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2014 
 
Notulen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Dronten, gehouden op 
donderdag 19 juni 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 heer 
J. Oosterveld, mevrouw M.T.C. Plasschaert-Teeuwisse, de heren B. Rosing, A. 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 A. van Amerongen, P. van Bergen, P.C.J. Bleeker, J.Ph. Engelvaart, wethouders; 
de heer R. Kool, gemeentesecretaris. 
 
Afwezig is: de heer K. Mol. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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, belangstellenden op de tribune en vertegenwoordigers van de pers worden welkom 
geheten. 
Hij meldt dat wethouder Bleeker iets later komt. 
 
1b. Vaststellen agenda  
De voorzitter geeft aan dat er twee moties vreemd aan de orde van de dag ingediend zullen 
worden, een over de luchthaven Lelystad en een over schaliegas Hij stelt voor die te 
agenderen als agendapunten 5 en 6. 
 
1c. Mededelingen  
De heer Petrusma merkt op dat de raadsleden uitnodigingen hebben ontvangen voor 30 juni 
en 1 juli. Hij hoopt dat veel raadsleden aanwezigen kunnen zijn. 
De heer Vermast brengt in dat de heer Mol zich vanavond laat verexcuseren wegens verblijf 
in het buitenland. 
De heer Rosing kan melden dat het herstel van mevrouw Stoker goed verloopt. Ze heeft 
waardering en blijdschap uitgesproken voor de vele attenties. Na het zomerreces wil ze haar 
plaats in de raad weer innemen. 
De voorzitter stelt voor haar namens de raad een boeket bloemen te sturen. De raad stemt 
daarmee in. 
 
2. Vragen aan burgemeester de wethouders. 
Er zijn geen vragen binnengekomen. 
 
2a. Voorstel van presidium 
2a. Voorstel benoeming presidium 
De heer Petrusma geeft aan dat er na gemeenschappelijk overleg van de fracties een 
voordracht is geweest vanuit de fractievoorzitters. Het voorstel is mevrouw Van der Klis te 
benoemen tot plaatsvervangend voorzitter van de raad en daarmee ook tot voorzitter van het 
presidium. Als voorzitters van de raadscommissie worden voorgedragen: de heer Bongers, 
mevrouw Korting, mevrouw Plasschaert, mevrouw Witteveen en mevrouw Stoop. Tezamen 
vormen deze voorzitters de leden van het presidium. 
De voorzitter stelt vast dat de raad unaniem instemt met het voorstel. 
 
Bespreekstukken 
3. Voorstellen van het college 
3a. Jaarrekening 2013 
De heer De Maaijer merkt op dat de VVD de jaarrekening en het jaarverslag 2013, alle 
bijlagen en ook het verslag van de accountant bestudeerd heeft. De fractie heeft tijdens de 
tafeltjesavond antwoord gekregen op haar technische vragen. Vervolgens heeft de 
accountant in de raadscommissie een toelichting gegeven en heeft het college de resterende 
vragen beantwoord. De VVD constateert, samen met de accountant, dat het college de 
financiële positie van de gemeente in evenwicht heeft weten te houden en dat er sprake is 
van een keurig rapport. De fractie vindt het vooral verheugend te constateren dat het college 
duidelijk grip heeft op de twee belangrijkste majeure dossiers: de grondexploitaties en de 
transities binnen het sociale domein. De fractie gaat ervan uit dat het college de aandachts- 
en verbeterpunten oppakt, net als dat vorig jaar is gebeurd, zoals blijkt uit het 
accountantsverslag. Het gaat dan om verbeterpunten op onder andere het gebied van het 
winstnemingbeleid, de automatisering en de nieuwe wet- en regelgeving die in nabije 
toekomst op de gemeente afkomt.  
De jaarrekening 2013 gaat over het laatste volle jaar van de vorige collegeperiode. Deze 
jaarrekening is voor de VVD aanleiding om terug te blikken op de uitvoering van het vorige 
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collegeprogramma. Voor de VVD staat een solide meerjarenbegroting centraal, waarbij de 
lasten voor de inwoners niet stijgen. Dit is in de vorige collegeperiode uitstekend gelukt. 
Belangrijke prestaties die op basis van dit fundament konden worden geleverd, waren met 
name het vruchtbare overleg met de provincie over de aanleg van de passage Dronten en de 
voorbereidingen voor de verdere ontwikkeling ten behoeve van het multifunctioneel centrum 
Swifterbant. De VVD stelt vast dat raad en college daarmee al ver zijn gekomen. Verder de 
realisatie van het multifunctionele jongerencentrum USRA/Nirwana. Het doorbreken van de 
landelijke trend met de Wwb-uitkering, die zich qua aantallen stabiliseerde in plaats van te 
stijgen. Het bijzondere feit dat de voorbereidingen voor de benodigde nieuwe bezuinigingen 
in deze collegeperiode al in de vorige collegeperiode opgepakt zijn. Ten slotte de realisatie 
van de overgang van de afdeling Belastingen naar het Gemeenschappelijk Belastingkantoor 
Lococensus-Tricijn, met een forse besparing op de begroting tot gevolg. 
De VVD blikt dus met veel genoegen terug op hetgeen het vorige college en de vorige raad 
hebben kunnen bereiken voor de inwoners van Dronten en de fractie spreekt op deze plaats 
haar dank uit voor ieders inzet en betrokkenheid daarbij.  
De VVD gaat akkoord met de negen voorstellen die het college de raad in het kader van 
deze jaarrekening doet, maar niet dan nadat de VVD haar complimenten heeft overgebracht 
aan het college voor deze uitstekende prestatie die een solide basis vormt voor de keuzes 
waarvoor de raad bij het volgende agendapunt komt te staan. 
De heer Zomerman wil bij dit agendapunt beginnen met achterom te kijken naar wat het 
afgelopen jaar allemaal is gedaan. Straks gaat het CDA naar voren kijken, naar wat de raad 
wil doen in 2015 en verder. 
Achterom kijkend is een gemeente te zien die er gezond voorstaat. Uit een recent onderzoek 
van Elsevier bleek ook dat onze gemeente er goed voor staat. De netto schuld en de externe 
financiering kregen een beoordeling zeer goed. De ontwikkeling van het eigen vermogen en 
de doorgeschoven lasten kregen het predicaat goed. Het weerstandsvermogen kreeg XL 
mee, wat betekent dat het op orde is en wellicht iets aan de ruime kant is. Het CDA is trots 
op deze beoordeling en wil de raad, het college en de medewerkers hiermee 
complimenteren. 
Ook met deze jaarrekening over het jaar 2013 wordt deze ontwikkeling doorgezet. Op het 
totale vermogen is het eigen vermogen procentueel gestegen. De kasstroom is € 2 miljoen 
negatief, maar dat komt doordat de investeringen zijn betaald uit de lopende middelen. 
Hiervoor was dus geen externe financiering nodig.  
Wel heeft Dronten nog steeds te maken met uitdagingen en de daarbij behorende risico’s. 
Het grondbedrijf is er hier een van. De accountant geeft aan dat het college en de raad 
hiermee goed op weg zijn. Het accountantsverslag is sowieso een compliment waardig. 
Zolang de heer Zomerman meedraait in de raad, zijn er nooit zo weinig opmerkingen over 
gemaakt. Het enige punt van aandacht is het aantal hectares grondverkoop van 
bedrijventerreinen. Het CDA onderschrijft dat.  
Een ander aspect is dat de urenverantwoording onder controle is. De afgelopen jaren zijn 
hierdoor binnen programma’s weleens forse afwijkingen gepresenteerd, maar in dit 
jaarverslag veel minder. Ook hiervoor de complimenten van het CDA.  
Voor bestemmingen heeft de raad te maken met een resultaat van € 3,4 miljoen positief. Dit 
komt mede door de liquidatie van het zwembad. De boekwinst is gedeeltelijk weer 
gereserveerd voor toekomstige renovaties en dat is een goede zaak. Verder zijn er 
stortingen gedaan in de bestemmingsreserve Wmo. Na verrekening van de claims is er een 
overschot van € 2,1 miljoen. Een heel mooi resultaat voor onze gemeente.  
Het CDA is tevreden over de jaarrekening 2013 en bedankt het college en de medewerkers 
voor hun inzet. Inzet die niet altijd gemakkelijk is geweest doordat wetgeving nog niet gereed 
is, maar er wel activiteiten moeten worden ontplooid om straks aan de gang te gaan. Ook 
kregen ze te maken met de gevolgen van de ingezette bezuinigingen, wat ook altijd niet 
makkelijk is. Nogmaals bedankt voor jullie inzet. 
De heer Zomerman geeft aan dat de CDA-fractie kan instemmen met het voorliggende 
besluit rondom de jaarrekening 2013. 
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De heer Ammerlaan merkt op dat, als het gaat om de financiering, de gemeente Dronten 
ook in het jaar 2013 flink last heeft gehad van de recessie. Om die reden heeft de raad 
meegedacht over nieuwe bezuinigingen die helaas noodzakelijk zijn om de financiële situatie 
van de gemeente op orde te houden. Ondanks dit alles geeft de accountant aan dat de 
vermogenspositie van de gemeente er goed uitziet. Een goedkeurende controleverklaring en 
een rechtmatigheidsverklaring zijn het resultaat. De processen die ten grondslag liggen aan 
de totstandkoming van die cijfers zijn op orde.  
Wat betreft de transities is in 2013 veel werk verzet. Om die reden kunnen in 2014 de laatste 
en belangrijkste stappen worden gezet om in 2015 decentralisatie te realiseren. Dit is een 
groot compliment waard richting het college en de organisatie.  
Leefbaar Dronten kan instemmen met het voorliggende voorstel. 
Mevrouw Stoop vindt dit een merkwaardig moment. De raad bespreekt nu de jaarrekening 
2013, waarover de raad zeer positief kan zijn, en straks bespreekt de raad de Kadernota 
2015, waarin de fracties voorzichtig de verwachtingen en zorgen voor de komende jaren 
uitspreken. 
Maar terug naar de jaarrekening. De PvdA maakt complimenten aan het college en de raad 
voor deze jaarrekening. Belangrijke keuzes zijn gemaakt in 2012 en hebben geleid tot dit 
mooie financiële resultaat. Het was een tijd waarin donkere wolken zich boven ons 
samenpakten. Het noodweer kon elk moment losbarsten. Een fikse korting uit het 
gemeentefonds. Een grote bezuinigingsoperatie achter de rug van € 4,6 miljoen. De 
financiële crisis raakte bijna iedereen rechtstreeks in de portemonnee. Vooral mensen met 
minder financiële draagkracht hadden het zwaar te verduren. De signalen konden niet 
onopgemerkt blijven. De wachtlijst van de schuldhulpverlening werd ongekend hoog. Het 
aantal gezinnen dat afhankelijk werd van de voedselbank groeide. Het was een tijd waarin 
particuliere initiatieven ontstonden om de armste mensen onder ons een steuntje in de rug te 
geven.  
In die zware tijd heeft de raad moeilijke keuzes gemaakt en dat heeft uiteindelijk geresulteerd 
in wat nu voorligt. Opvallend daarin zijn de resultaten die behaald zijn binnen het programma 
sociale voorzieningen en maatschappelijke werk. In 2012 zag het er zo somber uit. Het werd 
een financieel debacle, maar kijk eens hoe we er nu voor staan? Er was nog helemaal geen 
sprake van licht economisch herstel, maar we hebben die klus geklaard en dat geeft 
vertrouwen voor de toekomst. Daarover straks meer bij de behandeling van de kadernota. 
Mevrouw Stoop wil nog graag iets in herinnering roepen over het zwembad en het college 
vragen een toezegging te doen. Er was bij de PvdA wat verwarring ontstaan over de 
tenaamstelling van de bestemmingsreserve. Bij de 4e firap 2013 heeft de fractie daarover al 
eerder gesproken en ze wil die discussie niet opnieuw voeren, maar ze citeert uit de notulen: 
“Wethouder Engelvaart gaat in op de opmerkingen over het zwembad. De oplossing die de 
heer Korteweg aanreikte lijkt hem de beste. Zoals de heer Korteweg het verwoordde, zo is 
het ook. Het gaat niet om het in stand houden van het zwembad, of om het beheer, het gaat 
puur om de renovatie. Hij benadrukt dat het geld in de bestemming blijft, dat verandert niet.  
Het bedrag is opgebouwd in jaren en omdat er nu geen BV meer is, komt het terug bij de 
gemeente. Het college vindt het rechtvaardig dat het bij het zwembad blijft omdat het geld 
van het zwembad is. De vorige keer heeft hij uitgelegd dat er al snel een moment komt 
waarop de raad moet besluiten wat te doen met het zwembad. In dat verband doet hij een 
dringend beroep op de raad in te stemmen met zoals het college voorstelt het te doen.” 
Mevrouw Stoop geeft aan dat de bestemmingsreserve via een mondeling amendement als 
naam meekreeg bestemmingsreserve renovatie zwembad Overboord. 
De wethouder financiën heeft in de commissie nog eens duidelijk gezegd dat de 
bestemmingsreserve renovatie zwembad Overboord in eerste instantie bedoeld is om 
mogelijke toekomstige waardevermindering van het zwembad op te vangen. De PvdA krijgt 
graag van de wethouder sport de toezegging dat hij met een voorstel komt, zodat de raad 
kan besluiten wat te doen met het zwembad. De fractie wil ook graag direct een termijn 
afspreken wanneer hij met dat voorstel komt. 
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De heer Den Boer stelt dat de SP nieuw in de raad zit en dus niet kan terugblikken, maar 
straks bij de kadernota wel wil vooruitblikken.  
De fractie heeft met belangstelling kennisgenomen van de jaarrekening 2013. 
De heer Bongers merkt op dat de voorgelegde jaarstukken uitstekend zijn. D66 spreekt daar 
haar waardering voor uit. 
De heer Vermast brengt in dat GroenLinks tijdens de behandeling in de commissie al veel 
heeft gezegd over de jaarrekening 2013. Er is vorig jaar hard gewerkt en het resultaat is 
mooi. Voor de fractie is het voorstel een akkoordstuk. 
Mevrouw Witteveen geeft aan dat de ChristenUnie de jaarrekening en het 
accountantsverslag heeft gelezen. De fractie deelt hiervoor een compliment uit aan het 
college, de raad en de organisatie. De ChristenUnie kan instemmen met het voorstel.  
Wethouder Van Amerongen bedankt voor alle complimenten, hij zal die overbrengen aan de 
organisatie. 
Er zijn nog genoeg uitdagingen om het huishoudboekje op orde te houden. Genoemd is de 
grondexploitatie. Het college heeft de financiële consequenties de afgelopen jaren nog 
redelijk kunnen dempen en hoopt dat ook het komende jaar te doen, maar alles staat of valt 
met het verkopen van grond. Er liggen ook uitdagingen in de sfeer van de bedrijfsvoering, de 
VVD heeft die genoemd en ook de accountant. Er is dus de komende jaren nog genoeg werk 
te doen. 
Hij gaat in op het verzoek van mevrouw Stoop. Ze refereerde aan de behandeling van de 4e 
firap, waarbij geld is gestort in de reserve renovatie zwembad Overboord. Dat geld is 
inderdaad bestemd voor het doel dat in de notulen is benoemd. In verband met de 
herwaardering van het zwembad is er bij de jaarrekening nog een extra bedrag in deze 
reserve gestort. Daarvan heeft hij gezegd dat, mocht het zo zijn dat de boekwaarde 
neerwaarts bijgesteld moet worden, dat gedaan kan worden met als dekking de gelden die 
nu gestort zijn in de reserve renovatie zwembad Overboord.  
Wethouder Engelvaart vult aan dat het dus twee bedragen zijn. Het ene bedrag is gestort in 
een fonds voor de renovatie van het zwembad, zoals de heer Korteweg dat verwoordde, en 
het andere bedrag is er later bij gekomen.  
De PvdA heeft gevraagd wanneer een voorstel wordt voorgelegd. Wethouder Engelvaart 
antwoordt dat het college hierover in gesprek gaat met Optisport, in het kader van het totale 
accommodatiebeleid. De verwachting is dat het college hierop in het najaar 2014 zal 
terugkomen bij de raad. 
2e termijn 
Mevrouw Stoop reageert dat ze bijna de discussie bij de 4e firap opnieuw zou willen doen. 
Toen is heel duidelijk gesteld dat een bestemmingsreserve een doel moet hebben. 
Uiteindelijk heeft die bestemmingsreserve ook een naam gekregen, namelijk renovatie 
zwembad Overboord. Ze vindt het nu verwarrend. De PvdA zegt ook niet dat gerenoveerd 
moet worden, of dat het geld niet gebruikt mag worden in verband met de 
waardevermindering van het zwembad. De wethouder sport doet geen toezegging, maar 
antwoordt dat hij er in het najaar op terugkomt. De PvdA wil, al is het lastig, heel concreet 
een termijn horen wanneer er een voorstel aan de raad wordt voorgelegd zodat de raad een 
besluit kan nemen over wat te doen met het zwembad. In het geval de wethouder dat niet 
kan zeggen, heeft ze een motie voorbereid en zal ze die indienen zodat de raad zich erover 
kan uitspreken. 
Wethouder Engelvaart antwoordt dat hij best concreet wil zijn. Hij heeft geschetst dat er een 
volgordelijkheid is met het accommodatiebeleid. Als de PvdA een datum wil horen, kan hij 
toezeggen dat de raad voor 1 januari 2015 een voorstel krijgt. 
De voorzitter constateert dat de PvdA daarmee akkoord is en hij stelt vast dat de raad 
unaniem instemt met het voorstel. 
 
