
  
  

 
CONCEPT BESLUITENLIJST RAADSNOTULEN VERGADERING 

D.D. 26 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, S.J. Lap, R. de Maaijer, mevrouw 
J.M.G. van der Meulen, de heren  K. Mol, J. Oosterveld, mevrouw M.T.C. Plasschaert-Teeuwisse, 
de heer B. Rosing, mevrouw C.H. Sijtsma-van Nieuwkerk, mevrouw S.H.S. Stoop-Aszink, de heren 
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: mevrouw I.A. Korting, de heren  A.J. Schuuring, K. Tietema, raadsleden. 
 
1. Opening, agenda, notulen, besluitenlijst en mededelingen 
a. Opening 
 
 
b. Vaststellen agenda 
 
Notulen: akkoord 
 
 
c. Vaststellen openbare notulen d.d. 21 mei 2014 
 
Notulen: akkoord 
 
 
d. Vaststellen openbare besluitenlijst d.d. 21 mei 2014 
 
Notulen: akkoord 
 
 
e. Mededelingen 
 
Notulen: geen 

  
  

2. Ingekomen stukken 
Ingekomen zijn de volgende aan de raad gerichte stukken. Het presidium stelt de volgende 
procedure van afhandeling voor. 
 
Week 21 

1. Een brief d.d. 03-03-2014 van Spelende kinderen van de Munten I betreffende Skatebaan 
aan de Jansgulden, ingeschreven onder nummer I/14.02474. Officieel overhandigd aan 
voorzitter raadscommissie de heer P. Vermast op 13 mei 2014. Voorgesteld wordt de brief 
in handen van het presidium te stellen. 

2. Een brief d.d. 26-03-2014 van Inspectie van het onderwijs betreffende rapport “Kwaliteit 
gemeentelijk toezicht kinderopvang 2012/2013, ingeschreven onder nummer I/14.03479. 
Voorgesteld wordt de brief in handen van het college te stellen. 
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Week 22 
3. Een brief d.d. 28-05-2014 van wethouder J.Ph. Engelvaart betreffende zienswijze concept 

openbaar vervoer visie 2014-2024, ingeschreven onder nummer I/14.05981. Voorgesteld 
wordt de brief voor kennisgeving aan te nemen. 

4. Een brief d.d. 28-05-2014 van mevrouw C. Steendam betreffende Uitbreiding Lelystad 
Airport, ingeschreven onder nummer I/14.06019. Voorgesteld wordt de brief mee te nemen 
bij de behandeling van de opgewaardeerde brieven uit de raadsvergadering van 21 mei 
2014. 

 
Week 23 

5. Een brief d.d. 02-06-2014 van wethouder J.Ph. Engelvaart betreffende Rapportage Lemon 
2014, ingeschreven onder nummer I/14.06062. Voorgesteld wordt de brief voor 
kennisgeving aan te nemen. 

6. Een brief d.d. 02-06-2014 van de burgemeester A.B.L. de Jonge betreffende 
Veiligheidsbeeld eerste 4-maandsrapportage 2014 gemeente Dronten, ingeschreven 
onder nummer I/14.06085. Voorgesteld wordt de brief voor kennisgeving aan te nemen. 

7. Een brief d.d. 03-06-2014 van de griffier D. Petrusma betreffende schriftelijke vragen 
fractie SP inzake Schaliegaswinning in Dronten, ingeschreven onder nummer I/14.06130. 
Voorgesteld wordt de brief voor kennisgeving aan te nemen. 

8. Een brief d.d. 03-06-2014 van de heer W. Gerner betreffende het indienen van zijn ontslag 
als lid van de rekenkamer, ingeschreven onder nummer I/14.06129. Voorgesteld wordt de 
brief in handen van het presidium te stellen. 

9. Een brief d.d. 04-06-2014 van de heer G. Talens betreffende onveilige situatie op de 
Educalaan, ingeschreven onder nummer I/14.06163. Voorgesteld wordt de brief in handen 
van het college te stellen. 

