
  
  

 
CONCEPT BESLUITENLIJST RAADSNOTULEN VERGADERING 

D.D. 21 mei 2014 
 
 
Aanwezig zijn: 
de heer A.B.L. de Jonge, voorzitter; 
de heren J.N. Ammerlaan, P. van Bergen, P.C.J. Bleeker, J. den Boer, J. F. Bongers, mevrouw I. 
Bouwers, mevrouw L.L. Hillebregt-de Valk (vanaf 19.35 uur), mevrouw N.G. van der Klis-Hovius, de 
heren J. Klopman, J.L. Kodde, mevrouw I.A. Korting, mevrouw J.M.G. van der Meulen, de heren 
K. Mol, J. Oosterveld, mevrouw M.T.C. Plasschaert-Teeuwisse, de heer B. Rosing, mevrouw Y.H. 
den Boer-Schwagermann, 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 (vanaf 20.05 uur), raadsleden; 
mevrouw A.C. Visser–Teeuwen, adjunct-griffier; 
 
De heren: J.Ph. Engelvaart, A. van Amerongen, P.S.A. Gach,wethouders; 
 
Afwezig: , J. de Graaf, wethouder; 
 
1. Opening, agenda, notulen, besluitenlijst en mededelingen 

 
a. Opening 
 
 
b. Vaststellen agenda 
 
Notulen:  
Na een verzoek van orde door de fractie van GroenLinks wordt agendapunt 8.a besproken na 
agendapunt 3. 
 
 
c. Vaststellen openbare notulen d.d. 24 april 2014 
 
Notulen: akkoord 
 
 
d. Vaststellen openbare besluitenlijst d.d. 24 april 2014 
 
Notulen: akkoord 
 
 
e. Mededelingen 
 
Notulen: Geen 

  
  

2. Ingekomen stukken 
Ingekomen zijn de volgende aan de raad gerichte stukken. Het presidium stelt de volgende 
procedure van afhandeling voor. 
 
Week 16 

1. Een brief d.d. 14-04-2014 van familie Van Huffel betreffende kapotte afvalcontainer, 
ingeschreven onder nummer I/14.04379. Voorgesteld wordt de brief voor kennisgeving 
aan te nemen. 

2. Een brief d.d. 15-04-2014 van Warnink & Both advocaten betreffende 
Voorbereidingsbesluit Hanzekwartier, ingeschreven onder nummer I/14.04433. 
Voorgesteld wordt de brief in handen van het college te stellen. 
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3. Een brief d.d. 17-04-2014 van mevrouw A.C. Visser-Teeuwen, adjunct griffier betreffende 
Schriftelijke vragen GroenLinks, ChristenUnie, PvdA en D66 inzake gemeentelijk 
persbericht over oproep van OM aan inwoner, ingeschreven onder nummer I/14.04547. 
Voorgesteld wordt de brief voor kennisgeving aan te nemen. 

Week 17 
4. Een brief d.d. 22-04-2014 van het College betreffende  Lelystad Airport, ingeschreven 

onder nummer I/14.04641. Voorgesteld wordt de brief voor kennisgeving aan te nemen. 
5. Een brief d.d. 24-04-2014 van het College betreffende  Begrotingsrichtlijnen en 

toetsingsaspecten voor financieel toezicht op gemeenten, ingeschreven onder nummer 
I/14.04742. Voorgesteld wordt de brief voor kennisgeving aan te nemen. 

6. Een brief d.d. 25-04-2014 van de heer J. van Splunder betreffende vrijstelling 
parkeerplaats, ingeschreven onder nummer I/14.04379. Voorgesteld wordt de brief voor 
kennisgeving aan te nemen. 

Week 18 
7. Een brief d.d. 29-04-2014 van de heer J.Ph. Engelvaart namens de coalitiepartijen 

betreffende Coalitieakkoord, ingeschreven onder nummer I/14.04911. Voorgesteld wordt 
de brief voor kennisgeving aan te nemen. 

8. Een brief d.d. 29-04-2014 van het College betreffende  Erratum jaarrekening 2013, 
ingeschreven onder nummer I/14.04912. Voorgesteld wordt de brief voor kennisgeving 
aan te nemen. 

