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2014 
 
Notulen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Dronten, gehouden op 
woensdag 30 oktober 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 heren 
K. Mol, J. Oosterveld, mevrouw M.T.C. Plasschaert-Teeuwisse, de heren B. Rosing, 
A.J. Schuuring, mevrouw C.H. Sijtsma-van Nieuwkerk, mevrouw S.H.S. Stoop-Aszink, de 
heren K. Tietema, P.L.A. Vermast, P.C. van Voorst, mevrouw M.A. Witteveen-Rigterink, de 
heren R. Yazir, F.E.G. Zomerman, raadsleden; 
de heer D. Petrusma, griffier; 
de heren A. van Amerongen, P. van Bergen, P.C.J. Bleeker, J.Ph. Engelvaart, wethouders. 
 
Afwezig is: mevrouw G.M.M. Stoker-Dol. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
1.a.  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. 
 
1.b. Vaststellen agenda  
Wethouder Bleeker steltvoor agendapunt 5.b (Winkeltijdenverordening) van de agenda te 
halen. Vanuit de raad zijn terechte opmerkingen gemaakt over dit voorstel, Het college heeft 
nog wat tijd nodig die juridisch en tekstueel te bekijken. Op 6 november 2014 komt het 
voorstel na aanpassing (taaltechnisch en juridisch) dan terug op de agenda. 
De voorzitter concludeert dat de raad instemt met dat voorstel.  
 
De heer Oosterveld geeft aan dat de ChristenUnie voorstelt de behandeling van 
agendapunt 5.a (Beleidsnota “Huisvesting studenten gemeente Dronten”) door te schuiven 
naar 27 november. Dit agendapunt heeft meer aandacht en rijping nodig om een breed 
draagvlak te kunnen krijgen, bijvoorbeeld over die 100 meter.  
Wethouder Engelvaart reageert dat hij uitstel echt ontraadt. Vandaag zijn de makelaars op 
bezoek geweest. Uitstel is juist wat raad en college niet beogen, daarmee neemt de raad 
een risico. Dan worden nog meer huizen toegevoegd waar studentenhuisvesting mag 
plaatsvinden, net op plaatsen waar de raad dat niet wenst. Het college is van mening dat een 
voldragen voorstel voorligt. 
De heer Rosing merkt op dat in de commissie al gesproken is over die 100 meter. De VVD 
sluit aan bij de woorden van de wethouder. Huizen die nu van de markt zijn gehaald, gekocht 
zijn met de bedoeling daar studenten te huisvesten, kunnen van dat vacuüm gebruikmaken 
als de raad vanavond geen besluit neemt. Dat kan betekenen dat, in wijken waar de raad 
juist niet meer studentenhuisvesting wil hebben, de komende maand van de gelegenheid 
gebruik wordt gemaakt om dat vorm te geven. De vraag is of het verstandig en noodzakelijk 
is het stuk vandaag van de agenda te halen. 
De heer Klopman sluit aan bij woorden van de wethouder en de heer Rosing. Het CDA wil 
het voorstel vanavond behandelen om ongewenste bijkomende effecten te voorkomen. 
Mevrouw Stoop brengt in herinnering dat de PvdA twee jaar geleden al vroeg om 
huisvesting voor studenten. Nu staat de raad met de rug tegen de muur, omdat makelaars 
aankloppen bij de wethouder en zeggen dat er vaart nodig is. Ze begrijpt de argumentatie 
van de wethouder, maar de PvdA steunt het verzoek van de ChristenUnie de behandeling 
een maand op te schorten. De PvdA heeft deze week ontdekt dat er onderscheid wordt 
gemaakt tussen huisvesting van studenten en arbeidsmigranten en heeft daarover een vraag 
gesteld. De beantwoording van die vraag is voor de fractie niet bevredigend. De fractie wil 
graag wat extra tijd om er goed naar te kijken, zodat de gemeente straks wordt 
geconfronteerd met eventuele rechtszaken. Dat kost alleen maar tijd en geld. Ze hoopt dat 
de andere fracties de ChristenUnie en de PvdA de tijd gunnen om dit goed te kunnen 
beoordelen. 
De heer Den Boer geeft aan dat hij, naar aanleiding van de vraag van de PvdA en de 
beantwoording daarvan, heeft gereageerd dat hij zich niet kan voorstellen dat er één 
wethouder in Nederland is die de behandeling niet wil uitstellen als het een kwestie is van 
zorgvuldige besluitvorming, met uiteindelijk een beter eindproduct. De SP ondersteunt het 
pleidooi van de PvdA de behandeling een maand op te schuiven en de wethouder te vragen 
daarin mee te gaan.  
De heer Bongers stelt dat D66 het hebben van studenten in deze gemeente uiteraard erg 
belangrijk en fijn vindt. De fractie is blij dat er beleid komt, maar ze steunt het verzoek van de 
ChristenUnie. In de commissie heeft de fractie al kritische vragen gesteld over een aantal 
aspecten. Ongetwijfeld zullen er grensgevallen zijn en zullen er situaties ontstaan dat “men” 
iets doet dat college en raad achteraf niet prettig vinden, maar beleid moet stevig in elkaar 
zitten en geborgd zijn.  
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De heer Vermast breng in dat GroenLinks in de commissie erg kritisch was over onderdelen 
van dit voorstel. Wat de fractie betreft, is uitstel zinnig om te zorgen dat er een beter voorstel 
komt dan er op dit moment ligt. Het argument van het vacuüm vindt de fractie niet sterk. Tot 
nu toe was er helemaal geen beleid. Dat vacuüm was er dus altijd al. 
De heer Ammerlaan merkt op dat het voorstel voor Leefbaar Dronten in de 
commissievergadering al een akkoordstuk was. De fractie heeft de vraag van de PvdA 
ontvangen en het antwoord daarop was duidelijk. De fractie kan zich vinden in de 
argumentatie van de wethouder en kan het voorstel vanavond behandeld worden.  
De heer Oosterveld geeft aan het een belangrijk beleidsstuk is dat een schoonheid verdient 
dat zijn weerga niet kent. Het gaat over regelgeving die niet al te veel voorkomt in Nederland. 
Het is een zoektocht om een onderdeel een juist en helder kader mee te geven. Naar het 
idee van de ChristenUnie is het voorstel onvoldoende rijp voor behandeling. Dronten heeft 
op dit moment nog helemaal geen beleid voor studentenhuisvesting. Nu laat de raad zich 
ringeloren en moet, nadat er vele jaren geen beleid was, het voorstel vanavond ineens op 
stel en sprong behandeld en vastgesteld worden. De fractie roept de raad en het college op 
te gaan voor goed beleid, zodat de gemeente straks niet ingehaald wordt door allerlei 
jurisprudentie en het beleid weer bijgesteld moet worden. Wellicht is het mogelijk het stuk te 
behandeling in de raadsvergadering van 6 november 2014. De ChristenUnie pleit er 
nadrukkelijk voor het stuk vanavond niet te behandelen en de heer Oosterveld doet richting 
de coalitie een oproep de oppositie hierin mee te nemen. 
Wethouder Engelvaart gaat in op de opmerking dat het zo lang geduurd heeft en het nu op 
stel en sprong moet.  
Na behandeling in de commissie werd duidelijk dat er nog veel moest gebeuren. Dat heeft 
gezorgd voor een versnelling.  
Het college heeft alles goed voorbereid en juridisch laten nakijken. Alles is gecheckt. Het 
verbaast hem dat nu gesuggereerd wordt dat het geen zorgvuldig voorstel is. Volgens het 
college is dat niet aan de orde. Wethouder Engelvaart heeft geen enkel argument gehoord 
dat uitstel rechtvaardigt.  
2e termijn 
De heer Rosing verzoekt de voorzitter de vergadering kort te schorsen. 
De voorzitter schorst de vergadering. 
 
