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2014 
 
Notulen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Dronten, gehouden op 
woensdag 6 november 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, 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. 



2 
 

 
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  
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
1.c.  Mededelingen 
De heer Petrusma vertelt dat er bericht van verhindering is ontvangen van mevrouw Stoker. 
 
2.  Voorstellen van het college: bespreekstukken 
2.a.  Winkeltijdenverordening Dronten 
De heer Klopman stelt dat de nieuwe Winkeltijdenverordening het mogelijk maakt het aantal 
zondagen dat de winkels open mogen te verruimen van 12 naar 14, waarvan 2 zondagen 
flexibel kunnen worden ingezet.  
Ook wordt in deze verordening voorzien in een uitbreiding van het aantal supermarkten dat 
open mag op zondag tussen 16.00 uur en 19.00 uur, met uitzondering van de feestdagen. 
Het CDA beseft dat er verandering in de maatschappij is ontstaan over de invulling van de 
zondag. Andere culturen en opvattingen maken deel uit van onze samenleving. De 
maatschappij maakt diverse technische en sociaaleconomische ontwikkelingen mee en daar 
heeft de raad rekening mee te houden. Voor het CDA is zondagsrust een belangrijke punt. 
Een moment van bezinning, rust en ontspanning vindt de fractie voor eenieder van groot 
belang. Of je nu naar de kerk gaat, sport of iets anders doet op je vrije zondag, het geeft rust, 
kracht en regelmaat. Het laadt de batterij weer op voor de aankomende week. Daarbij is voor 
het CDA van groot belang dat die rust niet alleen voor een individu mogelijk is, maar ook 
voor gezinnen en andere relatievormen. Deze staan onder druk door bovengenoemde 
ontwikkelingen. Er wordt steeds meer van mensen gevraagd in de participatiesamenleving. 
De politiek en de overheid bepalen voor de inwoners een aantal zaken. Het CDA vindt het 
van belang dat er daarbij ook aandacht is voor het welzijn van mensen en hun sociale 
verbanden. In CDA-termen: ‘Een mens leeft niet van brood alleen’. 
Het CDA maakt zich net als de ChristenUnie wel zorgen over het ontstaan van de 
zogenaamde 24 uurseconomie, waarin het met name voor de wat kleinere ondernemer 
moeilijk is om zich staande te houden. Hij moet opboksen tegen het grootwinkelbedrijf, dat 
met flexibel inzetbaar personeel veel makkelijker deze verruiming kan invullen, en tegen de 
toenemende groei van internetbedrijven, die zelfs ook op zondag hun goederen kunnen laten 
bezorgen. Je zult maar een winkel hebben met geen of weinig personeel, dan is het een stuk 
moeilijker om de keus te maken of je open- of dichtgaat. 
Ook moet de raad zich realiseren dat deze verruiming een keerzijde heeft. Er zal meer 
verkeer zijn richting het centrum, dat verstoort de zondagsrust en geeft een extra 
milieubelasting.  
Het CDA is daarom blij dat op verzoek van de ondernemers is gekozen voor een beperkte 
uitbreiding naar 14 zondagen waarvan 2 flexibel. Het is voor het CDA wel een voorwaarde 
dat de openingstijden op deze zondagen niet worden verruimd, zodat een ongestoorde 
kerkgang mogelijk blijft. 
Het CDA is een partij van normen en waarden, een partij die ieder de ruimte geeft voor zijn 
mening en/of principes uit te komen en de gevoelens van de achterban te 
vertegenwoordigen. De CDA-fractie stemt niet unaniem in met dit voorstel, zeven 
fractieleden stemmen voor (waarvan één met een stemverklaring) en één fractielid stemt 
tegen. 
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Mevrouw Witteveen geeft aan dat de fractie ChristenUnie geprobeerd heeft in de 
raadscommissievergadering een lans te breken voor mensen die worden gediscrimineerd als 
ze niet op zondag willen werken. Vanuit de andere fracties werd gezegd dat dit niet overal 
voorkomt en dat is ook zo. De ChristenUnie vindt het belangrijk dat het helemaal niet 
voorkomt. Al eerder is in een raadsvergadering een debat gevoerd over discriminatie: het 
moet niet meer voorkomen, helemaal niet. Daarom was de fractie blij met de opmerking van 
de heer Gach die zei: “Weigeren op zondag te werken is een recht”. De ChristenUnie hoopt 
dat iedereen dat recht wordt gegund. De fractie heeft wat voorbeelden van discriminatie en 
dreigementen van ontslag gegeven. Helaas heeft het college hierover, in de raadscommissie 
en in aanloop naar de raadsvergadering, onjuiste informatie gegeven, waardoor het leek of 
de ChristenUnie inconsequent was in haar oordeel over het onderwerp. Tijdens de 
raadscommissievergadering is dat door middel van een interruptie verbeterd. Het is voor de 
fractie belangrijk dit nogmaals te herhalen.  
De verruiming van de openingstijden op zondag was het eerste onderwerp dat het college 
heeft geagendeerd toen de ChristenUnie niet meer in de coalitie zat. Ook heeft de fractie de 
kleinere winkels gememoreerd, zij moeten in verband met de concurrentie, ook als ze dat 
niet willen, toch opengaan. 
Het gaat niet alleen om de zondagsrust, maar om het respect voor iedereen. De fractie doet 
een pleidooi voor samenzijn en wil zich daarom niet laten leiden door winkels die steeds 
meer en vaker open zijn. De fractie is blij met de mening van het CDA die zich ook zorgen 
maakt over de 24 uurseconomie. De fractie ChristenUnie laat zich niet verblinden door de 
24 uurseconomie en de grote winkelketens, maar komt op voor de kleinere onder ons. De 
fractie pleit ervoor elkaar scherp te houden op het gebied van tolerantie en respect. Daarom 
stemt de ChristenUnie niet voor het voorstel. 
De heer Vermast geeft aan dat GroenLinks geen voorstander is van de 24 uurseconomie. 
Dat is niet zozeer vanuit religieuze gronden, maar wel vanuit het besef dat de 
consumptiemaatschappij haar grenzen kent. Daarbij maakt de fractie geen keuze wat betreft 
de invulling die aan de openingstijden wordt gegeven en hecht ze niet aan een speciale dag. 
De GroenLinks-fractie stemt in met het voorliggende voorstel. 
De heer Kodde stelt dat de VVD blij is met de beleidslijn van het college en instemt met het 
voorstel. 
De heer Bongers meldt dat D66 voor veel vrijheid is als het gaat om winkeltijden. De fractie 
is van mening dat ondernemen ruimte scheppen en ruimte nemen betekent. D66 stemt voor 
het voorstel. 
De heer Den Boer geeft aan dat ook de SP-fractie instemt met het voorstel. 
De heer Ammerlaan heeft in de raadscommissievergadering al gemeld dat dit voorstel een 
akkoordstuk is voor Leefbaar Dronten. 
Wethouder Bleeker bedankt voor de op- en aanmerkingen en de ruimte die het college heeft 
gekregen om het voorstel van de agenda van vorige week naar deze week te verplaatsen.  
De voorzitter geeft de ruimte voor stemverklaringen. 
De heer Zomerman legt een stemverklaring af. Hij is in beginsel tegen openstelling van de 
winkels op zondag. Hij weet ook dat er een steeds grotere groep mensen is die op zondag 
wil winkelen. Als ze dit niet in Dronten kunnen doen, gaan ze naar de buurgemeenten. Hij 
maakt zich zorgen om de steeds grotere roep om een 24 uurseconomie op zeven dagen in 
de week; nog meer momenten waarop de mensen blijven rennen. Hoe komt men toe aan de 
welverdiende rust, die iedereen op zijn tijd nodig heeft. Het CDA is een gezinspartij en door 
een steeds groter beroep te doen op de zondag komt het gezinsgebeuren steeds meer 
onder druk te staan. Terwijl door de decentralisatie van de zorg steeds meer van de 
gezinnen wordt verlangd. 
Een ander belangrijk aspect is dat een extra koopmoment op zondag een verschuiving geeft 
in het bestedingsgedrag. Uit onderzoek blijkt dat de omzet per saldo niet stijgt. De klant kan 
zijn euro immers maar eenmaal uitgeven. De extra openstelling zorgt er echter wel voor dat 
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de kosten stijgen. Veel winkeliers in deze gemeente hebben het al moeilijk. Is dit wel een 
manier om het winkelcentrum levendig te houden?  
Het huidige voorstel maakt het mogelijk om in de ochtend rustig naar de kerk te gaan en dat 
vindt de heer Zomerman heel belangrijk. In de namiddag wordt met dit voorstel ruimte 
geboden boodschappen te doen en het ongelijke speelveld tussen de supermarkten wordt 
opgeheven. Op deze gronden kan de heer Zomerman met dit voorstel instemmen. Hij vindt 
dat hiermee de grens wel bereikt is. 
De voorzitter concludeert dat de fracties van GroenLinks, Leefbaar Dronten, CDA (met 
uitzondering van mevrouw Van der Klis), VVD, SP, PvdA en D66 voor het voorstel stemmen. 
De fractie ChristenUnie stemt tegen. 
 