4a. Kadernota 2015 
De heer Oosterveld geeft de algemene beschouwingen van de ChristenUnie, met als titel 
Vertrouwen in de Dronter samenleving in de kernen en het platteland. 
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“Dronten is een prachtige poldergemeente, waar we trots op mogen zijn. Dat wil de 
ChristenUnie graag zo houden. Verantwoordelijkheid nemen, zuinig zijn met onze wereld en 
zorgen voor elkaar is een Bijbelse boodschap die goed is voor de samenleving en ook voor 
iedereen die woont en leeft in de gemeente Dronten. De ChristenUnie wil zich daar als partij 
van betrokken christenen van harte voor blijven inzetten in de raadsperiode 2014-2018.  
Bij de ChristenUnie staan niet de overheid of de markt centraal, maar de samenleving en de 
mensen daarin. De ChristenUnie wil investeren in de kracht van de samenleving. De 
ontwikkeling moet zijn: wij geloven dat mensen geschapen zijn door God en dat Hij ons aan 
elkaar gegeven heeft om samen te leven. Wij geloven dat mensen meer zijn dan alleen maar 
consumenten. Het gaat in het leven om veel meer dan geld en bezittingen. Mensen willen 
niet alleen maar een betaalbaar huis, ze verlangen ook naar geborgenheid en veiligheid en 
bovenal naar een zinvol leven. Wij willen niet alleen een baan met salaris, maar ook 
waardering en mogelijkheden om onze talenten te ontplooien in dienst van die ander. We 
willen niet alleen een overheid die op de centjes let, maar ook een samenleving waarin we 
ruimte krijgen, gehoord worden en waarin zwakkeren beschermd worden. 
In dat kader wil de ChristenUnie aandacht vragen voor de mogelijkheden van de G-sport in 
Dronten. De ChristenUnie dient daarom samen met GroenLinks, SP en D66 een motie in die 
gericht is op de voorzieningen rondom de G-sport en op het wegnemen van obstakels voor 
de G-sporters in Sporthal ’t Dok. 
De ChristenUnie ziet overheid en samenleving als bondgenoten. De overheid stimuleert en 
ondersteunt mensen om hun eigen kracht, of samenredzaamheid, in te zetten. De gemeente 
heeft als belangrijke taak de kracht die al aanwezig is in de samenleving te versterken. Als 
het aan de ChristenUnie ligt, gooit de overheid niet zomaar verantwoordelijkheden ‘over de 
schutting’. Dat gebeurt helaas wel te vaak. Bij ons staat de overheid naast mensen. Wij 
denken mee, stimuleren en ondersteunen waar nodig. Dit vraagt om maatwerk: de een heeft 
die ondersteuning sneller nodig dan de ander. En als mensen het echt niet zelf of samen met 
anderen kunnen, dan biedt de overheid een vangnet. 
Wij geven de overheid niet te veel, maar ook niet te weinig verantwoordelijkheid. Burgers 
moeten een beroep kunnen doen op de overheid als hun veiligheid of bestaanszekerheid in 
het geding is. 
De economisch moeilijke tijden betekenen dat niet alles meer kan zoals we het gewend 
waren. We moeten kiezen wat de lokale overheid kan blijven doen, en wat we niet meer 
doen. Tegelijk zien we in de samenleving een gebrek aan vertrouwen tussen mensen 
onderling, in de organisatie van de samenleving en ook in de politiek. Kunnen we ons 
voedsel nog wel vertrouwen? Kunnen we elkaar nog vertrouwen? Zijn onze bestuurders nog 
te vertrouwen? De ChristenUnie wil zich inzetten voor herstel van vertrouwen. In de 
samenleving, het bestuur en de politiek. Hoe? Door ons in te zetten voor betrouwbaar 
bestuur en een heldere taak- en verantwoordelijkheidsverdeling tussen overheid en 
samenleving.  
Niet de politiek zelf, maar vooral het algemeen belang, de gemeente Dronten, met alles wat 
leeft, groeit en bloeit staat centraal. Betrouwbaarheid, duidelijkheid en dienstbaarheid, zijn 
voor de ChristenUnie de kernwaarden die daarbij horen. De ChristenUnie vindt een goed 
sociaal beleid belangrijk voor mensen die de economische crisis aan den lijve ervaren en 
voor mensen die niet op eigen kracht kunnen meekomen in de samenleving. Daarnaast zet 
de ChristenUnie zich in voor een financieel degelijk beleid, waardoor zuinig wordt omgegaan 
met ons gemeenschapsgeld en geen rekeningen naar de toekomst worden doorgeschoven. 
Stimuleren, organiseren, verbinden en in balans brengen, zijn daarin de kernbegrippen 
waarnaar gestreefd wordt om talenten te ontplooien en de Dronter samenleving krachtig te 
laten zijn. Een nieuwe fase in het nieuwe land, gelegen aan de nieuwe Hanzelijn in een vitale 
regio centraal in Nederland, met vooral een blik naar het oosten, gelegen in de twaalfde 
provincie van Nederland. 
Wij willen geen samenleving waarin ons verteld wordt wat we moeten denken en doen, maar 
willen vrijheid om zelf verantwoordelijkheid te nemen en van daaruit eigen keuzes te maken. 
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We willen een wereld waarin we omzien naar elkaar. Een wereld die leefbaar blijft, ook voor 
onze kinderen.” 
De heer Oosterveld wil de speerpunten van de ChristenUnie voor deze periode nog even 
benadrukken.  
- Zorg voor zorg! Zelf aan het stuur wanneer je hulp nodig hebt. De ondersteuningsvraag 

moet aansluiten bij de wensen en mogelijkheden van het eigen netwerk. Met extra 
aandacht voor hen die dat nodig hebben; zorg op maat. 

- Veilige en goed onderhouden fiets- en voetpaden.  
- Opleidingen laten aansluiten op de arbeidsmarkt. Daarbij is met name een startkwalificatie 

heel belangrijk. 
- Gratis parkeren. 
- Respect voor de zondagsrust. Ook als het gaat om de winkelsluitingsregeling. Mede ter 

bescherming van de kleine middenstander. 
- Vandalisme. De kosten van vandalisme worden verhaald op de daders. 
- De ambtelijke organisatie efficiënter en nog daadkrachtiger. Ambtenaren dienen vanuit 

het belang van de burger te denken. 
- Lifestyle. Sport en bewegen stimuleren. 
- Een bibliotheek in alle dorpen.  
- Veilig Vuurwerk Vanzelfsprekend. Goed toezicht daarbij op illegaal vuurwerk en 

preventieve campagnes. 
- Vliegveld. Het economisch belang van Airport Lelystad mag de rust, ruimte, het groen en 

de veiligheid in onze gemeente niet in de weg staan. 
“Bovenstaand vormt het hart van waaruit de ChristenUnie deze periode wil opereren in de 
lokale politiek in een periode waarin zeer scherpe keuzes gemaakt zullen moeten worden en 
waar grote uitdagingen liggen. Aanboren van de talenten in samenhang geeft kracht, 
dynamiek en hoop.  
Hiermee is niet rechtstreeks ingegaan op de voorliggende kadernota. De flexibiliteit en 
lenigheid waarmee de huidige coalitie omgaat met deze kadernota, versterkt door de forse 
onduidelijkheden die voortkomen uit de meicirculaire, geeft ons de houding om uit te willen 
gaan van deze kadernota, waarbij we voorlopig nog geen verdere bezuinigingen wensen te 
doen gezien alle onduidelijkheden. De ChristenUnie wil de keuzes maken wanneer het 
college zijn visie heeft neergelegd. 
Daarbij willen wij wel enkele zorgen en vragen als laatste nog benoemen: 
a. De conflictueuze relatie met OFW, waarbij ook in de raad van vier jaar geleden al duidelijk 

werd dat er minimaal haarscheuren waren tussen gemeente en OFW. 
b. De stagnerende groei in de gemeente Dronten, terwijl het aantal banen wel stijgt. Voor de 

ChristenUnie onbegrijpelijk. College wat is uw analyse hierin? 
c. De samenwerking met de werkgevers is niet echt zichtbaar terwijl de Participatiewet zich 

al aandient. Hoe vlot die samenwerking ook juist in de regio? Welke regio wil dit college 
daarin vooropstellen? Wat is daarin de rol van het voortreffelijk functionerend werkbedrijf 
IMpact?  

d. Hoe gaat u om met de aanvragen van jongeren die tot begin september van dit jaar een 
Wajongaanvraag kunnen indienen en daarna bij de gemeente? Waar denkt u het 
beoordelend kader te kunnen inregelen? 

e. De voedselbank groeit en groeit. De mensen die dit nodig hebben, hebben onze steun 
nodig. Waarbij wij verder kunnen omzien naar elkaar, maar waarbij het ook van belang is 
om de factoren die leiden tot een aanvraag bij de voedselbank te analyseren en om te 
buigen.  

f. Subsidiebeleid. De ChristenUnie wil het subsidiebeleid zoals het nu is ingeregeld graag 
nog eens tegen het licht houden. Vooral ten aanzien van het automatisme (vaak) waarop 
op subsidies wordt geleund. Hoe kunnen meer prikkels worden gegeven om deze 
afhankelijkheid verder te verminderen? 

De ChristenUnie wenst raad, college en ambtenaren een goede samenwerking onder de 
zegen van de Heer, onze God.”  
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Motie 3 ingediend door ChristenUnie, GroenLinks, SP en D66: 
“De raad van de gemeente Dronten in vergadering bijeen op 19 juni 2014, 
gelezen het voorstel van het college van 22 april 2014 inzake de kadernota 2015, 
overwegende dat: 
• er een bloeiende G-sportvereniging in Dronten is; 
• zij bij meerdere soorten binnensport gebruik maken van Sporthal ’t Dok; 
• deze sporthal volgens deze gebruikers niet goed is aangepast, waarbij dit vooral geldt 

voor de kleedkamers en de toegankelijkheid van de sporthal voor o.a. rolstoelgebruikers; 
• er ook voor deze sporters voldoende sportmogelijkheden gerealiseerd moeten worden in 

onze participatiesamenleving; 
VERZOEKT HET COLLEGE: 

 Voor de begrotingsbehandeling van 6 november 2014 te onderzoeken of en hoe de 
toegankelijkheid van de G-sporters in de binnensport kan worden verbeterd, welke 
mogelijkheden er zijn en de raad daarover te informeren. 

En gaat over tot de orde van de dag.” 

 
De heer Vermast geeft aan dat GroenLinks geen grote algemene beschouwing wil geven, 
dat heeft de raad de laatste maanden al voldoende gedaan, zowel bij de behandeling in de 
commissie van deze kadernota als bij het debat over het coalitieakkoord. De fracties hebben 
maanden met elkaar verkiezingscampagnes gevoerd. Volgens GroenLinks wordt het tijd aan 
het werk te gaan. GroenLinks beperkt zich dus tot de kadernota en daarover valt nog wel het 
een en ander te zeggen. 
In de commissie zei GroenLinks dat ze de kadernota rijp vond voor het oud papier. Dat 
bleken voorspellende woorden. Uit de meicirculaire blijkt dat de cijfers dramatischer zijn dan 
waar de raad totnogtoe rekening mee heeft gehouden. Het negatief financieel beeld voor de 
komende jaren loopt op tot € 1,7 miljoen in 2019. De cijfers zijn nog onzeker en het college 
heeft nog de hele zomer nodig om een definitief beeld te krijgen. Dat die cijfers nu geen 
ruimte geven om bezuinigingen te verzachten, anders dan het amendement dat op tafel ligt, 
is wel duidelijk.  
GroenLinks wil, als enige partij voor zover de heer Vermast heeft kunnen zien, haar naam 
niet verbinden aan dit amendement. Iedereen moet inleveren en de broekriem moet hier en 
daar behoorlijk knellend strak worden aangehaald. Forse bezuinigingen op het CKV, het 
groenonderhoud, het peuterspeelzaalwerk, de voorzieningen in het gemeentehuis en geen 
uitbreiding van het aantal medewerkers. Iedereen voelt het! Iedereen? Nee, niet iedereen 
hoeft de broekriem even hard aantrekken. De coalitie heeft het aantal fte’s voor de 
wethouders uitgebreid. Het college mag als enige de broekriem een gaatje losser doen. 
GroenLinks vindt dat in deze tijden niet uit te leggen, niet te verantwoorden en 
onverteerbaar. 
Tegelijker staat in het amendement een groot aantal zaken die GroenLinks wel kan en zal 
steunen. Het college heeft op verzoek van de raad in beeld gebracht waarop kan worden 
bezuinigd. Dat wat het college in beeld brengt, is natuurlijk ook een keuze. Het college 
brengt dingen wel en niet in beeld. Een voorbeeld is de post citymarketing. Die post heeft het 
college niet in beeld gebracht als zijnde een mogelijke bezuinigingsoptie. Aangezien de 
citymarketeer een andere baan heeft gevonden, is het wellicht slim deze vacature maar eens 
niet in te vullen. De uren die hij op voorlichting werkte, kunnen ook gemist worden. Er kan in 
het gemeentehuis wel eens een berichtje minder uit.  
Het in beeld brengen van bezuinigingen is een ding, voorstellen om daarop ook echt te 
bezuinigen is wat anders. Het zou GroenLinks een lief ding waard zijn als het college in de 
vervolgperiode, als raad en college weer voor een bezuinigingsoperatie staan, wel de 
mogelijkheid in beeld brengt om te bezuinigen op het sociaal domein, maar er vervolgens 
geen voorstel aan koppelt. De afgelopen jaren heeft de raad een aantal keren gezien dat de 
gemeenteraad vervolgens dat soort bezuinigingen terugdraait omdat ze onacceptabel zijn 



9 
 

voor de doelgroep. Maar door het doen van dit soort voorstellen ontstaat er tegelijkertijd wel 
grote onrust bij de doelgroep. GroenLinks vindt dat niet kunnen. GroenLinks staat voor een 
gemeentelijke overheid die opkomt voor de mensen die het moeilijk hebben of mensen die 
een steuntje in de rug kunnen gebruiken om volwaardig te kunnen deelnemen aan de 
samenleving. GroenLinks is mede indiener van de motie over het CKV die vraagt een 
onderzoek te doen naar het inkomensafhankelijk maken van de CKV-bijdrage. Daarmee blijft 
het voor mensen die minder te besteden hebben toch ook mogelijk om deel te nemen aan 
CKV-activiteiten. De heer Vermast wil daarbij opmerken dat GroenLinks de voorgestelde 
bezuiniging op het CKV niet ziet zitten, maar dat de fractie, gezien de financiële 
onduidelijkheid van de komende tijd, daar bij de begroting ongetwijfeld op terugkomt. 
Een beetje in het verlengde daarvan is de motie over de gehandicapte sport. Met eigen ogen 
heeft de heer Vermast kunnen zien dat een aantal aanpassingen in ‘t Dok geen overbodige 
luxe zijn. Als het nuttig en nodig is, verdienen ook deze sporters onze steun en aandacht. De 
kosten moeten goed in beeld worden gebracht en eenmalige kosten kunnen wat GroenLinks 
betreft gedekt worden uit het overschot van vorig jaar dat net is vastgesteld bij de 
jaarrekening 2013.  
De vraag is waar we het geld vandaan halen. Bezuinigen is een optie om geld vrij te spelen, 
maar dat is niet de enige manier. Voor GroenLinks is een OZB-voorstel, zoals nu door de 
grote coalitie in het amendement wordt geschrapt, helemaal geen principiële kwestie en kan 
daar gewoon serieus naar gekeken worden. Ook andere vormen van het vergroten van de 
inkomsten lijken de fractie nuttig, daarom steunt ze de motie die het college verzoekt te 
onderzoeken of vermakelijkheidsretributie mogelijk is.  
GroenLinks geeft het college mee ook eens serieus te kijken naar de forenzenbelasting. 
Deze is gemaximeerd voor huizen tot een waarde van € 250.000,00. Hierin kan volgens 
GroenLinks best een staffel worden aangebracht waardoor de eigenaren van huizen met een 
hogere waarde meer forenzenbelasting kunnen betalen. 
Onderdeel van het kijken waaraan we het geld wel en niet besteden is een goede 
onderbouwing van de voorstellen. GroenLinks vraagt al jaren om betere onderbouwingen en 
heeft de motie daarover dan ook met veel plezier ondersteund. De coalitie lijkt hier nu ook 
van doordrongen. Deze kadernota is er een in potlood en de échte afweging komt bij de 
begrotingsbehandeling in november. Dan is het werkelijke beeld echt duidelijk en mogelijk 
ziet de raad dan ook waar de pijn verzacht kan worden. Bijvoorbeeld op het CKV. 
Wat GroenLinks betreft kan het college met deze kaders gaan rekenen, maar dat wil niet 
zeggen dat de fractie op voorhand steun geeft aan alle in de kadernota genoemde 
bezuinigingen. Zodra er meer definitieve financiële zekerheid is van de cijfers uit de 
meicirculaire of van de nieuwe situatie die ontstaat na de septembercirculaire, hoopt de 
fractie deze cijfers zo snel mogelijk van de wethouder te ontvangen.  
Met de nodige aarzelingen en voorbehouden geeft GroenLinks steun aan deze kadernota die 
de heer Vermast voor deze ene keer wil omdopen tot de 'Kladbegroting'. De fractie verzoekt 
het college dit ‘kladje’ uit te werken zodat de raad in november serieus naar de definitieve 
versie kan kijken en kan zien op welke wijze de meest dramatische bezuinigingen, zoals die 
van het CKV, alsnog verzacht kunnen worden. 
De heer Bongers geeft de algemene beschouwingen van D66. 
“Uitgangspunt voor D66 voor de komende periode is dat wij kwaliteit belangrijker vinden dan 
kwantiteit. Wij hebben in onze gemeente op veel gebieden al veel kwaliteit in huis. Denk 
bijvoorbeeld aan: onze inwoners ervaren wonen in de gemeente als prettig, met veel ruimte 
en groen, een mooie agrarische sector, ruim onderwijsaanbod, De Meerpaal, het 
winkelcentrum, etc. Daarnaast staan wij er als gemeente financieel zeker niet slecht voor al 
zullen we wel goed op onze “centen” moeten letten. Dit laatste zeker gezien de cijfers die de 
wethouder onlangs heeft gegeven en waaraan de vorige spreker refereerde. 
Dat brengt ons naar het beeld van “kwantiteitsdenken“ of “groeidenken”. D66 ziet dat als een 
bedreiging. Het is mooi te zeggen dat je een groeigemeente wilt zijn, maar dat waarborgt nog 
geen reële groei. Groeidenken leidt in de praktijk vaak tot uitgaven die achteraf betreurd 
worden of als onnodig worden gezien. Daar wil D66 erg alert op zijn. Niet voor niets heeft 
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D66 in haar verkiezingsprogramma duidelijk staan dat zij de komende jaren weinig verwacht 

van groei, zowel wat betreft het aantal inwoners als wat betreft de economie.  

Dat houdt voor D66 dan ook in dat de fractie in beginsel niet wenst mee te gaan in plannen 
die zijn gestoeld op een, al dan niet in de nabije toekomst, te verwachten groei, een groei die 
vaak ongemotiveerd wordt verondersteld. Wij willen ons sterk maken voor behoud, en waar 
mogelijk voor verbeteren van kwaliteit van alle zaken die voor de inwoners van onze 
gemeente van belang zijn. Dat vindt D66 een uitgangspunt. 
Grote aandacht hebben wij daarom voor alles wat met de drie transities en/of het sociale 
terrein te maken heeft. Uiteraard heeft ook het onderwijs onze ruime aandacht. 
Economie en werkgelegenheid zijn voor D66 natuurlijk ook speerpunten wat aandacht 
betreft. Al zijn wij wel van mening dat een mogelijk aantrekken van de economie en daardoor 
ook de werkgelegenheid grotendeels wordt bepaald door factoren die buiten onze gemeente 
liggen. Uiteindelijk is Dronten op dat gebied maar een zandkorrel in de oceaan.  
Natuurlijk heeft D66 een aantal wensen en ideeën. Hiervoor zal de fractie de komende 
periode met voorstellen komen. Het gaat om de ombudsman ten behoeve van de drie 
transities. Verder een visienota inzake het kunst- en cultuurbeleid in deze gemeente. D66 
nodigt alle fracties van harte uit daaraan mee te werken. En ook een onderzoek naar, bij 
voorkeur gratis, pendelbussen voor scholieren, jongeren en ouderen tussen de vier 
woongebieden. 
Samenvattend komt D66 tot het volgende beeld. Laten we blij zijn met wat wij hebben en 
laten we deze zaken of verworvenheden in stand houden en waar nodig verbeteren. 
“Groeidenken” in de meest ruimte zin ziet D66 momenteel als ongewenst.  
Financieel staat Dronten er niet slecht voor, maar de gemeente zal niet aan verdere 
bezuinigingen kunnen ontkomen, ook onze burgers zullen hiervan de negatieve effecten 
merken. D66 wenst absoluut dat de sociaal zwakkeren ontzien worden. 
Juiste aandacht voor het welzijn van onze burgers, voor de drie transities, onderwijs, 
economie en werkgelegenheid vindt D66 essentieel.” 
De heer Bongers geeft aan dat, gezien het bovenstaande, D66 een aantal moties en het 
amendement zal steunen. De cijfers die de wethouder onlangs gepresenteerd heeft, geven 
weinig reden tot vreugde. D66 gelooft wel in een open dialoog en dat, als de raad wegblijft bij 
al te fantastische plannen, het wellicht toch een mooie periode zal worden. De fractie wenst 
het college daarbij veel succes. 
 