De voorzitter heropent de vergadering. 
De heer Rosing geeft aan dat de coalitie het democratisch proces geen geweld wil aandoen. 
Omdat de volledige oppositie daarom heeft gevraagd, lijkt het de coalitie goed de ruimte te 
geven voor het doen van nader onderzoek. De coalitie wil de tijd tot de behandeling zo kort 
mogelijk houden en wil het voorstel behandelen in de raadsvergadering van 6 november 
2014. 
De heer Oosterveld waardeert dit gebaar van de coalitie. Het is een goede zaak de 
behandeling door te schuiven naar de raadsvergadering van 6 november 2014. Dan is er 
voldoende gelegenheid om de stappen te zetten die gezet moeten worden. 
De voorzitter vraagt de raadsfracties de vragen die er zijn naar de griffier te sturen. 
 
1.c.  Vaststellen openbare notulen d.d. 25 september 2014 
Tekstueel: 
Blz. 25, 3e alinea: “de heer Oosterhuis” moet zijn “de heer Oosterveld”. 
Met inachtneming van deze wijziging wordt het verslag vastgesteld. 
 
Naar aanleiding van: 
De heer Den Boer heeft een vraag gesteld naar aanleiding van blz. 11 waar staat: 
”Wethouder Bleeker maakt excuses dat hij er in de commissie wellicht onvoldoende op 
ingegaan is. Hij is het ermee eens dat, zoals de heer Den boer het voorleest, het inderdaad 
vreemd over komt. Hij wil de uitleg graag schriftelijk aanreiken. Misschien is het anders 
bedoeld dan zoals het er staat. “ De wethouder heeft in de pauze wel gereageerd, maar de 
heer Den Boer wacht nog op het schriftelijke antwoord. 
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Wethouder Bleeker antwoordt dat hij dacht met die mondelinge toelichting voldaan te 
hebben aan het verzoek van de heer Den Boer. Hij zegt toe dat binnenkort ook nog even 
schriftelijk te bevestigen. 
 
1.d.  Vaststellen openbare besluitenlijst d.d. 25 september 2014 
De heer Bongers leest bij agendapunt 6.b (Handhavingsbeleid Drank- en Horecabeleid 
2014-2018) dat de raad unaniem akkoord was. D66 was echter niet akkoord.  
De voorzitter zegt toe dat dit gecorrigeerd wordt. Met inachtneming van deze aanpassing 
stelt de raad de openbare besluitenlijst vast. 
 
1.e.  Mededelingen  
De heer Petrusma deelt mee dat bericht van afwezigheid is ontvangen van mevrouw Stoker. 
 
2. Ingekomen brieven aan de raad 
Nummer 1: Een brief d.d. 20-06-2014 van de Rekenkamer betreffende Onderzoek 
Bestuurlijke Samenwerking. 
Mevrouw Den Boer geeft aan dat D66 deze brief wil opwaarderen tot behandeling in de 
raadscommissie. Daarbij wil de fractie ook het onderzoek en de reactie van het college 
hierop betrekken.  
De heer Petrusma antwoordt dat er een brief gaat naar de leden van het presidium waarin 
wordt voorgesteld de avond van 11 december hieraan te wijden, samen met het onderwerp 
Toekomstvisie Dronten.  
De heer Rosing herinnert zich dat besloten is in de volgende presidiumbijeenkomst te kijken 
hoe en wanneer de stukken die ontvangen zijn van de Rekenkamer worden geagendeerd. 
De voorzitter vult aan dat er nu drie rapporten van de Rekenkamer liggen en vanuit het 
college de actualisering van de Toekomstvisie Dronten. Die toekomstvisie wordt in een 
raadsvergadering behandeld. De rapporten van de Rekenkamer worden tegen het licht 
gehouden en getoetst op actualiteit en of de raad er nog iets mee kan.  
 

Nummer 5: Een brief d.d. 19-09-2014 van de heer D. Petrusma, griffier, betreffende een 
memo n.a.v. de door de fractie Leefbaar Dronten gestelde vragen m.b.t. het rapport van de 
Rekenkamer in Lelystad. 
De heer Hermus geeft aan dat Leefbaar Dronten deze brief wil opwaarderen tot behandeling 
in de raadscommissie waarin het rapport van de Rekenkamer over de bestuurlijke 
samenwerking wordt besproken. 
De voorzitter antwoordt dat vanuit het presidium een procesvoorstel wordt gedaan. 
 