2b. Beleidsnotitie Huisvesting studenten gemeente Dronten 
De heer Van Voorst geeft aan dat de ChristenUnie vorige week extra tijd heeft gevraagd 
voor dit onderwerp, omdat de voorbereidingstijd helaas te kort was. De inwoners van 
Dronten en de studenten verdienen een goed huisvestingsbeleid. De vraag die de fractie 
zich heeft gesteld, is: Heeft het voorgestelde huisvestingsbeleid het effect dat het zou 
moeten hebben. Namelijk waarborg bieden aan de inwoners dat de bestaande overlast en 
concentratie van studentenhuisvesting wordt opgelost en dat er een goede huisvesting wordt 
geboden voor studenten. De wethouder meldde in de vorige raadsvergadering dat de 
makelaars hem waarschuwden dat huisjesmelkers bezig waren snel nog huizen te kopen. 
Ook de fractie ChristenUnie komen geluiden ter ore dat er op dit moment huizen worden 
gekocht voor studentenhuisvesting in reeds drukbezette gebieden. Dit geeft nogmaals aan 
hoe het er momenteel aan toe gaat met kleinschalige studentenhuisvesting. Het legt ook de 
vinger op de zere plek van het voorgestelde beleid. Gaat deze beleidsnotitie ervoor zorgen 
hierin verandering te brengen?  
Voor het antwoord op deze vraag wil de fractie de raad meenemen naar de Beleidsnotitie 
huisvesting studenten gemeente Dronten, hoofdstuk 3.4.2 Voorwaarden kleinschalige 
studentenhuisvesting. De eerste voorwaarde is handhaven zonder beleid. De tweede 
voorwaarde verandert niets aan de bestaande situatie, er blijven studentenhuizen binnen de 
100 meter staan. De derde voorwaarde is te handhaven zonder dit beleid. De vierde 
voorwaarde doet er niet toe; een student zal niet in een overbevolkte woning willen wonen en 
er fors voor betalen. Het vijfde punt is te handhaven zonder dit beleid. De zesde voorwaarde 
is dat er een beheer(s)plan) dient te zijn. Niet duidelijk is waaraan dat moet voldoen. Een 
SKW-keurmerk zou hier beter op zijn plaats zijn. Punt zeven is niet erg waarschijnlijk.  
Wat wil de gemeente hier nu mee bereiken? De wens om te komen tot beleid voor 
studentenhuisvesting is ontstaan bij de behandeling van huisvesting voor arbeidsmigranten. 
Ook daar was overlast een belangrijke reden om tot beleid te komen. De ChristenUnie 
constateert dat met dit beleid niet gedaan wordt aan de bestaande concentratie van 
studentenhuizen op bijvoorbeeld De Oeverloper of De Morinel. Sterker nog, met dit beleid 
wordt de situatie gelegaliseerd. Daar heeft de fractie erg veel moeite mee.  
Wat is het voordeel voor de studenten van dit nieuwe beleid? Het zal de prijs eerder 
opdrijven. Dat kan ontstaan door de makelaars en de verhuurders. Er mogen immers 
meerdere studentenhuizen binnen de 100 meter worden gestart. Door dit beleid komt er een 
ongelijke verhouding in prijzen van woningen met een vergunning voor studentenhuisvesting 
en gezinswoningen. Zelfs als een koper een woning met vergunning voor 
studentenhuisvesting koopt en daarin geen studenten laat wonen, zal de vergunning er niet 
van af kunnen. Een bewoner met een gezin ernaast of in de buurt van een studentenhuis ziet 
zijn/haar huis in waarde verminderen. De fractie ChristenUnie constateert dat dit 
voorgestelde huisvestingsbeleid niet het effect heeft dat het zou moeten hebben, namelijk 
dat het beleid een de inwoners een waarborg biedt dat de bestaande overlast en 
concentratie van studentenhuisvesting wordt opgelost en dat het een goede mogelijkheid 
biedt voor het huisvesten van studenten. Dit beleid dat een ongewenste situatie legaliseert, 
is naar de overtuiging van de ChristenUnie niet voldragen en niet rijp om vast te stellen.  
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De heer Lap vindt studenten een gezellige, enerverende, nuttige en volwaardige aanvulling 
van de Drontense samenleving. Studenten hebben in de ogen van het CDA recht op een 
goede huisvesting, zodat zij gemakkelijk de diverse onderwijsinstellingen in onze gemeente 
kunnen bezoeken. Onder andere een goede studentenhuisvesting maakt Dronten als 
studiestad aantrekkelijk. Dat wil het CDA graag.  
Het CDA is blij met deze beleidsnotitie, want door het ontbreken van beleid zijn er situaties 
ontstaan die niet wenselijk zijn. De fractie denkt daarbij onder andere aan de 
oververtegenwoordiging van studentenhuizen aan De Morinel en De Oeverloper en de 
daaraan gekoppelde overlast. In de toekomst worden met deze beleidsnotitie dergelijke 
situaties onmogelijk. Helaas moet het CDA wel constateren dat met dit beleid de situatie aan 
De Morinel en De Oeverloper niet is opgelost, dat vindt de fractie jammer. De fractie heeft 
nader onderzocht of de situatie aldaar opgelost kan worden in een soort sterfhuisconstructie, 
waardoor na een aantal jaren vanzelf de gewenste situatie ontstaat. Helaas ziet de fractie 
geen andere mogelijkheden en constateert ze dat het voorstel het best haalbare is.  
Het CDA gaat akkoord met het voorstel, maar niet voordat ze het college heeft gevraagd 
extra serieus en zorgvuldig om te gaan met klachten aangaande studentenhuisvesting. 
Mochten er veelvuldige klachten komen, dan is het intrekken van de vergunning de enige 
manier om de rust terug te brengen (ook in De Morinel en De Oeverloper). Niet alleen 
studenten verdienen een goede huisvesting en leefomgeving, maar hun buren ook. 
De heer Vermast geeft aan dat GroenLinks in de raadscommissie ook al heeft gezegd dat 
het volgens de fractie veel te lang heeft geduurd voordat het college met dit beleidsdocument 
naar de gemeenteraad is gekomen. Dat er nu iets ligt, is mooi. Al is de fractie het op één 
punt fundamenteel zeer oneens met het voorliggende voorstel. Om deze reden kondigt de 
heer Vermast een amendement aan om de uitzonderingspositie voor het winkelhart van 
Dronten uit het collegevoorstel te halen.  
De wens om meer levendigheid in het centrum te krijgen, steunt de GroenLinks-fractie. Maar 
de fractie is er niet van overtuigd dat het ongelimiteerd volstoppen van het centrum met 
studenten daarvoor de meest effectieve oplossing is. “Onbeperkt” is wel erg grenzeloos, naar 
de opvatting van GroenLinks. Als op termijn blijkt dat de levendigheid in het centrum vormen 
aanneemt waarmee de raad wellicht wat minder blij is, is er geen grond hiertegen op te 
treden. Dan is het onmogelijk het aantal studentenhuizen terug te brengen.  
Dat blijkt ook wel uit de memo die de raad recent van het college kreeg, waarin het gaat over 
het laten uitsterven van het bestaande studentenhuizen die binnen een straal van 100 meter 
van elkaar zijn verwijderd. Daar kan de raad niets tegen doen. Dat wil zeggen dat het nieuwe 
beleid geen enkel effect heeft, behalve op nieuwe situaties.  
Het is wonderlijk dat het college wel onbeperkt studenten in het winkelhart wil hebben, maar 
deze uitzondering voor arbeidsmigranten niet wil maken, terwijl arbeidsmigranten ook best 
voor een hoop levendigheid kunnen zorgen. Bijzonder is dan ook het argument dat de 
gemeentelijke advocaat vandaag aanhaalt om onderscheid aan te geven tussen studenten 
en arbeidsmigranten. “Tot slot voeg ik aan vorenstaande nog een ruimtelijk relevant 
onderscheid tussen de huisvesting van studenten en arbeidsmigranten in het winkelcentrum 
toe. Studenten beschikken doorgaans niet of in mindere mate over motorvoertuigen dan 
arbeidsmigranten. Omdat de parkeerbehoefte bij studenten minder groot is, zal die ook in 
mindere mate een beslag leggen op de beschikbare openbare parkeerruimten in het 
centrumgebied dan de arbeidsmigranten”, schrijft de advocaat. De heer Vermast weet niet 
precies hoe het nu is, maar toen hij bijna twintig jaar geleden op de landbouwschool kwam, 
was de autodichtheid zelfs bij de biologische landbouwstudenten behoorlijk hoog. Hij 
verwacht niet dat dit aanmerkelijk minder is geworden. Kortom dat is geen steekhoudend 
argument om een onderscheid op te maken.  
Dit roept ook onmiddellijk de vraag op hoe het college gaat toezien op de voorwaarden die in 
de beleidsnotitie worden gesteld op bladzijde 11 onder punt 4: de (on)mogelijkheden om te 
parkeren op eigen terrein. Door het woordje “on” tussen haakjes te zetten, neemt GroenLinks 
aan dat parkeren op eigen erf een voorwaarde is. Klopt dat? 
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Ongewenste situaties in de toekomst voorkomen, moet het uitgangspunt voor goed beleid 
zijn. Het college zet voor het centrum de deur echter wagenwijd open. Dat voldoet volgens 
GroenLinks niet aan het uitgangspunt voor goed beleid, vandaar het amendement. 
 

