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Notulen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Dronten, gehouden op 
woensdag 21 mei 2014 om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis te Dronten. 
 
Aanwezig zijn: 
de heer A.B.L. de Jonge, voorzitter; 
de heren J.N. Ammerlaan, P. van Bergen, P.C.J. Bleeker, mevrouw Y.H. den Boer-
Schwagermann, de heren J. den Boer, J.F. Bongers, mevrouw I. Bouwers, de heer C.P.M. 
Hermus, mevrouw L.L. Hillebregt-de Valk, mevrouw N.G. van der Klis-Hovius, de heren J. 
Klopman, J.L. Kodde, mevrouw I.A. Korting, de heren S.J. Lap, R. de Maaijer, mevrouw 
J.G.M. van der Meulen, de heren K. Mol, J. Oosterveld, mevrouw M.T.C. Plasschaert-
Teeuwisse, de heer B. Rosing, 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; 
mevrouw C. Visser, griffier; 
de heer R. Kool, gemeentesecretaris 
 
de heren: A. van Amerongen, J.Ph. Engelvaart, P.S.A. Gach, wethouders. 
 
 
Afwezig: J. de Graaf, wethouder  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
   

1 
 



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, in het bijzonder de heer Verwer (na lange tijd wegens ziekte afwezig nu weer 
aanwezig), belangstellenden op de tribune en vertegenwoordigers van de pers worden 
welkom geheten. 
 
1b. Vaststellen agenda  
De heer Vermast doet een voorstel van orde. Hij stelt voor agendapunt 8, beantwoording 
schriftelijke vragen, aan het begin van de agenda aan de orde te stellen. 
De voorzitter stelt voor dit agendapunt te behandelen na agendapunt 1.e.  
De heer Vermast reageert dat het ook mag na agendapunt 2 of 3, als agendapunt 3.a.  
De voorzitter stelt vast dat de raad daarmee instemt. 
 
1c. Vaststellen openbare notulen d.d. 24 april 2014 
Er zijn geen tekstuele wijzigingsvoorstellen ingediend. Het verslag wordt in overeenstemming 
met het concept vastgesteld. 
 
1d. Vaststellen openbare besluitenlijst d.d. 24 april 2014 
De openbare besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
1e. Mededelingen  
De voorzitter meldt dat de heer Zomerman iets later komt. 
 
2.  Ingekomen brieven voor de raad  
Nummer 6. Een brief d.d. 25-04-2014 van de heer J. van Splunder betreffende vrijstelling 
parkeerplaats. 
Mevrouw Sijtsma merkt op dat de SP-fractie deze brief wil opwaarderen tot behandeling in 
de raadscommissie.  
Mevrouw Witteveen stelt dat de ChristenUnie deze brief ook wil opwaarderen en naar 
aanleiding daarvan in algemene zin in de raadscommissie wil spreken over de 
parkeergelegenheden. 
De voorzitter geeft aan dat het presidium de brief zal agenderen voor behandeling in een 
raadscommissie. 
Nummer 10. Een brief d.d. 30-04-2014 van het college betreffende Informatie 
“Raadsplanning Transitie Sociaal Domein” en notitie “Tussentijdse ontwikkelingen 
jeugdhulp”. 
De heer Oosterveld merkt op dat de ChristenUnie deze brief over een van de belangrijke 
transities aan bod wil laten komen in een raadscommissie of bij een informatieavond.  
De voorzitter geeft aan dat het presidium zal bekijken waar deze brief meegenomen kan 
worden. 
Nummer 17. Een brief d.d. 06-05-2014 van de heer F. Pels, secretariaat werkgroep “Vliegop” 
uit Biddinghuizen betreffende Uitbreidingsplannen Lelystad Airport.  
Nummer 18. Een brief d.d. 12-05-2014 van mevrouw C. Toetenel, betreffende 
Uitbreidingsplannen Lelystad Airport.  
Nummer 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.  
Nummer 20. Een brief d.d. 14-05-2014 van de heer R. van der Wiel, betreffende 
Uitbreidingsplannen Lelystad Airport.  
Nummer 21. Een brief d.d. 15-05-2014 van mevrouw J. Bultman, betreffende 
Uitbreidingsplannen Lelystad Airport.  
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De heer Klopman merkt op dat het CDA, afhankelijk van de beantwoording van de vragen 
die straks gesteld worden, al deze brieven wil opwaarderen. Als de beantwoording 
bevredigend is, is opwaardering niet nodig. 
 
3. Vragen aan burgemeester de wethouders 
Vragen namens alle fracties van de gemeenteraad Dronten 
Door verschillende maatschappelijke organisaties zijn de fracties geïnformeerd dat bij de 
laatste Aldersbijeenkomst in mei alle door Dronten gevraagde aanpassingen met betrekking 
tot de aan- en afvliegroutes voor Dronten-west en Biddinghuizen van tafel zijn geveegd. 
- Welke argumenten heeft de Alderstafel aangevoerd om de gewenste aanpassingen af te 

wijzen? 
- Hoe en onder welke tijdsdruk heeft het college hierop naar de Alderstafel gereageerd? 
- Wat is de status nu? 
Wethouder Gach antwoordt dat die argumenten niet van de heer Alders waren, maar van de 
Luchtverkeersleiding Nederland. Die argumenten zijn in twee categorieën in te delen en in 
totaal beslaan ze ongeveer vijftig pagina’s. 
De 1e categorie betreft vergelijking van voordeel van hinder met nadeel van hinder. Als de 
offset approach en de veranderingen bij Biddinghuizen bekeken worden en er wordt gekeken 
waar verschuivingen plaatsvinden, dan is vooral te zien dat het aantal gehinderden dat er 
voordeel van heeft bij Biddinghuizen heel klein deel is ten opzichte van het aantal 
gehinderden dat er meer nadeel van krijgt bij Elburg, Wezep en Wapenveld. De vergelijking 
van dit soort effecten is dus een categorie van argumenten. 
Daarnaast zijn er veel technische argumenten. Argumenten die gaan over invloed op de 
vliegveiligheid, vooral door de combinatie van groot verkeer en klein verkeer (general 
aviation, privé- en zakenluchtvaart). Dat general aviation gaat over grote aantallen, straks 
tussen de 70.000 en 100.000.  
Dat alles bij elkaar opgeteld, het nieuwe van het vliegveld en de procedures die anders zijn 
dan anders, maken het zo ingewikkeld en complex dat men, op basis van de verminderde 
veiligheid, zegt dat men het niet aandurft om daarmee te starten in het begin.  
In het verleden heeft wethouder Gach de Alderstafel weleens vergeleken met een riviertje in 
een mooi bergachtig landschap. Een hele tijd kabbelt het rustig en ineens is er een waterval 
en komt het in een stroomversnelling. De afgelopen twee weken was er weer zo’n 
stroomversnelling. 
Op 6 mei hebben de gemeenten in Flevoland en de provincie een standpunt bepaald dat ze 
gezamenlijk in het eerstvolgende Aldersoverleg op 8 mei naar voren zouden brengen. Ook 
het standpunt van Dronten. In de nacht van dinsdag 13 mei op woensdag 14 mei heeft het 
college de conceptreactie van de heer Alders ontvangen op alles wat hij als input heeft 
gekregen op 8 mei. Tot donderavond van 15 mei was er gelegenheid te reageren op dat 
concept. Op 14 mei heeft het college gekeken of het mogelijk was om binnen Flevoland weer 
met een eensluidend standpunt te komen. Dat bleek niet meer haalbaar. Vervolgens heeft 
het college op 15 mei zijn standpunt bepaald en dat naar de heer Alders gezonden.  
Op 16 mei heeft wethouder Gach daarover nog telefonisch contact gehad met de heer 
Alders. Op 19 mei had hij met Luchtverkeersleiding Nederland en het Nationaal Lucht- en 
Ruimtevaartlaboratorium nog een uitgebreid gesprek over technische aspecten. Die dag 
heeft hij ook nog een gesprek gevoerd met de rechterhand van de heer Alders, de heer 
Vermeegen; gevolgd door verschillende telefoongesprekken. Op 19 mei heeft het college ten 
opzichte van Dronten een stuk of vier wijzigingsversies zien langskomen. Op 20 mei is daar 
binnen het college over gesproken. Dat leidde ook weer tot telefoongesprekken en herziene 
versies. Nog deze ochtend lag er weer een herziene versie in de bus. Daarvoor is vandaag 
nog een extra collegevergadering ingepland en kon daarop vanmiddag rond 18.00 uur een 
antwoord worden gegeven.  
Het college heeft er dus veel tijd in gestoken. 
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De meest recente status komt erop neer dat Dronten vindt dat in het advies de in het 
vooruitzicht gestelde onderzoeken onvoldoende tegemoetkomen aan de noden en belangen 
van Dronten. De belangen van de Dronter burgers worden onevenredig geschaad door het 
advies over het voorgestelde Luchthavenbesluit voor het accommoderen van 45.000 
vliegbewegingen, doordat dit een onacceptabele tijd beslaat en daarmee voor lange tijd een 
onzekere situatie creëert die niet gerechtvaardigd wordt door de groeiprognoses.  
De businesscase voor Lelystad laat zien dat pas in 2033 wordt verwacht dat het aantal van 
45.000 vliegbewegingen wordt bereikt. Daar komt nog bij dat het conceptadvies voor het in 
ontwikkeling zijnde beleid voor windmolens en de PAS (programmatische aanpak stikstof) 
ernstige beperkingen teweegbrengen die Dronten niet kan aanvaarden. Daarom houdt 
Dronten vast aan een maximum van 25.000 vliegbewegingen. Dit zorgt er tevens voor dat 
een wettelijke geluidscontour van 48 dB Lden boven de kernen van de gemeente Dronten 
wordt voorkomen. In de reactie staat dat het college van Dronten ervan uitgaat dat de heer 
Alders deze tekst integraal in zijn aanbiedingsbrief opneemt.  
De heer Klopman heeft nog een aanvullende vraag. Stel dat de heer Alders toch die 25.000 
vliegbewegingen voorstelt. Is dat dan met of zonder die offset approach en de aanpassing 
aan de vliegroutes? 
De heer Vermast heeft een opmerking over de informatievoorziening in de richting van de 
gemeenteraad. GroenLinks stelt het op prijs als het college alle reacties die het college aan 
de heer Alders heeft gestuurd aan de raad beschikbaar stelt. Dan is voor de raad inzichtelijk 
welk proces het college daarin heeft gevolgd. 
Hij is benieuwd naar de weging van de wethouder over de afgelopen vier jaar, de tijd dat hij 
namens de gemeente Dronten aan de Alderstafel zat. Wat heeft de gemeente Dronten met 
de kennis van vandaag bereikt?  
Wethouder Gach antwoordt dat die 25.000 vliegbewegingen zonder offset appraoch is. Het 
lijkt er nu op dat er ergens tussen 2018 en 2020 voor het eerst gevlogen zal worden. De tijd 
tot dat moment wordt gebruikt voor het ontwikkelen van techniek die er nu nog niet is. Zodat 
dan misschien toch een vergelijkbare situatie als mét offset approach mogelijk is. Tegen die 
tijd is waarschijnlijk ook de vierde FIX voor Schiphol gereed. Dat zou kunnen betekenen dat 
bij Biddinghuizen eerder hoger gevlogen kan worden.   
Terugkijkend op de afgelopen vier jaar heeft Dronten bereikt dat op heel veel details die 
Dronten graag anders wilde zien en die voor onze gemeente heel erg belangrijk waren, 
uitgebreid onderzoek is verricht. Soms bood dat mogelijkheden en soms ook niet. 
Morgenochtend biedt de heer Alders zijn advies aan de staatssecretaris aan. Als dat advies 
openbaar is, kan de raad dat lezen. Er staan veel zaken in die proberen de situatie in onze 
gemeente te verbeteren, maar garanties heeft Dronten niet. 
De gemeente had vier jaar geleden ook kunnen zeggen dat ze niet wilde deelnemen aan de 
Alderstafel. Wethouder Gach denkt echter nog steeds dat Dronten er verstandig aan heeft 
gedaan wel aan tafel te blijven zitten. Weglopen kun je maar één keer. 
Het verzoek de reacties beschikbaar te stellen voor de raad, laat hij over aan het nieuwe 
college. Wethouder Gach gaat ervan uit dat de raad de brieven volgende week krijgt, als er 
geen belemmeringen zijn wat betreft geheimhouding.  
 