Nummer 11: Een brief d.d. 01-10-2014 van het college betreffende de stand van zaken rond 
het Actieplan Centrum. 
De heer Bongers merkt op dat D66 deze brief wil opwaarderen tot behandeling in een 
raadscommissie. Wethouder Van Bergen heeft in een vorige vergadering al gereageerd op 
het actieplan. Het lijkt D66 verstandig al deze zaken bijeen te houden en ze niet alleen voor 
kennisgeving aan te nemen. 
De heer Klopman brengt in dat hij wethouder Van Bergen in die vergadering niet heeft horen 
reageren op het Actieplan Centrum. De brief gaat ook over de begroting en die wordt op 
6 november behandeld. Als het moet, kan de brief ook daar behandeld worden. 
Mevrouw Stoop vraagt de heer Bongers of het de bedoeling is dat D66 de brief apart wil 
opwaarderen. De PvdA heeft ook de intentie alle brieven over het centrumplan, de SEA en 
Van Eiland naar Wijland mee te nemen bij de behandeling van de begroting. 
De heer Bongers antwoordt dat hij betoogd heeft dat er uit diverse hoeken brieven komen 
over hetzelfde onderwerp en dat D66 die graag bij elkaar wil behandelen. 
 
Nummer 10. Een brief van de heer D. Petrusma, griffier, betreffende schriftelijke vragen van 
de fractie SP inzake het overschrijden van de Balkenendenorm door meerdere directeuren 
en leden van de Raad van Toezicht. 
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De heer Den Boer geeft aan dat hem niet duidelijk is wat de procedure wordt. De SP heeft 
een brief gestuurd aan het college en daarop is geantwoord. Voorgesteld wordt de brief in 
handen van het presidium te stellen. Is de brief dan al op voorhand opgewaardeerd? 
De heer Petrusma antwoordt dat een schriftelijke vraag die een fractie stelt valt onder het 
reglement van orde. De brief wordt binnen dertig dagen beantwoord. Het antwoord wordt 
automatisch geagendeerd voor de raadsvergadering die daarop volgt. Het agenderen ervan 
is een taak van het presidium.  
De heer Den Boer reageert dat de SP in de raad graag aandacht wil vragen voor deze brief. 
Als dat besproken wordt, is de fractie tevreden.  
 

Nummer 13. Een brief d.d. 07-10-2014 van het college betreffende uitvoering Sociaal 
Economische Agenda 2015. 
De heer Kodde geeft aan dat de VVD deze brief wil opwaarderen tot behandeling in de raad. 
Het is de fractie niet duidelijk wat is uitgevoerd, wat er nog gedaan gaat worden en wat het 
tijdpad is. 
De voorzitter vraagt of dit kan worden meegenomen bij de behandeling van de begroting. 
De heer Kodde antwoordt dat dit volgens de VVD niet kan. 
 
3. Vragen aan burgemeester en wethouders 
Vragen GroenLinks: 
1. Wat is de overweging om wethouder Bleeker in een commercial van MAC3Park te laten 

figureren?  
2. Mogen we ook van de andere wethouders dit soort optredens verwachten?  
De brief van wethouder Bleeker vanmorgen trekt in ieder geval de goede conclusie: het was 
ongewenst. Dat neemt niet weg wat dit ook veel nieuwe vragen oproept die we als aanvulling 
op onze eerdere vragen willen toevoegen.  
3. Heeft de wethouder/afdeling Voorlichting niet bedongen voor publicatie het filmpje te 

mogen zien? Zo nee, waarom niet?  
4. Heeft de wethouder andere voorbeelden genoemd dan die in het gepubliceerde filmpje? 
5. Is de wethouder van mening dat hem met de montage dingen in de mond zijn gelegd die 

hij niet heeft gezegd?  
6. In welk kader werd dit filmpje opgenomen en was niet op voorhand al duidelijk dat het 

om een reclamespot van MAC3PARK ging? 
Wethouder Bleeker loopt de vragen langs: 
1.  Er is een verzoek gedaan de kantoorvilla’s te promoten. Dat verzoek is gehonoreerd.  
2. Nee, er zijn duidelijke afspraken gemaakt over dit soort optredens.  
3. Helaas is niet bedongen het filmpje voor publicatie te mogen zien. Verzuimd is dat te 

vragen. Inmiddels heeft de ondernemer daarvoor ook schriftelijk excuus aangeboden.  
4. Er zijn geen andere voorbeelden genoemd. Het ging alleen om dit initiatief. 
5. Er zijn hem geen dingen in de mond gelegd die hij niet heeft gezegd.  
6. Van begin af aan was duidelijk dat het ging om het initiatief van deze ondernemer: de 

realisatie van de kantoorvilla’s aan De West. Hij heeft zijn medewerking toegezegd om 
ondernemen in Dronten in het algemeen onder de aandacht te brengen. In zijn 
enthousiasme is hij daarin te ver gegaan. Daarvoor biedt hij de raad zijn oprechte 
excuses aan.  