Motie 1 ingediend door D66: 
“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 onderbouw aanwezig is om het nieuw beleid te 
beoordelen. 

VERZOEKT HET COLLEGE: 
voor de begrotingsbehandeling in de raad voor de volgende posten ‘nieuw beleid’ te komen 
met een nadere onderbouwing en een financiële verantwoording  van de begrote uitgaven 
incl. structurele effecten: 

- Programma 3: sociaal economische agenda; 
- Programma 3: Van Eiland naar Wijland; 
- Programma 3: actieplan centrum Dronten.” 
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De heer Den Boer merkt op dat, wat de SP betreft, in enkele zinnen de kern van de 
kadernota samengevat kan worden. Die zinnen zijn: 
1. De grenzen van de groei zijn bereikt; in Nederland en dus ook in Flevoland en in Dronten. 
2. Dit vergt zeer forse ingrepen in de voorzieningen om het betaalbaar te houden. 
3. Zelfs met al deze rampspoed mogen de armsten onder ons, de minst draagkrachtigen 

daarvan niet de dupe worden. 
“De tijden zijn wel behoorlijk veranderd. Nu maken we voor het eerst mee dat de rijken, de 
welgestelden, de hogere klasse niet langer bereid zijn te betalen voor de armen, de minst 
draagkrachtigen. Dat op zich is een nieuw gegeven. Tot voor een jaar geleden was er sprake 
van een verantwoorde zorg voor alle zorgbehoevenden in de samenleving. Nu wordt er voor 
het eerst een bezuiniging van € 1,2 miljard op de zorg toegepast. Dankzij protesten in de 
samenleving is dit bedrag weer iets lager bijgesteld, maar de gevolgen zijn nog steeds 
rampzalig. Vooral omdat de weg van de lange termijn onzeker is geworden. Rechtsposities 
van werkers in de zorg kunnen niet langer gegarandeerd worden en zo staan er mensen in 
allerlei zorgtaken voor ontslag en dus in de kou. Sociale werkplaatsen zijn niet meer in staat 
mensen beschut werk te bieden en moeten meedraaien op commerciële basis. Uitkeringen 
worden geschrapt, bejaardenhuizen gesloten en thuiszorg gehalveerd. 
Maar in Dronten gaan we trachten dit anders aan te pakken. Er is een raadsbrede steun om 
de drie transities aan te pakken. Participatie schijnt het nieuwe toverwoord te zijn, ook al 
wordt er in de inleiding van de kadernota gewaarschuwd voor te hoge verwachtingen ten 
aanzien van de zorgtaken en de pogingen mensen aan het werk te helpen. Er wordt ook 
gewaarschuwd voor ongewenste, niet te voorspellen negatieve effecten die de samenleving 
gaan beroeren. We gaan er ondanks alle rampspoed met zijn allen voor om het ten goede te 
keren. Dat is de kant van de hoop voor Dronten. 
Die kadernota staat bol van de bezuinigingen, maar is op zich een wat gespleten nota. 
Enerzijds is het een plan met voorstellen waarmee de raad moet instemmen en anderzijds 
wordt er gesteld dat we dat toch vooral op zijn vroegst moeten doen in de loop van 2015. Dat 
is een merkwaardig beleidsuitgangspunt. De gedachtegang is, gezien de drastische zaken 
die spelen, op zich wel te volgen en wat de zorg betreft hebben we geen keus, anders dan 
hier wordt voorgesteld. Toch zien wij liever dat een aantal zaken, bijvoorbeeld uit "nieuw 
beleid' pas na 2015 wordt ingezet, zoals de Sociaal Economische Agenda (€ 100.000), Van 
Eiland naar WijLand (€ 400.000), Oostkantvisie 150.000), Actieplan centrum Dronten 
(€ 500.000) en het Hanzekwartier (125.000). Waarom wel investeren in verdere groei, terwijl 
die grenzen van de groei misschien al ruimschoots zijn bereikt? En groei ten koste van wat? 
Nog meer de kleine kernen ontdoen van het weinige aan voorzieningen dat er is (denk aan 
de bibliotheek)? 
Tien jaar geleden waren er partijen die meer reuring op het plein De Rede wilden. Dat is 
gefaciliteerd en heeft geleid tot een prima functionerend Redeplein. Het heeft niet geleid tot 
meer ondernemers of een beter vestigingsklimaat, integendeel. Nog niet eerder heeft er zo 
veel leeggestaan als nu. Nu weer een half miljoen investeren, is geld storten in een 
bodemloze put. Welke garanties zijn er dat dit leidt tot meer banen, ondernemers, 
vestigingen, anders dan al die jaren daaraan voorafgaand, na de vorige investering. Zeker is 
dat reuring op het Redeplein gebracht wordt door aan het CKV gelieerde personen en 
groepen. Vreemd is dan ook om daarop te bezuinigen. Dan gaat het niet meer om een 
waterfontein of terrassen, maar om inhoudelijke activiteiten die grote groepen mensen 
trekken. Dat is toch waarnaar, naast de inwoners, ook de ondernemers uitzien. Het voorstel 
van de SP is om een uitruil te doen van het CKV met het theater. Dat theater 
vertegenwoordigt groepen die het volgens de SP wel kunnen betalen. 
Wij hebben onze steun gegeven aan het gezamenlijke, bijna raadsbrede amendement. 
Daarin worden terecht vragen gesteld over nieuw beleid. Waarom nieuw beleid als je het 
bestaande niet overeind kan houden? Tenzij dat achterhaalde zaken betreft die niet 
aansluiten bij de bevolking. Maar het CKV heeft honderd procent bereik op alle scholen. 
Denk toch vooral goed na voor je dit wegbezuinigt. Ook ten aanzien van de 
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schoolbegeleidingsdienst moeten wij ons bezinnen of we dit willen. Dit moet toch haaks 
staan op het nagestreefde beleid rond de transities. 
De armste kant van onze gemeente wordt gespaard in de bezuinigingen. De SP hoopt dat 
ook de voedselbank met mededogen en barmhartigheid bekeken wordt. De fractie had 
daarvoor een motie voorbereid, maar dient die nu nog niet in omdat er ontwikkelingen zijn 
die maken dat de tijd daarvoor nog niet rijp is.  
De bezuinigingen op de bibliotheek met een jaar uitstellen, is een goede zaak. Met het 
college hoopt de SP op betere tijden. Overigens is de bibliotheek in de kleinste kernen een 
basisgegeven met betrekking tot de MFC's. Dus daar horen we sowieso heel zorgvuldig mee 
om te gaan en het zou wel eens een onmogelijke opdracht kunnen zijn. Als je voorwaarden-
scheppend bent voor de MFC’s hoe kun je de bibliotheek dan wegbezuinigen of er een soort 
digitaal loket van maken? 
De hogere formatietoekenning wethouders vindt de SP verantwoord. Aan de totale begroting 
van € 90 miljoen wordt € 60 miljoen toegevoegd vanuit de transities. Daarnaast wordt er 
formatie geschrapt bij publiekszaken. Ook de landelijke toevoeging van de drie transities aan 
de gemeenten leidt tot verzwaringen van de wethouderstaken. 
De SP is blij met geen verdere extra verhoging van de OZB-tarieven en het uitstel van de 
bezuinigingen op het peuterspeelzaalwerk. 
Zoals al eerder gesteld, heeft de SP hoge verwachtingen van deze raad en dit college. De 
SP wenst allen, ondanks de nare bezuinigingen, een sociaal vruchtbare ambtsperiode toe.” 
De voorzitter vraagt of de SP de voorliggende motie, ingediend mede namens PvdA en 
GroenLinks, intrekt. 
De heer Den Boer bevestigt dat. 
Mevrouw Stoop geeft de algemene beschouwingen van de PvdA. 
“Voorzichtig klimmen we uit de grote recessie. De werkloosheid is in mei gedaald, niet omdat 
mensen zich terugtrokken van de arbeidsmarkt, zoals de daling in april, maar omdat mensen 
een betaalde baan vonden. De woningmarkt trekt voorzichtig weer aan en dat geeft 
vertrouwen in de toekomst. 
Maar tegelijkertijd realiseren we ons dat veel gezinnen, ook in onze gemeente, met de kracht 
van een orkaan door deze crisis zijn getroffen. Deze mensen zitten nu op een puinhoop. 
Stilzitten is daarom voor de PvdA geen optie. Het economisch herstel zal zich voor deze 
groep pas later inzetten en de PvdA vindt dat we onze ogen daarvoor niet mogen sluiten. 
1068 kinderen binnen onze gemeente leven onder de armoedegrens. Hoeveel gezinnen zijn 
dat? Hoeveel ouderen leven er onder de armoedegrens? Hoe gaat het met deze mensen?  
Allemaal vragen waar de PvdA graag een antwoord op wil. Niet nu, maar wel voor de 
behandeling van de begroting. Ik heb mij laten vertellen dat er in huis gewerkt wordt aan 
armoedebeleid. Ik heb eerder dit jaar gevraagd om het armoedeonderzoek van de 
rekenkamer op te waarderen voor een raadscommissie. Graag hoor ik een toezegging dat 
wij na het reces, maar voor de begroting, een voorstel krijgen van het college zodat we in 
staat zijn om tot een samenhangende aanpak te komen van armoede- en minimabeleid. Het 
is voor de PvdA moeilijk te verkroppen dat er kinderen opgroeien in armoede, dat onze 
ouderen moeten bezuinigen op tafeltje-dek-je, dat gezinnen met hun huis onder water door 
scheiding of het verlies van hun baan moeten aankloppen bij de voedselbank.  
De komende periode staat geheel in het teken van alle transities binnen het sociale domein. 
Daarin gaat veel tijd en energie zitten en wie de raadsspecials van sociale zaken volgt, ziet 
gemotiveerde en bewogen ambtenaren die niet te beroerd zijn ons na een lange werkdag in 
de avonduren nog te informeren. Het ambtenarenapparaat kan in de ogen van mensen uit 
het bedrijfsleven een log systeem zijn, maar dat ligt niet aan de hardwerkende ambtenaren, 
dat ligt aan het systeem. De PvdA spreekt grote waardering uit voor het vele werk dat hier in 
huis binnen die drie transities wordt verzet. Maar we willen tegelijk onze zorg uitspreken dat 
we misschien te veel vragen van mensen, waardoor soms vanuit efficiency andere 
belangrijke taken in het gedrang komen.  
Dat we gaan besluiten om de bezuinigingsvoorstellen binnen het sociale domein te 
schrappen, betekent niet dat we achterover kunnen leunen en afwachten. We zullen de 
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komende periode kritisch kijken naar het effect van ons minimabeleid, want juist dat moet er 
volgens de PvdA op gericht zijn om mensen die financieel minder draagkrachtig zijn een 
steuntje in de rug te geven, zodat ook zij kunnen meedoen in de maatschappij, met name de 
kwetsbare groepen zoals onze kinderen, ouderen en mensen met een beperking. 
De beleidsplannen van de transities zijn in de maak, maar daarmee is de klus niet geklaard. 
De uitvoering zal niet vanaf dag één een geoliede machine zijn. Doorontwikkeling en 
bijsturing zijn nodig. Want het gaat niet om visies en beleidsplannen, het gaat om onze 
inwoners en met al hun vragen, problemen en zorgen dienen we zorgvuldig om te gaan.  
De PvdA vindt het zeer verstandig om de financiële ontwikkelingen het komende jaar 
nauwlettend in de gaten te houden. We moeten ervoor waken dat we ingrijpende 
maatregelen gaan treffen die op termijn misschien niet nodig zijn. U mag van de PvdA 
verwachten dat we op een constructieve en creatieve manier willen meewerken om het 
financiële beeld ook op lange termijn sluitend te krijgen. Constructief omdat we de laatste 
weken intensief met verschillende fracties hebben gesproken om te kijken waar nog ruimte 
is. Creatief omdat we ook naar mogelijkheden zoeken om niet alleen te bezuinigen, maar om 
de inkomsten te vergroten.  
De PvdA dient twee moties in. De eerste betreft het CKV en wordt mede ingediend door 
GroenLinks en de SP. In deze motie verzoeken we het college om te kijken naar de 
mogelijkheden van een inkomensafhankelijke bijdrage voor het CKV. Het voorgestelde 
bedrag aan bezuinigingen is te groot om op te vangen. We zoeken naar creatieve 
oplossingen en mogelijkheden om niet zo rigoureus te hoeven bezuinigen. Dat maakt een 
prachtige voorziening als het CKV kapot. En wat weg is, komt niet meer terug. 
De tweede motie gaat over de vermakelijkheidsretributie. De vermakelijkheidsretributie stond 
al heel lang op het verlanglijstje van de PvdA. We zijn ongekend trots dat we deze motie nu 
met de steun van alle partijen en namens die partijen mogen indienen. De motie vraagt het 
college de mogelijkheden te onderzoeken om te komen tot een vermakelijkheidsbelasting.  
Voorzichtig klimmen we uit de grote recessie en dat stemt positief. De financiële vertaling 
van de meicirculaire was wat minder rooskleurig. De wethouder heeft ons gevraagd om tijd. 
Zorgvuldigheid gaat boven snelheid en daar staat de PvdA volledig achter.” 
Tot slot wil mevrouw Stoop nog een woord van dank richten aan de coalitiepartijen. De PvdA 
heeft de afgelopen weken mogen ervaren wat de heer Klopman bedoelde met constructieve 
samenwerking. Hij heeft het niet alleen geroepen in de commissie, maar ook in de praktijk 
toegepast. Dank daarvoor! 
 

Motie 4, ingediend door PvdA, GroenLinks en SP 
“De raad van de gemeente Dronten in vergadering bijeen op 19 juni 2014, 
belezen 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 Meerpaal CKV zorgt voor een breed aanbod op het terrein van kunst – en 
cultuureducatie; 

 cultuureducatie ontwikkelingskansen en kansen voor maatschappelijke participatie biedt 
aan onze inwoners; 

 een subsidieverlaging aan De Meerpaal CKV tot gevolg heeft dat cultuureducatie alleen 
nog toegankelijk is voor de financieel draagkrachtigen; 

spreekt uit dat: 

 cultuureducatie toegankelijk blijft voor alle inwoners; 

 rariefstijgingen voor deelnemers tot gevolg heeft dat de ontwikkelingskansen en kansen 
voor maatschappelijke participatie in het geding komt; 

 een inkomensafhankelijke bijdrage een oplossing kan bieden om het brede aanbod van 
de Meerpaal CKV op peil te houden voor alle inwoners. 

VERZOEKT HET COLLEGE: 
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om voor de behandeling van de Kadernota 2016 onderzoek te laten verrichten in 
samenwerking met De Meerpaal naar de mogelijkheden van een inkomensafhankelijke 
bijdrage voor De Meerpaal CKV en de raad hierover te informeren.” 

 

Motie 6 ingediend door PvdA, CDA, VVD, Leefbaar Dronten, ChristenUnie, SP en 
GroenLinks 
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 dat: 

 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.” 