3a. Beantwoording schriftelijke vragen ex artikel 41 van het Reglement van Orde van 

de raad 
Beantwoording schriftelijke vragen van de fracties GroenLinks, ChristenUnie, 
PvdA, D66 en SP over het gemeentelijk persbericht over oproep van OM aan 
inwoner 

De heer Vermast geeft aan dat het college in de beantwoording van de schriftelijke vragen 
het meest wezenlijke punt voor GroenLinks niet beantwoord heeft. Namelijk de vraag 
waarom het college besloten heeft een persbericht de deur uit te doen over het gegeven dat 
betrokkene voor de politierechter moest komen. Waarbij de persoon met naam en toenaam 
werd genoemd. In de beantwoording voert het college allerhande juridische motieven aan die 
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volgens de redenering van het college aantonen dat het college juridisch gelijk heeft. Dat 
mag zo zijn. Maar op de vraag wat de meerwaarde van een persbericht is op dat moment en 
in deze vorm, ontbreekt voor GroenLinks nog het begin van een antwoord. Het feit dat bij 
betrokkene een weetplantage was aangetroffen, was geen nieuws. Dat was al bekend vanuit 
de media. Dat daaraan juridisch gevolg zou worden gegeven, was voor iedereen duidelijk. 
Dus waarom dan een persbericht in die vorm en op dat moment? GroenLinks begrijpt daar 
niets van.  
Dat het college heeft betracht het verstandigste te doen in de gegeven omstandigheid, wil 
GroenLinks best geloven, maar de fractie heeft op haar belangrijkste vraag geen antwoord 
gekregen en zal dat nu wellicht ook niet meer krijgen. Voor GroenLinks is de volgende vraag 
heel belangrijk: Zou het college, met de kennis van vandaag en de reacties vanuit de raad en 
de samenleving, opnieuw dezelfde keuze maken in dezelfde omstandigheden? Op deze 
vraag wil GroenLinks graag een helder antwoord. In deze kwestie spelen, naast het 
persbericht, nog een groot aantal andere zaken die hier feitelijk los van staan en die deels 
onder de rechter zijn. De raad heeft de goede gewoonte hierover niet in de openbaarheid te 
spreken. Daarom stelt de heer Vermast het college voor zich te beperken tot het persbericht 
en de prangende vraag of het college opnieuw dezelfde afweging zou maken als het college 
in dezelfde situatie zou terechtkomen.  
Het lijkt de heer Vermast verstandig de fractievoorzitters op korte termijn nader te informeren 
in een afzonderlijke bijeenkomst over de hele kwestie die losstaat van deze beantwoording.  
De heer Den Boer stelt dat de SP in de verkiezingscampagne vragen heeft gekregen van de 
pers. De fractie heeft die vragen doorgestuurd naar het college in de hoop daarop een 
antwoord te krijgen. De raad heeft de beantwoording van die vragen echter uitgesteld tot 
vandaag.  
De kern van de vragen die de SP had, is deels geïntegreerd in de vragen van de andere vier 
partijen. Wat er niet in terugkomt, is dat er op verschillende manieren naar gekeken kan 
worden. De SP heeft ernaar gekeken vanuit de juridische en ethische kant. De andere kant 
is dat de burgemeester ook het hoofd is van de politie en dus op een andere manier tegen 
deze zaak kan aankijken. De SP heeft kennisgenomen van dat argument en respecteert dat, 
maar constateert dat ze het daar maar ten dele mee eens is. Uiteindelijk kan de SP zich wel 
vinden in de beantwoording.  
Burgemeester De Jonge bedankt voor de nadere vragen. Hij zal proberen de beantwoording 
te beperken, zoals GroenLinks vraagt. 
De bedoeling van het college was de vragen van de SP meteen mee te nemen. Daarom 
veroorlooft hij zich, namens het college, daar een paar kanttekeningen bij te maken. Het 
geeft de gelegenheid een aantal dingen weg te nemen. 
In de eerste plaats wil hij opnieuw benadrukken dat het college iedere suggestie dat er een 
verband zou zijn, laat staan een causaal verband, tussen de perspublicatie en de 
verkiezingen verre van zich werpt. Als dat in het college een overweging zou zijn geweest, 
was dat ten principale verkeerd geweest. Geprobeerd is uit te leggen dat die overweging er 
niet is geweest. Daarop heeft een burgemeester in het bijzonder toe te zien.  
De raad moet ook afstand nemen van de suggestie die in de vraagstelling van de SP ligt 
opgesloten, dat het college erop uit zou zijn om wie dan ook, in het bijzonder de heer Van 
Flierenburg, niet toe te laten tot de gemeenteraad. Feitelijk is dat onjuist, het kan niet eens, 
er is helemaal geen rechtsgrond voor, maar het is ook een merkwaardige tegenwerping. Om 
die reden heeft het college ook moeite met de kop die gisteren in de pers verscheen: 
“College wilde de heer Van Flierenburg niet beschadigen”. Natuurlijk niet, wat zou het belang 
van het college daarbij zijn.  
Het college vindt de discussietechniek, eerst een suggestie oproepen en het college die zich 
dan moet verdedigen, lastig. De bewijslast ligt wel bij de partijen als die zeggen dat er een 
relatie is tussen verkiezingen en het persbericht. Het tegendeel is eerder waar. Het college 
heeft zich er over verbaasd dat de heer Van Flierenburg zelf wel dat verband legde tussen 
het aantreffen van een weetplantage, het opmaken van een proces-verbaal en de 
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verkiezingen. In een interview rond de verkiezingen zei hij dat er wel een weetplantage was, 
maar dat de weet voor medicinaal gebruik was. En dat HOP staat voor “hennep of patat”. Die 
woorden zijn letterlijk terug te vinden op internet.  
Het derde misverstand dat het college wil wegnemen, is dat het niet meer zo kan zijn dat er 
een sepotbeslissing valt. Dat is er per ongeluk ingeslopen. De politie heeft de heer Van 
Flierenburg aangehouden, daarmee was betrokkene verdachte. Dat heeft op 25 juni 2013 in 
de krant gestaan. Vervolgens is het overgedragen aan het OM. Burgemeester De Jonge 
citeert de Stentor van 31 juli 2013: “Het zal Van Flierenburg ook niet helpen dat er onlangs in 
een door hem gehuurd pand een hennepplantage is aangetroffen. Hoewel dit niet met de 
vergunning te maken heeft, is het wel extra bezwarend voor Van Flierenburg.” Dan volgt een 
zin opgetekend vanuit de gemeente: “Er is ter zake proces-verbaal opgemaakt en dat wordt 
doorgeleid naar het OM, laat de gemeente weten.”  
Wat is de nieuwswaarde die het college heeft willen vastleggen in een persbericht om de 
beeldvorming van waarover het allemaal gaat een beetje nader in te kleuren? De 
nieuwswaarde was dat het OM de beslissing had genomen de zaak voor te leggen aan de 
rechter (26 juni 2013). Die nieuwswaarde is er na een paar dagen niet meer en toen is het 
bericht ook weer verwijderd.  
Burgemeester De Jonge heeft er hoogstpersoonlijk op toegezien dat de heer Van 
Flierenburg, toen hij kandidaat werd namens de Groep HOP, in het gemeentehuis en door 
de gemeentelijke organisatie correct is behandeld. Daar stond hij op. Niet bij wijze van 
uitzondering, maar juist om iedere valkuil in dezen te vermijden. Ook de heer Van 
Flierenburg heeft recht op een fair proces.  
Burgemeester De Jonge is blij dat het OM dit besluit heeft genomen en niet geseponeerd 
heeft. Deze Veiligheidsregio heeft een hennepconvenant en de burgemeesters in Flevoland 
gaan ervan uit dat iedere houder of exploitant van een hennepplantage zal worden vervolgd. 
Ze zien daar samen ook strak op toe. Er kan ook een vrijspraak volgen. In die zin staat het 
college ook voor de rechtsgang waar de heer Van Flierenburg recht op heeft.  
In reactie op de vraag of het college nu dezelfde afweging zou maken, geeft hij aan dat het 
college dus niet echt een afweging heeft gemaakt. Inmiddels is dit wel een wat aparte zaak 
geworden in Dronten. Zo’n zaak krijg je niet zo gauw weer in Dronten. Hij zegt toe dat het 
college er nog wel twee keer over zal nadenken, maar hij kan niet zeggen dat het nooit zal 
gebeuren. Hij begrijpt de intentie van de vraag, namelijk die overweging niet te gauw te 
maken. Burgemeester De Jonge neemt aan dat iedereen er nu van overtuigd is dat er geen 
sprake is van schenden van privacy, alles was al openbaar. Schenden van privacy kan 
alleen als iets eerder niet openbaar was en je daarop inbreuk maakt.  
De uitnodiging van GroenLinks de fractievoorzitters op korte termijn nader te informeren, 
neemt hij mee.  
Burgemeester De Jonge begrijpt de woorden van de heer Den Boer, dat de burgemeester, 
als hoofd van de politie op een andere manier tegen deze zaak kan aankijken, maar dat 
geldt niet voor deze zaak. Het is besproken in het college en die was daar unaniem in.  
De heer Vermast hoort de burgemeester zeggen dat het niet denkbaar is dat zich opnieuw 
eenzelfde geval zal voordoen in Dronten, maar dat op het moment dat die situatie zich wel 
voordoet, niet uit te sluiten is dat het college dezelfde afweging maakt. Het probleem 
daarvan is dat ook gezegd is dat er niet echt een afweging aan ten grondslag heeft gelegen.  
Burgemeester De Jonge interrumpeert dat er in deze casus geen afweging van belangen 
heeft plaatsgevonden. Als GroenLinks vraagt of het college in een voorkomend geval, 
vergelijkbaar van aard en karakter, wel een afweging wil maken, zegt hij dat royaal toe. Als 
GroenLinks denkt dat dit tot een betere besluitvorming leidt, is dat prima. 
De heer Vermast bedankt voor de toezegging op dit punt. 
Terugkijkend blijft hij het lastig vinden en houdt hij er een onbevredigend gevoel aan over. 
Tegelijkertijd denkt hij dat GroenLinks en college deze avond niet dichter bij elkaar gaan 
komen op dit punt. Dat hij moet constateren dat dit de situatie is zoals die is, namelijk dat de 
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burgemeester zijn antwoord heeft gegeven en dat zijn conclusie is dat hij er een wat 
ongemakkelijk gevoel bij houdt.  
Burgemeester De Jonge denkt dat hij die gevoelens deelt en ze daarmee toch wat dichter bij 
elkaar staan. 
 