9. Een brief d.d. 30-04-2014 van Overdijk Bestemmingsplan- en milieuadvies betreffende 
zienswijze op het ontwerp bestemmingsplan incl. milieueffectrapport, ingeschreven onder 
nummer I/14.04919. Voorgesteld wordt de brief in handen van het college te stellen. 

10. Een brief d.d. 30-04-2014 van het College betreffende  Informatie “Raadsplanning 
Transitie Sociaal Domein” en notitie “Tussentijdse ontwikkelingen jeugdhulp”, 
ingeschreven onder nummer I/14.04912. Voorgesteld wordt de brief voor kennisgeving 
aan te nemen. 

11. Een brief d.d. 01-05-2014 van het College betreffende  Aanleg wadi op terrein Mechanisch 
Erfgoedcentrum (MEC), ingeschreven onder nummer I/14.05002. Voorgesteld wordt de 
brief voor kennisgeving aan te nemen. 

12. Een brief d.d. 01-05-2014 van LTO Noord betreffende  Ontwerpbestemmingsplan 
Buitengebied (9100), ingeschreven onder nummer I/14.04981. Voorgesteld wordt de brief 
in handen van het college te stellen. 

Week 19 
13. Een brief d.d. 05-05-2014 van PWC betreffende Accountantsverslag 2013, ingeschreven 

onder nummer I/14.05129. Voorgesteld wordt de brief voor kennisgeving aan te nemen. 
14. Een brief d.d. 06-05-2014 van diverse bewoners buitengebied betreffende  Ontwerp 

bestemmingsplan buitengebied, ingeschreven onder nummer I/14.05195. Voorgesteld 
wordt de brief voor kennisgeving aan te nemen. 

15. Een brief d.d. 06-05-2014 van burgemeester A.B.L. de Jonge betreffende Stand van zaken 
woninginbraken, ingeschreven onder nummer I/14.05178. Voorgesteld wordt de brief voor 
kennisgeving aan te nemen. 

16. Een brief d.d. 06-05-2014 van het College betreffende Jaarverantwoording kinderopvang, 
ingeschreven onder nummer I/14.05177. Voorgesteld wordt de brief voor kennisgeving 
aan te nemen. 

17. Een brief d.d. 06-05-2014 van de heer F. Pels, secretariaat werkgroep “Vliegop uit 
Biddinghuizen betreffende Uitbreidingsplannen Lelystad Airport, ingeschreven onder 
nummer I/14.05241. Voorgesteld wordt de brief voor kennisgeving aan te nemen. 

18. Een brief d.d. 12-05-2014 van mevrouw C. Toetenel, betreffende Uitbreidingsplannen 
Lelystad Airport, ingeschreven onder nummer I/14.05379. Voorgesteld wordt de brief voor 
kennisgeving aan te nemen. 

19. Een brief d.d. 14-05-2014 van het College, betreffende beantwoording schriftelijke vragen 
ex artikel 41 inzake gemeentelijk persbericht over oproep van OM aan inwoner, 
ingeschreven onder nummer I/14.05510. Voorgesteld wordt de brief voor kennisgeving 
aan te nemen. 
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20. Een brief d.d. 14-05-2014 van de heer R. van der Wiel, betreffende Uitbreidingsplannen 
Lelystad Airport, ingeschreven onder nummer I/14.05481. Voorgesteld wordt de brief voor 
kennisgeving aan te nemen. 

21. Een brief d.d. 15-05-2014 van mevrouw J. Bultman, betreffende Uitbreidingsplannen 
Lelystad Airport, ingeschreven onder nummer I/14.05538. Voorgesteld wordt de brief voor 
kennisgeving aan te nemen. 

 
Notulen: 
Brief 6 wordt namens de fracties ChristenUnie en de SP opgewaardeerd om in een commissie te  
spreken over parkeergelegenheid in algemene zin. 
Brief 10 de fractie van de ChristenUnie wil deze brief opwaarderen om de brief te betrekken bij de 
behandeling van dit onderwerp. 
Brieven 4, 17, 18, 20 en 21 worden opgewaardeerd door de fractie van het CDA om in een  
commissie te spreken over de uitbreidingsplannen van Lelystad Airport. 
 