“De raad van de gemeente Dronten, in vergadering bijeen op 6 november 2014,  
gelezen het voorstel van het college om beleid vast te stellen rond het huisvesten van 
studenten binnen de gemeente Dronten; 
overwegende dat: 

 het onbeperkt gebruik van woningen in het (winkel)centrumgebied van de kern Dronten 
wordt toegestaan; 

 alle inwoners gelijk behandeld dienen te worden; 

 het uitzonderen van één gebied zonder beperkingen een vorm van rechtsongelijkheid met 
zich meebrengt’ 

 er geen dwingende redenen zijn het centrumgebied deze uitzonderingspositie te geven 
BESLUIT: 

 onder besluit 1 het punt ‘het onbeperkt gebruik van woningen in het 
(winkel)centrumgebied van de kern Dronten’ te schrappen; 

 in de beleidsnotitie Huisvesting studenten gemeente Dronten het kopje ‘Centrum’ op 
pagina 7 en 8 te schrappen.” 

 

De heer Rosing merkt op dat de hbo-scholen in Dronten belangrijk zijn voor de economische 
ontwikkeling van Dronten. Ook een ontwikkeling als 'Van Eiland naar Wijland' drijft daarop. 
Daarmee zet Dronten zich op de kaart. Dat is ook letterlijk gebeurd door de toestroom van 
studenten naar Dronten. Van de situatie van geen beleid naar beleid voor 
studentenhuisvesting, ligt er nu een stuk waarin de VVD-fractie zich kan vinden. De fractie is 
nog wel benieuwd naar de beantwoording van de vragen die zijn gesteld. 
De heer Den Boer heeft er behoefte aan in de bres te springen voor de studenten omdat er 
wordt gestigmatiseerd. Hij wil dat illustreren aan de hand van twee voorbeelden. Zijn zoon 
zat in Utrecht eerst in een studentenhuis Short Stay Solution op de ‘t Goylaan; dat hield in 
dat men er tijdelijk zat. Dat is een pand dat op termijn afgebroken wordt. Daar was er last 
van drugsgebruik en van prostitutie, maar de heer Den Boer kan de raad garanderen dat die 
overlast niet van studenten kwam. Twee totaal andere groepen veroorzaakten die last.  
Later dat zijn zoon in de studentenflat op het Leuvenplein in Utrecht met alleen maar 
studenten. De heer Den Boer had daar graag willen wonen, er is nog nooit zoveel rust als in 
die woonsituatie. Zijn dochter woont in Dronten op De Botteloef. Daar waren twee huizen die 
overlast bezorgden, een vanwege softdrugsgebruik en een met een soort tokkiesfamilie die 
de buurt terroriseerde. Studenten maakten geen deel uit van de overlast. De heer Den Boer 
zou graag tussen studenten wonen. 
De heer Bongers geeft aan dat D66 een partij is die zich altijd sterk heeft gemaakt voor 
onderwijs en studenten. Het betoog van de heer Lap spreekt hem aan. D66 vindt studenten 
in Dronten heel belangrijk. Natuurlijk zal er wel eens overlast zijn, maar ook andere mensen 
zorgen voor overlast alleen op een andere manier. D66 is voor dit beleid voor 
studentenhuisvesting, maar de fractie gaat wel mee met het idee van GroenLinks. Dat in het 
centrum onbeperkt studenten gehuisvest kunnen worden, vindt de fractie te ver gaan.  
In principe is D66 voor het voorstel en ze kan het amendement ondersteunen. 
Mevrouw Stoop heeft heel goede herinneringen aan haar eigen studententijd. Ze zorgde niet 
voor overlast, het was fantastisch in Groningen. 
De PvdA heeft vorige week serieuze vragen gesteld omdat de fractie de schijn van 
discriminatie, het onderscheid dat gemaakt wordt tussen arbeidsmigranten en studenten, erg 
gevoelig vond liggen. De PvdA is blij dat het college dit serieus heeft opgepakt en nog een 
keer extern advies heeft ingewonnen. Typerend in de beantwoording is dat de jurist zegt dat 
het een bestaande situatie is en dat dit maakt dat dit onderscheid best gemaakt kan worden. 
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De PvdA is gevoelig voor dat argument. Als de schijn van discriminatie wordt weggenomen, 
is de PvdA akkoord, dan is die zorg weg. 
Dat maakt wel dat mevrouw Stoop twijfels heeft over het amendement van GroenLinks. Met 
de bestaande situatie kan de PvdA akkoord gaan. Wat voorligt, is dat er nu onbeperkt 
mogelijkheden zijn om overal in het centrum studenten te huisvesten. Er zijn ook plekken in 
het centrum waar de PvdA dat liever niet zou hebben. De fractie is benieuwd naar het 
antwoord van de wethouder. 
De voorzitter geeft aan dat het wegnemen van die zorg een belangrijk winstpunt is van het 
aanhouden van het voorstel en het extern inwinnen van juridisch advies. 
De heer Ammerlaan merkt op dat Leefbaar Dronten heel blij is met de studiemogelijkheden 
die er in Dronten zijn. De raad moet dat koesteren. Het brengt studenten naar Dronten en die 
studenten hebben ook recht op woonruimte. Dit beleidsvoorstel is naar het idee van Leefbaar 
Dronten een prima manier om dat te regelen. De fractie gaat akkoord met het voorstel, maart 
ze wacht nog wel de reactie van het college op het amendement af.  
Wethouder Engelvaart vindt het jammer dat de ChristenUnie niet, zoals andere fracties wel 
hebben gedaan, even bij het college langs is geweest om de vragen die ze had voor te 
leggen. Dan had gelijk ook even de achtergrond verteld kunnen worden. Hij hoopt dat dit de 
volgende keer wel gebeurt. Hij had de inbreng van de ChristenUnie, net die van de PvdA, er 
graag bijgevoegd om zo het voorstel beter te maken. 
De ChristenUnie doet enkele stellingen die niet overeenkomen met de feiten. Dit beleid zorgt 
er juist voor dat de gemeente kan handhaven. Als de gemeente dit beleid niet heeft, kan ze 
niet handhaven.  
In de beantwoording is lezen dat het de intentie van het college was te proberen via een 
sterfhuisconstructie te zorgen er minder huizen komen voor studentenhuisvesting. Vanuit 
juridisch oogpunt kan dat echter niet.  
Onbeperkt betekent niet laat maar gaan, dat is niet aan de orde. Voor de nieuwe huizen zijn 
er Verenigingen van Eigenaren die dat zelf in hun reglement afspreken. Het college heeft 
daarover al contact gehad met beleggers. VvE’s kunnen het zelf reguleren door in het 
huisreglement op te nemen dat studenten huisvesten niet kan. Dat is een privaatrechtelijke 
situatie, daar komt de gemeente niet aan. Bijna 90% van de oudere woningen in het 
centrum, voornamelijk aan Het Ruim en De Rede, is al in bezit van studenten. Het college 
wijst het amendement met klem af omdat het waar mogelijk zelf gereguleerd wordt.  
Gezegd wordt dat er veel klachten zijn, maar het afgelopen jaar zijn er alleen zeer beperkt 
klachten geweest vanuit De Morinel en De Oeverloper. Recent zijn er wat meer klachten 
binnengekomen. Omdat het in de commissie werd besproken, wisten bewoners dat er wat 
speelde en wilde men graag zijn nood erover kwijt. 
De heer Vermast zei dat ook biologische studenten met een auto rijden. Wethouder 
Engelvaart neemt aan dat het dan een elektrische auto is. Hij brengt in herinnering dat die 
studenten vaak van heel ver weg kwamen, er waren zelfs Duitse auto’s bij.  
Wat betreft het parkeren zijn er bepaalde richtlijnen. In oude wijken is dat heel lastig, daar 
gaat het om een bestaande situatie. In nieuwbouwwijken wordt er rekening mee gehouden. 
Dit voorstel maakt eventueel ook grootschalige studentenhuisvesting mogelijk. Daar is dat 
eigen erf aan de orde, daarover kunnen dan aan de voorkant afspraken gemaakt worden. 
Dat kan niet in een bestaande situatie, daar gelden de bestaande normen. Alleen is het 
autogebruik nu hoger dan toen de wijk ontwikkeld werd.  
Het gaat hier over ruimtelijke ordening. Dat zit in bepaalde wetten. Nu worden er soms 
dingen bijgehaald die volgens de Wet ruimtelijke ordening niet van toepassing zijn. 
Wethouder Engelvaart wijst erop dat de raad bij ruimtelijke ordening met doelgroepen te 
maken heeft. Bij de behandeling van de huisvesting van arbeidsmigranten vroeg de heer 
Brederveld van de PvdA of er ook niet iets voor studenten gedaan moest worden. Daarmee 
werd al duidelijk dat het twee verschillende groepen waren, anders had het beleid gewoon 
gekopieerd kunnen worden.  
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Mevrouw Stoop interrumpeert dat de PvdA in eerste instantie om doelgroepenhuisvesting 
vroeg, dat de fractie niet zozeer het onderscheid maakte tussen studenten en 
arbeidsmigranten.  
2e termijn 
De heer Van Voorst merkt op dat de ChristenUnie in het vervolg langs zal komen met 
vragen. Hij wijst erop dat hij niet alleen vragen heeft gesteld, maar dat de ChristenUnie een 
vrijpellen van het stuk constateerde. De fractie krijgt graag na een of twee jaar een evaluatie 
van het verloop van het nu vastgestelde beleid. 
De heer Vermast denkt dat hij de wethouder niet helemaal goed begrijpt. Als het zo is dat de 
VvE’s het zelf kunnen reguleren en de huizen in het oude centrum al voor 90% worden 
bewoond door studenten, waarom wil het college het huisvesten van studenten dan nog 
onbeperkt vrijlaten? Aan de bestaande huizen kan de raad niets doen, daarover is de 
wethouder duidelijk. In alle andere gevallen kan een VvE het reguleren. Waarom dan voor 
dat laatste stukje nog de mogelijkheid openhouden dat studenten volstrekt onbeperkt 
gehuisvest kunnen worden? Hij ziet het voordeel daar niet van. Dat kan in de toekomst 
ongewenste situaties in de hand werken. 
De heer Lap gaat in op het amendement van GroenLinks. Het CDA vindt de antwoorden van 
de wethouder duidelijk. Een VvE heeft mogelijkheden om de rust te behouden. Andere 
bewoners, zoals in De Morinel, hebben die mogelijkheid niet. Het centrum schijnt een 
bijzondere aantrekkingskracht op studenten te hebben. Het CDA wil er niet in meegaan het 
centrum volledig op slot te zetten voor studenten en stemt niet in met het amendement. 
De heer Vermast reageert dat hij bezwaar maakt tegen de woorden “volledig op slot zetten”. 
GroenLinks wil de beleidslijn die geldt voor alle andere wijken ook op het centrum loslaten. 
Hij kan zich niet voorstellen dat de rechten van mensen in wijken anders zijn dan die van 
mensen die in het centrum wonen. Voor hen is het even vervelend als er een overlastgevend 
studentenhuis zit dan voor iemand die in Dronten-west woont. Of is dat niet zo? 
De heer Lap antwoordt dat overlast vervelend is waar je ook woont. Overlast is niet te 
meten. Er schijnt niet bekend te zijn dat er overlast is in het centrum. Aan Het Ruim waar 
veel studenten wonen, lijkt dat geen probleem te zijn. In andere steden, zoals Groningen, is 
ook te zien dat er onderscheid wordt gemaakt tussen wonen in het centrum en daarbuiten. 
Groningen kent een 15%-regeling, maar het centrum is daarvan gevrijwaard. Het CDA is van 
mening dat het legitiem is in het centrum, dat om meerdere redenen aantrekkelijk is voor 
studenten, de studentenhuisvesting te handhaven zoals voorgesteld wordt. De fractie gaat 
niet mee met het amendement.  
De heer Rosing merkt op dat het centrum een heel andere wijk is. De woningdichtheid is 
daar een stuk groter dan in de overige wijken die het betreft. De VVD kan zich voorstellen 
dat in het centrum de norm van 100 meter wordt losgelaten. Zelfregulering kan ook in de 
overige delen van het centrum door de VvE’s. Het is een optie die goed bekend zal zijn bij de 
VvE’s. Als men daar geen gebruik van maakt, is dat de eigen verantwoordelijkheid.  
De VVD vindt dat er nu een goed beleidsstuk ligt. De fractie gaat niet mee met het 
amendement van GroenLinks. 
De heer Den Boer geeft aan dat de SP het voorstel van het college steunt en niet meegaat 
met het amendement. 
Mevrouw Stoop stelt dat de wethouder de PvdA overtuigd heeft. Tijdens de excursie van 
VNG Flevoland bij de CAH is het vraagstuk van het tekort aan studentenhuisvesting ook 
aangekaart. De fractie voelt er wel wat voor uitbreiding daarvan in het centrumgebied 
mogelijk te maken. De PvdA gaat akkoord met het voorstel en steunt het amendement niet. 
De heer Ammerlaan brengt in dat Leefbaar Dronten in de commissie al heeft gezegd dat ze 
akkoord is met het voorstel. De fractie gaat niet mee met het amendement. 
De heer Vermast geeft aan dat GroenLinks een stemverklaring wil afleggen.  
Ongewenste situaties in de toekomst voorkomen, moet het uitgangspunt van goed beleid 
zijn. Dat voor het centrum de deur wagenwijd wordt opengezet om onbeperkt studenten te 
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huisvesten voldoet volgens GroenLinks dus niet aan het uitgangspunt voor goed beleid. 
Daarom zal de fractie dit voorstel niet steunen. 
De voorzitter brengt het amendement in stemming. Voor zijn de fracties GroenLinks en 
ChristenUnie. De fracties CDA, VVD, Leefbaar Dronten, SP, PvdA en D66 zijn tegen. 
Daarmee is het amendement verworpen. 
De voorzitter brengt het voorstel in stemming. Tegen zijn de fracties ChristenUnie en 
GroenLinks. De fracties CDA, VVD, Leefbaar Dronten, SP, PvdA en D66 stemmen in met het 
voorstel. 
 