4. Voorstellen van het presidium 
4a. Voorstel tot instellen commissie onderzoek geloofsbrieven wethouders, 

raadsleden en burgerraadsleden 
De heer Vermast brengt een punt van orde in. Het instellen van een commissie onderzoek 
geloofsbrieven wethouders leidt tot het beëdigen van een nieuw college. Aan dat college ligt 
een coalitieprogramma ten grondslag. Dat programma is vanavond ter kennisgeving aan de 
raad aangeboden. Het lijkt hem nuttig en goed ook enige woorden te wisselen over dat 
coalitieprogramma.  
Burgemeester De Jonge reageert dat hij erop gerekend had dat de raad dat bij de 
ingekomen brieven wilde doen. Hij geeft de raad gelegenheid iets te zeggen over het 
coalitieprogramma. 
De heer Vermast geeft aan dat het vandaag ongeveer anderhalve maand na de 
verkiezingen is en dat dit het eerste moment is dat de raad kan spreken over die 
verkiezingen en de verkiezingsuitslag. Een verkiezingsuitslag waarin de inwoners van de 
gemeente Dronten op niet mis te verstane wijze een signaal hebben afgegeven. De coalitie 
blijkt daar echter doof en blind voor te zijn. Wellicht is dat ook wel kenmerkend voor het CDA 
in onze gemeenteraad, doofheid en blindheid voor wat het CDA niet wil horen. Hij roept 
graag een uitsprak van de gemeenteraad in herinnering, vastgelegd in een aangenomen 
motie van februari 2010, die uitspreekt dat na de verkiezingen over die verkiezingsuitslag 
een debat plaatsvindt waarin de gemeenteraad informateurs aanwijst die verkennende 
gesprekken gaan voeren om te komen tot een nieuwe coalitie. GroenLinks kwalificeert het 
aanwijzen van informateurs door het CDA, nog voordat de raad de verkiezingsuitslag 
definitief had vastgesteld, als behoorlijk arrogant. Als een situatie die de raad in deze 
raadsperiode eigenlijk al op forse achterstand zet, nog voordat goed en wel was begonnen. 
Een college dat een dergelijk duidelijke uitsprak van de raad negeert, zou logischerwijze een 
motie van afkeuring krijgen. GroenLinks hoort graag van het CDA waarom voor deze 
werkwijze is gekozen.  
GroenLinks komt voort uit vier partijen. Afgelopen maandag bestond GroenLinks 25 jaar. 
Een van de voorlopers was de Evangelische Volkspartij (EVP). Om die reden hebben termen 
als naastenliefde, rentmeesterschap, mededogen een andere bijklank dan de eigen kracht 
van de participatiesamenleving. De evangelisten, socialisten, pacifisten en communisten die 
samen verdergingen als GroenLinks, hadden een bevlogenheid die zich kenmerkt in de, 
binnen de partij van de heer Vermast, nog altijd zeer populaire verkiezingsslogan: Knokken 
voor wat kwetsbaar is! Dat knokken, dat strijden dat men van de communisten en socialisten 
zo goed kent, is ook vandaag de dag helaas nog een grote noodzaak. Want zo veel wat van 
waarde is, blijkt telkens weer zo kwetsbaar. Deze coalitie wil de kunst en cultuur in onze 
gemeente gewoon schrappen, zo blijkt uit de commissiebehandeling van de kadernota. Daar 
waar de coalitie de optie van een verhoging van de OZB schrapt, moet ze nadenken over het 
CKV. Op theater en culturele vorming worden mogelijk zulke ondraaglijke bezuinigingen 
gelegd dat die enkel nog bereikbaar zijn voor de happy few.  
In een college waar het christendemocratisch appel zo dominant aanwezig is, ziet 
GroenLinks maar weinig naastenliefde en mededogen voor hen die kwetsbaar zijn.  
Op 1 mei was de heer Vermast vrij in het kader van de Dag van de Arbeid. Om die reden lijkt 
het hem gepast nog enkele woorden te richten tot de inwoners, zoals ook geformuleerd door 
Henriëtte Roland Holst: “Ontwaakt, verworpenen der aarde! Ontwaakt, verdoemde in 
hongerende sfeer! Redelijk willen stroomt over de aarde. En die stroom rijst al meer en meer. 
Sterft, gij oude vormen en gedachten!”  
Helaas moet GroenLinks constateren dat voor deze coalitie de oude vormen en gedachten 
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nog altijd als in beton gegoten zijn. Daartegen zal GroenLinks de komende vier jaar strijden 
vanuit het redelijk willen, vanuit wat de coalitie in de vorige periode nog het 
samenwerkingsdualisme noemde. Goede voorstellen krijgen de steun van GroenLinks. De 
verkeerde zal de fractie met een veelheid aan moties en amendementen proberen minder 
slecht te maken.  
Het mag duidelijk zijn dat dit niet de coalitie van GroenLinks is, maar de fractie heeft de 
goede gewoonte de wethouders op hun daden te beoordelen en niet op vooroordelen. De 
wethouders krijgen dus het voordeel van de twijfel en dat is alvast een blanco stem. Maar de 
twijfel was heel groot. De fractie betreurt de keuze die in de portefeuilleverdeling is gemaakt 
wat betreft de sport. Net als vier jaar geleden vindt GroenLinks de keuze van de coalitie 
onwenselijk en onverstandig en het brengt de fractie tot een aantal aanvullende vragen.  
Waarom is er geen enkel gesprek gevoerd met andere partijen? Is er, na het eerste 
informatieve rondje van een halfuur, ook serieus onderzoek gedaan naar een andere 
coalitie? Wat zijn binnen het akkoord de punten die de VVD en Leefbaar Dronten hebben 
binnengehaald? Waaraan zou GroenLinks de deelname van deze partijen aan deze coalitie 
moeten kunnen herkennen? Los van het onderdeel lastenverzwaring/lastenverlichting van de 
VVD. Waarom is er gekozen voor vierhonderd procent voltijd wethouders? Hoe beoordeelt 
de coalitie in tijden van bezuinigingen die uitbreiding van twintig procent fte ten opzichte van 
de afgelopen periode? 
De heer Oosterveld gaat terug naar 19 maart 2014, de dag dat iedereen die stemgerechtigd 
is, mocht kiezen. De zorg was dat de opkomst niet zo groot zou zijn,.hHet is immers moeilijk 
om als politiek het contact met de burger vast te houden. De ChristenUnie was blij dat de 
opkomst gelukkig wat hoger was dan vier jaar geleden. Een stapje vooruit en wie weet 
nauwer contact met de burger. Op 19 maart heeft de burger immers kunnen spreken.  
Er waren drie winnaars: D66, SP en de ChristenUnie. Met absolute stemmen, met een 
stijging in percentages en een stijging in het aantal zetels. Het CDA kreeg weliswaar wel wat 
meer stemmen en 1 zetel meer, tot verrassing van velen, maar percentueel ging het CDA 
toch enigszins achteruit gezien het feit dat er een kleine duizend stemmen meer waren. Een 
partij was duidelijk het grootste: het CDA. Tegelijkertijd, ook met 8 zetels, bij lange na niet de 
meerderheid. Want 27 zetels min 8, maakt dat er een duidelijke meerderheid is van andere 
partijen.  
In 2010 zijn er procesafspraken gemaakt en ook gehanteerd. Terugkijkend realiseert de heer 
Oosterveld dat de raad daaraan vlak voor de verkiezingen geen aandacht heeft besteed. 
Wellicht een punt om vast te houden voor bij de voorbereiding van de volgende verkiezingen.  
Het CDA pakte meteen de kans, vulde de verantwoording op eigen wijze in, stelde op de 
verkiezingsavond 19 maart al dat ze twee informateurs had van CDA-huize en dat partijen 
binnenkort uitgenodigd zouden worden. Er werd niet gevraagd of er wellicht andere 
informateurs waren, of andere partijen ook informateurs zouden kunnen leveren, enz. 
Waarom is niet gekozen voor een vorm van open formeren? De heer Oosterveld heeft een 
artikel van Binennlands Bestuur van 28 maart voor zich, waarin heel nadrukkelijk staat dat 
bredere coalities gewend zijn aan open formeren, dat open formeren het halve werk is. 
Nadrukkelijk wordt daarin betoogd dat, wanneer je in die breedte niet de goede voorwaarden 
neerzet, de kans op succesvol regeren beduidend minder is, ook lokaal. Waarom nam het 
CDA het risico het op deze wijze aan de vork te steken? Waarom werd niet meer ruimte 
geboden voor alle partijen? Dat blijkt veel meer een succesformule te zijn.  
De partijen kregen een zeer dwingende uitnodiging, er was haast geen ontkomen aan om te 
zeggen dat ze niet aan tafel kwam. Op zaterdag 22 maart kregen alle partijen een halfuur de 
gelegenheid het een en ander te zeggen, het was een interviewvorm, van een gesprek was 
nauwelijks sprake. In het verslag dat de ChristenUnie vrij snel daarna kreeg, zaten enkele 
feitelijke onjuistheden. De fractie heeft daarop bij herhaling gereageerd voordat uiteindelijk 
een reactie terugkwam. Het ging om wijzigingen die nogal van belang waren, er zaten 
kernpunten in die niet juist waren. Wellicht zijn er aanpassingen aan het verslag gedaan, de 
ChristenUnie heeft niet kunnen zien wat ermee gedaan is.  
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Een eindverslag waarin gesteld wordt dat de drie (CDA, VVD en Leefbaar Dronten) 
betrouwbare partners zijn, leidt al snel tot de vraag: Zijn de andere partijen geen 
betrouwbare partners? Waarop baseert u dat? Voor de heer Oosterveld is dat nog steeds de 