 
3 Vragen aan burgemeester De Jonge en de wethouders J.Ph. Engelvaart, Van Amerongen, 

De Graaf en Gach uiterlijk 24 uur voor de vergadering schriftelijk bij de griffie inbrengen 
 
 
4. Voorstel van het presidium. 
4.a Voorstel tot instellen commissie van onderzoek geloofsbrieven wethouders, raadsleden en 
burgerraadsleden 
De raad besluit: 
I. tot het instellen van een commissie van de raad die onderzoek verricht naar de geloofsbrieven 

van de kandidaat-wethouders bij de instelling van een nieuw college in 2014; 
II. de commissie te verzoeken de raad te informeren over haar bevindingen; 
III. als leden te benoemen:  

1. Mevrouw I.A. Korting 
2. De heer J.F. Bongers 
3. De heer J. den Boer 

 
Notulen: unaniem akkoord 
 
 
5. Voorstellen van de commissie van onderzoek geloofsbrieven 
5.a Benoeming van de wethouders: 
 De heer J.Ph. Engelvaart  
De raad besluit: 
I. De heer J.Ph. Engelvaart te benoemen tot wethouder 
II. De tijdsbesteding te stellen op 100% 
Notulen: 
De heer J.Ph,. Engelvaart is met 21 stemmen voor, 4 stemmen tegen en 2 blanco stemmen 
benoemd 
 
 De heer A. van Amerongen 
De raad besluit: 
I. De heer A. van Amerongen te benoemen tot wethouder 
II. De tijdsbesteding te stellen op 100% 
Notulen: 
De heer A. van Amerongen is met 21 stemmen voor en 6 blanco stemmen benoemd 
 
 De heer P. van Bergen 
De raad besluit: 
I. De heer P. van Bergen te benoemen tot wethouder 
II. De tijdsbesteding te stellen op 100% 
Notulen: 
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De heer P. van Bergen is met 19 stemmen voor, 4 stemmen tegen en 4 blanco stemmen benoemd. 
 
 
 De heer P.C.J. Bleeker 
De raad besluit: 
I. De heer P.C.J. Bleeker te benoemen tot wethouder 
II. De tijdsbesteding te stellen op 100% 
Notulen: 
De heer P.C.J. Bleeker is met 20 stemmen voor, 1 stem tegen en 6 blanco stemmen benoemd. 
 
 
5.b  Benoeming raadsleden: 
 De heer S.J. Lap 
De raad besluit: 
I. De heer S.J. Lap toe te laten als lid van de raad. 
 
Notulen: unaniem akkoord 
 
 
 De heer A.J. Schuuring 
De raad besluit: 
I. De heer A.J. Schuuring toe te laten als lid van de raad. 
 
Notulen: unaniem akkoord 
 
 
 De heer C.P.M. Hermus 
De raad besluit: 
I. De heer C.P.M. Hermus toe te laten als lid van de raad. 
 
Notulen: unaniem akkoord 
 
 
 De heer B. Rosing 
De raad besluit: 
I. De heer B. Rosing toe te laten als lid van de raad. 
 
Notulen: unaniem akkoord 
 
 
 De heer R. de Maaijer 
De raad besluit: 
I. De heer R. de Maaijer toe te laten als lid van de raad. 
 
Notulen: unaniem akkoord 
 
 
5.c Benoeming burgerraadslid 
 De heer L. Broekhuis 
De raad besluit: 
I. De heer L. Broekhuis te benoemen tot burgerraadslid voor de commissie voor de fractie van 

GroenLinks. 
 
Notulen: unaniem akkoord 
 
 
6 Voorstel van het college: bespreekstuk 
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6.a. Ontwerp programmabegroting 2015 en meerjarenraming 2016-2018 van de Veiligheidsregio 
Flevoland 

De raad besluit: 
I. in te stemmen met het verzenden van bijgevoegde concept- brief waarin wordt medegedeeld dat 

de ontwerp- programmabegroting 2015 alsmede de meerjarenbegroting  2016- 2018 geen 
aanleiding geeft tot het indienen van een zienswijze.  

