
3. Motie over G-sport ingediend door ChristenUnie, GroenLinks, SP en D66 is door tegenstemmen 

van CDA, VVD en LD verworpen; 
4. Motie van PvdA, GroenLinks en SP over CKV is door tegenstemmen van CDA, VVD, D66, 

ChristenUnie en LD verworpen; 
5. Motie ingediend door PvdA, CDA, VVD, LD, ChristenUnie, SP en GroenLinks m.b.t. een  

onderzoek naar vermakelijkheidsretributie is aangenomen met tegenstemmen van D66. De 
motie is bijgevoegd.  

 
 
 
5. Moties niet aan de orde van de dag.  
 
Motie uitbreiding luchthaven Lelystad. 
Een raadsbreed ingediende motie niet aan de orde van de dag m.b.t. uitbreiding luchthaven 
Lelystad is unaniem aanvaard. De motie is bijgevoegd.  
 
Motie Schaliegas. 
Een motie niet aan de orde van de dag ingediend door de fracties van de ChristenUnie, GroenLinks 
en SP is tot de volgende raadsvergadering aangehouden. 
 
In het debat is een tweede motie niet aan de orde van de dag over Schaliegas ingediend door de 
fractie van de PvdA. Ook deze motie is tot de volgende raadsvergadering aangehouden.  
 
 
6. Sluiting  
 
Aldus vastgesteld in de vergadering van  
 
 
Voorzitter, 
 
 
Griffier  
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Agendapunt 4a vergadering gemeenteraad 19 juni 2014 

Onderwerp: Kadernota 2015 

 

 

Amendement 

 

 

De Raad van de gemeente Dronten in vergadering bijeen op 19 juni 2014. 

 

Gelezen het voorstel van het college van 22 april 2014 (No B14.000691) inzake de kadernota 2015, 

 

Met inachtneming van de gedachtewisseling in de raadscommissie van 14 mei 2014, en de 

gesprekken met de betrokkenen, 

 

Overwegende dat,  

 er deze college periode extra werkdruk is vanwege invoering van diverse transities waardoor 

structurele uitbreiding van het college tot 4,0 FTE noodzakelijk is; 

 ook in deze collegeperiode wordt ingezet op participatie in de samenleving voor iedereen, 

bij voorkeur via betaald werk; 

 altijd een vangnet beschikbaar moet zijn voor die groep kwetsbare inwoners die het op eigen 

kracht niet redt; 

 vijf bestaande regelingen voor de minima dit vangnet vormen en daardoor in stand dienen te 

blijven; 

 dat de lokale lasten van de burgers per saldo niet verder mogen stijgen op de inflatiecorrectie 

na; 

 dat het peuterspeelzaalwerk en kinderdagverblijf vanaf 2016 samen gaan waardoor zij met 

één administratie systeem kunnen werken i.p.v. met de huidige twee systemen; 

 dat de bibliotheek een belangrijke voorziening is en mede belangrijk is voor de financiering 

van de MFC’s; 

 door een tegenvallende mei circulaire kritisch gekeken moet worden naar structureel nieuw 

beleid. 

 

Besluit: 

Om het volgende bezuinigingsvoorstel: 

- Lagere formatie wethouders (van 3,8 naar 3,0 FTE) 

Genoemd in deze kadernota onder programma 0 te wijzigen in een hogere formatie wethouders van 

4,0 FTE; 

 

Om het volgende bezuinigingsvoorstel: 

- Peuterspeelzaalwerk 

Genoemd in deze kadernota onder programma 4 voor het jaar 2015 niet door te voeren zodat het 

peuterspeelzaalwerk en het kinderdagverblijf zich kan omvormen tot één administratieve organisatie; 

 

Om het volgende bezuinigingsvoorstel: 

- Bibliotheek  

genoemd in deze kadernota onder programma 5 1 jaar later (met ingang van 2017) door te voeren 

zodat de bibliotheken zich kunnen voorbereiden op de komende ontwikkelingen; 
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Om de volgende bezuinigingsvoorstellen: 

- Toegankelijkheidsfonds; 

- Bijzondere bijstand (medische kosten); 

- Bijzondere bijstand CAK bijdrage; 

- Langdurigheidstoeslag en 

- Bijzondere bijstand duurzame gebruiksgoederen voor 65+ 

genoemd in deze kadernota onder programma 6 niet door te voeren. 

 

Om de extra verhoging van de OZB tarieven met 2% genoemd in deze kadernota onder programma 

Algemene dekkingsmiddelen en overig niet door te voeren. 