vraag. Waaraan wordt die betrouwbaarheid gemeten? Wat is daarin het kader? En dat alles 
zonder een processtuk, wat juist zo belangrijk is. 
De keuze was al snel gemaakt: we gaan door. De titel “Samen verder” suggereert dat ook al. 
Dat geeft een beeld van ‘jumping tot conclusions’. In hoeverre was dat beeld bij de 
verkiezingen al in de startblokken gezet? Er dreigt nu een coalitie te ontstaan met daarin 
geen echte winnaars. Slechts 15 van de 27 zetels en met bijna duizend stemmen minder dan 
de steun die het CDA vier jaar geleden had. Hoe dan ook, ze gaan samen verder. 
De conclusie van de ChristenUnie over de afgelopen periode is dat de VVD-lijn zeer sterk 
was, zeer sterk gericht op de financiën. Op zich is daar niets mis mee, maar er zijn ook een 
aantal andere keuzes te maken. Dat eendimensionaal denken gaat dus kennelijk verder in 
samen verder.  
Wie zijn dan die “samen”? Hoe samen? Waarom niet met die anderen? Doen die helemaal 
niet mee? Worden die volledig uitgesloten? Welk gezicht gaan we nu krijgen? Samen verder 
suggereert dat dezelfde lijn wordt voortgezet. Of gaat het, gezien de andere stemverhouding 
binnen de coalitie, toch anders worden? Vorige week heeft de ChristenUnie daarvan een 
beeld gekregen in de commissievergadering. 
Vervolgens kwamen er twee formateurs; een van CDA-huize en een van VVD-huize, gericht 
op drie partijen. Voor de afgelopen vier jaar was voor Leefbaar Dronten een constructie 
bedacht om mee te doen aan het college. Dat was toen niet nodig vanwege de meerderheid 
en is nu wel nodig voor die meerderheid. Dat geeft een andere positie. Waarom kon 
Leefbaar Dronten geen formateur leveren? Wordt de functie van Leefbaar Dronten in het 
college toch weer marginaal? Waarom is er gezocht naar mensen die zo dicht bij de lokale 
samenleving zitten? De vorige keer zijn daarin andere keuzes gemaakt. Waarom gekozen 
voor een partner van een wethouder? Is dat handig?  
Voor de verkiezingen zijn de bezuinigingen al aangekondigd. Vervolgens is vorige week in 
de raadscommissie al duidelijk geworden dat zeer veel daarvan weer ingetrokken wordt. De 
vraag is welk gezicht de coalitie nu heeft. Wanneer wist de coalitie al dat ze die 
bezuinigingen zou intrekken? Is de doelstelling van de VVD dat de begroting gezond moet 
zijn? Maakt het dan niet uit hoe de subsidieafhankelijke instellingen kunnen functioneren? 
Hoe meet de VVD dat dan? Juist in deze samenleving waarin de raad wil dat ieder 
participeert. Is dat de VVD-lijn die weer de boventoon gaat voeren? 
Welke stukken zijn in de formatieronde opgevraagd? Juist om samen op te trekken, zou het 
goed zijn als de coalitie ook de andere partijen deze stukken gunt. Wat is op basis van die 
stukken de analyse? De ChristenUnie hecht niet alleen zeer veel waarde aan de drie 
transities, maar ook aan de transitie van het passend onderwijs. Alle vier transities moeten 
hun kans krijgen en moeten zo goed mogelijk opgetuigd worden in deze samenleving.  
Door de wijze van opereren heeft de coalitie veel onrust gebracht bij de bevolking. Enerzijds 
bezuinigen aankondigen en even later toch weer een heleboel zaken intrekken.  
In het laatste deel van “Samen verder” staat de portefeuilleverdeling. Volgens de 
ChristenUnie liggen daarin risico’s. Leefbaar Dronten krijgt een zeer grote portefeuille, met 
daarin echt de risicodossiers. Op deze wijze is Leefbaar Dronten weer de afhankelijke partij 
die zo klein gehouden kan worden en grotere risico’s loopt om uit balans te raken.  
De leider van deze coalitie is zonder meer de heer Engelvaart. Het leefbaareffect dat vaak bij 
lokale partijen terechtkomt, is in Dronten zonder meer bij het CDA terechtgekomen. Een 
prestatie van formaat en de kracht van deze volksman. Hij kent de mensen bij naam, maar 
weet ook van velen veel meer dan alleen de naam. Maar als zo vaak heeft een opvallend 
grote kracht ook een tegenhanger. Dat zit naar de mening van de ChristenUnie ook in de 
portefeuille van de beoogd eerste loco, namelijk wethouder sportzaken. De afgelopen maand 
is de fractie duidelijk geworden hoe dicht deze wethouder zit bij de grootste 
voetbalvereniging van Dronten. Risico’s die niet nodig zijn en snel kunnen leiden tot een 
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onbalans. Dat baart de ChristenUnie zorgen. De fractie doet de oproep deze portefeuille te 
ruilen met die van wijk- en buurtbeheer van de heer Van Bergen. Dan komen beiden meer in 
hun kracht.  
In de vier portefeuilles zijn acht projecten te zien. Vijf daarvan gaan naar de heer Engelvaart. 
Hoe gaat hij dat allemaal doen? De heer Oosterveld hoort hem straks al zuchten dat hij het 
zo druk heeft. Het zijn belangrijke projecten. Hoe denkt de heer Engelvaart dat te kunnen 
regelen? 
De heer Oosterveld eindigt met het citeren van enkele zinnen uit het artikel in Binnenlands 
Bestuur. “Nu, in het begin van nieuwe formaties, doen winnaars er volgens de heer Koole 
verstandig aan op te passen geen voorsorteergedrag te vertonen. Aftasten kun je niet 
voorkomen, maar zelfs wanneer je van mening bent met drie of vier partijen dat je een 
meerderheid hebt om een college te vormen, is het slim om te spreken met alle andere 
fracties. Iedere partij die een zetel heeft, is democratisch gelegitimeerd. Het is verstandig dat 
je als grote fracties peilt bij anderen hoe zij denken over wat belangrijk is voor de toekomst 
van de gemeente.” Daarbij denkt de heer Oosterveld niet aan de brievenbuscultuur zoals hij 
vorige week noemde, maar aan echte open communicatie. 
Mevrouw Hillebregt wil namens D66 graag het woord richten tot de coalitie en het nieuw te 
vormen college. 
Als eerste de procedurele kant van de coalitievorming. D66 heeft het proces met verbazing 
aanschouwd. Aanschouwd omdat ze zich niet betrokken heeft gevoeld bij deze 
coalitievorming. Zowel niet in de procedure alsook later niet toen invulling werd gegeven aan 
het coalitieakkoord. Voor alle duidelijkheid, de coalitie heeft een meerderheid en hoeft dus 
ook geen aansluiting te zoeken of open te communiceren met de oppositiepartijen, toch had 
het de coalitie gesierd als ze dat wel gedaan had.  
De moeder van mevrouw Hillebrengt zei altijd: “Een eerste indruk kun je maar een keer 
maken.” En die indruk heeft de coalitie gemaakt. Een indruk die afgelopen donderdag 
nogmaals is bevestigd tijdens het bespreken van de kadernota, waarbij de coalitie de 
oppositiepartijen buiten schot zette door, zonder communicatie vooraf, de waarschijnlijk in te 
trekken bezuinigingen bekendmaakte. Overigens ziet D66 andere financiële mogelijkheden 
om een deel van de bezuinigingen te voorkomen. Hierop zal de fractie bij een andere 
gelegenheid terugkomen. 
D66 kiest ervoor om niet achterom maar vooruit te kijken. Altijd op zoek naar raakvlakken en 
samenwerking, om zo tot het best mogelijke resultaat te komen. Niet voor de fractie in deze 
gemeenteraad, maar voor alle mensen die in de gemeente Dronten wonen. De coalitie mag 
dat ook de komende vier jaar van D66 verwachten. D66 geeft aan dat zij, daar waar dit in lijn 
is met haar eigen denkbeelden, de coalitie zal ondersteunen. Daar waar zij elkaar niet 
vinden, kan de coalitie van D66 verwachten dat zij constructief kritisch is om zo toch tot het 
best mogelijke resultaat te komen.  
D66 heeft ook een advies voor het nieuwe, nog te benoemen, college. Durf, wees creatief en 
loop daar waar dat kan voorop. Bewandel eens een andere weg. Practice what you preace. 
Een brede samenwerking, ook binnen de gemeenteraad, moet een vanzelfsprekendheid zijn 
en niet iets dat keer op keer moet worden bevochten. Een participatiesamenleving waarvan 
zoveel wordt verwacht, zou in onze gemeenteraad een goed voorbeeld moeten vinden.  
D66 beaamt de woorden van de ChristenUnie en GroenLinks over de portefeuille sport bij 
wethouder Engelvaart. D66 heeft vertrouwen in de toekomst en ze wenst de coalitie en het 
college veel wijsheid toe. 
Mevrouw Stoop merkt op dat wie de Flevopost heeft gelezen na de verkiezingen een foto 
had kunnen zien waarop de heer Zomerman van het CDA juichend op de voorgrond een 
tussenuitslag van de verkiezingen bekeek. En op de achtergrond zit zijzelf, verschrikt met 
haar handen voor haar mond. De uitslag was voor velen een verrassing. Voor haar ook. 
Dankzij de lijstverbinding met GroenLinks is de PvdA nu vertegenwoordigd met twee zetels. 
Die klap kwam hard aan. Maar er zit niets anders op dan te incasseren en vol goede moed 
door te gaan. De politieke werkelijkheid liet het ook niet toe om lang bij de nederlaag stil te 
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staan, want de agenda van april was bom- en bomvol. Ze geeft het presidium de tip daar de 