De heer Vermast vindt de antwoorden van de wethouder volstrekt helder. Op voorhand was 
duidelijk dat het ging om het promoten van de kantoorvilla’s en er zijn geen andere 
voorbeelden genoemd.  
Daarmee keert GroenLinks terug naar de 1e vraag: Wat waren nu specifiek de redenen om 
voor dit project mee te werken aan een reclamespotje? Als de wethouder zegt dat hij 
ondernemen in Dronten breder onder de aandacht wilde brengen, is het wat GroenLinks 
betreft bijzonder dat hij zich dan beperkt heeft tot één project en één projectontwikkelaar. De 
heer Vermast kan zich voorstellen dat hij, als wethouder Economische Zaken, de hele 
gemeente wil promoten. Kan de wethouder toelichting waarom hij dit specifiek voor dit 
project heeft gedaan? 
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De heer Oosterveld merkt op dat de ChristenUnie verbijsterd was toen de fractie het 
reclamespotje zag. De wethouder zegt dat de ondernemer excuses heeft aangeboden. 
Waarvoor heeft hij precies excuses gemaakt?  
Verder zegt de wethouder dat hij het verzoek vol enthousiasme heeft opgepakt en misschien 
iets te ver is gegaan. Is dat zijn keuze geweest of was het een collegebesluit? 
Wat is nu precies het beleid van het college als het gaat om medewerking verlenen aan dit 
soort spotjes? Welk beleid heeft het college ontwikkeld en wat is het beleid van de afdeling 
Communicatie? 
Wethouder Bleeker antwoordt dat er op dit moment geen andere zaken aan de orde zijn. Dit 
is een ondernemer die in een economisch lastige situatie toch zijn nek uitsteekt. Vandaar de 
medewerking. De ondernemer heeft er excuus voor aangeboden dat hij de eindmontage van 
het filmpje niet met het college/wethouder Bleeker gecommuniceerd heeft, dat de spot op de 
tv kwam voordat het college het eindproduct gezien had.  
De voorzitter gaat in op de vraag naar het (college)beleid. Uitgangspunt van beleid is dat je 
als bestuurder (gekozen of benoemd) niet meewerkt aan een commerciële spot. In algemene 
zin kan een bestuurder als hij/zij bijvoorbeeld meewerkt aan een interview in de Stentor, voor 
Omroep Flevoland of het blad Business Flevoland, een verhaal doen over de gemeente. Dat 
doen de collegeleden dagelijks, maar dan spreken ze vanuit een onafhankelijke positie. Te 
allen tijde moet de schijn van belangenverstrengeling worden voorkomen worden.  
Het college was het hier heel snel over eens, dit was eens maar nooit meer. 
In een live-uitzending moet spontaan gereageerd worden. Als een collegelid echter een 
interview geeft, moet altijd de tekst teruggevraagd worden om even te kunnen meelezen. Er 
moet dan wel snel gereageerd worden omdat de journalist vaak voor een deadline staat.  
De heer Vermast spreekt de voorzitter aan in zijn rol als portefeuillehouder Communicatie. 
De beantwoording roept de vraag op of de afdeling Voorlichting hier niet meegekeken heeft. 
Of was het überhaupt niet bekend bij deze afdeling? Hij kan zich niet voorstellen dat een 
afdeling Voorlichting niet gewoon standaard als beleid heeft dat, als aan dit soort dingen 
wordt meegewerkt, er van tevoren een check is of het zo wel de bedoeling was. Hoe heeft 
deze afdeling hierin geopereerd? 
De voorzitter antwoordt dat het team Voorlichting het volstrekt met het college eens is, 
namelijk dat je dit als bestuurder niet zo moet willen.  
De heer Oosterveld merkt op dat zijn vraag, of het een besluit van de wethouder was om 
hieraan mee te werken of van het college, niet beantwoord is. Was het een persoonlijke 
afweging en besluit van de wethouder of is dit langs het college gegaan voordat hij naar 
buiten zijn standpunt heeft verkondigd en hieraan heeft meegewerkt. 
Wethouder Bleeker antwoordt dat hij excuses heeft aangeboden voor deze persoonlijke 
actie, waaraan hij in zijn enthousiasme heeft meegewerkt. Hij heeft dat niet teruggekoppeld 
met zijn collega’s maar het wel besproken met het team Communicatie.  
 
4. Voorstel van het college: akkoordstukken 

4.a. Jaarrekening 2013 van Spilbasisscholen 
4.b.  Jaarrekening 2013 Almere College 
4.c.  Verkoopstimulerende maatregel(en) bedrijventerreinen 
De voorzitter stelt vast dat de raad instemt met deze drie voorstellen. 
 
5. Voorstellen van het college: bespreekstukken  
5.a. Beleidsnotitie "Huisvesting studenten gemeente Dronten" 
5.b. Winkeltijdenverordening 
Beide voorstellen zijn doorgeschoven naar de volgende raadsvergadering. 
 