10. Een brief d.d. 05-06-2014 van het College betreffende 2e fase bypass Kampen, 
ingeschreven onder nummer I/14.06191. Voorgesteld wordt de brief voor kennisgeving 
aan te nemen. 

11. Een brief d.d. 05-06-2014 van Wecycle  betreffende Benchmark 2013 afgifte elektrische 
apparaten (e-waste), ingeschreven onder nummer I/14.06226. Voorgesteld wordt de brief 
voor kennisgeving aan te nemen. 

12. Een brief d.d. 05-06-2014 van het College betreffende Monitor erfgoedinspectie 2013-
2014, ingeschreven onder nummer I/14.06252. Voorgesteld wordt de brief voor 
kennisgeving aan te nemen 

 
Week 24 

13. Een brief d.d. 12-06-2014 van wethouder J.Ph. Engelvaart betreffende 
Informatiebijeenkomst Windbeleid, ingeschreven onder nummer I/14.06479. Voorgesteld 
wordt de brief voor kennisgeving aan te nemen. 

14. Een brief d.d. 12-06-2014 van MKB Nederland betreffende de verlaging van de OZB voor 
niet-woningen, ingeschreven onder nummer I/14.06570. Voorgesteld wordt de brief voor 
kennisgeving aan te nemen. 

 
Notulen: 
Brief 3 op verzoek van D66 opgewaardeerd naar de commissie om te spreken over de aansluiting 
treinverkeer – bussen.  
Brief 6 wordt op verzoek van het CDA meegenomen bij het overleg over veiligheid. 
Brief 7; GroenLinks stelt voor de afdoening te veranderen in ‘betrekken bij agendapunt 6a’ 
Brief 9 wordt op verzoek van alle fracties geagendeerd voor de commissie om te spreken over de 
verkeersveiligheid in het algemeen.  
 
 
3 Vragen aan burgemeester De Jonge en de wethouders J.Ph. Engelvaart, Van Amerongen, 

De Graaf en Gach uiterlijk 24 uur voor de vergadering schriftelijk bij de griffie inbrengen 
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4. Voorstellen van het college: akkoordstukken 
4.a Voorstel tot vaststellen van het beeldkwaliteitsplan uitbreiding Wisentzone 
De raad besluit: 

1. Het vaststellen van het beeldkwaliteitsplan uitbreiding Wisentzone 
 
Notulen: unaniem akkoord 
 
4.b Projectafwijkingsbesluit voor de herverkaveling Hollandse Vaart aan de haven van Dronten 
De raad besluit: 
I. Te verklaren op grond van art. 6.5 lid 3 van het Besluit omgevingsrecht dat een verklaring van 

geen bedenkingen conform art. 6.5 lid 1 van het Besluit omgevingsrecht niet vereist is voor het 
Projectafwijkingsbesluit voor de herverkaveling Hollandse Vaart aan de haven te Dronten.  

II. Geen exploitatieplan vast te stellen. 
 
Notulen: unaniem akkoord 
 
4.c Nota kostenverhaal 
De raad besluit: 
I. De nota kostenverhaal 2014 vast te stellen; 

 
II. Een bestemmingsreserve Bovenwijkse voorzieningen in te stellen; 
 
III. Een bestemmingsreserve Bovenplanse verevening in te stellen; 
 
IV. Een bestemmingsreserve Bijdrage ruimtelijke ontwikkeling in te stellen. 
 
Notulen: unaniem akkoord 
 
4.d Begroting 2015 GBLT en meerjarenraming 2016-2018 
De raad besluit: 
I. In te stemmen met de ontwerpbegroting 2015 van het GBLT en de meerjarenraming 2016-2018 
II. Geen zienswijze in te dienen 
 
Notulen: unaniem akkoord 
 
4.e  Zienswijze op de begroting 2015 Nederlands Erfgoedcentrum 
De raad besluit: 
I. Kennis te nemen van de begroting 2015 van Nieuw Land Erfgoedcentrum;  
II. Uw zienswijze op de begroting conform de reeds verzonden collegebrief kenbaar te maken aan 

het bestuur van NLE. 
 