volgende keer rekening mee te houden. Door wisselingen in de fracties, waar plaats is voor 
verjonging en vernieuwing, maar ook verlies van ervaring en deskundigheid, voelt dit als een 
valse start. De raad is doorgegaan met waar hij gebleven was, zonder rekening te houden 
met de nieuwe situatie. Laten we met elkaar een raad en college zijn waarin men elkaar de 
ruimte geeft om kennis en ervaring te kunnen delen met de nieuwkomers. En laten we 
omgekeerd ook de ruimte geven om kennis en ervaring te ontvangen van mensen met een 
nieuw of ander geluid.  
Er is al veel gezegd over het proces. Het is misschien een goed idee om straks in 2017, ruim 
voor de verkiezingen in 2018, bij elkaar te komen en afspraken te maken over dat proces. 
Want niemand van de raad nam daartoe het initiatief. Niemand van de raad droeg een 
andere informateur voor. Ja, het had het CDA gesierd als die niet twee informateurs had 
gekozen vanuit hun eigen club, maar wat lette de andere fracties om met een tegenvoorstel 
te komen? Ook over het proces dragen alle fracties hun verantwoordelijkheid.  
Natuurlijk is het een hard gelag als je als winnaar uit de verkiezingen komt, maar je je geen 
serieuze partner voelt in de coalitieonderhandelingen. Daar heeft de PvdA begrip voor. Maar 
het kan geen verrassing zijn dat de coalitie uiteindelijk is gevormd met het CDA, de VVD en 
Leefbaar Dronten. Dat was immers wat in de Flevopost te lezen was toen de lijsttrekker van 
het CDA bekend werd. De heer Engelvaart wilde doorgaan met dit college, natuurlijk onder 
voorbehoud van de verkiezingsuitslag.  
Het coalitieakkoord heeft dan ook de pakkende titel “Samen verder”. De titel verwijst naar de 
samenstelling van deze coalitie die samen verder wil. En die ene zin was nu jammer. 
Mevrouw Stoop voelde zich een klein beetje uitgesloten en dacht: toch niet weer. Kom op. 
Samen verder betekent ook met de oppositie. Later kwam ze op twitter een titel tegen van 
een coalitieakkoord bij een andere gemeente: “Samen doen”. Dat vond ze een pakkende 
titel. Daarmee sluit de coalitie op voorhand andere partijen niet uit. Ze geeft de suggestie 
mee straks de titel te veranderen in Samen doen.  
Het was een eenvoudige rekensom, niets meer, niets minder. Doet het recht aan de 
verkiezingsuitslag? Ja, dat hangt er volledig van af van welke kant je het bekijkt. Een ding 
was voor de PvdA wel duidelijk, de PvdA past op dit moment een bescheiden rol. Zowel de 
informateurs als de formateurs vroegen de PvdA om haar inbreng voor het coalitieakkoord. 
Aan die vraag heeft de PvdA gehoor gegeven. Mevrouw Stoop is vooral opgelucht dat ze 
sommige punten terug heeft kunnen lezen in dat akkoord. Dank daarvoor.  
Twee punten vallen de PvdA op. Daarvoor wil ze aandacht vragen. In programma 6 las ze 
dat de middelen die beschikbaar komen voor de drie transities worden ontschot. Heeft ze dat 
goed gelezen? In haar herinnering is het zo dat de raad dat juist niet wilde, dat de raad de 
gaten die misschien vallen bij de participatie niet wil opvullen met geld voor de jeugdzorg. Ze 
dacht dat de fracties heel duidelijk waren in hun visies over het niet ontschotten van die 
budgetten.  
Een punt van zorg betreft wonen. De coalitie neemt duidelijk afstand van de vastgestelde 
ondergrens van minimaal 25% sociale woningbouw. Het wordt geen harde ondergrens meer, 
maar een indicatie en vraag en aanbod worden bepalend. De PvdA gaat daar hard tegen 
ageren en komt daar natuurlijk nog op terug bij de bespreking van het collegeprogramma dat 
straks aan de raad wordt voorgelegd. Ze verzoekt, vooral het CDA, er nog eens goed over 
na te denken of dat wel wenselijk is. 
Tot slot wenst ze het nieuw te benoemen college, de raad, het nieuw te vormen presidium, 
de griffie, de ambtenaren en de burgemeester veel wijsheid en lef toe voor de komende 
periode.  
De heer Den Boer merkt op dat de SP aan de verkiezingen is meegaan doen omdat ze vond 
dat wat er ten aanzien van de transities in de startblokken stond absoluut niet zou kunnen. 
Namelijk € 1,2 miljard bezuinigen op de drie transities en dat gesteund door de landelijke 
PvdA. Hij neemt aan dat de PvdA Dronten daar even ongelukkig mee was als de SP. De SP 
vond het tijd dat er een ander links geluid kwam binnen Dronten.  
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De heer Den Boer heeft geluisterd naar de vakvereniging en de OBD en heeft gehoord dat 
deze coalitie het helemaal niet zo gek doet als het gaat om minimabeleid en de mensen in 
de zorg. Dat is een unicum omdat het verwijt dikwijls is dat rechts niet goed zorgt voor het 
minimabeleid. In dit geval heeft de coalitie dat wel goed gedaan. Complimenten daarvoor! 
Bij de verkiezingen hebben de VVD en de PvdA een forse tik gekregen vanwege hun 
landelijk beleid. Dat dit vervelend is voor de plaatselijke coryfeeën, is niet anders, dat moet 
dan maar zo. Dat het dan geen verandering oplevert binnen een college, kan hij zich 
voorstellen, het college heeft het naar de mening van de SP goed afgesloten en men wil 
verder met de bestaande situatie. Dat de VVD een zetel inlevert ten faveure van Leefbaar 
Dronten, is ook logisch gezien de stemverhouding. De heer Den Boer heeft daar geen 
moeite mee. De vier beoogde wethouders zijn stuk voor stuk prachtmensen die allemaal een 
enorme staat van dienst hebben. Een aantal heeft hij in het verleden van dichtbij mogen 
meemaken en hij verwacht er heel veel van.  
Vorige week was hij aangenaam verrast dat, nog voordat hij kennis had genomen van het 
coalitieakkoord, het CDA alle bezuinigingen rond de bijzondere bijstand wilde schrappen. 
Later bleek de hele coalitie daarachter te staan. Dat betekent dat de verkiezingen een 
verschuiving hebben opgeleverd die dat bewerkstelligd heeft. Op dit punt wordt er dus 
geluisterd naar het electoraat. De heer Den Boer is daar blij om en hij hoopt dat er zo nog 
een aantal veranderingen aan zit te komen. Hij ziet het als een intentieverklaring waarin dit 
vanuit de start aan het papier is toevertrouwd, maar iedereen weet dat elk coalitieakkoord 
aan heel veel veranderingen onderhevig is. De tijd zal het leren. Als de balans opgemaakt is, 
is veel gerealiseerd, maar zijn er ook dingen veranderd.  
De SP gaat positief de strijd aan. Strijd is dat de SP zich inzet voor een zorgzame 
samenleving, waarbij de SP hoopt dat de raad er is voor de minst draagkrachtigen, voor de 
arme kant van Dronten, van Flevoland, met alle middelen die de raad heeft en dat al het 
andere daaraan ondergeschikt gemaakt is. De heer Den Boer heeft het liefst dat dit 
raadsbrede besluiten zijn. Als het raadsbreed gedragen wordt, kunnen die transities ook op 
een goede manier ingevuld worden. Deze transities raken iedereen, iedereen heeft wel 
ergens een familielid (kind of vader/moeder) in de zorg, of kent iemand die een uitkering 
krijgt.  
Er zijn opmerkingen gemaakt over de portefeuille sport bij de heer Engelvaart. De heer Den 
Boer was een tijd trainer bij Reaal, maar ook bij die concurrent van asvD hing de heer 
Engelvaart in de kleedkamer.  
De heer Engelvaart denkt dat het nu niet past om als volksvertegenwoordiger cru in te gaan 
op veel van wat gezegd is. Dat doet hij bewust niet omdat het niet zou bijdragen aan een 
voedingsbodem voor een goede samenwerking. Het is niet zo dat hij niet wil reageren op 
bepaalde zaken, maar soms geeft het geen pas te antwoorden. In een democratie kunnen 
en mogen partijen een andere mening hebben.  
De opmerking over naastenliefde werpt de coalitie echter verre van zich. Als er iets is wat in 
dit coalitieakkoord staat, is dat een en al naastenliefde, ook vanuit het CDA-programma. De 
spreker die deze woorden uitte, moet bij zichzelf te rade gaan.  
Alle media spreken over de vorming van nieuwe colleges. Partijen die daar niet bij zijn, zijn 
natuurlijk teleurgesteld en uiten dat. Op zich is dat niet verkeerd, dat hoort nu eenmaal zo.  
Iedereen zal erkennen dat er van tevoren geen goede afspraken zijn gemaakt. En dat maakt 
dat alle afspraken mogelijk zijn.  
Gesteld werd dat het CDA niet bij de winnaars hoorde. In de historie van Dronten is er echter 
nooit zo’n groot verschil met de tweede partij geweest. Het is niet vreemd dat de partij die het 
grootst is het voortouw neemt, zonder daarmee naast zijn schoenen te lopen. Natuurlijk is 
het zo dat elke partij het recht heeft gehoord te worden.  
Gezegd is dat er een motie lag. Die motie gold echter voor de verkiezingen in 2010 en niet 
voor de verkiezingen van 2014. Er waren geen afspraken gemaakt over wat er zou gebeuren 
na de verkiezingen. De heer Engelvaart roept de raad op te zorgen dat het zo niet weer 