 
Notulen:  
Unaniem akkoord met de aantekening uw zienswijze door te geven aan de griffie. 
De burgemeester neemt deze mee naar de regio en vervolgens ontvangt u daarna de definitieve 
begroting  
 
7. Voorstellen van het college: akkoordstukken 
 
7.a. Bestemmingsplan Swifterbant-Visvijverweg 14 (9019) 
De raad besluit: 
I. Op de kenbaar gemaakte zienswijzen te beslissen overeenkomstig de bij dit besluit behorende 

bijlage 1 – Zienswijzennota; 
II. Het bestemmingsplan ‘Swifterbant – Visvijverweg 14 (9019)’ (plan ID: NL.IMRO.0303.9019-

VA01) op grond van artikel 3.8 lid 1 sub e van de Wet ruimtelijke ordening gewijzigd vast te 
stellen conform de wijzigingen zoals weergegeven in de bij dit besluit behorende bijlage 2 – 
Wijzigingen vaststelling; 

III. Geen exploitatieplan voor het onder II genoemde bestemmingsplan vast te stellen. 
 
Notulen: unaniem akkoord 
 
 
7.b. Congrescentrum Randweg 1 (Grondexploitatienummer 391) 
De raad besluit: 

I. In te stemmen met de uitbreiding van het congrescentrum aan de Randweg 1 te 
Swifterbant met de daarbij benodigde voorzieningen;  

II. De ter inzage gelegde geheime grondexploitatie "Congrescentrum Randweg 1" 
(plannummer 391), met bijbehorende financiële paragraaf vast te stellen;  

III. De geheimhouding van de in het besluit onder beslispunt 2 genoemde stukken te 
bekrachtigen tot de grondexploitatie definitief wordt afgesloten. 

 
Notulen: unaniem akkoord 
 
 
7.c Wijziging Verordening VROM Starterslening 
De raad besluit: 
 
I De Verordening VROM startersleningen als volgt te wijzigen:   
 

A. Artikel 6 wordt als volgt gewijzigd: 
 
i) In artikel 6, eerste lid, onder b, sub 1 wordt: ‘de kosten voor het verkrijgen in eigendom van 

de woning niet hoger zijn dan € 189.000,=;’ vervangen door: de koopprijs niet hoger is 
dan € 180.000,= k.k hieronder niet begrepen (huur)woningen, die van een 
woningcorporatie of belegger worden verkregen, 

ii) In artikel 6, eerste lid, onder b, sub 2 wordt: ‘de kosten voor het verkrijgen in eigendom 
van de woning niet hoger zijn dan € 189.000,=;’ vervangen door: de koopprijs niet hoger 
is dan € 180.000,= v.o.n. 

 
II   Deze wijziging treedt in werking op de eerste dag volgend op die van de bekendmaking. 
 
Notulen: unaniem akkoord.  
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7.d Subsidieverlening Vluchtelingenwerk Midden Nederland 
De raad besluit: 
I. In te stemmen met de overheveling van € 9.000,-- van de bestemmingsreserve knelpunten 

inburgering naar de begrotingspost vluchtelingenwerk (662100/42530) ten behoeve van 
subsidieverlening 2014 vluchtelingenwerk en dit meenemen in de 1e firap 2014. Na  
overheveling resteert een bedrag van  € 362.210,-- in de bestemmingsreserve. 

 
Notulen: unaniem akkoord. 
 
 
7.e Ontwerpbegroting 2015 en meerjarenraming 2016-2018 GGD Flevoland 
De raad besluit: 
I. In te stemmen met de ontwerp begroting 2015 en de meerjarenraming 2016-2018 vanGGD 

Flevoland; 
II. De exploitatiebijdrage 2015 aan GGD Flevoland vast te stellen op € 698.232,00.  
 
Notulen: unaniem akkoord 
 
 
7.f Jaarrapportage 2013 van het Natuur- en Recreatieschap Veluwerandmeren 
De raad besluit: 
I. kennis is genomen van de jaarrapportage 2013 van het Natuur- en Recreatieschap 

Veluwerandmeren 
II. de jaarrapportage 2013 vast te stellen 
 
Notulen: unaniem akkoord 
 
 
8. Beantwoording schriftelijke vragen ex artikel 41 van het Reglement van Orde van de 

raad 
 
8.a Beantwoording schriftelijke vragen van de fracties GroenLinks, ChristenUnie, PvdA, D66 en 

de SP over het gemeentelijk persbericht over oproep van OM aan inwoner 
 
Notulen:  
Dit agendapunt is na een voorstel van orde door de partij van GroenLinks behandeld na  
agendapunt 3 van de agenda. 
 
 
9. Sluiting  
 
 
Aldus vastgesteld in de vergadering van  
 
 
Voorzitter, 
 
 
Griffier  
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