2c. Programmabegroting 2015 
(de amendementen en moties zijn uitgereikt op de tafels) 
De heer Rosing merkt op dat de gemeenteraad op 22 oktober 2014 de vertaling van de 
septembercirculaire naar de meerjarenbegroting van Dronten heeft ontvangen. De door het 
college ingezette koers is de juiste geweest, gezien de uitkomst van de meerjarenbegroting 
zoals die er nu uitziet. De jaren 2015, 2016 en 2017 laten nu een positief begrotingsresultaat 
zien. Gezien de opgave waarvoor raad en college de afgelopen jaren stonden, het 
wegwerken van de grote tekorten die ontstaan zijn door de crisis, is dat een prachtig 
resultaat. Een sluitende meerjarenbegroting zonder lastenverzwaring voor de burgers van 
Dronten vindt de VVD een geweldig resultaat van dit college, met een ervaren VVD-
wethouder die al vijf jaar de post financiën beheert.  
Zoals gezegd, de jaren 2015, 2016 en 2017 laten een positief begrotingsresultaat zien. Naar 
de mening van de VVD heeft het college de kaders, zoals de gemeenteraad die heeft 
vastgesteld in de kadernota, op een juiste manier vertaald naar de begroting. De VVD is erg 
tevreden met het solide financiële beheer van dit college. Samen met de coalitiepartners 
CDA en Leefbaar Dronten, en naar de VVD hoopt, ook de overige raadsfracties, zet de raad 
de nu uitgezette koers de komende jaren voort. De VVD kijkt daarom uit naar het 
collegeprogramma waarin de koers die het college wil varen verder zal worden 
geconcretiseerd.  
De VVD wil nog enkele onderdelen van de begroting in de raadsvergadering aan de orde 
stellen omdat die naar de mening van de fractie extra aandacht behoeven.  
Allereerst wil de VVD aandacht vragen voor de multifunctionele gebieden in Swifterbant en 
Biddinghuizen. De verdere ontwikkeling van deze multifunctionele gebieden is voor de 
leefbaarheid van deze twee kernen van groot belang. Het moeten aantrekkelijke plaatsen 
blijven voor ondernemingen en burgers om zich te vestigen. Daar dragen die multifunctionele 
gebieden veel aan bij. Er bereiken de VVD signalen uit de gemeenschap dat de 
doorontwikkeling van het MFG Biddinghuizen vertraging zou kunnen oplopen. Kan het 
college daarover duidelijkheid verschaffen? 
Vervolgens vraagt de VVD aandacht voor het centrumplan. De fractie is blij met de keuze 
voor bureau Khandekar om ideeën uit te werken voor de inrichting van het plein De Rede en 
de rest van het centrumplan. Bureau Khandekar heeft bij de uitwerking van de ideeën voor 
het Hanzekwartier laten zien dat ze over de nodige creativiteit en realiteitszin beschikt om 
met goede voorstellen te komen voor moeilijke projecten. De VVD heeft er vertrouwen in dat 
bureau Khandekar de raad op een positieve manier zal verrassen met ideeën voor de 
inrichting van het plein en de fractie wil dan ook dat het geld dat gereserveerd is voor het 
centrumplan daarvoor beschikbaar blijft. 
Als derde onderwerp noemt de heer Rosing het project Van Eiland naar Wijland. Wethouder 
Engelvaart heeft dit project met het nodige enthousiasme neergezet in de commissie en de 
bedragen die zijn gereserveerd voor de uitwerking van dit project verdedigd. De VVD ziet, 
evenals de wethouder, grote kansen voor dit gebied. Een blijvende aandacht vanuit de 
scholen, de ondernemers, de gemeente en ook de maatschappij, de mensen in Dronten, is 
daarbij volgens de VVD randvoorwaardelijk om van het project een blijvend succes en 
wellicht een toekomstige parel voor onze lokale economie te maken.  
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Ook de economische ontwikkeling van Dronten wil de VVD nog aansnijden als punt waaraan 
de raad extra aandacht moet blijven geven. De raad heeft recentelijk de grondprijzen voor 
industriegrond verlaagd en verschillende raadsfracties hebben tijdens de behandeling van 
dat onderwerp betoogd dat het verlagen van de grondprijs alleen onvoldoende is om 
bedrijven naar Dronten te lokken. Daar is meer voor nodig, er moet een integrale aanpak van 
maatregelen zijn om nieuwe bedrijven naar Dronten te halen en bestaande bedrijven hier te 
laten blijven. De VVD is benieuwd of de raad in dit kader op korte termijn nog initiatieven kan 
verwachten van het college. In ieder geval zal een goede infrastructuur daarvan een 
onderdeel zijn. Als de VVD spreekt over een goede infrastructuur, dan betekent dit dat 
uitzonderlijk vervoer gebruik moet kunnen blijven maken van de rotondes in de nieuw aan te 
leggen passage. Door middel van een motie vraagt de VVD het college de provincie, onder 
wier verantwoordelijkheid de Passage wordt gerealiseerd, hierop te attenderen.  
 