gebeurt en bij de volgende verkiezingen van tevoren een goed draaiboek te maken zodat de 
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frustraties zoals die nu geuit zijn na afloop van de verkiezingen niet meer aan de orde zullen 
zijn. Daar hebben beide kanten, coalitie en oppositie, geen goed gevoel bij. Het is niet leuk te 
horen dat sommige oppositiepartijen dat zo gevoeld hebben. De coalitie heeft dat niet zo 
bedoeld, het is ook niet zo gedaan, maar dat gevoel van frustratie ontstaat als er geen goede 
afspraken zijn gemaakt.  
Andere partijen hebben ook gevraagd of het CDA de leiding wilde nemen. Het CDA heeft dat 
gedaan, heeft de verantwoordelijkheid genomen en heeft gemeend het proces in te gaan 
met twee informateurs. Die beoogde informateurs zijn benaderd. Daarna is nog een ander 
persoon aangedragen als informateur, maar toen waren de eerste twee al akkoord. 
Gevraagd is waarom er vier fulltime wethouders komen en of de verdeling van de 
portefeuilles wel evenwichtig is. De heer Engelvaart antwoordt daarop dat Dronten die vier 
fulltime wethouders echt nodig heeft. Er staan heel veel dingen op stapel en vooral de 
transities vragen enorm veel. Het is beter als straks gezegd kan worden dat er voldoende 
inzet is geweest op het terrein van het jeugdbeleid, de participatie, de zorg. Tijdens de 
onderhandelingen is goed gekeken naar de verdeling en is in overleg tot deze verdeling 
gekomen. Iedereen had daarbij evenveel inbreng. Het CDA neemt afstand van de suggestie 
dat er een partij bijhangt, dat is niet zo.  
Tijdens de formatie is doorgepakt, maar door de meivakantie liep het wat uit. 
Er was afgesproken dat er een formateur van CDA-huize en een van VVD-huize zou zijn. 
Dat was niet omdat de andere partij zich minder voelde, er maar bijhing. Leefbaar Dronten 
had er juist vertrouwen in dat VVD en CDA dat op zich namen en is ook niet met een 
kandidaat gekomen.  
De heer Engelvaart is het eens met de heer Oosterveld dat er in het verslag wat dingen niet 
juist verwoord waren. Hij heeft begrepen dat de informateurs dat later hersteld hebben. 
De coalitie sluit geen partijen uit, wilde de andere partijen er juist bij betrekken. Die zijn 
echter niet langs geweest, een partij wilde niet langskomen, die zei je hebt mijn programma. 
De coalitiepartijen hebben de partijprogramma’s naast het coalitieakkoord gelegd om dat nog 
bij te stellen. Sommige fracties hebben ook toegegeven dat punten uit hun programma zijn 
overgenomen in het coalitieakkoord. Maar het is nu eenmaal zo dat je in een coalitieakkoord 
dingen zet die dichter liggen bij de partijen die de coalitie vormen dan bij de partijen die niet 
in die coalitie zijn opgenomen. Dat is ook zo bij een regeringsakkoord.  
Gezegd is dat er onrust onder de bevolking is veroorzaakt. De heer Engelvaart heeft die 
onrust niet geproefd. Alle partijen, behalve de SP, hebben het traject zoals dat gelopen is ten 
aanzien van de bezuinigingen, afgesproken. Die dingen liepen alleen in elkaar over. Op een 
gegeven moment heeft de raad het oude college opgedragen met bezuinigingsvoorstellen te 
komen en gevraagd aan te geven waarop te bezuinigen is. Het college heeft toen een hele 
lijst aangeboden. Dan is het logisch dat de nieuwe ploeg die aan het werk gaat het dan juist 
over die bezuinigingsvoorstellen heeft en daarin keuzes maakt. Die keuzes zijn gemaakt en 
daarin komt het sociale gezicht van het CDA naar voren. Zelfs de VVD was het met die 
keuzes eens, zo asociaal zijn die VVD’ers in Dronten niet en datzelfde geldt voor Leefbaar 
Dronten.  
De heer Engelvaart is de heer Den Boer dankbaar, zoals hij het heeft opgevat, was het ook 
de bedoeling. Raad en college, ook het nieuwe college, zijn hier samen om voor de 
samenleving op te komen.  
Hij waardeert het dat D66 bereid is samen met het nieuwe college verder te gaan. D66 gaf 
het advies mee durf te tonen, voorop te lopen. De heer Engelvaart vraagt D66 het college 
daarin te stimuleren. 
Een politieke partij of een politicus kan wel roepen wij hebben gewonnen, maar de keerzijde 
van de medaille is, dat die overwinning vaak niet bepaald is op de eigen inzet, maar 
beïnvloed is door landelijke zaken. Gezien haar inzet treft de PvdA Dronten geen enkele 
blaam, daar lag de nederlaag niet aan. Mevrouw Stoop deed een suggestie voor de titel van 
het collegeprogramma. De heer Engelvaart reageert dat er zeker een andere titel zal komen. 
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De PvdA ging in op het ontschotten en dacht dat de raad daarover afspraken had gemaakt. 
De heer Engelvaart reageert dat de gemeente geld krijgt voor drie transities. De 
coalitiepartijen vinden het vreemd om geld dat misschien bij een van de drie transities wordt 
overgehouden op de bank te zetten, terwijl de gemeente bij de andere transitie tekort komt. 
Het moet zo gelezen worden dat het geld dat de gemeente krijgt voor bijvoorbeeld het 
jeugdbeleid in principe naar dat jeugdbeleid gaat, maar dat als er geld over is, dat ingezet 
mag worden voor een van de andere transities.  
De raad wil wel 25% sociale woningbouw, maar de woningcorporatie heeft gezegd dat ze de 
komende jaren, om begrijpelijke redenen, geen woningen in de sociale sector kan bouwen. 
Als in het coalitieakkoord dan 25% wordt gezet, zal de PvdA het college erop aanspreken als 
dat percentage niet gehaald wordt.  
Het nieuwe college rekent erop dat de SP het college kritisch blijft volgen. De heer 
Engelvaart bedankt de heer Den Boer voor zijn woorden. 
De heer Ammerlaan heeft met verbazing gehoord dat er partijen zijn die denken dat 
Leefbaar Dronten als derde wiel aan de wagen fungeert. Dat gevoel heeft Leefbaar Dronten 
absoluut niet, de fractie heeft zich, zowel de afgelopen vier jaar alsook in de 
coalitieonderhandelingen een volwaardig en volledig partner gevoeld. Ze heeft haar inbreng 
kunnen geven op het sociaal domein, op economische zaken en tot volle tevredenheid is die 
inbreng teruggekomen in het coalitieprogramma. Leefbaar Dronten heeft alle vertrouwen in 
de wethouder die ze heeft voorgedragen. Gezegd is dat hij wellicht een te zware taak krijgt, 
maar hij ziet het zelf als een enorme uitdaging.  
Voor de komende vier jaar bevat het coalitieakkoord een aantal belangrijke instrumenten om 
een acceptabel financieel en waardig sociaal beleid na te streven. Dit zijn voor Leefbaar 
Dronten belangrijke uitgangspunten die naar de mening van de fractie, gezien de komende 
transitie op het sociaal domein, nodig zijn om zorg te dragen voor een sociaal beleid. Tevens 
heeft het akkoord diverse uitgangspunten in zich om de inwoners van onze gemeente in de 
gelegenheid te stellen zijn/haar rol te spelen in de Drontense samenleving. Dat is voor 
Leefbaar Dronten een belangrijk gegeven, gezien de ontwikkeling die op het sociaal domein 
gaande is. We zullen elkaar immers hard nodig hebben als de transities in onze samenleving 
van start gaan. Vooral de inwoners die hiermee te maken krijgen, moeten kunnen 
vertrouwen op steun en begeleiding op maat.  
Wat betreft de economische kansen in onze gemeente is het van groot belang dat iedereen 
binnen de organisatie gefocust is op de huidige ondernemers en de mogelijke nieuwe 
ondernemers. Op die manier kan Dronten doorgroeien en zo verder een garantie creëren 
voor het sociaal domein. Leefbaar Dronten wenst het college in ieder geval alle succes toe 
met deze uitdaging. 
De heer Van Amerongen gaat in op de vraag in hoeverre er in het coalitieakkoord genoeg 
terug te vinden is van de VVD. Hij kan de zorg van GroenLinks direct wegnemen. De VVD 
vindt dat er genoeg terug te vinden is, indien gewenst kan hij zo een lijstje verstrekken. 
De ChristenUnie sprak over winnaars en verliezers. Kijkend naar de verkiezingsuitslag van 
2010 is de VVD bij deze verkiezingen een verliezer, maar toch voelt de VVD zich ook een 
beetje een winnaar, de runner-up. De VVD is nog steeds met afstand de tweede partij van 
Dronten met negenhonderd tot duizend stemmen meer dan de nummer 3.  
De heer Oosterveld stelde vragen over de eendimensionaliteit van het coalitieakkoord. De 
coalitie vindt dat niet terug in het coalitieakkoord, die vindt het akkoord multidimensioneel, 
waarbij een goed evenwicht wordt gezien tussen het sociale gezicht gekoppeld aan een 
evenwichtig en gedegen financieel beleid. Tussen de regels door was op te maken dat de 
ChristenUnie de VVD asociaal vindt. De heer Van Amerongen reageert dat de VVD die 
indruk verre van zich werpt.  
De heer Oosterveld interrumpeert dat hij de term asociaal niet heeft gebruikt en ook niet 
heeft willen gebruiken. 
De heer Van Amerongen reageert dat dit dan is rechtgezet, dat het goed is dat men elkaar 
weer kan vinden. 