 

De gevraagde formatie-uitbreiding publiekszaken met 1,0 FTE te schrappen; 

 

De gevraagde formatie-uitbreiding met 1 FTE voor Bibob (0,5 FTE), toezicht (0,2 FTE) en 

handhaving (0,3 FTE) met 0,5 FTE te schrappen en 0,5 FTE niet structureel in te boeken maar 

tijdelijk voor de jaren 2015 en 2016. 

 

Indien het financieel eindbeeld voor de jaren 2015 en 2016 negatief  is de onderstaande 

dekkingsmogelijkheden aan het College als denkrichting mee te geven bij de verdere uitwerking van 

de begroting: 

 

- Incidentele posten te dekken uit de algemene reserve; 

- Loon prijs compensatie nog verder  e ve s  e en         van    € 67 .000 in  01 ;  

- Uitruil van besparing afvalstoffenheffing met toename onroerende zaak belasting, in dit 

v   s el ges eld  p € 100.000; 

 

 

Ondertekening fracties: 

 

 

CDA,     VVD,      Leefbaar Dronten, 

 

 

J. Klopman    B. Rosing    J.N. Ammerlaan 

 

 

D66     ChristenUnie    SP 

 

 

F. Bongers    J. Oosterveld    J. den Boer 

  

 

PVDA 

 

 

S.H.S. Stoop-Aszink 
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Agendapunt 4a vergadering gemeenteraad 19 juni 2014 

 

Onderwerp: Kadernota 2015 

 

 

 

Motie 

 

 

 

De Raad van de gemeente Dronten in vergadering bijeen op 19 juni 2014. 

 

Gelezen het voorstel van het college van 22 april 2014 (No B14.000691) inzake de kadernota 2015, 

 

Met inachtneming van de gedachtewisseling in de raadscommissie van 14 mei 2014, en de 

gesprekken met de betrokkenen, 

 

Overwegende dat,  

 er in de kadernota 2015 grote bedragen worden gevraagd voor nieuw beleid waarvoor geen 

duidelijke onderbouwing is; 

 het wenselijk is dat er een nadere onderbouwing aanwezig is om het nieuw beleid te 

beoordelen. 

 

 

Verzoekt het college: 

 

Voor de beg   ings ehandeling in de  aad v    de v lgende p s en ‘nieuw  eleid’  e k men me  een 

nadere onderbouwing van de begrote uitgaven incl. structurele effecten: 

- Programma 3: sociaal economische agenda; 

- Programma 3: Van Eiland naar WijLand; 

- Programma 3: actieplan centrum Dronten. 

 

 

 

Ondertekening fracties: 

 

CDA,   VVD,    Leefbaar Dronten, ChristenUnie,  

 

 

J. Klopman  B. Rosing  J. Ammerlaan  J. Oosterveld  

 

 

 

SP,    Groen Links,    PVDA    

 

 

J. Den Boer  P.L.A. Vermast  S.H.S. Stoop-Aszink  
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MOTIE VERMAKELIJKHEIDSRETRIBUTIE 

De raad van de gemeente Dronten in vergadering bijeen op 19 juni 2014, 

Gelezen het voorstel van het college van B&W d.d. 22 april 2014 (No. B14.000691) 

Kadernota 2015; 

Gehoord hebbende de beraadslaging in de commissie van 14 mei 2014; 

 Overwegende dat:  

 De gemeentewet de mogelijkheid tot het heffen van vermakelijkheidsretributie kent; 

 De verblijfsrecreatie door het heffen van toeristenbelasting meebetaalt aan het 

voorzieningenniveau in de gemeente Dronten; 

Spreekt uit: 

 De dagjestoeristen niet meebetalen aan het voorzieningenniveau; 

 Veel gemeenten een vermakelijkheidsretributie kennen; 

 Over de toerekening van de kosten die samenhangen met de in te stellen heffing veel 

jurisprudentie is gepubliceerd; 

Verzoekt het college: 

De mogelijkheden te onderzoeken om te komen tot een vermakelijkheidsbelasting.  

 

 

 

Ondertekening fracties: 

 

PVDA    CDA,   VVD,    Leefbaar Dronten, 

 

 

S.H.S. Stoop-Aszink  J. Klopman  B. Rosing  J.N. Ammerlaan 

 

 

ChristenUnie   SP   Groen Links   

 

 

J. Oosterveld   J. Den Boer  P.L.A. Vermast  

 

 