 
De heer Ammerlaan verwoordt de algemene beschouwingen van Leefbaar Dronten. 
“Deze kadernota stelt ons in de gelegenheid om richting te geven en kaders te bepalen voor 
de begroting van 2015. Dat het college voor een uitdaging staat moge duidelijk zijn. Ondanks 
de bezuinigingen die inmiddels hun effect sorteren, staan we voor een nieuwe ronde om ook 
de komende jaren de begroting sluitend te krijgen. De tijd schrijdt voort en vele 
ontwikkelingen zoals de transities vragen om keuzes. Sturen en beslissen is meer dan ooit 
nodig! 
Nieuwe bezuinigingen zijn noodzakelijk, zeker gezien de meicirculaire die wij inmiddels 
hebben ontvangen. De situatie is nog nijpender dan gedacht. Een euro kun je immers maar 
een keer uitgeven, de broekriem zal aangehaald moeten worden en nieuw beleid is dan ook 
lastig. Wat niet betekent dat we de kansen die we op ons pad krijgen moeten laten liggen. 
Nieuwe ondernemers moeten de rode loper krijgen, moeten zich welkom voelen. Daarbij de 
bestaande ondernemers niet vergetend, ook zij moeten alle ruimte krijgen om te 
ondernemen en te groeien, wat een positief effect heeft op onze economie en vooral ook 
onze financiën. De gehele organisatie moet wat Leefbaar Dronten betreft gefocust zijn op 
dezelfde stip aan de horizon: die klant! 
De woningmarkt toont voorzichtige tekenen van herstel, als we de kenners op dit gebied 
mogen geloven. Dat is al meerdere keren genoemd. Ondanks deze tekenen is de prognose 
van dit college ambitieus. Volgens enkele partijen te ambitieus. We kunnen uitgaan van het 
negatieve, maar ook inzetten op mogelijk succes. Je onderscheiden van de omliggende 
gemeenten is dan nodig. Ook hier geldt dezelfde focus, dezelfde stip aan de horizon. 
Ook als het gaat om een subsidie ontvangende organisatie zoals De Meerpaal is het van 
groot belang dat word onderzocht of er mogelijkheden zijn om door commerciële activiteiten 
een deel van de subsidie terug te laten vloeien naar de gemeente. Belangrijk is wel dat er 
ook voor de organisatie een voordeel te behalen is, dat vergroot immers de motivatie om het 
gestelde doel te behalen. 
In de coalitieonderhandelingen heeft Leefbaar Dronten zich krachtig ingezet om de 
voorgestelde bezuinigingen op het sociaal domein te schrappen. Hiertoe is een amendement 
ingediend dat gelukkig breed wordt gedragen. Meedoen en participeren in onze Drontense 
samenleving is van groot belang. Eenzaamheid en navenante problematiek liggen op de loer 
voor delen van deze doelgroep en dat mag wat ons betreft best wat extra inspanning vragen. 
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De toegankelijkheidsbijdrage zal verbeterd worden naar Emmeloords model zodat deze 
doelgroep er effectief gebruik van kan maken. 
De organisatie is op het gebied van de transities voortvarend aan de slag en de 
voorbereidingen zijn in de fase gekomen dat de raad de keuzes kan gaan maken die nodig 
zijn om de doelgroepen de juiste ondersteuning te geven die nodig is, waarbij preventie een 
belangrijk uitgangspunt is. Keuzes die naar onze mening niet ten koste mogen gaan van de 
doelgroep voor wie een vangnet van groot belang is.” 
De heer Ammerlaan sluit met de woorden dat de fractie Leefbaar Dronten het college succes 
wenst met het verder uitwerken van de vanavond gestelde kaders. 
De heer Klopman brengt de algemene beschouwingen van het CDA in. 
“De gemeenteraadsverkiezingen zijn geweest. Voor sommige partijen positief, voor sommige 
minder positief. We mogen een nieuwkomer in deze raad verwelkomen en het CDA hoopt 
dat de SP zich snel thuis zal voelen in dit huis. Het CDA is blij dat het nieuwe college er vlot 
kwam. Omdat er steeds meer taken op het bordje van de gemeente komen te liggen, ligt er 
veel en belangrijk werk op hen te wachten! Daarom zijn we voor een 4e fulltime wethouder. 
Het is goed om te weten dat er, ondanks de onzekerheid uit Den Haag, een gedegen 
voorbereiding was op de transities en dat men zich met veel inzet en met elkaar zo goed 
mogelijk voorbereidt op 2015. Voor het CDA is gespreide verantwoordelijkheid belangrijk: 
Taken daar neerleggen waar ze horen en de samenleving de kans geven om die 
verantwoordelijkheid in te vullen. Met elkaar! Zo zijn volgens ons de transities bedoeld en zo 
worden ze in Dronten uitgewerkt. 
Komende augustus gaat de zogenaamde 4e of de beetje vergeten transitie in, namelijk die 
van het passend onderwijs. Het CDA heeft vertrouwen in de kennis, kunde en ervaring van 
directeuren, onderwijzers en ondersteunend personeel, maar zou hierover graag door de 
scholen in raadsverband worden bijgepraat. 
Het CDA maakt zich zorgen over een aantal zaken die op dit moment in de gemeente 
Dronten spelen. Zo bereiken ons verhalen dat er in Dronten zwarte en witte scholen aan het 
ontstaan zijn. Ondanks dat de kwaliteit van de zwarte scholen goed is, lijkt er een 
afscheiding plaats te vinden. Voor het CDA is dit zorgelijk. Wij zullen na het zomerreces met 
een motie komen om dit nader te onderzoeken. 
Het CDA maakt zich zorgen over de toename van het aantal inwoners dat gebruik moet 
maken van de voedselbank. Het CDA verzoekt het college actief mee te werken in het 
vinden van een geschikte locatie voor deze instelling. 
Het CDA maakt zich zorgen over de eventuele uitbreiding van vliegveld Lelystad. De 
gevolgen die dit voor sommige wijken in onze rustige gemeente zal hebben, moeten niet 
worden onderschat Ook de gevolgen voor de landbouw en het windmolenbeleid kunnen 
aanzienlijk zijn. Kunnen we nog wel de meest biologische gemeente van Nederland zijn? Wij 
ondersteunen dan ook van harte de brief van het college aan de staatssecretaris. Wij roepen 
het college op zich politiek, bestuurlijk en procedureel te verzetten tegen de voorgenomen 
uitbreiding van Lelystad Airport, zolang niet is voldaan aan de eisen die Dronten heeft 
gesteld! 
Dan nu de kadernota. De nieuwe raad en het nieuwe college zijn nog maar net aangetreden 
en dan ligt als eerste belangrijke punt de kadernota voor ons. Het vorige college had al een 
voorschot genomen op deze kadernota door een forse bezuinigingsronde aan te kondigen. 
Het college gaf meerdere bezuinigingsopties aan waaruit de raad zijn keuzes zou kunnen 
maken. Deze bezuinigingen zijn een belangrijk punt geweest in de coalitieonderhandelingen. 
De coalitiepartners hebben hun wensen kenbaar gemaakt en een aantal voorgestelde 
bezuinigingen wordt geschrapt. Voor het CDA was en is de sociale paragraaf een cruciaal 
onderdeel in het coalitieakkoord en in het nog uit te werken collegeakkoord. 
Ondanks dat er voorzichtige aanwijzingen zijn dat we uit de economische crisis aan het 
opkrabbelen zijn, moeten we nog altijd offers brengen. De woningmarkt zit nog steeds in 
zwaar weer al zijn, mede door de door ons ingevoerde stimuleringsmaatregelen, de eerste 
tekenen van herstel zichtbaar. Voor veel van onze inwoners is de toekomst nog onzeker. De 
gevolgen van het beleid van het huidige kabinet worden nu langzaam duidelijk en voor velen 
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van ons voelbaar. Mogelijk staan er vele banen in de zorg op de tocht door bezuinigingen in 
de thuiszorg, verzorgingshuizen en verpleeghuizen. Neem daarbij ook nog de bezuinigingen 
die wij als bestuur in Dronten moeten doorvoeren, wat voor een aantal inwoners ook 
vergaande gevolgen zal hebben. Het CDA is zich van deze verantwoordelijke taak en keuzes 
bewust, maar beseft ook dat een op orde zijnd huishoudboekje van essentieel belang is. Een 
van de CDA-uitgangspunten is rentmeesterschap: dat houdt voor ons onder andere in, zuinig 
zijn op mensen en natuur en verstandig met geld omgaan. 
Gelukkig staan we in Dronten niet stil. Er gebeuren op dit moment goede en mooie dingen in 
Dronten. Zo is het CDA positief over de nieuw te bouwen schoollocatie bij het station. We 
zijn blij dat de verschillen van inzicht tussen het Almere College en het lchthus College zijn 
bijgelegd zodat ze deze kar samen kunnen trekken. Dit zal mede een stimulans zijn om 
nieuwe inwoners aan te trekken. 
Ook de voorgenomen bouw van een MFC in Swifterbant met daarbij een mooie locatie voor 
ouderenhuisvesting is een goede zaak en verhoogt de leefbaarheid voor onze inwoners. De 
2e fase van het MFC in Biddinghuizen gaat gestalte krijgen en de wens van een aantal 
sportverenigingen wordt vervuld met de komst van een moderne sportzaal. 
Voor nieuw beleid is er, ondanks de bezuinigingen, in deze kadernota ruimte gevonden. 
Nieuw beleid is nodig, want stilstaan is achteruitgaan. Het is belangrijk dat er op economisch 
gebied impulsen worden gedaan om Dronten aantrekkelijk te maken en te houden voor 
bestaande en nieuwe ondernemers. Wel is het CDA van mening dat dit goed onderbouwd 
moet worden en dat ook de ondernemers hierin dienen te participeren. Het CDA zal dan ook 
op dit punt een motie indienen. We willen graag vooraf een duidelijk onderbouwd plan zien 
voordat we het geld gaan uitgeven. 
In dit huis wordt door de ambtenaren hard gewerkt aan de langetermijnvisie van Dronten. Wij 
kijken uit naar de visies op de uitbesteding van de afvalverwerking, die op vitaal platteland in 
combinatie met het nieuwe bestemmingsplan Buitengebied. 
Als we in de kadernota programmapunt 6 (de voorgestelde bezuinigingen) lezen, dan komt 
het sociale hart van het CDA in het geding. Het CDA heeft in de verkiezingen al 
aangekondigd dat wij niemand in de kou laten staan. Het CDA staat voor de zwakkeren in 
onze samenleving en we zullen, zoals aangekondigd, deze paragraaf amenderen.” 
De heer Klopman rondt af met het indienen van een amendement dat mede namens de 
fracties VVD, D66, ChristenUnie, Leefbaar Dronten, SP en PvdA wordt ingediend.  
Het CDA dient ook zoals hij al eerder memoreerde een motie in op paragraaf 3 van de 
kadernota en verzoekt het college nadere onderbouwing voor het voorgestelde nieuwe 
beleid. Het CDA wenst het college, de ambtenaren en de raad veel wijsheid en Gods zegen 
toe bij de verantwoordelijkheden, taken en keuzes die u en de raad wachten. 
 

Amendement ingediend door CDA, VVD, Leefbaar Dronten, D66, ChristenUnie, SP en PvdA 
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 collegeperiode 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; 
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 dat de lokale lasten van de burgers per saldo niet verder mogen stijgen op de 
inflatiecorrectie na; 

 dat het peuterspeelzaalwerk en kinderdagverblijf vanaf 2016 samengaan waardoor zij 
met één administratiesysteem 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 irculaire 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; 
 
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-prijscompensatie nog verder te versoberen tot  5  van    € 675.000 in  015;  
- Uitruil van besparing afvalstoffenheffing met toename onroerende zaak belasting, in dit 

voorstel gesteld op € 100.000.” 

 

Motie 2 ingediend door CDA, VVD, Leefbaar Dronten, ChristenUnie, SP, GroenLinks en 
PvdA 
“De raad van de gemeente Dronten in vergadering bijeen op 19 juni 2014, 
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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 begrotingsbehandeling in de raad voor de volgende posten ‘nieuw beleid’ te komen 
met 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.” 

 
De heer Rosing geeft de algemene beschouwingen van de VVD. 
“Vrij snel na de verkiezingen zijn de coalitieonderhandelingen gestart tussen het CDA, 
Leefbaar Dronten en de VVD. We dachten in april nog, na vier financieel moeilijke jaren, 
uitzicht te hebben op een rooskleuriger financieel perspectief voor 2015 en volgend. De 
eerste geluiden rondom de meicirculaire bevestigden die gedachte en ook tijdens de 
commissiebehandeling van de Kadernota 2015 hadden we nog een positief beeld met 
betrekking tot het financieel meerjarenperspectief. De domper was dan ook groot toen we 
recentelijk vanuit het college vernamen dat de meicirculaire een negatief beeld liet zien. Een 
volledig uitgekristalliseerde analyse kon en kan nog niet gemaakt worden, maar het 
meerjarenperspectief is negatief bijgesteld en dat heeft consequenties voor de behandeling 
van de Kadernota 2015. 
De coalitie van CDA, Leefbaar Dronten en VVD heeft als uitgangspunt gekozen dat burgers 
en maatschappelijke organisaties bij de bezuinigingstaakstellingen worden betrokken, dat de 
lasten voor de burgers niet worden verhoogd en de sociale paragraaf in stand blijft, dat de 
verbonden partijen ook hun deel van de bezuinigingen voor hun rekening nemen en dat de 
bezuinigingen uiterlijk bij de begroting 2015 worden vastgesteld. De bezuinigingsvoorstellen 
vanaf 2017 worden nog niet vastgesteld. 
Vanuit deze uitgangspunten wil de VVD de beschouwingen rondom de Kadernota 
aanvliegen. De VVD staat voor een solide begrotingsbeleid. Uitgangspunt is een solide 
meerjarenbegroting. Toch heeft de VVD samen met de coalitiepartners ingestemd met een 
sluitende begroting voor 2015 en 2016 en nemen we nog geen besluiten over de begroting 
van 2017 en volgend. De reden om nu af te zien van besluitvorming over de bezuinigingen 
2017 en volgend is dat de verwachting gerechtvaardigd is dat de economische ontwikkeling 
de komende jaren een positieve trend laat zien, waardoor de middelen die de rijksoverheid 
ten behoeve van de gemeenten beschikbaar stelt aanmerkelijk zullen stijgen. 
De daling die we de laatste jaren hebben gezien, wordt dus naar verwachting het komende 
jaar alweer omgebogen (de zogenaamde 'trap-op-trap-af-systematiek'). Als we nu de 
volledige omvang van de te verwachten korting vanuit het gemeentefonds voor 2015 zouden 
meenemen in de kaders voor 2017 en volgend, heeft dat tot gevolg dat er zulke draconische 
maatregelen moeten worden genomen in Dronten dat we het woon- en werkklimaat binnen 
de gemeente Dronten negatief zouden beïnvloeden. Dit heeft vervolgens weer het effect van 
een negatieve spiraal. De VVD kiest er daarom voor om met beleid bezuinigingsvoorstellen 
door te voeren en daarom kiezen we ervoor om besluitvorming over eventuele bezuinigingen 
voor 2017 en volgend op te schorten. 
Een belangrijk uitgangspunt voor de VVD is dat de lasten voor de burgers niet stijgen. Met 
deze kadernota en het amendement dat we daarvoor samen met andere partijen hebben 
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opgesteld, gaat dat lukken. Een geringe verhoging van de OZB wordt dan gecompenseerd 
door een daling van de afvalstoffenheffing. 
Aangezien we de lasten voor de burgers van Dronten niet willen laten stijgen, zullen we ook 
voorzichtig moeten opereren met het aangaan van nieuwe structurele verplichtingen. In de 
kadernota wordt voorgesteld een beleidsmedewerker Publiekszaken aan te stellen en een 
extra medewerker ten behoeve van de aanpak van de georganiseerde criminaliteit. Deze 
twee formatieplaatsen leggen een extra structureel beslag op de te besteden middelen van 
€ 160.000,00. Hoezeer de VVD ook een kwalitatieve en kwantitatieve uitbreiding op deze 
twee beleidsterreinen zou willen ondersteunen, vinden we een structurele uitbreiding op dit 
moment een te groot beslag leggen op de beschikbare middelen. Samen met andere partijen 
dienen we daarom een amendement in om deze structurele lasten uit de kadernota te 
schrappen. Echter, een incidentele uitgave ten behoeve van toezicht en handhaving op de 
aanpak van georganiseerde criminaliteit vinden we nu wel verdedigbaar. 
Een ander belangrijk uitgangspunt van de VVD is vrij parkeren. Al eerder genoemd door de 
PvdA. Vrij parkeren in de kernen van de gemeente Dronten blijft overeind. Dit is ontzettend 
belangrijk voor de ondernemers in de kernen van Dronten en voor het behoud en het verder 
ontwikkelen van aantrekkelijke centra. 
De sociale paragraaf is voor de VVD van groot belang. Vanuit de liberale gedachte is er 
aandacht en zorg voor mensen die zorg nodig hebben en onvoldoende in staat zijn om dat 
zelf te regelen. Ook heeft de VVD oog voor sociale cohesie. Met name het 
toegankelijkheidsfonds vindt de VVD een belangrijk instrument om de sociale cohesie in 
stand te houden. Reden om met andere partijen ook dit te amenderen, om de voorgestelde 
bezuiniging op het toegankelijkheidsfonds ongedaan te maken. 
De transities in het sociaal domein worden door de VVD positief kritisch gevolgd. De VVD 
ziet de decentralisaties als een uitdaging die we moeten aangaan. En laten we dat dan vol 
overtuiging doen, vertrouwen hebbend in alle professionals die hier hard aan werken, zowel 
binnen als buiten het gemeentehuis. Niet alleen de problemen zien, maar ook de kansen, 
oplossingsgericht denken en de risico's durven te inventariseren. 
De gemeente Dronten is al vele samenwerkingsverbanden met andere gemeenten, 
waterschappen en provincies aangegaan. De VVD vindt dat in tijden van bezuinigingen deze 
samenwerkingsverbanden ook een deel van de bezuinigingen voor hun rekening moeten 
nemen. Dit gaat in een aantal gevallen heel goed, we denken hierbij aan Locosensus Triciin 
die door allerlei efficiencymaatregelen een forse meerwaarde creëert voor de aangesloten 
gemeenten en waterschappen. Echter, soms gaat dat niet goed en hierbij denken we aan het 
Nieuw Land Erfgoedcentrum (NLE). De VVD wil dat het college van Dronten zijn invloed 
aanwendt om het uitgangspunt dat verbonden partijen hun deel van de bezuinigingen voor 
bun rekening nemen, tot uitdrukking wordt gebracht in bun begroting. Als de gemeente 
Dronten onvoldoende invloed heeft of zich onvoldoende vertegenwoordigd voelt om 
voornoemd uitgangspunt tot uitdrukking te brengen, wil de VVD dat het college hierin de 
noodzakelijke stappen neemt om dat te bewerkstelligen. 
De kadernota geeft aan op basis van welke uitgangspunten de begroting opgesteld moet 
worden. De VVD heeft, samen met ander partijen, enkele amendementen ingediend om die 
uitgangspunten vast te stellen. Omdat het financiële beeld voor 2015 nog niet geheel 
vaststaat, de meicirculaire is immers nog niet volledig geanalyseerd en doorgerekend op 
basis van de laatste cijfers van het CBS, kunnen er bij de vaststelling van de begroting 2015 
eind dit jaar nog mutaties plaatsvinden in de voorstellen rond nieuw beleid en bezuinigingen. 
De mutaties die we nu al willen aanbrengen, zodat die meegenomen kunnen worden in de 
conceptbegroting 2015, hebben we echter verwoord in een amendement. 
Tot slot wil de VVD voor 2015 een aantal aandachtspunten meegeven. Allereerst rondom de 
bedrijfsvoering van de gemeente Dronten. De VVD is altijd een voorstander geweest van het 
transformeren naar een regiegemeente. We zijn ervan overtuigd dat marktpartijen de meeste 
taken van een gemeente goedkoper en met eenzelfde kwaliteit kunnen uitvoeren als de 
gemeente. We roepen het college daarom op om de ingeslagen weg van het vorige college, 
om taken onder te brengen bij commerciële partijen of samenwerkingsverbanden zoals met 
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Lococensus-Tricijn, door te voeren. Evenals het vorige college moet natuurlijk altijd een 
afweging worden gemaakt op basis van prijs en kwaliteit. 
Een belangrijk onderdeel van de gemeentelijke bedrijfsvoering is de IT-afdeling. Het college 
heeft aangegeven dat er een onderzoek plaatsvindt om onderdelen uit te faseren. De VVD 
staat hier in principe niet onwelwillend tegenover, maar laten we de risico's niet 
onderschatten. Uitfasering van delen van je IT-afdeling kan grote risico's met zich 
meebrengen. Deskundige begeleiding in het besluitvormingsproces, en niet nadat al een 
volledig besluit is opgesteld, is hier echt een randvoorwaarde. 
Een volgend aandachtspunt is de subsidieverlening aan De Meerpaal. De Meerpaal krijgt 
jaarlijks bijna € 5 miljoen aan subsidie. Dit is een dermate groot bedrag ten opzichte van 
onze begroting dat de VVD graag met het college en de overige raadsfracties van gedachten 
wil wisselen over de besteding van deze gelden en het maatschappelijk effect dat daarmee 
voor Dronten wordt bereikt. Wellicht dat dit in een raadsspecial besproken kan worden. De 
VVD vraagt het presidium zijn gedachten daarover te laten gaan. 
Het actieplan Centrum is een item waaraan de VVD veel belang hecht. We geloven dat de 
lokale economie een aanzienlijke impuls kan krijgen als we ons centrum met wat 
aanpassingen een nieuw elan kunnen geven. Binnen de VVD borrelen ideeën op die 
daaraan handen en voeten kunnen geven. Ons raadslid dat er al jaren mee bezig is, Jaap 
Kodde, zal daarom op korte termijn die ideeën in de vorm van schetsen aan de 
projectwethouder overhandigen. 
Het laatste aandachtspunt dat de VVD onder de aandacht wil brengen is de stimulering van 
de woningbouw en de vestiging van bedrijven. De aanleg van de Overijsselseweg, het NS-
station en de stimuleringsmaatregelen die we als gemeente in de vorige raadsperiode 
hebben genomen, hebben nog niet geleid tot een aanzienlijke toename van de woningbouw 
en de verkoop van bedrijfskavels. Extra aandacht, ook en misschien wel met name op 
bestuurlijk niveau, moet uiteindelijk een positieve kentering teweegbrengen. We horen graag 
op korte termijn welke initiatieven het college denkt te ontplooien.” 
De heer Rosing geeft aan dat de VVD het college veel succes wenst en een sterke 
economische rugwind. 
De voorzitter schorst de vergadering voor overleg. 
 