5.c. Verordeningen Participatiewet en Wet Wwb-maatregelen 
De heer Schuuring merkt op dat na uitvoerig beraad gebleken is dat het begrip mantelzorg 
in het algemeen spraakgebruik nog onvoldoende is gedefinieerd om hieraan op dit moment 
consequenties te verbinden. Een op initiatief van het CDA voorbereid amendement op de 
Verordening Tegenprestatie Participatiewet gemeente Dronten 2015, waarmee het CDA 
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mantelzorg duidelijk wil onderscheiden van vrijwilligerszorg, wordt daarom niet ingediend. 
Naar aanleiding van de in september 2014 in deze raad vastgestelde Verordening 
maatschappelijke ondersteuning 2015, bereidt het college een nadere regeling voor waaruit 
zijn waardering voor mantelzorgers zal blijken. Het kabinet heeft daartoe ook financiële 
middelen aan de gemeenten ter beschikking gesteld. Het CDA is benieuwd wanneer de raad 
het voorstel daarover tegemoet kan zien. Wellicht kan de wethouder dat noemen. De fractie 
vertrouwt erop dat daarmee ook aan het door het CDA bedoelde onderscheid een heldere 
betekenis en inhoud wordt gegeven. In dat vertrouwen kan de CDA-fractie instemmen met 
het voorliggende voorstel. 
Mevrouw Korting stelt dat de verordening goed aansluit bij het beleidsplan over de transities 
in het sociaal domein dat de raad in september 2014 unaniem heeft vastgesteld.  
Voor de VVD is het van belang dat de zelfredzaamheid en de uitkeringsgerechtigden zo veel 
mogelijk gestimuleerd worden. Waarbij een verkeerde inzet van gelden tot een minimum 
beperkt moet blijven, om daar waar voor onze inwoners echt ondersteuning noodzakelijk is, 
die ondersteuning ook daadwerkelijk te kunnen bieden. Zonder dat daarbij de financiële 
kaders in het gedrang komen. Dit vraagt wederom om de ontwikkeling van de juiste 
kwalitatieve en kwantitatieve indicatoren, zodat de raad het gevoerde beleid zorgvuldig kan 
monitoren.  
In de raadscommissie heeft de VVD vragen gesteld ten aanzien van twee cruciale factoren 
op dit terrein. Te weten de mantelzorgers, waaraan ook de heer Schuuring refereerde, en de 
ondernemers die werknemers met een grote afstand tot de arbeidsmarkt opnemen. De 
fractie is verheugd te zien dat deze twee cruciale factoren nadrukkelijk terugkomen in de 
verordening. Artikel 5 van de Verordening Tegenprestatie Participatiewet geeft aan dat 
mantelzorgers die naar het oordeel van het college noodzakelijke zorg verrichten geen 
tegenprestatie opgedragen krijgen. Hiermee onderstreept het college het belang van de 
mantelzorger.  
Daarnaast wordt in de Re-integratieverordening Participatiewet gewezen op de garanties die 
de no-riskpolis voor ondernemers met zich meebrengt. De VVD vraagt zich af of deze polis 
voldoende voorziet in de behoefte van ondernemers. Daarom vraagt de fractie het college 
blijvend aandacht te hebben voor de behoeften van de ondernemers, zodat zij hun bijdragen 
goed kunnen vormgeven. Ondernemers die de uitdagingen aangaan en hun rol in de 
samenleving oppakken, verdienen wat de VVD betreft ook na de twaalf maanden dat zij 
iemand in dienst nemen onze blijvende aandacht en ondersteuning indien zij met de 
medewerkers in de problemen raken. 
De heer Oosterveld interrumpeert dat hij mevrouw Korting enkele vragen wil stellen. In het 
kader van de no-riskpolis geeft zij aan dat het de vraag is of de ondernemers op deze manier 
wel voldoende borging en een voldoende vangnet hebben. Tussen de regels door beluistert 
de heer Oosterveld dat de VVD daarover bepaalde beelden en ideeën heeft over wat 
voldoende zou zijn voor de ondernemers. Kan mevrouw Korting dat concretiseren? 
Mevrouw Korting antwoordt dat dit moeilijk is omdat die vraag aan de ondernemers moet 
worden gesteld. De geluiden die de VVD van ondernemers hoort, is dat de no-riskpolis zeker 
een stap in de goede richting is, maar dat er mogelijk ook gekeken moet worden naar 
vervolgstappen. Die vervolgstappen zijn nog niet uitgewerkt. De VVD vraagt het college daar 
samen met de ondernemers naar te kijken.  
Mevrouw Hillebregt merkt op dat D66 enkele vragen heeft over de Verordening 
Tegenprestatie Participatiewet.  
Sinds 2012 hebben gemeenten het mandaat om een tegenprestatie op te leggen. Vanaf 
1 januari 2015 is elke gemeente verplicht gesteld om zowel beleid als een verordening 
betreffende tegenprestaties vast te leggen. Dit betekent dat vanaf 1 januari 2015 elke 
gemeente een tegenprestatie kan opleggen aan iemand die een bijstandsuitkering ontvangt. 
Kan, want de verordening biedt op meerdere vlakken de mogelijkheid om te komen tot 
maatwerk of het helemaal niet opleggen van een tegenprestatie. D66 is voorstander van het 
opleggen van een tegenprestatie naar vermogen. Met het doen van een tegenprestatie doet 
de betrokkene iets terug voor het verkrijgen van de uitkering en kan de betrokkene iets 
terugdoen voor zijn eigen wijk, buurt of gemeente. Tenslotte doet men een beroep op de 
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solidariteit van de samenlevingsbronnen. Een tegenprestatie kan worden gezien als 
wederkerigheid, maar ook als betrokkenheid.  
De verordening die voorligt, roept bij D66 vragen op. De 1e vraag gaat over de intenties van 
het college. Kan de wethouder vertellen hoe het college kijkt naar tegenprestaties? Is het 
college voor- of tegenstander? Voelt het als opgelegd door de overheid op het beleid dat het 
college omarmt? Wat opvalt, is de extreem korte tegenprestatie die het college vraagt. 
Welgeteld een maximum van 32 uur in twaalf maanden. Een maximum, dus het college kan 
een lagere duur en omvang opleggen. Opvallend! D66 heeft geen enkele verordening van 
een gemeente gevonden waarin een dusdanige lage omvang en duur als tegenprestatie 
wordt gevraagd. Ook is dit niet in lijn met het rapport van de Inspectie van Sociale Zaken 
Voor wat, hoort wat, waarin het gemiddelde opgelegde aantal uren 16 uur per week was. En 
waarbij de gemiddelde duur drie maanden is. Mevrouw Hillebregt moet hierbij zeggen dat dit 
een onderzoek was onder gemeenten die vrijwillig een tegenprestatie hebben opgelegd en 
dat dus te verwachten is dat deze gemeenten daar welwillend tegenover staan. 
Het college is niet alleen verplicht om een verordening op te stellen betreffende de 
tegenprestatie, maar ook om beleid of beleidsregels te ontwikkelen. Waar vindt de raad dit 
beleid terug? Concludeert D66 juist dat er op dit moment geen beleid is over de uit te voeren 
werkzaamheden, maar dat er ook geen visie is over het opleggen van een tegenprestatie?  
Voorligt een nieuwe Verordening Tegenprestatie Participatiewet, gemaakt door een 
gemeente die niet eerder in de afgelopen jaren een tegenprestatie heeft opgelegd. Wat kan 
de raad hierin verwachten van het college? Kan de wethouder aangeven of het mogelijk is 
dat de raad een terugkoppeling krijgt over het aantal opgelegde tegenprestaties, de soort 
werkzaamheden, enz.? Zodat de raad kan zien hoe het college in de praktijk invulling geeft 
aan deze verordening. D66 wacht met aandacht de beantwoording van het college af, voor 