Notulen: unaniem akkoord 
 
4.f Begroting Spilbasisscholen 2014 en afrekening Bruidsschatregeling 
De raad besluit: 
1.  De begroting 2014 Spilbasisscholen goed te keuren. 
2. In te stemmen met de definitieve financiële afronding van de bruidsschatregeling zoals deze in 
2008 bij besluitvorming verzelfstandiging openbaar onderwijs door de Raad is vastgesteld. 
3. Een vergoeding toe te kennen aan de Vlieger betreffende de frictiekosten € 65.000,- en deze 
vergoeding ten laste te brengen van het restant van de voorziening “verzelfstandiging openbaar 
onderwijs”  
4. Het resterende bedrag, groot € 20.648,- te laten vrijvallen naar de algemene middelen en de 
voorziening “verzelfstandiging openbaar onderwijs” op te heffen. 
5. Akkoord te gaan met de begrotingswijziging nr. 2014-11 
 
Notulen: unaniem akkoord 
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5. Voorstellen van het college: bespreekstuk 
5.a Resultaat bestemmen jaarstukken 2013 en 1e voortgangsrapportage 2014 Omgevingsdienst 
Flevoland & Gooi en Vechtstreek 
De raad besluit: 
I. Kennis te nemen van de jaarstukken 2013 en 1e voortgangsrapportage 2014; 
II. Kennis te nemen van de “memo” gedateerd op 25 juni 2014 over de egalisatiereserve 

frictiekosten; 
III. In te stemmen met de overheveling van de eenmalige opstartkosten ICT à € 102.419 naar 2014; 
IV. In te stemmen met het volstorten van de algemene reserve (aanvullende dotatie van  

€ 264.896), te weten maximaal 5% van de structurele jaarlijkse bijdrage (in 2013 5% van € 
11.772.479), als buffer om fluctuaties in de exploitatie en onverwachte tegenvallers in de 
toekomst te kunnen opvangen; 

V. Niet in te stemmen met het voorstel het resterende jaarrekeningresultaat 2013 à  
€ 1.319.219 te bestemmen in een nieuw in te stellen “egalisatiereserve frictiekosten” en 
hiervoor een zienswijze op te nemen; 

VI. Het positieve resultaat van € 65.829 als eenmalig voordeel op te nemen in het exploitatiesaldo, 
indien het AB-besluit is genomen het rekeningresultaat te verrekenen met de deelnemende 
partijen; 

VII. Een zienswijze in te dienen om onontkoombare indexeringen, waaronder pandgebonden 
huisvesting, in meerjarig perspectief direct te verwerken in de begroting;  

VIII. Te besluiten de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek over deze zienswijzen te 
informeren volgens bijgevoegde brief 

 
Notulen: unaniem akkoord 
  
  
6. Beantwoording schriftelijke vragen ex artikel 41 van het Reglement van Orde van de 

raad 
 
6.a Beantwoording schriftelijke vragen van de fractie SP over Schaliegaswinning in Dronten 
 
Notulen: bij de behandeling van dit onderwerp zijn twee, uit de vorige vergadering aangehouden 
moties ingebracht. De motie ingediend door de fracties van ChristenUnie, GroenLinks en SP is door 
de partijen tijdens de beraadslagingen in getrokken en niet in stemming gebracht.  
De motie van de PvdA is in stemming gebracht en met tegenstemmen van de fracties van CDA, 
VVD, LD en D66 verworpen. 
 
 
7. Sluiting  
 
 
Aldus vastgesteld in de vergadering van  
 
 
Voorzitter, 
 
 
Griffier  
 
 
 