De voorzitter heropent de vergadering. 
Wethouder Engelvaart geeft aan dat er wat betreft zijn portefeuille bij bepaalde partijen een 
lijn te horen was over groei. Er zijn verschillende vormen van groei. Er is niet alleen fysieke 
groei, het kan ook een kwalitatieve groei zijn, zoals D66 zei. En als kind kun je ook 
geestelijke groeien. De wens van het college is niet alles in fysieke groei te storten, maar wel 
waar het kan. Het gaat niet om de kwantiteit, maar om de kwaliteit. Soms is er echter 
kwantiteit nodig. De bloemenman op de markt moet kwantiteit draaien om aan een inkomen 
te komen. Iemand die in heel exclusieve goederen handelt, hoeft per jaar maar heel weinig 
te verkopen om een inkomen te verwerven.  
Het college wil wel het sociale domein overeind houden met de begroting. Daarvoor zijn wel 
middelen nodig. In het verleden zijn er besluiten genomen waarmee college en raad nu te 
maken hebben. Het college is, zoals ook de toekomstvisie zegt, voor een beheerste groei. In 
een natuurlijke groei die per jaar vastgesteld wordt.  
Het is goed hierover een discussie te voeren. Misschien zijn er dan mogelijkheden in de 
toekomst om dat eens goed uit te spreken. Niet alleen bij de toekomstvisie, die gaat verder 
dan alleen groei, maar bijvoorbeeld ook op het moment dat het woningbouwprogramma aan 
de orde is. Het college heeft toegezegd het woningbouwprogramma elk jaar te herijken. Dat 
zijn momenten om met elkaar te spreken over die groei.  
De ChristenUnie sprak van een conflict met OFW. Wethouder Engelvaart reageert dat er 
geen conflict is, maar een meningsverschil. Van mening verschillen mag ook, gemeente en 
OFW zijn verschillende partijen en elke partij redeneert vanuit zijn eigen optiek. OFW spreekt 
vanuit de woningbouworganisatie en de gemeente vanuit het algemeen belang en dan kan 
het zijn dat je een verschil van mening hebt. Binnenkort komt er in het college een voorstel 
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voor hoe daarmee om te gaan en zoals beloofd komt het college naar de raad zodra er meer 
duidelijkheid is. De gemeente moet volgens de Gemeentewet een woonvisie vaststellen en 
nadat de raad die heeft vastgesteld, gaat de gemeente daarvan uit.  
Wethouder Engelvaart gaat in op motie 3, over de G-sporters. Het doet het college goed dat 
er zo veel aandacht is voor gehandicaptensport. De motie is sympathiek, het gaat erom dat 
ook onze gehandicapte medemensen deel kunnen uitmaken van de maatschappij. Door het 
instellen van buurt- en sportcoaches wordt juist op dit element veel inzet gepleegd de 
komende tijd. Er is zelfs een buurt-/sportcoache voor de gehandicaptensport. De motie is het 
college uit het hart gegrepen, maar is dus niet nodig, de gemeente zit al midden in een 
traject.  
Er was als eerste een signaal vanuit Flevostar dat er problemen waren met een paar 
rolstoelbasketballers en rolstoelbadmintonners. De ambtenaar sport is toen vastgeketend 
aan een rolstoel om hem te laten voelen hoe het is om als een gehandicapte te sporten. Dat 
viel niet mee, hij kwam bezweet terug. Met de vereniging is de afspraak gemaakt erop terug 
te komen. Bij een tweede bezoek was ook de ambtenaar accommodatiebeleid aanwezig en 
is met de voorzitter van de vereniging gekeken waar de knelpunten liggen. De voorzitter 
kreeg een kaart waarop hij de knelpunten kon aangeven. De gemeente zou die bespreken 
en vertalen in wat nodig was. Tot vandaag heeft de gemeente die kaart nog niet gehad. 
Binnenkort komt het college naar de raad met de uitslag van die bevindingen. 
Wethouder Van Amerongen wil ingaan op de zorg die verschillende fracties hebben 
uitgesproken over de financiële stand van zaken. Hij geeft aan dat de spaargelden van de 
gemeente goed op orde zijn, maar dat het financiële huishoudboekje inderdaad zorgelijk is. 
De ChristenUnie verwoordde dat goed door te zeggen dat zorg moet worden gedragen voor 
een financieel degelijk beleid, zonder rekeningen naar de toekomst te schuiven. Dat is 
precies wat het college ook doet. Er zijn geen financiële problemen naar de toekomst 
geschoven, het college heeft gelijk de koe bij horens gevat en de raad bij deze kadernota 
meteen ideeën voor bezuinigingen aangedragen.  
GroenLinks merkte wederom op dat deze kadernota rijp is voor het oud papier. Wethouder 
Van Amerongen heeft in zijn reactie tijdens de commissiebehandeling al gezegd dat hij 
daarover een andere mening heeft. Hij heeft gerefereerd aan de tarieven en de loon- en 
prijsstijgingspercentages die de raad moet vaststellen. Dat raad en college moeten 
discussiëren over de bezuinigingen om op basis daarvan een sluitende begroting te krijgen. 
En dat in deze kadernota ook een stukje nieuw beleid als kaderstelling is meegenomen.  
Het CDA sprak zijn zorg uit over het ontstaan van blanke en zwarte scholen; de fractie komt 
na het zomerreces met een motie. Wethouder Van Amerongen is zeer benieuwd hoe deze 
motie eruit gaat zien. 
Vorige week is de gemeenschappelijke regeling NLE in de raadscommissie besproken. De 
VVD vindt het zorgelijk dat het begrote bedrag zo veel hoger is dan waarvan de gemeente is 
uitgegaan, zelfs nog hoger dan het bedrag dat de gemeente vorig jaar betaalde en dat totaal 
geen rekening is gehouden met de bezuinigingen. Wethouder Van Amerongen kan 
meedelen dat de begroting NLE gisteren niet vastgesteld is, dat er een nieuwe begroting 
komt waarin wel rekening wordt gehouden met de bezuinigingstaakstelling. De bedoeling is 
die begroting op 15 juli vast te stellen. 
Hij gaat in op het amendement waarmee een aantal bezuinigingen op het sociaal domein 
wordt geschrapt en ook de extra verhoging van de OZB-tarieven met 2%. Met dit 
amendement stelt de raad het college voor een forse financiële opgave. Zeker gezien in het 
licht van de tegenvallende meicirculaire. Het college gaat de uitdaging graag aan en zal de 
denkrichting die in het amendement meegegeven wordt serieus bekijken en beoordelen bij 
de verdere uitwerking van de begroting. 
Motie 6 over de vermakelijkheidsbelasting, toegelicht door de PvdA, vindt het college 
sympathiek. Het is een mogelijkheid om de inkomsten van de gemeente te verhogen zonder 
dat het de inwoners van Dronten raakt en dus zeker het onderzoeken waard. 
Motie 4 over het CKV vraagt onderzoek te doen naar een inkomensafhankelijke bijdrage. 
Wethouder Van Amerongen geeft aan dat de gemeente, met het introduceren van een 
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inkomensafhankelijke regeling, de grenzen raakt van wat is toegestaan op het gebied van 
inkomenspolitiek. Inkomenspolitiek is in principe voorbehouden aan het Rijk. Op lokaal 
niveau is dat heel moeilijk te legitimeren. Hij denkt ook dat de motie doelt op de tarieven die 
De Meerpaal/het CKV in rekening gaat brengen en niet wat de gemeente in rekening brengt. 
Er is een vangnet voor mensen met een laag inkomen, zij kunnen gebruikmaken van het 
toegankelijkheidsfonds. In de commissie heeft hij de belangrijkste bezwaren al genoemd: het 
werk eromheen, de vermeerdering van regeldruk, de relatief hoge uitvoeringskosten, de 
administraties rond het controleren van het inkomen. Misschien schiet de motie gezien dat 
element haar doel voorbij. Het college ontraadt deze motie. 
Wethouder Van Bergen gaat in op twee aspecten die in veel beschouwingen en in een deel 
van het amendement naar voren kwamen, te weten de transities en het armoedebeleid.  
De transities houden alle partijen in de raad bezig en ook het college. De 4e transities zal per 
1 augustus 2014 in werking treden. Voor de andere drie zijn visies vastgesteld. Alle 
voorbereidingen daarvoor en de informatieavonden daarover trekken een wissel op het 
ambtelijk apparaat en ook de raadsleden. Het einde is echter nog niet in het zicht. Het 
college zal de beleidsplannen voor die drie transities nog voor de zomer vaststellen. De 
raadsleden hebben een uitnodiging ontvangen om nog voor de zomervakantie kennis te 
kunnen nemen van de hoofdlijnen daarvan. Na de zomer worden ze aan de raad voorgelegd 
om definitief vast te stellen. Het ambtelijk apparaat werkt ontzettend hard om alles voor 
1 januari 2015 gereed te krijgen, naast alle andere taken die ook moeten doorgaan. Dat is 
een compliment waard.  
De woorden van de ChristenUnie over de kracht van de samenleving, zijn wethouder Van 
Bergen uit het hart gegrepen. Uiteindelijk moet gezorgd worden dat gezinnen meer in staat 
worden gesteld om vanuit eigen kracht de problemen die op hun afkomen tegemoet te 
treden. Er wordt hard aan gewerkt om daaraan per 1 januari 2015 invulling te kunnen geven.  
Dan is het echter nog niet klaar. Gezorgd wordt dat het dan beleidsmatig allemaal staat en 
dat er zo veel mogelijk ruimte is voor simulaties, maar daarna moet de vinger aan de pols 
worden gehouden om op de goede koers te blijven. Dus goed monitoren en op tijd bijsturen. 
Wethouder Van Bergen is blij dat er raadsbreed een gevoel is dat er zorg moet zijn voor de 
zwakkeren in de Dronter samenleving. Dat komt ook tot uitdrukking in het amendement.  
Het minimabeleid is onderweg, er wordt alles aan gedaan om dat voor de begroting aan de 
raad te kunnen voorleggen. Leefbaar Dronten noemde het Emmeloords model om het 
toegankelijkheidsfonds dichter bij de doelgroep te brengen. Het college zal proberen dat 
model in het beleid mee te nemen. 
In het kader van het armoedebeleid noemden verschillende partijen de voedselbank. Op 
8 mei 2014 heeft oud-wethouder De Graaf de raad op de hoogte gesteld van de zoektocht 
van de voedselbank naar een nieuwe locatie. Morgen heeft wethouder Van Bergen een 
kennismakingsgesprek met een delegatie van het bestuur van de voedselbank. Hij is 
benieuwd naar de resultaten van hun zoektocht naar een geschikte locatie. Hopelijk heeft dat 
een locatie opgeleverd waarmee men verder kan. Binnen de mogelijkheden die er zijn, zal hij 
er alles aan doen om te zorgen dat dit particulier initiatief zo veel mogelijk wordt gefaciliteerd 
vanuit de gemeente zodat de voedselbank tijdig in een nieuwe behuizing zit. Als er nieuws is, 
zal hij dat na de vakantie delen met de raad. 
Het amendement schrapt een aantal voorgestelde bezuinigingen ten aanzien van het 
vangnet, zoals die op het toegankelijkheidsfonds, de langdurigheidstoeslag, bijzondere 
bijstand duurzame gebruiksgoederen voor 65+. Het college vindt dat een goede zaak. 
Verder besluit de raad met het amendement de gevraagde formatie-uitbreiding met 1 fte bij 
Publiekszaken te schrappen. Het lijkt Wethouder Van Bergen goed daar nog eens goed naar 
te kijken. De afdeling werkt heel hard om de dienstverlening overeind te houden en ook 
efficiency in te brengen. Op dit moment is de druk op de afdeling erg groot. Voor iedere extra 
klus moet op dit moment ingehuurd worden. Om die efficiencyslag structureel te maken is 
echt formatie-uitbreiding nodig. Het college begrijpt dat structurele formatie-uitbreiding in 
deze tijd lastig is, maar geeft de raad in overweging voor de komende twee jaar een tijdelijke 
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uitbreiding mogelijk te maken en dan te kijken of de efficiencyslag zo veel resultaat heeft 
gehad dat ze een formatieplaats oplevert.  
Wethouder Bleeker heeft van diverse kanten complimenten gehoord richting de 
hardwerkende ambtenaren die alle dagen van vroeg tot laat ontzettend hun best doen. Hij 
loopt nu vier weken mee als wethouder en kan die complimenten van harte onderschrijven 
en hij zal ze ook overbrengen. 
De ChristenUnie sprak over efficiënt en daadkrachtig. Woorden die hem aanspreken.  
Leefbaar Dronten noemde onderscheid ten aanzien van de omliggende gemeenten met 
betrekking tot de cijfers over de economie. Vanmiddag bleek dat Dronten de enige gemeente 
in Flevoland is met banengroei. De groei van het aantal bedrijfsvestigingen in 2013 is het 
sterkst in Dronten. Dat betekent dat er in onze mooie gemeente dingen gebeuren die dit 
stimuleren. Natuurlijk kan niet een-op-een alles hard en duidelijk gemaakt worden, maar het 
college blijft de Sociaal Economische Agenda (SEA) strak volgen. De SEA is echter geen 
nieuw beleid, zoals sommige partijen betoogden, het is beleid dat het college graag voortzet.  
Hij maakt excuses dat hij vanavond wat later was. De reden was de verkiezing Flevolandse 
Zakenvrouw van het Jaar in De Meerpaal. Als nieuwe wethouder wilde hij graag de 
combinatie maken tussen economie en Participatiewet. De gemeente heeft de ondernemers 
in Dronten hard nodig om aan de doelstellingen van deze wet te voldoen.  
De ChristenUnie heeft een vraag gesteld over de Wajong. Het college komt daarop terug. 
Binnenkort worden weer een of twee specials georganiseerd. Alle kennis en kunde die in de 
raad aanwezig is, wil het college graag benutten. De raad kan het college helpen daar waar 
die dingen vergeet of niet ziet, of als het misschien beter of anders gedaan kan worden. 
Er zijn opmerkingen gemaakt over de verkoop van bedrijfskavels. Het is nog heel prematuur, 
maar wethouder Bleeker kan melden dat er gesprekken gaande zijn met drie ondernemers. 
Als dat voor elkaar komt de komende drie jaar zou dat heel mooi zijn. 
De voorzitter zal ingaan op de ambtenaar openbare orde en veiligheid en wellicht nog iets 
zeggen over citymarketing. 
Hij vraagt zich af of de raad enig idee heeft hoeveel fte’s in dit gemeentehuis werkzaam zijn 
op het terrein van openbare orde en veiligheid. Dat is 0,8 fte; in een groeigemeente Vroeger 
was dat in combinatie met 0,2 fte ten behoeve van de griffie. Een paar jaar geleden is dat 
herschikt en nu is het 0,8 fte en daar moet in het kader van de bezuiniging als taakstelling 
nog 0,1 fte van af. Daarvan afgezonderd is er ook nog 1 fte voor rampbestrijding en 
crisisbeheersing. Het is al tien jaar 0,8 fte terwijl er in de samenleving ongelofelijk veel aan 
het veranderen is. Dronten is geen eilandje meer waar het alleen maar pais en vree is.  
De raad heeft ingestemd met de veiligheidsstrategie van de Veiligheidsregio Midden-
Nederland. Daarbij wordt ingezet op vier doelen: georganiseerde criminaliteit, geweld, jeugd 
en woninginbraken. Die raad heeft ingestemd met die vier doelen zoals die in allerlei 
(interactieve) sessies met elkaar zijn geformuleerd. Ze sluiten ook aan bij het landelijk beleid 
van het ministerie van Veiligheid en Justitie.  
Hoe komen we aan informatie die ons moet voeden? Als eerste is dat de veiligheidsmonitor. 
Die wordt om de twee jaar gehouden. Volgend jaar weer. De gemeente laat dat doen door 
het bureau Regionale Veiligheidsstrategie Midden-Nederland. Daarbij wordt ook een 
gebiedsscan gemaakt zodat er per wijk in Dronten, Biddinghuizen en Swifterbant een heel 
nauwkeurig veiligheidsbeeld wordt verkregen. Op voorstel van de voorzitter wordt dat samen 
gedaan met de gemeenten Urk en Noordoostpolder, de drie gemeenten in het robuuste 
samenwerkingsteam. Uiteindelijk moet dat in 2015 leiden tot een nieuw integraal 
veiligheidsplan. Andere bronnen zijn cijfers van de politie, het CBS, het Openbaar Ministerie, 
signalen uit de samenleving. Er is ook een belangrijke rol weggelegd voor het Regionaal 
Informatie- en Expertisecentrum (RIEC), daar komen allerlei informatiebronnen bij elkaar. 
Dus niet sec politie, of OM, of alleen sociale dienst, of alleen de Rijksdienst voor het 
wegverkeer. De gemeente kan een beroep doen op die informatie.  
Dat levert de laatste twee jaar in Dronten als reëel beeld op dat we in deze gemeente ofwel 
te maken hebben met dan wel dreigen te maken te krijgen met grensoverschrijdende 
drugshandel, mensenhandel, veelal verweven met de horeca, in allerlei aspecten. Dat wordt 
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samen met andere opsporingsdiensten, zoals de Economische controledienst en de FIOD 
steeds beter in kaart gebracht. Dat levert informatie op waarmee de gemeente iets moet 
doen; dat verlangen de regionale partners, de partners in de keten en het departement ook. 
Die informatie is nodig om zo vroeg mogelijk te kunnen ingrijpen. De gemeente moet 
proberen die dreigende criminaliteit voor te zijn. Als het al gebeurd is, ben je te laat. 
Dat betekent dat er een heel bestuurlijk instrumentarium ingezet moet worden; dus 
handhaven, aanschrijven, dwangsommen opleggen, dreigen met (tijdelijk) sluiten. En 
gecombineerd met de inzet van de partners in die keten moet ok stafrechtelijk worden 
opgetreden: waar dat kan proces-verbaal opmaken, voorbrengen bij de officier en de rechter. 
Dat geldt ook voor de dreigende komst van motorclubs die verboden handelingen doen. Dat 
kost gigantisch veel tijd, heel veel afstemming en heel veel overleg. 
Maar het kan ineens ook om een heel ander vraagstuk gaan waarover hij als burgemeester 
de raad, dan wel de fractievoorzitters een paar keer wil informeren. Bijvoorbeeld over 41 
tentenkampers die zich hier vestigen op het AZC. Daar is niet om gevraagd, dat is niet 
gezocht, maar daarvoor moet wel een plan gemaakt worden, daarover moet wel met allerlei 
partners overlegd worden. Het vraagstuk is inmiddels “opgelost”, ze zijn er niet meer, maar 
zoiets vergt enorm veel voorbereiding in scenario’s, zodat de gemeente voorbereid is op het 
moment dat er vanuit andere gemeenten wel tentenkampers naar Dronten komen.  
De inzet is erop gericht vroegtijdig, zo vroeg mogelijk in de keten op te treden. 
De gemeente Dronten wil toch ook een rol spelen in het regionale veiligheidsbeleid. Als 
portefeuillehouder doet de voorzitter daar zijn best voor, hij acteert in allerlei gremia. Niet 
alleen in het veiligheidsbestuur, maar ook in de Raad voor de Veiligheidsmonitor, in de Raad 
van Toezicht van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid. Of als voorzitter van 
het Regionaal Platform Crisisbeheersing, met name gericht op het Keurmerk Veilig 
Ondernemen, voor winkelcentra en ondernemers. En in het justitieel overleg Midden-
Nederland waar vooral gesproken wordt over de nieuwe positie van de burgemeester in het 
kader van de decentralisaties. De burgemeester moet eerder weten welke 
probleemgezinnen er zijn. Daar is of dreigt, naast een huisvestings- of werkgelegenheids-
component, vaak een justitiële kant van de zaak. Daarin moet die burgemeester leren 
acteren. Dat kan allemaal niet met 0,7 of 0,8 fte, dat redt hij niet.  
In het verleden is de voorzitter al eens gevraagd waarom hij dat niet eerder gemeld heeft. De 
voorzitter reageert dat dit nu net de afweging is die hij gemaakt heeft. Hij wilde niet te vroeg 
iets vragen, hij wilde ook solidair zijn aan het collegebeleid, maar op een gegeven moment is 
het op, kon het niet langer zo en voelde hij zich na debat met zijn collega’s in het vorige en 
het huidige college gesteund deze vraag voor uitbreiding met 1 fte op tafel te leggen. Als die 
fte er niet komt, kan hij bepaalde dingen gewoonweg niet doen.  
De voorzitter raadt de partijen aan in de schorsing in hun verkiezingsprogramma’s de 
passage over het veiligheidsbeleid nog eens na te lezen. 
De heer Rosing interrumpeert dat hij een nadere toelichting wil vragen. In het amendement 
wordt de volledige structurele fte geschrapt, maar wordt tegelijkertijd ook een halve 
incidentele fte toegevoegd als vervanging. De opstellers van het amendement menen dat de 
burgemeester daarmee de komende twee jaar uit de voeten kan. Kan de voorzitter daar nog 
op ingaan.  
De voorzitter antwoordt dat dit zou kunnen, maar hij geeft de overweging mee dat het niet 
eenvoudig zal zijn om voor twee jaar tijdelijk iemand aan te trekken of in te huren. De raad 
kan die keuze maken, maar dat is niet de keuze van het college.  
Hij begrijpt wel waarom partijen tot dit amendement zijn gekomen. Achteraf lezend, vindt hij 
de onderbouwing van het collegevoorstel niet ijzersterk. De heer Rosing heeft wel eens de 
suggestie gedaan aan de fractievoorzitters uit te leggen wat er allemaal speelt. De voorzitter 
wil het ook niet groter maken dan het is, hij sluit aan bij de woorden van wethouder 
Engelvaart dat raad en college de gemeente Dronten positief willen positioneren en 
profileren. Als hij allerlei roververhalen gaat ophangen, wordt niemand daar blij van. Het is 
ook niet zo ernstig dat hij zulke verhalen moet vertellen, maar hij is wel dagelijks bezig met 
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vormen van criminaliteit waarvan hij niet blij wordt. Aanwijzingen van mensenhandel 
bijvoorbeeld in een woning in Biddinghuizen. Daarop moet wel worden geacteerd.  
Dronten loopt bijna voorop met Burgernet, is qua percentage de 2e gemeente, dat kost wel 
tijd. Als er een voorstel komt om te kijken naar een project als Waaks, waarbij mensen die 
hun hond ’s avonds uitlaten de oren en ogen van de wijk kunnen zijn, dan gaat dat niet 
vanzelf, dan moet dat georganiseerd worden. In toenemende mate wordt wel een beroep 
gedaan op die samenleving of op de Vereniging Dorpsbelangen. Dat moet en wil het college 
ook doen, maar iemand moet dat aanjagen, stimuleren, opleidingen verzorgen, enz. 
Vervolgens citymarketing. De voorzitter heeft het idee dat sommige fracties denken dat de 
gemeente een geweldige zak met geld heeft waaruit links en recht maar geput en gestrooid 
wordt met allerlei gelden. Dat is echter niet zo; er is een bedrag van € 160.000,00. In de 
stuurgroep bezuinigingen heeft hij gezegd dat ook dit beleidsveld een bijdrage van ongeveer 
10% zal moeten leveren. Dat wordt ook gedaan. 
Tegelijkertijd staat in de kadernota een passage waar gezegd wordt dat we in dit huis naar 
taken toe moeten, dat geleerd moet worden met andere ogen te kijken (omdenken). De 
komende weken gaat het college, samen met het team communicatie, kijken of met de 
samenleving een nieuwe impuls gegeven kan worden, misschien nieuwe strategische 
allianties gemaakt kunnen worden om samen de gemeente Dronten meer te promoten. Dat 
was overigens oorspronkelijk ook het idee bij de 0,5 fte citymarketing. De andere helft zou 
gefinancierd worden door de ondernemers en de winkeliers. Door omstandigheden die goed 
te begrijpen zijn, is dat laatste er niet van gekomen. 
In de 0,5 fte en die € 160.000,00 zit geld uit projecten. Dat wordt ingezet voor wonen, 
werken, recreatie en toerisme. Als het geld niet was gelabeld met citymarketing was het uit 
een project als De Gilden of Recreatie Veluwerandmeren gekomen. Het college wil al die 
stukjes bij elkaar leggen, wil citymarketing versterken en de praktijk wijst uit dat dit ook goed 
werkt. Maar als het aantal bezoekers in Dronten van 1,1 miljoen in 2010 stijgt naar bijna 3 
miljoen, kan het college niet bewijzen dat dit een-op-een een causaal verband heeft met 
citymarketing. De raad kan het tegendeel echter ook niet bewijzen. De voorzitter is er echter 
van overtuigd dat het profiel van onze mooie gemeente de laatste jaren, mede dankzij 
citymarketing, echt is versterkt en hij daagt iedereen uit het tegendeel te bewijzen. Hij hoort, 
ziet en merkt dat. Dat is niet alleen in positieve zin. Raad en college nemen ook wel eens 
een standpunt in of ventileren een opvatting die een ander niet welgevallig is. Daar is op zich 
niets op tegen, daarmee positioneer je je ook in het debat met een ander als een herkenbare 
en kritische partner. Over het dossier luchthaven Lelystad bijvoorbeeld hebben raad en 
college van Dronten een iets genuanceerdere opvatting, maar dat voegt wel profiel toe.  
De suggestie is gedaan nog eens in commissieverband of op een andere manier van 
gedachten te wisselen over het begrip citymarketing. De voorzitter zal dat met veel plezier 
doen. 
De heer Rosing verzoekt de voorzitter de vergadering te schorsen voor overleg. 
De voorzitter schorst de vergadering. 
 