de fractie roept deze verordening vragen op en die ziet ze graag beantwoord. 
De voorzitter merkt op dat het college graag had gezien dat D66 deze vragen in de 
commissie had gesteld. Daar bevragen de fracties de dagelijkse bestuurders. Het college is 
heel tolerant, hij heeft als voorzitter de ruimte gegeven voor deze inbreng, maar in de raad 
moet het in beginsel gaan om de opvatting van een fractie, om wat die na een debat, na een 
gedachtewisseling vindt van het voorstel.  
Mevrouw Hillebregt reageert dat de voorzitter gelijk heeft. Jammer genoeg is het zo dat D66 
enkele gegevens, vooral vanuit andere gemeenteraden, later heeft ontvangen en dat die 
informatie heeft geleid tot verder spitwerk. 
De heer Mol geeft aan dat GroenLinks de beantwoording van de wethouder op de vragen 
van D66 wil afwachten voor ze haar standpunt weergeeft. 
Mevrouw Stoop geeft aan dat de PvdA in de commissie nog niet kon zeggen dat het voorstel 
een akkoordstuk was. Voor de fractie was het belangrijk dat het armoedebeleid uitgewerkt 
wordt en dat daarvoor toezeggingen werden gedaan. In het stuk wordt vaak gerefereerd aan 
het armoedebeleid als zou dat er al zijn. Het college heeft benadrukt is dat dit beleid er nog 
niet is, maar dat het gemaakt wordt. De PvdA heeft daar alle vertrouwen in, het voorstel is 
uitwerking van beleid dat de raad al heeft vastgesteld. 
De heer Den Boer las deze week in de Volkskrant dat de steun in het land voor de 
Participatiewet en de participatiesamenleving aan het afbrokkelen is. Nog 35% van de 
bevolking steunt de ideeën en 40% is mordicus tegen. Dat geeft ook wat zijn dubbelgevoel 
weer. Vanuit de landelijke politiek baalt hij enorm dat dit over de gemeenten heen gegoten 
wordt. Vanuit Dronten heeft hij bewondering en respect voor de wijze waarop de gemeente 
dit tot stand gebracht heeft. Het verschil zit erin dat er vanuit de landelijke kant een 
bezuiniging overheen gegoten is en dat, in omgekeerde zin, Dronten probeert alle eindjes 
aan elkaar te knopen en er toch nog iets moois van te maken. Daar gaat de SP voor en dat 
geldt ook voor deze verordening. Wel wacht de heer Den Boer graag de beantwoording van 
de vragen van D66 af. 
De heer Ammerlaan stelt dat Leefbaar Dronten in de commissie al heeft gezegd dat het 
voorstel voor de fractie een akkoordstuk is. Hij wil dat herhalen. 
Wethouder Bleeker reageert dat het lastig is de technische vragen die D66 heeft gesteld te 
beantwoorden, zeker bij zulke moeilijke stukken. Het was hem veel waard geweest als hij 
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zich daarop had kunnen voorbereiden. Hij kan alleen toezeggen dat de raad die antwoorden 
zo spoedig mogelijk, als het kan nog voor de raadsvergadering van 6 november 2014, krijgt. 
De no-riskpolis is een instrument om te kijken of de gemeente de ondernemers kan verleiden 
de gemeente tegemoet te komen. Ze hebben ook een harde opdracht vanuit de overheid. 
Als wethouder luistert hij goed naar de ondernemers.  
De tegenprestatie voor mantelzorgers is maximaal 8 uur per week. Artikel 4 gaat over de 
duur en omvang van een tegenprestatie. De gemeente Dronten is ervoor mensen die 
daartoe in staat zijn die tegenprestatie te vragen.  
De beleidsregels komen er nog aan. Het college kijkt steeds wanneer wat aan de raad 
aangeboden moet/kan worden. Deze week werd het college vanuit Den Haag opnieuw 
verrast met een aanpassing, vandaar het erratum dat toegevoegd is. Niet of onvoldoende 
willen meewerken, had Dronten vervat in één artikel, maar nu heeft Den Haag de opdracht 
gegeven dat uiteen te trekken en apart op te nemen in de verordening. Dat is wettelijk 
vastgesteld en de verordening moet die wet volgen. Zoals in de toelichting in het erratum 
staat, wordt aan een belanghebbende die onvoldoende meewerkt een maatregel van 20% 
opgelegd. De medewerkers van de gemeente kunnen beoordelen of sprake is van 
onvoldoende meewerken en de gemeente kan daarop een besluit nemen. Voor degenen die 
niet meewerken geldt een maatregel van 100%, dus stopzetten van de uitkering. De 
maatregel is bedoeld om mensen ertoe aan te zetten toch mee te doen aan wat in de 
Participatiewet staat.  
Wethouder Bleeker begrijpt de zorg die de heer Den Boer uitspreekt, dat steeds meer 
mensen zich afvragen of dit de weg is die we met elkaar op moeten willen. Maar dit is wat er 
vanuit de overheid op de gemeenten afkomt en Dronten probeert dat zo goed mogelijk in te 
vullen. Met alle zorg die er is voor de mensen die het zo moeilijk krijgen.  
2e termijn 
De heer Schuuring leest in de toelichting op de Verordening Tegenprestatie Participatiewet 
een verwijzing naar artikel 6, maar dat moet artikel 5 zijn.  
Mevrouw Hillebregt begrijpt dat de wethouder overvallen is door de enigszins technische 
vragen van D66. Toch valt dat direct ook tegen. Ze nodigt de wethouder uit de technische 
vragen van zich af te schudden. Het is heel simpel, D66 vraagt iets over de visie van het 
college. Het kan niet moeilijk zijn de vraag te beantwoorden hoe het college aankijkt tegen 
een tegenprestatie.  
D66 vraagt wat de raad vanaf 1 januari 2015 terug kan verwachten. Krijgt de raad nog van 
het college te horen hoe het is gelopen? Heeft het college tegen die tijd tegenprestaties 
opgelegd of niet? Dat lijken haar geen technische vragen. Ze nodigt de wethouder uit daar 
antwoord op te geven. 
De heer Mol merkt op dat GroenLinks D66 in die vragen steunt. De niet-technische vragen 
van D66 vragen om een visie van het college en van de wethouder. GroenLinks hoort die 
heel graag. 
De heer Klopman interrumpeert dat hij begrijpt dat D66 en GroenLinks dit voorstel van de 
agenda willen hebben, dat ze eerst antwoorden willen voordat een besluit wordt genomen. 
Of begrijpt hij dat verkeerd? 
De voorzitter reageert dat hij niet de indruk heeft dat dit de bedoeling is. 
Mevrouw Stoop steunt het verzoek van mevrouw Hillebregt. Bij de vragen van D66 zaten 
ook politieke vragen en het is terecht dat D66 de wethouder vraagt die te beantwoorden. 
Richting de SP en de wethouder geeft ze aan dat dit geen proces is van de nu zittende 
regering, dat dit beleid is waarmee het Rijk al jaren aan de gang is en dat eindelijk handen 
en voeten krijgt. Zo ongeveer alle landelijke partijen zijn daarvoor verantwoordelijk.  
Ze wil nog opmerken dat ze het wat ongepast vindt dat de wethouder een grapje maakte 
over een onderwerp dat heel ernstig is. Ze vraagt zich af of de wethouder de ernst van zijn 
misstap van toen wel doorheeft. 
Wethouder Bleeker antwoordt dat hij de ernst wel degelijk doorheeft. 
De lijn die het college kiest, is terughoudend zijn in het verplichten tot een tegenprestatie. De 
bedoeling is mensen te allen tijde zo veel mogelijk terug te leiden en te begeleiden naar 
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werk. Die verantwoordelijkheid ligt bij het college. Op het moment dat de raad daarover een 
totaal andere mening heeft, hoort het college die graag. 
Mevrouw Hillebregt verzoekt de voorzitter de vergadering te schorsen. 
De voorzitter schorst de vergadering. 
 