Motie 5, ingediend door VVD, ChristenUnie, CDA en Leefbaar Dronten. 
“De raad van de gemeente Dronten bijeen op 6 november 2014, 
gelezen het voorstel van het college van 16 september 2014 (No B14.001360) Inzake de 
programmabegroting 2015; 
overwegende dat: 
• de gemeente Dronten mede de Passage Dronten N23 voorfinanciert; 
• de infrastructuur van dit gedeelte in de N23 ( van Alkmaar tot Zwolle) belangrijk is voor de 

verdere ontwikkeling van de bedrijventerreinen in de kernen van onze gemeente en in het 
bijzonder de Poort van Dronten; 

• de voorbereiding van de aanleg van de Passage Dronten N23 in een belangrijke planfase 
is; 

• op de informatieavond van de provincie Flevoland op 22 oktober 2014 blijkt dat bij de 
aanleg van de rotondes in de  passage  geen rekening is gehouden met uitzonderlijk 
vervoer van  minimaal dertig meter; 

• dit voor specifieke bedrijven in de gemeente Dronten van groot belang is; 
VERZOEKT HET COLLEGE: 
de provincie Flevoland te attenderen dat bij de aanleg van de rotondes in de Passage 
Dronten men rekening houdt met uitzonderlijk vervoer zoals in de overwegingen benoemd 
zijn.” 
 

Tot slot wil de VVD de transities noemen als bijzonder punt van aandacht. Dat lijkt eigenlijk 
overbodig, want het college en de ambtelijke organisatie hebben tot nu toe een geweldige 
klus geklaard om de organisatie klaar te maken voor de nieuwe taken van de gemeente. Het 
sociale domein neemt vanaf 2015 binnen de begroting van Dronten een aanzienlijk stuk voor 
zijn rekening van de totale begroting. Een goede control op dit domein is voor de gemeente 
van groot belang. De VVD verwacht dat het solide begrotingsbeleid, zoals dat de afgelopen 
jaren werd gevoerd, ook na 1 januari 2015 wordt voortgezet. Het sociale domein zal dan niet 
alleen voor wat betreft de uitvoering van het sociale beleid belangrijk zijn voor de gemeente 
Dronten, maar ook voor wat betreft de interne beheersing. De VVD wenst het college en het 
ambtelijke apparaat veel succes met de uitvoering van alle taken zoals die voortvloeien uit 
de voorliggende begroting. 
De heer Den Boer merkt op dat je feitelijk snel klaar zou kunnen zijn met deze 
programmabegroting. In de kadernota zijn de lijnen uitgezet en met in totaal nog drie- à 
viermaal een tussentijdse discussie over de twee financiële tussenrapportages is het meeste 
wel gezegd. Natuurlijk worden er weer gaten in deze programmabegroting geschoten, dan 
wel gerepareerd, met de septembercirculaire en de hoogte van de OZB, maar dat is en blijft 
binnen de marge van het redelijke. 
“We hebben wel te maken met een traditie rond de formele begrotingsdebatten en dat is dan 
tevens de gelegenheid om nog wat punten in te brengen. Dat is wat de SP betreft beslist niet 
gericht op het verkrijgen van een meerderheid, dus op politieke macht, maar meer op 
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bewustmaking van de bevolking met betrekking tot omstreden punten. Als daar dan toch een 
besluit uit voortkomt, is dat omdat andere politieke partijen ons iets gunnen. Daar kan om 
gelachen worden, maar dan wordt de bevolking van Dronten tevens iets gegund.  
Deze begroting op zich ziet er gedegen uit, sterker nog te gedegen. Nou is dat de wethouder 
van financiën niet aan te rekenen. Sterker nog dat is een compliment waard. Maar is dat wat 
wij moeten nastreven? 
Op blz. 15 van de Programmabegroting 2015 staat een intrigerend zinnetje, nota bene onder 
het kopje Totaal vrij besteedbaar: “In vergelijking met vorig jaar (€ 8.096.000) kunnen wij 
constateren dat de vermogenspositie van de gemeente is toegenomen. Uitgangspunt van 
het college is om de vermogenspositie te versterken, gezien de huidige tijd is dit niet altijd 
haalbaar.” Dit zinnetje zou ik willen gebruiken als illustratie van ons denken over Dronten en 
haar politieke doelstellingen.  
Over deze programmabegroting. Allereerst rijst de vraag of het wel het uitgangspunt van het 
college moet zijn om de vermogenspositie te versterken. Zou je niet moeten redeneren dat, 
in tijden van crisis, je juist het geld moet laten rollen. Dat is toch wat ons kabinet de bevolking 
wil laten geloven. Gewoon uitgeven, dit wel zeer verantwoord, maar juist met het oog op 
investeringen, armoedebestrijding, koopkrachtplaatjes, enz. enz. Dat zou de economie zeer 
ten goede komen. 
Nou staat er achteraan het zinnetje ook nog: “gezien de huidige tijd is dit niet altijd haalbaar.” 
Dat is opmerkelijk, want we hadden zojuist gelezen dat het vrij besteedbare vermogen met 
€ 1.184.652 is toegenomen. Maar laten we het erop houden dat het college zichzelf een 
complimentje wil geven met betrekking tot dit resultaat. 
Zo hebben wij bedacht dat het nu juist een goede zaak zou zijn wat geld terug te geven aan 
de burgers. Aan alle burgers. Dit zou uitstekend kunnen via het schrappen van de 
precarioheffing. Dat krijgen alle inwoners van Dronten € 15,00 terug. Dat is een leuk gebaar 
en een symbool voor het keren van het tij. Na jarenlang te hebben moeten aanhoren dat het 
slecht gaat in Nederland, en dus ook in Dronten, doorbreken wij dan de negatieve spiraal. 
Dat komt zeker goed over nu we ook nog eens landelijk met een forse belastingnaheffing 
worden geconfronteerd. Dan hoor ik de wethouder van financiën roepen: Maar dat slaat een 
gat in de begroting van € 600.000 per jaar structureel. Hoe gaat de SP dat oplossen? 
Allereerst daarover: het is maar een beperkte structurele last. Een die na zeven jaar in ieder 
geval ophoudt. De precarioheffing, zo hebben wij ons laten informeren, mag slecht voor tien 
jaar worden opgelegd. Dus er resteren nog zeven jaren. Dan praten we over een gat van 
€ 4,2 miljoen. Dat is met onze vermogenspositie, die ook dit jaar weer versterkt is, makkelijk 
op te vangen. Bijvoorbeeld door de Nuonreserves vrij aanwendbaar van € 9.280.652. Ook de 
Algemene reserve vrij aanwendbaar, die dit jaar met € 2,7 miljoen boven de door ons zelf 
gestelde norm is gekomen, zou daarin een deeltje kunnen bijdragen. Dan praten we over 
totaal meer dan € 18 miljoen van beide reserves. (vrij besteedbaar). Dan krijgen de burgers 
na de financieel zwarte jaren eindelijk weer eens een lichtpuntje te zien. Dit zou gewoon 
raadsbreed gedragen kunnen worden, want het is liberaal, christelijk, humanistisch en 
socialistisch. Vandaar dat de SP een amendement met betrekking tot de precarioheffing wil 
indienen. 
 

Amendement A1, ingediend door de SP 
“De raad van de gemeente Dronten, in vergadering bijeen op 6 november 2014. 
In november 2011 heeft de gemeenteraad besloten tot de invoering van precariobelasting op 
kabels en leidingen in de gemeentegrond van Dronten. Dat wordt jaarlijks opnieuw gedaan. 
(zie blz. 71 van de programmabegroting 2015).  
 

Overwegende dat: 
- nu blijkt dat de stand van de algemene reserve vrij aanwendbaar met ruim € 2,7 miljoen is 

toegenomen boven de aan ons zelf gestelde norm; 
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- nu blijkt dat de algemene reserve NUON vrij aanwendbaar met een kleine € 1,2 miljoen is 
toegenomen; 

- de stand van beide eerder genoemde reserves de € 18 miljoen overschrijdt en inclusief de 
bestemmingsreserves er een weerstandcapaciteit is van meer dan € 30 miljoen; 

- het financieringsoverschot € 11.495.000,- bedraagt; 
- de gronden om de precarioheffing op te leggen (2011) nu niet langer steekhoudend zijn. 