14 
 



Er zijn opmerkingen gemaakt over de titel van het akkoord. Hij heeft begrepen dat er in 
aanloop naar de kadernota op 11 juni een overleg is tussen alle fracties, oppositie en 
coalitie. In die zin beginnen de fracties elkaar dus al in de eerste maand na aantreding van 
het nieuwe college te vinden.  
D66 zag andere financiële mogelijkheden om bezuinigingen te voorkomen. Hij neemt aan dat 
bij het gesprek op 11 juni een tipje van de sluier opgelicht wordt. Als hij wethouder financiën 
mag worden, hoopt hij daar in de maand juni kennis van te nemen bij de behandeling van de 
kadernota. 
De heer Oosterveld wil kort reageren op wat gezegd is vanuit de coalitiepartijen. De heer 
Engelvaart zei dat hij selectief op een aantal vragen zou ingaan. Hij constateert dat niet alle 
vragen van de ChristenUnie beantwoord zijn. Dat betekent dat de fractie daar op een ander 
moment op terug zal komen. De fractie is blij dat het idee, over een jaar of drie te kijken naar 
een draaiboek voor de volgende verkiezingen om het proces beter op te pakken dan nu 
gedaan is, gedeeld wordt. De ChristenUnie wil daar graag aan meewerken.  
Het aantal wethouders stelt de fractie niet ter discussie. Vier wethouders is absoluut 
noodzakelijk om in deze lastige tijd op een goede manier creatief en voortvarend een en 
ander te ontwikkelen, op te pakken en uit te bouwen.  
De ChristenUnie zal op een later moment terugkomen op de zorgen die ze heeft 
uitgesproken. Ze wenst het beoogde college veel succes, wijsheid en kracht toe en hoopt dat 
dit nieuwe college dienstbaar mag zijn voor de ruim 40.000 Drontenaren.  
 
5.  Voorstellen van de commissie van onderzoek geloofsbrieven 
Bespreekstukken  
5a.  Benoeming wethouders: de heer J.Ph. Engelvaart, de heer P.C.J. Bleeker, de heer 

A. van Amerongen en de heer P. van Bergen 
De voorzitter geeft aan dat het voorgesteld wordt vanuit de raad een commissie onderzoek 
geloofsbrieven in te stellen, bestaande uit mevrouw Korting (voorzitter) en de heren Bongers 
en Den Boer. Hij stelt vast dat de raad daarmee instemt.  
Mevrouw Korting geeft aan dat de commissie onderzoek geloofsbrieven de geloofsbrieven 
van de vier kandidaat-wethouders heeft onderzocht. Het is de commissie gebleken dat de 
benoemden aan alle in de Gemeentewet gestelde eisen voldoen en dat er verder geen 
bezwaren zijn om hun tot wethouder te benoemen.  
De voorzitter gaat over tot de benoeming tot wethouder van de heren Engelvaart, Bleeker, 
Van Amerongen en Van Bergen. Hij legt de procedure van de stemming uit. Alle raadsleden 
krijgen per kandidaat een stembiljet met twee vakjes (voor en tegen) en ruimte om een 
andere naam in te vullen. Er wordt gestemd in de volgorde waarin de coalitie de namen heeft 
aangereikt. 
Nadat de stembriefjes zijn ingeleverd, zal de voorzitter de vergadering schorsen om de 
commissie van stemopneming, bestaande uit mevrouw Stoop (voorzitter), mevrouw 
Plasschaert en de heer Oosterveld de gelegenheid te geven de stemmen te tellen. 
Hij verzoekt de heer Gach, als symbool voor zijn terugtreden als wethouder, op de tribune 
plaats te nemen. Voor de heer Gach en de heer De Graaf wordt nog een moment gecreëerd 
om afscheid te nemen, maar hij wil nu al enkele woorden richting de heer Gach spreken. 
In de loopbaan van de voorzitter zijn er veel wethouders geweest die pretendeerden dat ze 
veel wisten. Hij had daar altijd een beetje twijfel bij. Maar de kennis van de heer Gach is 
schier onmetelijk. Hij weet alles van glycol, alle chemische verbindingen, samenstellingen. 
De heer Alders siddert en huivert voor hem. De voorzitter heeft een keer een bespreking 
mogen bijwonen waarbij de heer Gach, de heer Alders en hij aanwezig waren plus nog een 
aantal andere bestuurders uit de regio. De heren waren doodstil en onder de indruk van de 
kennis van de heer Gach en zijn bevlogenheid op dit dossier.  
De voorzitter ging graag met de heer Gach lunchen, hij weet alles van eten en drinken.  
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Raad en college hebben van hem genoten en heel veel geleerd. Hij kon ook lang van stof 
zijn, maar het was altijd zeer, zeer doordacht en afgewogen. De heer Gach heeft veel 
betekend voor de gemeente Dronten en de voorzitter bedankt hem daarvoor. 
 