De voorzitter heropent de vergadering. 
Mevrouw Hillebregt geeft aan dat D66 concludeert dat het college ervoor heeft gekozen om 
voorafgaand aan deze gemeenteraad geen beleidsregels vast te leggen. D66 concludeert 
dat het college de raad op dit moment confronteert met de uitspraak dat het college 
terughoudend is in het opleggen van een tegenprestatie. D66 concludeert dat het CDA reeds 
in de commissie heeft aangevoerd dat de tegenprestatie weinig omvat. D66 eist dat het 
college hierin helderheid verschaft.” 
Wethouder Bleeker wil zijn antwoord verduidelijken. De visie van het college is 
terughoudend te zijn met het opleggen van een tegenprestatie. Zo wil het college mensen de 
tijd gunnen om terug te keren en teruggeleid te worden naar werk. De tegenprestatie is 
maximaal 8 uur per week. Dan blijven er vier dagen over om te re-integreren en aan de slag 
te gaan. Dat is de duur en omvang van de tegenprestatie die het college nu in de 
verordening heeft omschreven. Niets meer, niets minder. Op het moment dat de raad dat 
anders wil, hoort het college dat graag. 
De voorzitter sluit de beraadslagingen.  
De heer Oosterveld brengt in dat hij zich kan voorstellen dat het CDA wil reageren. D66 uit 
zich in scherpe bewoording over het CDA. Hij kan zich niet voorstellen dat de voorzitter de 
behandeling nu afrondt met een stemming. 
De voorzitter geeft het CDA de gelegenheid te reageren. 
De heer Schuuring geeft aan dat hij in de commissievergadering inderdaad de opmerking 
heeft gemaakt dat de tegenprestatie, zoals die geformuleerd staat in de verordening, van 
zeer bescheiden schaal en omvang is. Dat wil niet zeggen dat het CDA tegen die duur en 
omvang is, integendeel. De wethouder heeft duidelijk geantwoord dat die mensen een 
opdracht hebben om zo snel mogelijk weer aan het werk te komen. Daarin helpt de 
gemeente hen op alle manieren die de gemeente ter beschikking staan. Dat is naar het idee 
van het CDA een loffelijk streven en dat moet de raad niet blokkeren door een heel grote 
tegenprestatie te gaan verlangen. Het CDA heeft die kritische kanttekening gemaakt, maar 
heeft daar in de commissie geen consequenties aan verbonden en dat doet de fractie nog 
steeds niet. 
De voorzitter brengt het voorstel in stemming. Hij constateert dat de fracties CDA, 
ChristenUnie, Leefbaar Dronten, PvdA, VVD, GroenLinks en de SP voor het collegevoorstel 
stellen. D66 stemt tegen. 
 