Zelfs in crisistijd redt Dronten het ook zonder precariobelasting;  
- reden dat dit nog niet werd ingediend tijdens de behandeling van de kadernota in juli 2014 

was gelegen in het feit dat de cijfers van de meicirculaire nog niet voldoende waren 
uitgewerkt en derhalve een rampenscenario voor Dronten tot de mogelijkheden behoorde; 

BESLUIT: 
tot de volgende wijziging ten opzichte van het collegevoorstel:  
- de precariobelasting af te schaffen.”  
 

Zijn er nog twijfelaars onder u? Lees dan de laatste bladzijden van de programmabegroting 
2015 (blz. 137 en 138) nog eens rustig door. Ook de septembercirculaire geeft voor de 
toekomst weer wat licht. 
Verder willen wij als SP wijzen op de enorme kapitaalsomschakeling met betrekking tot de 
transities van rijks- naar gemeentelijke taken. Daar hebben wij raadsbreed goede posities 
over ingenomen en wij zullen dit positief kritisch blijven volgen en weer aanvullen indien 
nodig. 
Het schijnt weer beter te gaan met Nederland, met de economie. We zijn nu het vierde rijkste 
land ter wereld en dulden slecht drie landen boven ons. Waar de SP zich het meest zorgen 
over maakt is dat de armoede niet gestopt wordt. Het is maar zeer de vraag of er straks een 
adequate opvang is voor deze armen (denkt ook aan de aandacht deze week van de ster-
econoom Thomas Piketty, in de wandelgangen “pik ’t niet’ genoemd).  
Gelukkig blijft deze raad af van alle vormen van bijzondere bijstand. En wat de SP betreft 
mag de extra uitkering met betrekking tot armoedebestrijding van € 105.000 ook extra 
ingezet worden in de armoedebestrijding. Met een reservepositie van meer dan € 18 miljoen 
is dat ook gewoon mogelijk. 
De SP heeft begrepen dat de onderhandelingen met de Voedselbank tot goede resultaten 
hebben geleid. Dat is goed, want het zou onverkoopbaar zijn als deze rijke gemeente zich 
hier zou blameren. Wij hopen dat de gemeente hierin, indien gevraagd, ook bijdraagt in 
financiële zin. 
Meer reuring op het Redeplein is voor de SP onlosmakelijk verbonden met het CKV. Dus 
daarin investeren zal de aantrekkelijkheid van de gemeente vergroten. Niet het opfleuren van 
het beton. Wij hopen dat er raadsbreed nog een poging gedaan wordt om hier nog meer 
financiële armslag te verlenen. De eerste geluiden in die richting hebben de pers al gehaald. 
Dit waren de punten van de SP en nu rest de fractie u en ons allen een goed nieuw 
begrotingsjaar toe te wensen.” 
Mevrouw Stoop geeft aan dat nu programmabegroting van 2015 voorligt, de financiële 
vertaling van de kadernota.  
“In de kadernota heeft de raad besluiten genomen over de bezuinigingen die in deze 
begroting zijn verwerkt. Maar de raad heeft ook een aantal bezuinigingen niet willen 
doorvoeren om de lastendruk van onze inwoners niet verder te vergroten. Zoals de 
minimaregelingen en de verhoging van de OZB. En we kunnen constateren dat ons dat ook 
gelukt is. Of toch niet helemaal? Want de PvdA leest ook dat door de aanscherping van het 
rijksbeleid op het gebied van kwijtschelding, de zogenaamde minima het steeds meer in hun 
portemonnee voelen. De PvdA heeft daarover schriftelijke vragen gesteld en kennelijk is hier 
sprake van ruis op de lijn, want ze kreeg geen antwoord op haar vragen. De PvdA vroeg: 
Wat is de aanscherping van dat rijksbeleid? Wat betekent dat voor de zogenaamde minima? 
Hoeveel gaan zij erop achteruit? Hebben we mogelijkheden om de pijn iets te verzachten? 
Welke instrumenten zouden we daarvoor kunnen inzetten? 
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Hoe concreet moet ik het maken? Het illustreert wel waarom de PvdA elke keer weer 

benadrukt dat we vaart moeten maken met ons minima- en armoedebeleid. De PvdA wil een 

duidelijke samenhang zichtbaar maken. Dat als wij of het Rijk ergens aan de knoppen 

draaien, dat nadelige effecten kan hebben voor de kwetsbare groepen. Wordt het risico op 

schuldenproblematiek daardoor groter en zouden we preventieve maatregelen kunnen 

nemen? Het college schrijft zelf dat de zogenaamde minima het steeds meer in hun 

portemonnee gaan voelen. Dan moeten alle alarmbellen toch gaan rinkelen.  

In de commissievergadering heb ik aandacht gevraagd om het rekenkamerrapport over 

armoede op de agenda te krijgen en daar is heel daadkrachtig op gereageerd. De PvdA is 

dan ook zeer verheugd dat we op 20 november 2014 een armoedeconferentie organiseren 

om met belangrijke partners uit onze gemeente in gesprek te raken over dit belangrijke 

thema als voorbereiding op de nota armoedebeleid. In het eerste kwartaal van 2015 zal de 

raad het armoedebeleid vaststellen en dan zullen onze vragen zeker opnieuw aan de orde 

komen. 

Ik ben mijn verhaal begonnen met een aantal bezuinigingen die de raad niet heeft willen 

doorvoeren. Tegelijkertijd hebben we ook structureel extra geld geïnvesteerd. Dan heb ik het 

over het aantal fte wethouders. Het voorstel van het college was te bezuinigen van 3,8 fte 

naar 3 fte. De raad heeft echter besloten het aantal fte uit te breiden naar 4. Ook daarmee 

heeft de PvdA ingestemd, omdat ze de extra werkdruk door de transities erkent. Maar voor 

die extra 0.2 fte, of 1.0 fte het is maar hoe je het bekijkt, verwachten we wel wat terug en 

daar hebben we nog niet veel van gezien. Sterker nog, we hebben nu 4 fulltime wethouders 

en de zaken zijn nog niet op orde. Een paar voorbeelden:  

 Er is nog steeds geen collegeprogramma en het is al november. 2014 is al bijna voorbij.  

 Er geen tijd voor armoedebeleid. Dat wordt beloofd in het eerste kwartaal 2015, maar de 

Pv A vraagt er al een paar maanden om. 

 Het college heeft in de kadernota ruim € 1 miljoen gevraagd voor nieuw beleid voor 

economische zaken. Op dat moment lag er nog geen financiële onderbouwing. We zijn nu 

ruim vier maanden verder en de onderbouwing van de Sociaal Economische Agenda, het 

Actieplan Centrum Dronten en Van Eiland naar Wijland werd ons middels brieven 

nagezonden.  

Nazendingen, correcties, we worden ermee overspoeld. De kwaliteit laat echt te wensen 

over. Als reden wordt dan opgevoerd dat het zo druk is. Dat begrijpen wij. Daarom zit u daar 

met 4 fte wethouders. Daarom hebben we in het college geïnvesteerd, maar we willen nu wel 

wat terugzien! 

In de commissie heeft de PvdA uitgebreid stilgestaan bij het Actieplan Centrumgebied 
Dronten. De PvdA heeft de wethouder gevraagd waarom hij € 125.000 meer nodig heeft voor 
herinrichting van het Redeplein. Hij wist het niet. Het CDA doet daar kennelijk niet zo moeilijk 
om, want we hoorden de heer Zomerman zeggen: “We hebben gewoon 5 ton afgesproken 
en begrijpen eigenlijk niet zo goed wat dan buiten de kaders is?” Tja, als we het zo bekijken 
dan kunnen we het helemaal simpel houden. Hier, alstublieft. Hier hebt u 100 miljoen, doe 
ermee wat u wilt! Dat is natuurlijk flauwekul. We spreken met elkaar af wat we voor die 100 
miljoen willen doen. En voor wat betreft het Actieplan Centrumgebied Dronten hebben we 
€ 500.000 afgesproken om: 1. WiFi te realiseren, 2. Een ondernemersfonds op te richten, 
3. Het Redeplein her in te richten en 4. Locatie Steenbergen aan te pakken. 
Dat is het kader dat wij hebben afgesproken in de kadernota en dat zien we helaas niet terug 

in de begroting. Zonder pardon wijkt het college van de vastgestelde kaders af en de raad 

slikt het voor zoete koek. Om die reden zal de PvdA samen met GroenLinks een motie 

indienen.  

Inhoudelijk zal ik verder niet ingaan op het centrumplan. Wel willen wij alvast aangeven dat 

de PvdA geluiden bereiken van ondernemers die kritiek uiten op de reclamebelasting. Wij 
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gaan ervan uit dat ze een luisterend oor zullen vinden bij de wethouder.  

De economie trekt heel voorzichtig aan, maar dat is niet voor iedereen direct merkbaar. Het 

aantal mensen dat in de knel raakt zal voorlopig nog blijven groeien. In onze gemeente 

hebben organisaties de handen ineengeslagen en zijn zij bezig een platform Noodhulp op te 

richten. De krachten worden gebundeld om samen van betekenis te kunnen zijn voor 

mensen in de knel. De PvdA omarmt dit initiatief en zolang wij nog in zo’n kwetsbare periode 

van herstel zitten, investeren wij liever in mensen dan in steen om een gebied tijdelijk iets 

aantrekkelijker te maken. Dat geld kunnen we veel beter gebruiken voor belangrijker zaken.  