De voorzitter heropent de vergadering.  
 
2e termijn 
De heer Oosterveld is blij met de toezegging van de wethouder rond de G-sport en te horen 
dat de gemeente er al mee bezig is. Er is hem een concreet lijstje gepresenteerd met 
knelpunten, wensen en mogelijkheden om de G-sport echt te kunnen uitoefenen. Hij begrijpt 
niet waarom het zo lang duurt voordat het college dat lijstje van de voorzitter van Flevostar 
krijgt. Hij heeft dat lijstje aan het bestuur gevraagd en kreeg het in een mum van tijd. Het 
lijstje ligt voor hem en hij overhandigt het graag aan de wethouder. Vooralsnog houdt de 
ChristenUnie vast aan de motie. 
De VVD heeft voorgesteld een keer nadrukkelijk stil te staan bij subsidieverlening aan De 
Meerpaal, van gedachten te wisselen over de besteding van deze gelden en te bespreken 
wat de impact van de bezuiniging is. De ChristenUnie is daar voorstander van. De fractie 
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heeft zelf ook ingebracht dat ze het subsidiebeleid graag eens tegen het licht wil houden. Er 
moet ergens begonnen worden en De Meerpaal is op dat vlak een grote speler, daar spelen 
grote belangen. De raad wilde De Meerpaal teruggeven aan de Drontenaren en het is goed 
te kijken of tegemoet kan worden gekomen aan de doelstellingen die toen geformuleerd zijn.  
De ChristenUnie is er voorstander van dat het armoedebeleid binnenkort geagendeerd 
wordt. De heer Oosterveld heeft begrepen dat het binnenkort op de agenda zal komen als 
het nieuwe presidium dat toestaat.  
Wethouder Bleeker heeft de raad uitgenodigd mee te denken over de Wajong. Dat spreekt 
de ChristenUnie aan. 
Veiligheid is voor de ChristenUnie een groot goed. Tegelijkertijd vindt de fractie het van groot 
belang nog eens goed te kijken of het zoals het nu is ingericht optimaal is. De fractie is er 
nog niet van overtuigd dat het anders moet dan zoals in het amendement wordt voorgesteld.  
De heer Oosterveld gaat in op het ingediende amendement en de moties. De ChristenUnie 
steunt het amendement, ze is mede-indiener. Motie 1 van D66 is nagenoeg gelijk aan motie 
2 (nieuw beleid) van de andere zeven partijen. Het mooiste zou zijn als D66 aansluit bij die 
motie. Motie 3 (G-sport) handhaaft de ChristenUnie, er blijkt een vertraging te zijn en de 
fractie wil een versnelling bewerkstellingen. Motie 4 over het CKV is zeer sympathiek. Omdat 
het onderdeel is van een veel groter geheel wil de fractie er graag een avond voor beleggen. 
Bepalen dat een inkomensafhankelijke bijdrage wordt gevraagd, is niet aan de gemeente, 
maar aan het CKV. De fractie is mede-indiener van motie 6 (vermakelijkheidsretributie).  
De heer Vermast geeft aan dat het GroenLinks nuttig lijkt een raadsspecial te beleggen over 
De Meerpaal, zoals de VVD voorstelde. Het is goed als de raad daarbij, om er lering uit te 
trekken, ook nog eens zijn eigen rol en het besluit dat de raad zo’n tien jaar geleden heeft 
genomen over de verzelfstandiging van De Meerpaal beschouwt. GroenLinks heeft toen naar 
voren gebracht dat ze grote zorg had over de organisatie die opgetuigd werd en de enorme 
subsidiebehoefte die deze organisatie zou hebben.  
De heer Rosing interrumpeert dat het dan erg breed wordt. GroenLinks wil erg ver 
teruggaan, naar raadsbesluiten van een raad van tien jaar geleden. Veel van de huidige 
raadsleden maakten toen geen deel uit van die raad. Het lijkt de VVD het meest nuttig als de 
raad zich focust op de toekomst, op de rol van gemeenteraad als subsidieverstrekker, op 
hoe de raad daarmee wil omgaan en op welke maatschappelijke effecten de raad wil 
bereiken. Natuurlijk kan de raad iets vinden van de verzelfstandiging, maar om de 
besluitvorming van tien jaar geleden daarbij in ogenschouw te nemen, lijkt hem niet nuttig. 
De heer Vermast reageert dat wie niet wil leren van eventuele fouten uit het verleden, die 
fouten opnieuw zal maken in de toekomst. Hij wil niet beweren dat de raad in het verleden 
een fout heeft gemaakt, maar het lijkt hem goed er nog eens naar te kijken. Dat veel huidige 
raadsleden op dat moment niet in de raad zaten, maakt het wellicht ook makkelijker om er 
een opvatting over te hebben.  
De heer Rosing denkt dat het juist moeilijker wordt omdat de raad niet alle argumenten die 
toen speelden goed op tafel zal kunnen krijgen aangezien de raad de toenmalig betrokkenen 
daarover niet kan horen. De discussie wordt dan erg moeilijk en misschien onbedoeld ook 
wel politiek en dan schiet de raad er niets mee op. Hij stelt voor dat onderdeel er niet in te 
betrekken. 
De heer Vermast geeft aan dat het GroenLinks wel nuttig lukt, maar dat de fractie het 
voorstel van het presidium op dit punt zal afwachten.  
Hij vervolgt dat wethouder Engelvaart zei dat Dronten moet groeien om alles te kunnen 
blijven betalen. GroenLinks is het roerend met de wethouder eens dat Dronten moet blijven 
groeien, vooral in kwaliteit. De fractie zal dat van harte steunen, maar ze ziet helaas in de 
kadernota toch ook een aantal bezuinigingen staan die deze kwaliteit niet altijd evenzeer ten 
goede komen.  
Wethouder Van Amerongen gaf aan dat hij het niet eens was met het betitelen van de 
kadernota als oud papier. De heer Vermast betreurt het dat de wethouder niet zo goed heeft 
geluisterd naar zijn inbreng. Later heeft hij gezegd dat de kadernota een “kladbegroting” is. 
Het aardige van een kladje is dat je dat wel serieus moet nemen, er vervolgens nog eens 
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goed naar moet kijken en het dan moet gaan uitwerken. Hij heeft niet gezegd dat GroenLinks 
alles wil weggooien, wel dat het college de kadernota nog beter moet uitwerken en dat de 
fractie het resultaat daarvan verwacht in november. 
Wethouder Van Bergen zei dat hij het een goede zaak vindt dat het “coalitieamendement” de 
sociale bezuinigingen schrapt. De heer Vermast heeft daarover in zijn bijdrage een voorstel 
gedaan. Hij heeft gezegd dat het college nogal eens in beeld brengt waarop de raad kan 
bezuinigen, maar dat het college niet onmiddellijk een bezuinigingsvoorstel hoeft te doen bij 
dat in beeld brengen. Als het college het zelf een goede zaak vindt dat deze bezuinigingen 
geschrapt worden, waarom stelt het college, met voor en na de verkiezingen dezelfde 
samenstelling, dit dan toch voor. Daarmee veroorzaakt het college een heleboel onrust in de 
maatschappij. Die onrust had voorkomen kunnen worden omdat de raad op verschillende 
momenten dit soort bezuinigingen heeft teruggedraaid.  
De heer Vermast loopt het amendement en de moties langs. Wat betreft de 0,8 fte voor 
handhaving, is GroenLinks van mening dat de burgemeester een goed pleidooi heeft 
gevoerd. Wellicht heeft het college nog 0,2 fte over en wil het die genereus beschikbaar 
stellen voor handhaving. Het is tenslotte ook een collegeprioriteit. Het zou wellicht ook de 
houding van GroenLinks wat betreft het amendement kunnen veranderen. De heer Vermast 
geeft aan dat hij bij het amendement een stemverklaring zal afleggen. 
Hij vindt motie 1 van D66 scherper dan motie 2 van de andere partijen en had gehoopt dat 
die in de schorsing samengevoegd zouden worden. GroenLinks zal voor motie 1 stemmen. 
Mocht die verworpen worden, zal GroenLinks zeker stemmen voor de motie die de fractie 
mede heeft ingediend. De fractie is voor alle overige moties, ze heeft ze mee ingediend. 
De heer Bongers vindt het fijn dat wethouder Engelvaart erkent dat er meer groei is dan 
alleen in lengte in breedte, namelijk ook in kwaliteit. D66 omarmt zijn idee daarover een keer 
te discussiëren, de fractie hoopt een uitnodiging daarvoor te ontvangen.  
Voorgesteld is over De Meerpaal een raadsspecial te houden. De burgemeester praat over 
omdenken, over met andere ogen naar groei kijken. Het woord groei komt heel duidelijk naar 
voren. Dan kan het bijvoorbeeld gaan om de groei van het aantal inwoners, of bij 
handhaving, of bij De Meerpaal, of over non-groei. Misschien moet de raad eens breed 
discussiëren over zijn visie daarop.  
D66 wil motie 1 best samenvoegen met motie 2. Een plan maken voor waterornamenten 
kan, maar als het over economie gaat wil er D66 graag weten wat dat oplevert en waarvoor 
dat gedaan wordt. Het gaat er primair om dat er, in een tijd waarin er weinig geld is, niets 
tegen investeren is, maar dat dit wel onderbouwd moet worden. D66 houdt erg van het idee 
van de businesscase.  
De heer Rosing vraagt of D66 motie 1 handhaaft naast de motie van overige partijen. 
De heer Bongers reageert dat D66 absoluut bereid is de moties samen te voegen. Hij heeft 
begrepen dat ook de overige partijen met hun motie doelden op de financiële onderbouwing.  
De heer Rosing geeft aan dat dit duidelijk is door de woorden “komen met een nadere 
onderbouwing”. Zo hebben de indieners dat bedoeld. Als D66 haar motie (1) intrekt, blijft die 
van de overige partijen (motie 2) over. 
De heer Bongers trekt de motie in. 
In zijn beschouwingen heeft hij gezegd dat D66 met een visie wil komen over kunst en 
cultuur. De fractie wil dat graag inbrengen in de discussie rond De Meerpaal.  
De heer Den Boer wil drie punten toelichten. 
Het begrip groei is al enkele keren genoemd. De SP denkt bij groei niet zozeer aan wenselijk 
groter worden of anders worden, maar gewoon aan hoe het er op dit moment aan toe gaat. 
Qua welvaart neemt het gevoel wat Nederland betreft af. Vandaag stond daarover een 
uitgebreid stuk in de Volkskrant. Voor Nederland is dit jaar 0,2% groei begroot. Natuurlijk zijn 
er altijd incidentele meevallers, de landbouw doet het voortreffelijk en daar is Dronten rijkelijk 
van voorzien, maar voor de rest is het een beetje armoe troef. Een criterium voor groei is 
voor de SP of men bereid is voor armen in te staan. Landelijk is men dat niet meer, maar 
gelukkig plaatselijk nog wel. Hij is daar blij om en trots op. Dat is een criterium waarop de SP 
groei afrekent.  
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De SP blijft de moties die ze meeondertekend heeft ondersteunen en ze steunt ook het 
amendement.  
In De Meerpaal zitten twee elementen die aandacht behoeven: het theater en het CKV. Op 
Een goed draaiend CKV, een CKV dat voor honderd procent de scholen in de gemeente 
bereikt, moet niet op bezuinigd worden, dat moet eerder uitgebreid worden, maar in ieder 
geval gehandhaafd blijven. Bij het theater moet heel veel geld bij. Het is beter daar iets aan 
te doen, te proberen het een te verstevigen en het ander te verzwakken. Vandaar het woord 
uitruil. Dat hoeft niet gelijk. Alle partijen hebben wat De Meerpaal betreft vanuit het verleden 
een soort erfenis meegekregen, ze hebben de verantwoordelijkheid op zich genomen om 
“die tent” hier neer te zetten en in stand te houden. Daar kunnen ze niet onderuit.  
De heer Rosing vraagt of hij daaruit mag opmaken dat de heer Den Boer een raadsspecial 
voor De Meerpaal, waarbij in de breedte wordt gekeken naar de activiteiten van De Meerpaal 
in relatie tot het maatschappelijk belang, ondersteunt. 
De heer Den Boer bevestigt dat dit zo is. 
Mevrouw Stoop merkt op dat de PvdA samen met de SP en GroenLinks de motie over het 
CKV heeft ingediend, maar dat partijen desondanks toch van mening kunnen verschillen. Die 
uitruil van theater en CKV kan ook heel goed samengaan. Dat laat haar dochter komende 
zaterdag zien in een prachtige musical Karakter.  
De PvdA vindt motie 3 over de G-sport sympathiek en steunt deze. De wethouder heeft de 
motie niet ontraden, hij heeft gezegd dat de gemeente ermee bezig is. Waarom kan het 
college de motie dan niet gewoon overnemen als een sportief gebaar?  
De wethouder heeft geantwoord dat een inkomensafhankelijke bijdrage voor het CKV niet 
kan, dat het inkomenspolitiek is. De PvdA wil geen discussie voeren over kan niet of wil niet. 
Geantwoord is ook dat het instellen daarvan een vermeerdering van de regeldruk zou zijn. 
Waarom? Dat ligt nu juist bij De Meerpaal. Mevrouw Stoop begrijpt de inbreng van andere 
partijen, die zeggen dat het een verantwoordelijkheid van het CKV is, wel heel goed.  
Er is ook een toegankelijkheidsfonds zei de wethouder. Dat klopt, maar dat fonds wordt niet 
gebruikt. Als het CKV gevraagd wordt hoeveel kinderen deelnemen en gebruikmaken van 
het toegankelijkheidsfonds, zal het genoemde aantal heel erg mager zijn. Dat komt omdat de 
tarieven op dit moment al vrij hoog zijn.  
Een prachtig project als ‘Alle kinderen doen mee’ was wel heel erg succesvol en bereikte 
precies de doelgroep die de PvdA zo graag wil laten participeren in culturele activiteiten.  
Het CKV gaat tot met de kunstwerkplaats naar de scholen. Mevrouw Stoop heeft van het 
CKV begrepen dat het niet de intentie is daarop te bezuinigen, dat het CKV dat in ieder geval 
in stand wil houden. De PvdA ziet dat de intentie van het CKV heel goed is en dat het CKV 
wil meedenken om te proberen vooral zo veel mogelijk kinderen te bereiken. De PvdA wil 
graag dat raad en college diezelfde medewerking verlenen aan De Meerpaal. Daarvoor is de 
motie bedoeld. Dat de raad uitspreekt dat gekeken wordt naar wat de mogelijkheden zijn. Als 
voorbeeld heeft de fractie de inkomensafhankelijke bijdrage genoemd. Wellicht is ze daar 
wat in doorgeschoten, maar het is een manier en misschien kan het ook wel. De PvdA wil 
dat nog steeds graag laten onderzoeken. Misschien komen door dat onderzoek nog wel veel 
meer mogelijkheden naar boven. Het is wellicht een heel goed idee eerst te beginnen met 
een raadsspecial om te kijken hoe het precies werkt, wat De Meerpaal met al dat geld doet 
en wat de maatschappelijke effecten van de bezuiniging die voorligt zijn. Die bezuiniging is 
niet misselijk. Als mevrouw Stoop leest wat de effecten zijn, is voor haar duidelijk dat dit nu 
juist is wat de raad niet wil. Ze wil die effecten opnoemen: 
- cultuureducatie wordt iets voor de financieel draagkrachtigen; 
- minder mogelijkheden voor maatschappelijke participatie; 
- Dronten wordt minder aantrekkelijk als vestigingsplaats.  
Waarom de raad geen motie omarmt die niet eens om geld vraagt, maar vraagt mee te 
denken, mee te werken, mee te zoeken naar mogelijkheden om die rigoureuze bezuiniging 
te voorkomen, begrijpt ze niet. Want door die bezuinigingen kunnen kwetsbare groepen in 
ieder geval niet meer meedoen. 
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De heer Ammerlaan brengt in dat hij in eerste termijn ook De Meerpaal heeft genoemd als 