Mevrouw Stoop geeft, als voorzitter van de stemcommissie, aan dat er geen ongeldige 
stemmen zijn uitgebracht voor de heer Engelvaart en ook geen tegenkandidaten. Er zijn 21 
stemmen voor uitgebracht, 4 tegen en 2 blanco. 
De voorzitter vraagt de heer Engelvaart of hij zijn benoeming aanvaardt. 
De heer Engelvaart antwoordt dat hij de benoeming aanvaardt. 
De voorzitter leest de eed voor: 
"Ik zweer dat ik, om wethouder benoemd te worden, rechtstreeks noch middellijk, onder 
welke naam of onder welk voorwendsel dan ook, enige gift of enige gunst heb gegeven of 
heb beloofd. 
Ik zweer dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks noch middellijk enig 
geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. 
Ik zweer dat ik getrouw zal zijn aan de Grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn 
plichten als wethouder naar eer en geweten zal vervullen.” 
Hij nodigt de heer Engelvaart uit naar voren te komen. 
De heer Engelvaart bevestigt de eed met de woorden: “Zo waarlijk helpe mij God 
Almachtig!" 
 

Mevrouw Stoop geeft aan dat er geen ongeldige stemmen zijn uitgebracht voor de heer Van 
Amerongen en ook geen tegenkandidaten. Er zijn 21 stemmen voor uitgebracht, 0 tegen en 
6 blanco. 
De voorzitter vraagt de heer Van Amerongen of hij zijn benoeming aanvaardt. 
De heer Van Amerongen antwoordt dat hij de benoeming aanvaardt. 
De voorzitter nodigt de heer Van Amerongen uit naar voren te komen. 
De heer Van Amerongen bevestigt de eed met de woorden: “Zo waarlijk helpe mij God 
Almachtig!" 
 
Mevrouw Stoop geeft aan dat er geen ongeldige stemmen zijn uitgebracht voor de heer Van 
Bergen en ook geen tegenkandidaten. Er zijn 19 stemmen voor, 4 tegen en 4 blanco 
uitgebracht. 
De voorzitter vraagt de heer Van Bergen of hij zijn benoeming aanvaardt. 
De heer Van Bergen antwoordt dat hij de benoeming aanvaardt. 
De voorzitter nodigt de heer Van Bergen uit naar voren te komen en hij leest de belofte 
voor: 
"Ik verklaar dat ik, om tot wethouder benoemd te worden, rechtstreeks noch middellijk, onder 
welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of enige gunst heb gegeven of heb beloofd. 
Ik verklaar en beloof dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks noch 
middellijk enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. 
Ik beloof dat ik getrouw zal zijn aan de Grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik 
mijn plichten als wethouder naar eer en geweten zal vervullen.” 
 De heer Van Bergen bevestigt de belofte met de woorden: “Dat verklaar en beloof ik!". 
 
Mevrouw Stoop geeft aan dat er geen ongeldige stemmen zijn uitgebracht voor de heer 
Bleeker en ook geen tegenkandidaten. Er zijn 20 stemmen voor, 1 tegen en 6 blanco 
uitgebracht. 
De voorzitter vraagt de heer Bleeker of hij zijn benoeming aanvaardt. 
De heer Bleeker antwoordt dat hij de benoeming aanvaardt. 
De voorzitter nodigt de heer Bleeker uit naar voren te komen. 
De heer Bleeker bevestigt de eed met de woorden: “Zo waarlijk helpe mij God Almachtig!" 
De voorzitter feliciteert de wethouders met hun benoeming. 
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5b.  Benoeming raadsleden: de heer S.J. Lap, de heer A.J. Schuuuring, de heer 
C.P.M. Hermus, de heer B. Rosing en de heer R. de Maaijer i.v.m. tijdelijk ontslag 
van mevrouw G.M.M. Stoker-Dol  

De voorzitter geeft aan dat de commissie onderzoek geloofsbrieven alle geloofsbrieven 
heeft onderzocht en heeft bevonden dat er geen belemmeringen zijn om de voorgestelde 
personen te benoemen tot raadslid. 
Hij leest de tekst van de eed en de belofte voor. Hij roept daarna de namen van de 
raadsleden af en zij kunnen dan de eed bevestigen met de woorden “Zo waarlijk helpe mij 
God Almachtig!" of de belofte met “Dat verklaar en beloof ik!". 
De tekst van de eed:  
"Ik zweer dat ik, om tot lid van de raad benoemd te worden, rechtstreeks noch middellijk, 
onder welke naam of onder welk voorwendsel dan ook, enige gift of enige gunst heb 
gegeven of heb beloofd. 
Ik zweer dat ik, om iets in dit ambt als raadslid te doen of te laten, rechtstreeks noch 
middellijk enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. 
Ik zweer dat ik getrouw zal zijn aan de Grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn 
plichten als lid van de gemeenteraad naar eer en geweten zal vervullen.” 
De tekst van de belofte: 
"Ik verklaar dat ik, om tot lid van de raad benoemd te worden, rechtstreeks noch middellijk, 
onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of enige gunst heb gegeven of heb 
beloofd. 
Ik verklaar en beloof dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks noch 
middellijk enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. 
Ik beloof dat ik getrouw zal zijn aan de Grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik 
mijn plichten als lid van de gemeenteraad naar eer en geweten zal vervullen.” 
De heer Schuuring, de heer Rosing en de heer Lap bevestigen de eed met de woorden “Zo 
waarlijk helpe mij God Almachtig!" 
De heer Maaijer en de heer Hermus bevestigen de belofte met de woorden: “Dat verklaar 
en beloof ik!" 
De voorzitter feliciteert de nieuwe raadsleden en heet hen welkom.  
 
5c.  Benoeming burgerraadslid: de heer L. Broekhuis 
De voorzitter leest de tekst van de belofte voor: 
"Ik verklaar dat ik, om tot burgerraadslid van de raad benoemd te worden, rechtstreeks noch 
middellijk, onder welke naam of welk voorwendsel dan ook, enige gift of enige gunst heb 
gegeven of heb beloofd. 
Ik verklaar en beloof dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks noch 
middellijk enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. 
Ik beloof dat ik getrouw zal zijn aan de Grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik 
mijn plichten als burgerraadslid naar eer en geweten zal vervullen.” 
De heer Broekhuis bevestigt de belofte met de woorden: “Dat verklaar en beloof ik!" 
De voorzitter feliciteert de heer Broekhuis met zijn benoeming. 
 
6.  Voorstel van het college 
Bespreekstuk:  
6a.  Ontwerpprogrammabegroting 2015 en meerjarenraming 2016-2018 van de 

Veiligheidsregio Flevoland  
De voorzitter geeft aan dat bij de andere vijf gemeenten in Flevoland de fracties hun vragen 
en kanttekeningen over deze ontwerpprogrammabegroting en de meerjarenraming inleveren 
bij de griffie. Hij stelt de raad van Dronten voor dat ook zo te doen. Hij zal die vragen en 
kanttekeningen meenemen naar de Veiligheidsregio waar dan alles in een keer beantwoord 
kan worden. De raad kan dan ook de vragen uit de andere gemeenten zejn. Ruim voor de 
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definitieve begroting wordt voorgelegd, hebben de fracties dan het antwoord op hun vragen 
ontvangen. 
Hij stelt vast dat de raad daarmee instemt. 
 
7. Voorstel van het college:  
Akkoordstukken : 
7a.  Bestemmingsplan Swifterbant - Visvijverweg 14 (9019)Schuuring 
7b.  Congrescentrum Randweg 1 (Grondexploitatie nummer 391) 
7c.  Wijziging Verordening VROM Starterslening 
7d.  Subsidieverlening Vluchtelingenwerk Midden Nederland 
7e. Ontwerp begroting 2015 en meerjarenraming 2016-2018 GGD Flevoland 
7f. Jaarrapportage 2013 van het Natuur- en Recreatieschap Veluwerandmeren 
De voorzitter stelt vast dat de raad instemt met deze zes voorstellen. 
 
8. Beanwoording schriftelijke vragen ex artikel 41 van het Reglement van Orde van 

de raad 
Behandeld als agendapunt 3.a. 
 
9.  Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering. 
 
Aldus vastgesteld in de vergadering van 
 
 
voorzitter, 
 
 
griffier, 
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