Daarom dient de PvdA een amendement in dat beoogt het plan om wandelpaden en bankjes 

aan te leggen in het Hanzekwartier te schrappen.” 
 

Amendement A2, ingediend door de PvdA 
“De raad van de gemeente Dronten, in vergadering bijeen op 6 november 2014, 
gelezen het voorstel van het college van 16 september 2014 (No. B14.001360) inzake 
programmabegroting 2015; 
van mening dat: 

 het tijdelijke profijt van de te realiseren bankjes en het wandelpad in het Hanzekwartier, 
niet opwegen tegen een investering van € 70.000,00; 

 er gezien de tijdelijke aard van de voorzieningen geen sprake is van een duurzame 
investering; 

BESLUIT: 
de plannen voor realisatie van het wandelpad en de bankjes in het Hanzekwartier te 
schrappen uit de begroting.” 
 

De heer Hermus stelt dat met de tafeltjesavond en de behandeling in de vergadering van de 
raadscommissie er wat Leefbaar Dronten betreft voldoende toelichting is gegeven op de 
begroting voor het volgend jaar en verder daarna. Wat de fractie betreft is dit een heel goede 
werkwijze. Eerst in informele setting de zaken bespreken, in de commissievergadering een 
nadere toelichting vragen en de politieke beschouwingen in de raadsvergadering. 
“Leefbaar Dronten constateert dan dat we de 100 miljoen gaan overschrijden in deze 
begroting. Dat komt natuurlijk door de nieuwe wetgeving die per 1 januari 2015 in werking zal 
treden en wat we de transities zijn gaan noemen. Dat is een treffende verwoording. De 
transities van de landelijke verantwoordelijkheid voor het sociale domein naar meer 
gemeentelijke verantwoordelijkheid, maar dan wel met minder financiële middelen. We 
weten allemaal welke enorme uitdaging dat is geweest, maar Leefbaar Dronten heeft het 
volste vertrouwen dat de gemeente Dronten daar goed op voorbereid is, dankzij de inzet van 
de medewerkers en het college. Ook de raad heeft daarin zijn steentje mogen bijdragen. 
Wat we jammer, maar ook logisch vinden, is dat in de media elke dag droevige reportages te 
zien zijn van mensen en instellingen die erg bang zijn voor de gevolgen van de invoering van 
het nieuwe systeem. Kennelijk is niet iedereen ervan overtuigd dat de gemeentes in staat 
zullen zijn om de zorg in dezelfde kwaliteit en kwantiteit te organiseren. Dat mensen die in 
grote mate afhankelijk zijn van de zorg bang zijn en er angstig van worden, is heel 
begrijpelijk. Het is een nieuw concept, het is in onze gemeente ook heel goed voorbereid 
denken we, maar ook wij zullen er rekening mee moeten houden dat de praktijk wel eens wat 
weerbarstiger kan zijn dan we tevoren hebben bedacht. Leefbaar Dronten is ervan overtuigd 
dat we met elkaar heel goed in staat zijn om de komende jaren te groeien naar een situatie 
van een goed werkend en stabiel zorgsysteem. 
Die stabiliteit is ook heel hard nodig. De mensen moeten het vertrouwen krijgen dat de 
nieuwe wetgeving uiteindelijk het perspectief heeft om 'volhoudbaar' te zijn, en niet opnieuw 
op de kop gaat door bijvoorbeeld nieuwe politieke verhoudingen in Den Haag. Leefbaar 
Dronten hecht zeer aan een langere periode van stabiliteit in de zorgsector. Iedereen is daar 
heel erg aan toe. 
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Leefbaar Dronten heeft zich in de discussies in de afgelopen periode bezorgd getoond over 
de economische ontwikkeling van Dronten, vanwege het aspect van de concurrentie tussen 
buurgemeenten om de ondernemers te interesseren voor die gemeenten. Gelukkig heeft de 
raad de draad opgepakt die de wethouder op verzoek van Leefbaar Dronten aangereikt 
heeft, namelijk om daarover in gezamenlijkheid eens te discussiëren om met elkaar tot 
ideeën en oplossingsrichtingen te komen. De kernvraag zal wat ons betreft zijn: hoe maken 
we van de verschillende beleidsterreinen op het gebied van de economische ontwikkeling 
één rode draad die naar één helder punt aan de horizon leidt en die voor alle geledingen in 
de organisatie duidelijk te zien is. Voor Leefbaar Dronten blijft een heel belangrijk 
uitgangspunt, dat alleen met een voldoende economische dynamiek onze gemeente een 
goede toekomst heeft. 
Op het moment dat we dit uitspreken, zijn de groeicijfers van de landen van de Europese 
Unie bekend geworden. En die vallen simpelweg gezegd niet mee. De groeiprognoses zijn 
alweer naar beneden bijgesteld. De crisis is kennelijk nog persistenter dan we in eerdere  
– ook al niet optimistische verwachtingen – hebben gehad. Hoe kan het nu dat de eurozone 
zo achterblijft ten opzichte van bijvoorbeeld de Amerikaanse economie? Wat is het 
mechanisme daarachter? Dat zijn vragen die ik me stel als ik zulke berichtgeving hoor. Die 
vragen kunnen wel een leuke discussie opleveren over het verschil tussen het Rijnlandmodel 
zoals dat breed in Europa wordt omarmd en het Angelsaksische samenlevingsmodel dat we 
in Amerika en in Engeland kennen. De conclusie van Leefbaar Dronten is dat wij consequent 
voor een duurzame begroting moeten kiezen. 
Voor Leefbaar Dronten is het ook erg belangrijk om, waar steeds meer gesproken wordt over 
de noodzaak tot samenwerking met andere gemeenten en instellingen, op korte termijn goed 
te kijken naar de al bestaande gemeenschappelijke regelingen en samenwerkingen. 
Leefbaar Dronten heeft in haar verkiezingsprogramma staan dat Dronten heel graag een 
regiegemeente wil zijn, omdat doelmatigheid en kostenbesparing heel belangrijk zijn. Maar 
ook in het coalitieakkoord wordt uitdrukkelijk gesteld dat regie zowel financieel als inhoudelijk 
iets moet opleveren. De vraag is echter of de gemeenteraad daar wel voldoende zicht op 
heeft en Leefbaar Dronten vindt het noodzakelijk daaraan de komende tijd meer aandacht te 
besteden. 
Ondanks al die zorgen zijn er gelukkig ook heel wat positieve zaken te melden. De 
verkoopstatistieken van woningen is in Flevoland opvallend goed ten opzichte van landelijke 
cijfers, zo bleek uit de berichtgeving over de ontwikkelingen in de woningmarkt. Dat dat ook 
in onze gemeente voelbaar begint te worden, moge blijken uit het feit dat de inschrijving voor 
nieuwe, goedkope koopwoningen in Biddinghuizen zeer succesvol is geweest. Zo kan het 
zijn dat niches steeds belangrijker gaan worden, niet de massa, dat de onderscheiding 
aantrekkelijk kan zijn. 
De Passage wordt gerealiseerd. Een passende naam omdat door deze versnelde aanleg het 
doorgaande verkeer van Lelystad (N307) naar Kampen en Zwolle beter kan doorstromen. De 
schop gaat in 2016 in de grond, zo mogen we lezen in een circulaire, en eind 2016 zou deze 
Passage werkelijkheid moeten zijn. Weer een stap vooruit in de ontwikkeling van Dronten. 
Al met al is Leefbaar Dronten, ondanks de zorgen die er op dit moment nog zijn en naar de 
omstandigheden, tevreden over deze begroting voor 2015 en verder. We moeten scherp op 
de uitgaven zijn, maar tegelijkertijd moeten we ons ook realiseren dat dat ook weer kansen 
en uitdagingen biedt. 
De heer Vermast merkt op dat wethouder Van Amerongen dit voorjaar nogal op zijn teentjes 
getrapt leek toen hij namens GroenLinks de kadernota typeerde als de 'kladbegroting'. De 
wethouder verstond dit als een onderschatting van de geleverde arbeid door de organisatie, 
terwijl het natuurlijk gewoon het benoemen is van wat met de kadernota wordt bedoeld: het 
in potlood een richting geven voor de uitwerking van de begroting. 
“Dat onze medewerkers hard werken en met veel bezieling en inzet hun werk doen, staat 
voor GroenLinks buiten kijf. Juist dat steeds maar weer benadrukken, doet vermoeden dat 
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het om iets bijzonders zou gaan, terwijl we toch mogen verwachten dat ze hun werk naar 
beste kunnen verrichten. GroenLinks twijfelt daar niet aan. 
GroenLinks heeft sterk de behoefte terug te gaan naar de kern van de financiële cyclus: 
kaderstelling in het voorjaar en besluitvorming in het najaar. In de twee jaar dat ik nu als 
fractievoorzitter dit soort debatten voer, ervaar ik bij moeilijke besluiten steeds meer een 
bizarre cirkelredenering vanuit het college. Als het pijn doet bij de kadernota is het argument 
van het college: “U besluit pas bij de begroting.” En als er dan tegenspel komt bij de 
begroting, klinkt er steevast een bijna verontwaardigd: “Ja, maar hiertoe heeft u zelf besloten 
bij de kadernota, wat wilt u nu?” Deze werkwijze lijkt er niet op gericht de financiële cyclus 
voor de raad én voor de samenleving transparant en controleerbaar te maken. Wanneer 
welk besluit nu valt, is daarmee onduidelijk en ondefinieerbaar geworden. Belanghebbenden 
hebben soms ook geen idee waar ze aan toe zijn. Het zou GroenLinks een lief ding waard 
zijn als raad de hele cyclus nog eens tegen het licht te houden, dan niet met financieel 
specialisten, maar gewoon op begrijpelijkheid en transparantie voor de geïnteresseerde 
inwoner en belanghebbende. 
Dan over de bezuinigingen. Vanavond bespreken we de begroting 2015. Over de begroting 
2016 spreken we het komende voorjaar eerst kaderstellend en besluiten we definitief in het 
najaar. Daarop nu al een voorschot nemen door virtueel in de begroting 2015 al 
bezuinigingen in te boeken, zoals de € 50.000 voor het CKV in 2016 en verder, is dan ook 
merkwaardig. Het financieel beeld van de gemeente verschilt per halfjaar dermate dat er 
over 2016 niets zinnigs te zeggen valt.  
In de beantwoording op schriftelijke vragen van GroenLinks welke bezuinigingsopgave er nu 
in deze begroting zit, komt het college niet verder dan een warrig en wazig verhaal onder 
verwijzing naar besluiten die bij de kadernota zijn genomen. Waarbij de conclusie is dat het 
lastig is - of zoiets. Maar een concreet bedrag van wat er nu te veel zou uitgaan bij 
ongewijzigd beleid ten opzichte wat er binnenkomt (de bezuinigingsopgave voor 2015 dus) 
kan het college niet geven. Laten we onszelf dan beperken tot wat we vanavond moeten 
doen: het vaststellen van de begroting 2015 en niet alvast besluiten over 2016 en verder. Dat 
doen we pas als het dan aan de orde is. Hiertoe dient GroenLinks, samen met D66, een 
amendement in. 
 