5d. Centrumregeling "Sociaal Domein Flevoland" en Regionaal Beleidsplan 

Jeugdhulp Flevoland 
De heer Mol merkt op dat de uitwerking van dit voorstel helemaal in lijn is met de visies en 
eerdere besprekingen in de raad. De behandeling in de commissievergadering riep bij 
GroenLinks nog wel wat vragen op, vooral over de mogelijkheid tot uittreding uit de 
centrumregeling. De wethouder heeft die vragen tot tevredenheid van de fractie beantwoord 
en dat maakt dat het voorstel voor GroenLinks een akkoordstuk is. 
De heer Ammerlaan geeft aan dat Leefbaar Dronten dezelfde vraag had over het uittreden. 
Gezien het antwoord is het voorstel nu een akkoordstuk voor de fractie. 
De heer Oosterveld brengt in dat in de commissie uitvoerig is stilgestaan bij de 
mogelijkheden van uittreden en evaluatie. De ChristenUnie heeft in de commissie 
aangekondigd een amendement te overwegen. Dat amendement ligt vanavond echter niet 
op tafel. Alles nog eens op een rij zettend, vindt de ChristenUnie dat de wethouder de fractie 
behoorlijk tegemoetgekomen is. Hij heeft aangekondigd maximale ruimte te creëren om bij 
evaluatiemomenten een heroverweging te kunnen maken en te bezien of Dronten door wil 
gaan met Flevoland of kiest voor een andere regio. De ChristenUnie denkt daarbij vooral aan 
de regio Zwolle. De fractie heeft het volste vertrouwen in de wethouder als het gaat om het 
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creëren van maximale ruimte en momenten van herbezinning. Daarmee gaat de 
ChristenUnie akkoord met het voorstel. 
Mevrouw Den Boer brengt in dat D66 akkoord gaat met het voorstel. De fractie blijft wel 
attent op de gevolgen van de verplichte winkelnering wat betreft de jeugd GGZ, de 
keuzevrijheid van ouders, onder andere op basis van identiteit, de reistijd en dat de blik van 
Dronten wellicht wat meer gericht is op het oosten. 
Mevrouw Korting stelt dat de centrumregeling in de ogen van de VVD een goede juridische 
basis vormt voor de verplichte samenwerking tussen de Flevolandse gemeenten. Ze betreft 
de inkoop van gespecialiseerde zorg. Die centrumregeling is nodig, zeker bij de 
gemeentelijke taken in het sociaal domein die vragen om enige samenhang.  
Daarnaast onderkent de VVD de noodzaak van volume, die is vooral nodig voor de 
gespecialiseerde zorg. Dankzij de onderhandelingscapaciteiten van ons college en de 
deelname van grote gemeenten biedt deze centrumregeling ook solidariteit en profijtvoordeel 
voor de kleine gemeente Dronten.  
De VVD spreekt dan ook waardering uit voor het feit dat met de centrumregeling gekozen is 
voor de lichtst mogelijke structuur; zo licht als mogelijk en zo zwaar als nodig. Passend 
binnen het regionaal principe: lokaal wat kan en regionaal waar het moet of waar het effectief 
en efficiënt is. Deze centrumregeling als bestuurlijke vorm zorgt daarmee voor eenduidigheid 
en beperking van kosten en administratieve lasten. Daarnaast laat deze centrumregeling, 
wat de VVD betreft, goed zien dat er echt gezamenlijk wordt gewerkt aan een sociale 
agenda voor inhoudelijke zorgvernieuwing.  
Tot slot wil de VVD het college nog graag twee belangrijke aandachtspunten meegeven.  
Naast de budgettaire verantwoordelijkheid is de gemeente ook verantwoordelijk voor de 
specialistische zorg die de inwoners van Dronten nodig hebben. Als aandachtspunt geeft de 
VVD mee er aandacht voor te hebben dat de kinderen uit Dronten zo veel mogelijk in deze 
gemeente geholpen kunnen worden. Vooral ten aanzien van lokale zorg, maar ook 
bovenlokaal, is het goed de vinger aan de pols te houden en de instelling zo dicht mogelijk 
bij de jongeren te houden.  
De VVD wil het college ook vragen de financiële effecten van het belastingsplan 2015 en de 
Wet modernisering vennootschapsbelastingplicht voor overheidsondernemingen op deze 
centrumregeling tijdig te onderzoeken. Hiermee worden directe overheidsbedrijven als 
gemeenten volgens het wetsvoorstel belastingplichtig als zij een ondernemingsoort drijven. 
Het organiseren van inkoop, zoals de gemeente Almere voor Dronten gaat doen, wordt 
mogelijk gezien als het drijven van een onderneming. Daarmee wordt de gemeente dus 
belast. Dat kan mogelijk financiële gevolgen hebben voor de centrumregeling en zelfs voor 
alle overige gemeenschappelijke regelingen. 
De heer Den Boer geeft aan dat de SP in de commissie al heeft gezegd dat ze met het 
voorstel kan instemmen. Dat was mede ingegeven door de woorden van de wethouder dat 
de verhoudingen binnen de gemeenten in deze regio zeer goed zijn, dat er geen competitie 
is, maar gewoon gezonde solidariteit. De SP vond dat verheugend om te horen. 
Wethouder Van Bergen bedankt voor de brede ondersteuning voor het beleidsplan en de 
centrumregeling.  
De vraag was of, ook al is er een positieve evaluatie, de raad kan besluiten dat de gemeente 
Dronten uittreedt. Hij heeft geantwoord dat dit kan. Zoals in de regeling staat, spreken de 
gemeenten dit voor de komende drie jaar met elkaar af. Als uit de evaluatie blijkt dat Dronten 
niet verder wil, moet de gemeente in het jaar voor het derde jaar aangeven dat ze iets 
anders wil gaan doen. Het eind van het tweede jaar is daarin dus cruciaal. 
In de regeling is een evaluatiemoment binnen twee jaar aangekondigd. Een onafhankelijke 
partij levert die evaluatie aan. Om de raad zo goed mogelijk mee te nemen in het 
functioneren van de centrumregeling en te zorgen dat de raad zich zo goed mogelijk kan 
voorbereiden op zijn afweging, in welke richting dan ook, wil de wethouder in het komend 
jaar en het jaar daarop, de informatie die het college krijgt over het functioneren van de 
centrumregeling in ruwe of bewerkte vorm ter beschikking stellen aan de raad. Dan kunnen 
de partijen die informatie meenemen in hun gedachtevorming en hoeft de raad niet te 
wachten tot de termijn van die twee jaar bijna voorbij is.  



12 
 

De wethouder onderstreept de oproep van VVD, te zorgen dat de lokale zorg zo dicht 
mogelijk bij de gemeente blijft, van harte. Dat is ook het streven. Maar niet alle zorg is altijd 
dichtbij te realiseren, soms is dat in Lelystad of in Almere georganiseerd. Maar het college 
zal zeker niet nalaten te zorgen dat waar dat kan de bovenlokale zorg in Dronten 
gerealiseerd wordt of in stand wordt gehouden. 
De opmerking van de VVD over de financiële consequenties van de wijziging van het 
belastingplan zal het college laten uitzoeken. De raad krijgt daar nog antwoord op. 
De voorzitter stelt vast dat de raad unaniem instemt met het voorstel. 
 
6. Voorstel van het presidium 
6a. Afrekening fractievergoedingen 2014 
De voorzitter constateert dat de raad unaniem instemt met het voorstel. 
 
7.  Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering. 
 
Aldus vastgesteld in de vergadering van 
 
 
voorzitter, 
 
 
griffier, 
 