subsidieontvanger. Leefbaar Dronten is het volkomen eens met de VVD dat het heel goed is 
dit breder te trekken in een raadsspecial en niet alleen het CKV eruit te lichten. Die 
raadsspecial kan het begin zijn door te kijken waar en hoe de geldstromen lopen. Op het 
moment dat alles transparant is, kan de raad bekijken welke richting het eventueel op moet. 
Als het gaat om de woningmarkt is wat Leefbaar Dronten betreft kansen benutten het 
uitgangspunt. Dat kan leiden tot een beheerste groei.  
De heer Klopman heeft gehoord dat andere partijen niet willen groeien. Het CDA 
onderschrijft dat niet, groei is broodnodig om het voorzieningenniveau in stand te kunnen 
houden. 
De fractie ondersteunt het initiatief van de VVD om een raadsspecial over De Meerpaal 
breed te organiseren. 
Het CDA vindt het opstellen van een cultuurnota sympathiek, zoals D66 aangaf. De fractie 
ziet daarvoor graag een uitnodiging tegemoet.  
Richting GroenLinks geeft hij aan dat spreken over een “kladnota” een diskwalificatie is van 
het ambtelijk apparaat en het college. College en organisatie hebben er alles aan gedaan om 
zaken helder te krijgen, maar kunnen van tevoren niet alles weten, zeker niet dat het door de 
meicirculaire nu allemaal anders loopt dan gedacht was.  
De heer Klopman bedankt de PvdA voor het compliment. 
Hij gaat in op de moties en het amendement. De woorden van de voorzitter hebben het CDA 
niet overtuigd om een ander standpunt in te nemen over het amendement. De motie over het 
CKV zal de fractie niet steunen. De fractie wil graag een korte schorsing om haar standpunt 
over de motie rond de G-sport te kunnen bepalen. 
De voorzitter stelt voor eerst de 2e termijn af te maken. 
De heer Rosing geeft aan dat de VVD de motie over de G-sport sympathiek vindt. Gelukkig 
wordt er vanuit het college al heel veel gedaan richting de vereniging die zich met deze vorm 
van sport bezighoudt. Na de schorsing komt de fractie op deze motie terug. 
Wethouder Van Amerongen heeft gezegd dat er na de commissievergadering waarin is 
gesproken over NLE iets veranderd is. De VVD is blij met de ontwikkelingen bij NLE en 
hoopt dat NLE ook zo beslist als de wethouder heeft gezegd.  
Het college vindt motie 6 (vermakelijkheidsbelasting) sympathiek, zei de wethouder. De VVD 
vraagt het college wel de ondernemers daarbij te betrekken. Bij eerdere moties rond 
bezuinigingsvoorstellen heeft dat geleid tot heel goede resultaten en dat kan ook hier gelden. 
Wethouder Van Bergen ging in op de formatie bij Publiekszaken. Het amendement stelt voor 
de gevraagde formatie-uitbreiding te schrappen. De VVD wil daaraan vasthouden. In de 
commissie heeft de fractie opgemerkt dat bepaalde beleidsterreinen wellicht gecombineerd 
kunnen worden. De VVD handhaaft het amendement op dit punt en dringt aan op creativiteit 
binnen het gemeentehuis om invulling te kunnen geven aan de ondersteuning op het 
beleidsterrein publiekszaken.  
Burgemeester De Jonge hield een goed betoog over de uitbreiding met 1 fte voor Bibob. De 
VVD vindt echter dat het voorlopig moet zijn zoals het in het amendement is verwoord, 
namelijk op incidentele basis 0,5 fte voor toezicht en handhaving beschikbaar stellen. In het 
jaarlijks overleg rondom veiligheid wil de fractie wel graag wat dieper ingaan op de 
problematiek die de burgemeester heeft geschetst. Hij noemde best ernstige zaken. Die 0,5 
fte is nu tijdelijk, later kan het altijd structureel gemaakt worden, maar op dit moment ziet de 
VVD daar nog geen aanleiding toe.  
Wethouder Van Bergen gaat in op de opmerking van de heer Vermast over het veroorzaken 
van onrust. El eerder is gezegd dat de noodzaak tot bezuiniging is vastgesteld. Het vorige 
college heeft een inventarisatie gemaakt van mogelijke bezuinigingen. Er is helder 
gecommuniceerd hoe daarmee omgegaan is. Toegelicht is dat het vorige college geen 
andere mogelijkheden zag, geen keuzes wilde maken en het rechtstreeks heeft vertaald in 
de kadernota. Op 22 april is de kadernota behandeld in het college, eind april was het 
coalitieakkoord gereed en voor iedereen beschikbaar. Toen was voor iedereen duidelijk 
welke keuze de nieuwe coalitie hierin ging maken. Hij denkt dat de onrust meevalt. De 
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systematiek van de kadernota en de bezuinigingsvoorstellen daarin is helder toegelicht en 
gecommuniceerd. 
Wethouder Bleeker geeft nadrukkelijk aan dat, als de raad de gevraagde uitbreiding van 
fte’s voor vergunningverlening en handhaving tegenhoudt, op korte termijn heel andere 
keuzes gemaakt moeten worden. Er ligt op dat terrein een stapel werk op tafel waarin 
beslissingen moeten worden genomen. Zetten we dat door: ja of nee? Gaan we ermee aan 
de slag: ja of nee? Gaat die 0,8 fte daarmee op pad: ja of nee? Moeten we erfsingels 
handhaven: ja of nee? Als er geen mensen voor zijn, er geen tijd voor is en de raad er geen 
geld voor overheeft, zullen een aantal regels geschrapt moeten worden. Hij stelt voor daar 
samen nog eens goed over na te denken. 
De heer Rosing interrumpeert dat de 0,8 fte waar wethouder Bleeker op doelt een andere 
0,8 fte is dan die bij vergunning en handhaving. Het gaat om meerdere fte’s. In de afgelopen 
raadsperiode zijn er ook extra fte’s aan handhaving toegevoegd en de raad heeft vastgesteld 
hoe die ingezet worden en waar de prioriteiten worden gesteld. Er zijn dus al expliciete 
afspraken gemaakt over hoe de inzet is van de formatie van vergunning en handhaving.  
Wethouder Bleeker reageert dat hij heeft gezien dat er enorm veel werk ligt. Als bezuinigd 
wordt op dat soort harde werkers, komt de vraag over het maken van keuzes naar voren. 
De heer Rosing geeft aan dat wat de wethouder zegt niet juist is. Het amendement gaat niet 
over een bezuiniging op vergunning en handhaving, maar om een andere bezuiniging. De 
afdeling Vergunning en Handhaving heeft expliciet een plan gemaakt en rapporteert jaarlijks 
over de inzet van de medewerkers. 
De voorzitter wil een brug slaan en brengt in dat er wel degelijk een relatie is. Hij is nu tien 
jaar burgemeester en hij hoort de gemeenteraad al tien jaar klagen dat de gemeente slechts 
het wettelijk minimum of nog minder handhaaft. Hij weet overigens niet precies wat dat is en 
er is ook niets mis mee. Een regel is niet pas een goede regel als hij gehandhaafd wordt. Het 
uitgangspunt van een rechtsstaat moet zijn dat de rechtspersonen zichzelf handhaven en 
regels accepteren na democratische besluitvorming.  
Hij heeft getracht de raad te overtuigen en dat is niet gelukt. Als dan de reactie is “u hebt mij 
niet overtuigd”, vindt hij dat wat mager. Hij heeft geprobeerd de raad met een reeks van 
inhoudelijke argumenten een beeld te schetsen van waar de gemeente Dronten staat en wat 
het verleden is. Tien jaar lang heeft hij het werk gedaan met deze fte’s. Hij heeft tien jaar 
lang als portefeuillehouder personeelsbeleid altijd netjes binnen de lijntjes gelopen, nooit een 
overschrijding gehad en alleen maar geld overgehouden. En daarbinnen heeft hij nog 24 
personeelsleden wegbezuinigd. Als hij dan één keer vraagt om een kleine, bescheiden 
uitbreiding en hij krijgt dit als antwoord, is dat het goed recht van de raad, maar dan is het 
zijn goed recht om de raad straks uit te leggen wat de gemeente dan niet meer kan doen Als 
er in een pand iets gebeurt wat raad en college niet goed vinden in deze gemeente, dan 
moet hij voor in de keten optreden en moet er gehandhaafd worden. Dat is de brug tussen 
signaleren, samenwerken met ketenpartners en vervolgens, als de lijn is getrokken en een 
besluit is genomen, ook handhaven. Misschien moet dan een pand gesloten worden. Maar 
aan een sluiting gaat veel administratief werk vooraf. Werk dat wettelijk moet omdat de 
gemeente bij de rechter niet onderuit wil gaan. 
Het amendement hangt de gevraagde formatie-uitbreiding op aan de Bibob. Dat is een 
misverstand. Bibob is maar één instrument. De raad heeft zelf aangewezen op welk terrein 
ingezet moet worden, namelijk de horeca en niet op andere beleidsterreinen, zoals de bouw, 
vastgoed of seksindustrie. Jarenlang is dat heel rustig geweest in onze gemeente, maar 
criminele activiteiten nemen wel toe. Iedereen wordt gepast door de molen gehaald en dat is 
een gigantische operatie, met dikke pakken papier. Het toepassen van Bibop levert ook heel 
veel op en wel een veilige horeca, ook voor onze kinderen en kleinkinderen. 
De heer Rosing interrumpeert dat de raad tijdens de raadscommissievergadering 
weldegelijk goed heeft geluisterd naar het betoog van de portefeuillehouder. Daar zijn de 
juiste argumenten gebruikt en de raad heeft geprobeerd dat te verwoorden in het 
amendement door de gevraagde uitbreiding niet helemaal weg te poetsen. Het enige nieuwe 
beleid, de twee ambtenaren die structureel worden ingezet, wil de raad graag anders zien, 
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maar de raad vindt het wel belangrijk genoeg om dit beleidsterrein steun te geven met 0,5 
fte, vooral voor toezicht en handhaving. De VVD houdt toch vast aan het amendement. 
De voorzitter reageert dat hij niet gezegd heeft dat er niet naar hem is geluisterd. Dat zou 
eerder een teken van zwakheid van zijn kant zijn, dat hij de raad niet heeft kunnen dwingen 
naar hem te luisteren. De raad was echter muisstil en dat stelde hij buitengewoon op prijs. 
De raad zou het hem wel kwalijk nemen als hij op dit beleidsterrein, dat bij alle partijen heel 
hoog scoort in hun verkiezingsprogramma’s, niet genoeg inzet pleegt. Als de raad vanavond 
dit besluit neemt, is de raad daarmee eindverantwoordelijk voor wat er wel goed gaat en ook 
voor wat er niet goed gaat als er een relatie is te leggen met te weinig inzet. Een raadslid of 
fractie kan daar laconiek over doen, maar als portefeuillehouder doet hij dat niet. Het gaat 
wel om de inwoners van Dronten die recht hebben op een veilige woon-, werk- en 
leefomgeving.  
De voorzitter schorst de vergadering. 
 
De voorzitter heropent de vergadering. 
De heer Klopman geeft aan dat het CDA de beantwoording van de wethouder en de 
toezegging voldoende vindt. Het CDA zal motie 3 (G-sport) niet steunen. 
De heer Rosing stelt dat de VVD, na de reactie van de wethouder, vindt dat er voldoende 
toezeggingen zijn gedaan. Er is genoeg druk geweest vanuit het college om te onderzoeken 
welke mogelijkheden er zijn. De fractie vindt motie 3 sympathiek, maar overbodig. 
De heer Vermast begrijpt niet goed wat de weerstand tegen deze motie is. De wethouder zei 
dat het college er al mee bezig is, feitelijk al doet wat de motie vraagt, dat het ondersteuning 
is van beleid. Waarom neemt het college deze motie niet gewoon over? Daarmee kan de 
wethouder zich gesteund voelen door de raad. Daar kan het college niet tegen zijn! 
De heer Rosing reageert dat de VVD het beleid van het college ondersteunt. De raad hoeft 
dat collegebeleid niet te ondersteunen met een motie als de raad volop vertrouwen heeft in 
de uitvoering van dat beleid. De wethouder heeft uitgesproken dat het college hiermee bezig 
is en de VVD heeft er volop vertrouwen in dat het college ermee aan de slag gaat. Een motie 
is dan overbodig.  
De heer Oosterveld hoort gehoord dat de wethouder al een tijdje wacht op een reactie van 
het bestuur van Flevostar. Hij weet niet precies waar het op vastzit. Het lijkt hem goede zaak 
contact te zoeken zodat dit vlotgetrokken kan worden. De motie kan dienen ter 
ondersteuning daarvan. 
De voorzitter gaat over tot het in stemming brengen van het amendement. 
De heer Vermast wil een stemverklaring afleggen. GroenLinks heeft moeite met een 
belangrijk deel van de besluiten in het voorliggende amendement. Zoals gezegd vindt 
GroenLinks de extra financiële inzet van het college niet te verteren. Ook de OZB-verhoging 
is voor de fractie geen principiële kwestie. Daar staat tegenover dat het schrappen van de 
bezuiniging op sociale zaken op warme steun van GroenLinks kan rekenen. Hierom zal 
GroenLinks instemmen met het amendement wat betreft de sociale aspecten ervan. Voor het 
overige wordt GroenLinks geacht tegen te zijn. 
De heer Rosing vraagt de voorzitter of het mogelijk is als partij voor een gedeelte van een 
amendement te zijn. De indieners ervan hebben dat bewust als één amendement ingediend 
en willen dat niet uit elkaar trekken.  
De voorzitter antwoordt dat het niet kan op de manier zoals de heer Vermast het 
verwoordde. Het lijkt hem ingewikkeld partieel in te stemmen met een amendement. Dat kan 
bijvoorbeeld wel bij een begroting. In het verslag van deze vergadering zal helder vastgelegd 
worden hoe de heer Vermast, en daarmee de fractie van GroenLinks, over dit onderwerp 
heeft gedacht. Hij neemt aan dat dit voor GroenLinks en ook voor de rest van de raad en het 
college voldoende is.  
Hij brengt het amendement in stemming en stelt vast dat, met inachtneming van alles wat is 
gezegd, de fracties CDA, PvdA, VVD, SP, :Leefbaar Dronten, ChristenUnie, D66 instemmen 
met het amendement. GroenLinks stemt in met het amendement met betrekking tot het 
sociale domein. Voor het overige wordt GroenLinks geacht tegen te zijn. 
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De voorzitter constateert dat de raad unaniem instemt met de Kadernota 2015. 
Hij brengt de moties in stemming. 
Motie 1 Nieuw beleid is ingetrokken. 
Motie 2 Nieuw beleid. De raad stemt unaniem voor deze motie. 
Motie 3 G-sport. Voor zijn de fracties ChristenUnie, GroenLinks, SP, D66 en PvdA (11 
stemmen). Tegen zijn de fracties CDA, VVD en Leefbaar Dronten (15 stemmen). Daarmee is 
de motie verworpen. 
Motie 4 CKV De Meerpaal. Voor zijn de fracties PvdA, SP, GroenLinks (5 stemmen). Tegen 
zijn de fracties CDA, VVD, Leefbaar Dronten, ChristenUnie en D66 (21 stemmen). De motie 
is verworpen. 
Motie 5 Voedselbank is ingetrokken. 
Motie 6 Vermakelijkheidsretributie. Voor zijn de fracties SP, VVD, PvdA, CDA, GroenLinks, 
Leefbaar Dronten en de ChristenUnie (23 stemmen). Tegen is D66 (3 stemmen). De motie is 
aangenomen. 
 
5.  Motie niet aan de orde van de dag luchthaven Lelystad 
Mevrouw Van der Meulen licht toe dat de uitbreiding van vliegveld Lelystad de gemoederen 
van velen al heel erg lang bezighoudt. Een van hen is Frank Pels uit Biddinghuizen. Hij 
verwoordde de inleiding voor deze motie op een prachtige manier. Ze citeert: 
“1. Komt de vliegroute verder van Biddinghuizen af te liggen, de zogenaamde 1-verdraaiiing? 

Neen. Dit levert te veel geluidsoverlast op voor het oude land. Onder andere Elburg. 
2. Wordt er dan later doorgestart om Biddinghuizen te ontzien? Neen.  
3. Wordt er eerder doorgestart om Biddinghuizen te ontzien? Neen. 
4. Komt er een andere, alternatieve vliegroute? Neen, het wordt de B+-variant. 
5. Komen er glijvluchten om Dronten-West te ontzien? Neen, deze zogenaamde continuous 

descent approach komt er niet. 
6. Wordt de aanvliegroute een beetje gedraaid om Dronten-West te ontzien? Neen, deze 

zogenaamde offset approach komt er niet. 
7. Is er dan helemaal niets aan de plannen veranderd? Ja, er is helemaal niets aan de 

plannen veranderd.” 
Dat er niets veranderd is, baart de raad zorgen. In de brief van 27 mei 2014 aan 
staatssecretaris Mansveld schrijft het college dat de belangen van de inwoners van Dronten 
en Biddinghuizen onevenredig geschaad worden en dat oplossingsrichtingen van de 
gemeente Dronten naar de prullenbak verwezen zijn. Dat is geen fijn nieuws. De raad 
verzoekt het college daarom alle bestuurlijke middelen in te zetten teneinde de overlast 
tegen te gaan. Daarom dient de PvdA, namens alle partijen in de raad, deze motie niet aan 
de orde van de dag in. 
 

“De raad van de gemeente Dronten in vergadering bijeen op 19 juni 2014, 
overwegende dat: 

 de raad van de gemeente Dronten in het verleden meermalen heeft aangegeven dat 
verdere uitbreiding van Luchthaven Lelystad niet mag leiden tot een toename van 
(geluids)overlast van vliegverkeer boven Dronten-West, Swifterbant en Biddinghuizen; 

 het college bij meerdere gelegenheden aan de Alderstafel voorstellen heeft ingebracht 
om de (geluids)overlast boven de gemeente Dronten te beperken; 

 de raad constateert dat, van de door het college ingebrachte voorstellen, enkel het 
voorstel om sneller te klimmen tot 6000ft bij Biddinghuizen nader zal worden 
bestudeerd; 

 het voorstel om de route bij Biddinghuizen met 1 graad naar het zuidoosten te verleggen 
niet in het advies wordt overgenomen; 

 ook het voorstel om over te gaan tot een offset approach tussen Dronten-West en 
Swifterbant niet in het advies wordt overgenomen; 

spreekt uit dat: 

https://www.google.nl/search?q=continuous+descent+approach&biw=1024&bih=709&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=CJGqU5n9GtLJ0AXD44Eo&ved=0CDEQ7Ak
https://www.google.nl/search?q=continuous+descent+approach&biw=1024&bih=709&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=CJGqU5n9GtLJ0AXD44Eo&ved=0CDEQ7Ak
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 de raad zich volledig kan vinden in de reacties van het college zoals verwoord in de brief 
d.d. 15 mei 2014 aan de heer J.G.M. Alders in reactie op het conceptadvies en in de 
brief d.d. 27 mei 2014 aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu mevrouw 
W.J. Mansveld met een reactie op het definitieve advies van de heer Alders namens de 
Alderstafel; 

VERZOEKT HET COLLEGE: 

 alle bestuurlijke middelen in te zetten teneinde de (geluids)overlast boven de gemeente 
Dronten te minimaliseren.”  

 
Wethouder Bleeker merkt op dat de raad het college verzoekt alle bestuurlijke middelen in te 
zetten. Het college wil dat graag doen en bedankt de raad voor de ondersteunende motie. 
De raad moet zich wel realiseren dat aan dat verzoek euro’s verbonden zijn. Om de 
zienswijze te schrijven zal een advocaat, een juridisch geschoold persoon, ingeschakeld 
worden. De gemeente krijgt de kans om een zienswijze in te dienen op het ontwerpbesluit 
dat van 20 juni tot 31 juli 2014 ter inzage ligt. Dat mag schriftelijk, digitaal en mondeling. Als 
het college daarvoor akkoord krijgt van de raad, zal het college dat op alle drie de manieren 
doen.  
Op 24 juni 2014 komt de heer Alders, op zijn eigen verzoek, naar Dronten om nog een keer 
uit te leggen wat er gaat gebeuren en wat dat zal betekenen voor onze mooie gemeente. 
Wethouder Bleeker zal die avond een korte inleiding geven. De lijn die oud-wethouder Gach 
namens en voor de gemeente Dronten heeft ingezet, zal wethouder Bleeker zonder meer 
blijven volgen.  
Er wordt een juridisch adviesbureau (advocatenkantoor) ingeschakeld dat met de zienswijze 
aan de slag zal gaan. In het contact met dat bureau is gezegd dat het college het concept 
minimaal 14 dagen voordat de termijn van ter inzage legging verstrijkt, wil hebben. Dan is er 
nog tijd om mee te kijken en eventueel een reactie te geven als er nog iets mist.  
Wethouder Bleeker kan nu nog geen indicatie van de kosten geven, maar hij verzoekt de 
raad het daarop niet te laten afketsen. De verantwoording daarvan zal gaan via een 
financiële rapportage. 
Mevrouw Van der Meulen reageert dat het fijn is dat iedereen er zo over denkt, ook het 
college. De motie is ter ondersteuning. 
De voorzitter brengt de motie in stemmen en hij stelt vast dat de raad er unaniem mee 
instemt. 
 
6.  Motie niet aan de orde van de dag schaliegas 
De heer Oosterveld geeft aan dat de reden van deze motie de vraag van de SP is. Het 
college heeft zeer snel antwoord gegeven op die vraag. Begin deze maand was winning van 
schaliegas in de Tweede Kamer aan de orde. Het kabinet heeft het besluit genomen 
onderzoek te doen. De Tweede Kamer heeft een aantal moties aangenomen. In het kader 
van de Mijnbouwwet is gesteld dat de decentrale overheden daarin een rol kunnen gaan 
spelen. Dat biedt, vooruitlopend op de wetgeving die nog moet komen, de gemeente Dronten 
een opening om daarin stappen te nemen. De provincie heeft recent gesproken over 
schaliegas en heeft bij ruimte meerderheid een motie aangenomen die verwant is aan de 
motie die vanavond wordt ingediend. De heer Oosterveld wijst erop dat ook de PvdA en D66 
in Provinciale Staten daaraan meegedaan hebben. Kennelijk is D66 afgeweken van de 
landelijke lijn, heeft ze hierin de eigen verantwoording genomen. 
Als het gaat om de gemeente Dronten zit schaliegas juist in een gebied waar het winnen 
ervan heel gevoelig is. Hoe dat zit met de drinkwatervoorziening weet de heer Oosterveld 
niet precies, maar het zou hem niet verbazen als dat ook een punt is.  
Er zijn voldoende argumenten voor de ChristenUnie, GroenLinks en de SP om een motie 
niet aan de orde van de dag in te dienen. De fracties willen graag in een veilige omgeving 
leven. Het vorige agendapunt ging over veiligheid boven het hoofd, maar er is ook veiligheid 
onder de voeten nodig. Ze merken dat er onrust is onder de bevolking. Een oude buurvrouw 
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van de heer Oosterveld kwam naar hem toe en vroeg: Het gaat toch niet gebeuren dat wij 
straks ook aardbevingen krijgen? Ze kon er niet van slapen.  
 

“De raad van de gemeente Dronten in vergadering bijeen op 19 juni  014, 
gelezen het voorstel van het college van 22 april 2014 inzake de kadernota 2015, 
overwegende dat: 
1. in september 2013 een motie over schaliegas door de raad in Dronten is aangenomen, 

waarbij de raad heeft uitgesproken “in ieder geval tegen proefboringen en winning naar 
schaliegas binnen onze gemeentegrenzen te zijn zolang er onvoldoende duidelijkheid 
bestaat over de mogelijke gevolgen van deze boringen”;  

2. in het coalitieakkoord staat dat "Zolang er geen volstrekte duidelijkheid is over de 
effecten van (proef)boringen en mogelijke risico's voor mensen, dieren, natuur en milieu 
is Dronten niet bereid mee te werken aan proefboringen of de winning van schaliegas";  

3. het kabinet recent heeft uitgesproken om proefboringen te willen verrichten binnen 
zoekgebieden waarbij Dronten ook kans maakt op dergelijke proefboringen; 

4. recent de motie van Van Veldhoven c.s. over schaliegas is opgenomen, waarbij verzocht 
wordt om de rol van de decentrale overheden te vergroten door hen meer te betrekken 
bij o.a. de Structuurvisies Ondergrond en Schaliegas; 

5. de Staten van Flevoland hebben uitgesproken tegen boringen naar schaliegas in onze 
provincie te zijn; 

6. er in toenemende mate onrust is onder de bevolking en dat voorlichting hierin van groot 
belang is; 

VERZOEKT HET COLLEGE OM: 

 al het mogelijke te doen om schaliegasboringen tegen te gaan zoals ook in de eerder 
aangehaalde motie is verwoord;  

 een zienswijze met deze strekking in te dienen op de lopende inspraakprocedure van de 
'Concept notitie reikwijdte en detailniveau planMER Structuurvisie schaliegas'; 

 de mogelijkheden te benutten van de recente stemmingen in de Tweede Kamer;  

 adequate voorlichting te geven aan de bevolking. 
En gaat over tot de orde van de dag.” 

 
Wethouder Van Amerongen reageert dat de motie refereert aan besluitvorming in de 
Tweede Kamer. Op 5 juni was er een debat in de Tweede Kamer en op 10 juni is er 
gestemd. Daarbij heeft een meerderheid van de Kamer ingestemd met de onderzoeken die 
de minister van Economische Zaken nu gaat uitvoeren.  
De raad heeft eerder, op 26 september 2013, een motie aangenomen. Daarin is al gesteld 
dat, zolang er nog geen volstrekte duidelijkheid is over de effecten van schaliegaswinning, er 
geen proefboringen mogen plaatsvinden in het grondgebied van Dronten. Op dit moment 
handelt het college ook naar die motie.  
Het verzoek onder de 1e bullit gaat nog iets verder dan de motie van september 2013, dat 
vraagt het college al het mogelijke te doen om schaliegasboringen tegen te gaan. Op dit 
moment wordt een zienswijze voorbereid die op 29 juni in het college komt. Daarin wordt 
onder andere ingegaan op de punten:  
- de vraag naar nut en noodzaak van die schaliegas;  
- de toegevoegde waarde van schaliegas ten opzichte van duurzame energie; 
- er moet een beoordelingscriterium bij komen met betrekking tot de consequenties voor de 

landbouw; 
- er moet nader onderzocht worden wat de frackingvloeistof betekent voor de ondergrond; 
- wat het effect is van de stikstofdepositie van schaliegas ten aanzien van de PAS-regeling 

en de PAS-normering die Dronten heeft gekregen. 
De 3e bullit vraagt de mogelijkheden te benutten van de recente stemmingen in de Tweede 
Kamer. Wethouder Van Amerongen geeft aan dat het college de reactie die richting de 
minister gaat naar aanleiding van de ‘Concept notitie reikwijdte en detailniveau planMER 
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structuurvisie schaliegas’ met een begeleidende brief ook aan iedere individuele fractie zal 
toesturen. 
Het college zal verder invulling geven aan adequate voorlichting aan de bevolking door de 
zienswijze op internet te zetten en misschien ook op de gemeentepagina in de Flevopost.  
Dronten heeft een relatie met de stuurgroep schaliegas die geleid wordt door de provincie 
Flevoland en de gemeente Noordoostpolder en draagt ook financieel bij. Vanuit die financiële 
middelen worden onderzoeken gedaan. De uitkomsten daarvan gaan ook naar de raad en 
worden gecommuniceerd met de burgers van Dronten. 
Samengevat vindt het college de verzoeken 2, 3 en 4 van de motie overbodig, die worden al 
adequaat opgepakt. Verzoek 1 gaat verder dan de motie die de raad op 26 september 2013 
heeft aangenomen. Het is aan de raad te bepalen of die daarin wil meegaan of niet. 
De heer Den Boer heeft zowel de motie van de raad als het standpunt van het college in het 
coalitieprogramma goed bekeken. Hij constateert dat het coalitieprogramma nog een 
verscherping is van wat de raad als motie heeft overgenomen. Op zich verdient het 
standpunt van raad en college al een compliment, het ligt heel dicht aan tegen de gemeente 
schaliegasvrij verklaren. Er zit nog een kleine ruimte tussen en dat is belangrijk. Een factor 
heeft de heer Den Boer niet horen noemen: in Flevoland leven we op de zeebodem. 
Milieudefensie schrijft dat bodemdaling een gevolg is. Dat is ook bekend vanuit de 
conventionele gaswinning in Groningen. Als die bodemdaling doorzet, zal niemand daar blij 
mee zijn, de boeren niet maar ook de inwoners niet. Hoe moet dat opgelost worden? 
Misschien moet de raad dat signaal afgeven aan de landelijke politiek, al ligt die daar niet 
wakker van. Het standpunt van minister Kamp is dat het geen biet uitmaakt of een gemeente 
zich wel of niet schaliegasvrij verklaart, want als hij het een landelijk belang vindt, dan 
gebeurt het gewoon. Dat is gemeenteoverstijgend. De raad van Dronten kan niet meer doen 
dan dit signaal afgeven. 
De heer Rosing vindt het jammer dat deze motie niet raadsbreed is. De VVD is van mening 
dat de raadsbreed aangenomen motie van september juist de kracht en het realiteitsgehalte 
aangaf waar de gehele raad achter stond. Met deze nieuwe motie wordt daar afbreuk aan 
gedaan. Dat is niet zo krachtig als de gemeente zich naar buiten toe wil presenteren. De 
VVD zal deze motie niet ondersteunen. Als onomstreden wordt aangetoond dat er geen 
negatieve gevolgen zijn van proefboringen naar schaliegas, kunnen die gewoon gebeuren. 
Maar totdat moment is de VVD daar tegen. Zo is het ook verwoord in het coalitieprogramma. 
Het allerbelangrijkste is dat het ook zo verwoord is in een raadsbrede motie. Als de indieners 
doorzetten met deze motie, zal het niet lukken die raadsbreed aangenomen te krijgen omdat 
daarmee afbreuk wordt gedaan aan het signaal van de gemeente Dronten.  
Mevrouw Van der Meulen brengt in dat deze motie wat de PvdA betreft bij lange na niet ver 
genoeg gaat. De PvdA heeft de raadsbrede motie indertijd ondersteund, maar de fractie 
heeft zich toen nadrukkelijk uitgesproken tegen schaliegas. Om die reden wil de PvdA graag 
een andere motie indienen. Zoals al in de motie van ChristenUnie, GroenLinks en SP staat, 
heeft de raad al eerder uitgesproken tegen boringen en winning van schaliegas binnen onze 
gemeente te zijn. En is de raad overgegaan tot de orde van de dag. Inmiddels blijkt dat er 
nog onvoldoende onderzoek is gedaan naar de risico’s. Verbranding van fossiele 
brandstoffen is uit de tijd. Vanavond is al verschillende keren gezegd dat de raad naar de 
toekomst moet kijken, vooruit moet. In haar motie verzoekt de PvdA het college om zich, net 
als Provinciale Staten van Flevoland, onvoorwaardelijk uit te spreken tegen de boring naar 
schaliegas.  
 

“De raad van de gemeente Dronten in vergadering bijeen op 19 juni 2014, 
overwegende dat: 

 het kabinet recent heeft uitgesproken proefboringen te willen verrichten binnen 
zoekgebieden waartoe ook delen van de gemeente Dronten behoren; 

 de Staten van Flevoland zich hebben uitgesproken tegen winning van schaliegas in de 
provincie Flevoland; 
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 onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen op de lange termijn niet houdbaar is; 

 Investeren in de winning van nieuwe fossiele brandstoffen geen bijdrage levert aan 
duurzame oplossingen voor onze energievoorziening; 

 nadere ontwikkeling van deze wijze van fossiele brandstofwinning een hindernis vormt 
voor verder ontwikkeling van schone hernieuwbare energie; 

VERZOEKT HET COLLEGE: 
zich onvoorwaardelijk uit te spreken tegen schaliegaswinning en om al het mogelijke in het 
werk te stellen om geen schaliegasboringen binnen de gemeente Dronten toe te staan. 
En gaat over tot de orde van de dag.” 

 
De voorzitter geeft aan dat als een raad iets vindt, de raad zich moet uitspreken, zich daarin 
niet afhankelijk moet maken van een collegeopvatting. De raad kan wel rekening houden met 
die opvatting van het college, maar het is veel krachtiger een eigen opvatting te ventileren. 
De heer Klopman merkt op dat het CDA beide moties niet zal steunen. De eerder 
aangenomen motie zegt al genoeg. Het standpunt in het coalitieakkoord gaat de fractie op dit 
moment al ver genoeg, het zegt voldoende hoe de coalitie over schaliegas denkt.  
De heer Ammerlaan sluit aan bij de woorden van de heer Klopman.  
De heer Vermast bedankt de wethouder voor zijn toelichting over wat het college op dit 
moment allemaal al doet. Als hij hoort wat er allemaal in de zienswijze komt te staan, is het 
college daarmee al behoorlijk op streek.  
Hij verzoekt de voorzitter de vergadering kort te schorsen, om te kijken of de tekst dermate 
gewijzigd kan worden, vooral de 1e bullit, dat het een breed gedeelde motie kan zijn.  
Mevrouw Van der Meulen reageert dat de PvdA pertinent tegen boring naar schaliegas blijft.  
De heer Klopman stelt de indieners voor nog eens goed nadenken over de tekst van de 
motie. Volgende week is er weer een raadsvergadering en dan kunnen ze hem opnieuw 
indienen.  
De heer Vermast vervolgt dat het college een zienswijze wil indienen. De raad kan die 
zienswijze met een wellicht raadsbreed ondersteunde motie ondersteunen.  
De heer Rosing interrumpeert dat de raad de zienswijze van het college al ondersteunt met 
een raadsbrede motie. Die motie is al aangenomen. Op basis daarvan wordt nu de 
zienswijze geformuleerd. De indieners doen daar afbreuk aan met een motie die niet 
raadsbreed ondersteund wordt. Hij stelt voor die motie in te trekken en als raad één 
standpunt in te nemen, een standpunt dat nu uitgewerkt wordt in de zienswijze van het 
college. 
De heer Vermast wil graag kort overleggen met de andere indieners. 
De heer Den Boer ondersteunt het standpunt van de heer Klopman. 
De voorzitter schorst de vergadering. 
 
De voorzitter heropent de vergadering. 
De heer Vermast geeft aan dat de fracties GroenLinks, ChristenUnie en SP hun motie 
aanhouden tot de volgende raadsvergadering.  
Mevrouw Van der Meulen brengt in dat de PvdA-fractie haar motie ook aanhoudt. 
 
7.  Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering. 
 
Aldus vastgesteld in de vergadering van 
 
 
voorzitter, 
 
 
griffier, 