Amendement A3, ingediend door GroenLinks en D66 
“De raad van de gemeente Dronten, in vergadering bijeen op 6 november 2014, 
gelezen het voorstel van het college om de begroting 2015 vast te stellen,  
overwegende dat: 

 de reikwijdte van de begroting gaat over het jaar 2015; 

 er bezuinigingsvoorstellen in de begroting 2015 zijn opgenomen voor de jaren 2016 en 
verder, die niet noodzakelijk zijn om te komen tot een sluitende begroting voor het jaar 
2015; 

 in 2015 er een nieuwe afweging wordt gemaakt bij de kadernota en begroting over de 
financiën voor het jaar 2016;  

BESLUIT: 

 bezuinigingen die betrekking hebben op andere jaren dan 2015 uit de begroting 2015 te 
schappen.”  

 

In de kadernota en het meerjarenperspectief schets het college een beeld van forse 
bezuinigingen op met name het culturele hart van Dronten: De Meerpaal. Weliswaar niet 
voor 2015, maar wel voor 2016 en verder. Bij amendement van zojuist willen wij dat uit de 
begroting hebben. Niet alleen omdat we dan besluiten over een jaar waarover het nu niet 
gaat, ook omdat het college dit volstrekt zonder visie doet. Aan de ene kant wil het college 
de cultuureducatie op de scholen behouden, waar het aan de andere kant het 
vervolgonderwijs bij het CKV volkomen schrapt. We maken kinderen dus enthousiast voor 
iets dat ze vervolgens niet kunnen gaan doen. Dat is op z'n minst merkwaardig. GroenLinks 
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vraagt de wethouder cultuur even los te komen van zijn portefeuille financiën en met een 
integrale visie te komen op cultuuronderwijs en cultuur in den brede. Pas dan kun je een 
verstandige en weloverwogen keuze maken om al dan niet te bezuinigen. GroenLinks dient 
hierover, samen met de PvdA, een motie in. 
 

Motie 9, ingediend door GroenLinks en PvdA 
“De raad van de gemeente Dronten, in vergadering bijeen op 6 november 2014, 
behandelende de begroting 2015; 
overwegende dat:  

 bij de Kadernota 2015 in het meerjarenperspectief een forse bezuiniging op De Meerpaal 
is opgenomen; 

 in de begroting 2015 voor het jaar 2016 een bezuiniging op het CKV is opgenomen; 

 in de voorstellen de cultuureducatie op school wordt gehandhaafd, maar door forse 
bezuinigingen op het CKV het vervolgonderwijs mogelijk in gevaar komt; 

 er geen samenhangende cultuurvisie is binnen de gemeente Dronten op basis waarvan 
een afweging kan worden gemaakt; 

VERZOEKT HET COLLEGE: 

 voor de behandeling van de Kadernota 2016 met een samenhangende visie te komen op 
cultuureducatie en cultuur in den brede middels een gemeentelijke cultuurvisie. 

En gaat over tot de orde van de dag.” 
 

Dat brengt me bij de ruimtelijke plannen van dit college. Wat betreft het project Van Eiland 
naar Wijland heeft GroenLinks waardering voor de wijze waarop deze co-creatie tot stand is 
gekomen. Hoewel het nog niet heel concreet is, geeft dat voldoende vertrouwen om met de 
begrote bedragen in te stemmen. 
Anders is dat bij het Actieplan Centrum. In uw brief van 30 september beschrijft u (eerlijk, dat 
wel) dat er slechts één ding concreet is van het door u gevraagde € 0,5 miljoen: € 25.000 
voor de aanleg van gratis WiFi in het winkelhart. Maar belangrijker is dat uw brief eindelijk 
antwoord geeft op vragen waarop het college dit voorjaar het antwoord – ook na lang 
aandringen – schuldig bleef. Een korte schets. In mei 2012 dienden GroenLinks, PvdA en 
VVD een initiatiefvoorstel in voor meer reuring op De Rede. Namens het college antwoordde 
wethouder Engelvaart in 2012 dat het een 'overbodig' initiatief was, dat de plannen van het 
college zo goed als af waren. We kennen de geschiedenis. In de zomer van 2013 werd het 
centrum verkocht en moesten de gesprekken met de nieuwe eigenaar vanaf het nulpunt 
opnieuw starten. De vraag wat er in de tussentijd was gebeurd, is nu eindelijk beantwoord: 
NIETS! Behalve voor WiFi is er nog geen plan en is er niets concreets. Feitelijk zijn we nog 
net zo ver als toen het initiatiefvoorstel werd ingediend. Met terugwerkende kracht zijn de 
woorden die wethouder Engelvaart in 2012 sprak dus als volkomen onzin te beoordelen. De 
brieven met de stand van zaken zoals het college deze in mei en december 2013 naar de 
gemeenteraad stuurde waren dus feitelijk zoethoudertjes terwijl er niets gebeurde. 
Ik hoop dat het college op overtuigende wijze dat beeld wil rechtzetten en kan aantonen dat 
het beeld dat in deze brief wordt opgeroepen verkeerd geschetst is. Maar het brengt 
GroenLinks wel tot de conclusie dat er nu op voorhand geen vertrouwen is dat het wel goed 
zal komen. Daarvoor sleept deze kwestie echt te lang. Daarom een motie die uitspreekt dat 
de gevraagde € 500.000 voor het college beschikbaar komt, nadat het college met een apart 
voorstel voor het winkelhart is gekomen dat kan rekenen op een meerderheid van de raad. 
 

Motie 7, ingediend door GroenLinks 
“De raad van de gemeente Dronten, in vergadering bijeen op 6 november 2014, 
gelezen het voorstel van het college om in de begroting 2015 € 500.000 uit te geven aan een 
‘Actieplan Centrum’; 
overwegende dat: 

 er in mei 2012 al een initiatiefvoorstel voor het plein De Rede is ingediend; 
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 de gemeenteraad al sinds 2007 bij herhaling heeft verzocht om meer activiteiten op het 
plein; 

 er op dit moment behalve het aanleggen van Free WiFi geen concrete plannen zijn voor 
het in de begroting geraamde bedrag; 

 de gemeenteraad nog niet tot de uitvoering van een Actieplan Winkelhart heeft besloten; 
SPREEKT UIT:  

 dat het college over het begrote bedrag kan beschikken nadat er een uitgewerkt voorstel 
door de gemeenteraad is vastgesteld. 

En gaat over tot de orde van de dag.” 
 

Tot slot, in veel opzichten zal 2015 een turbulent jaar worden, is onze verwachting. Niet 
alleen financieel, ook sociaal. Er komt steeds meer op onze gemeente af waarop we nieuwe 
antwoorden moeten formuleren. Dat is niet alleen de taak van het college en de organisatie, 
ook wijzelf als politieke bestuur moeten daaraan een invulling geven. Voldoende uitdagingen 
om met belangstelling naar het nieuwe jaar uit te kijken, lijkt GroenLinks. We wensen het 
college veel succes bij de uitvoering.” 
De heer Bongers merkt op dat ooit in deze zaal is gezegd: “Als je niet groeit, ga je 
achteruit.” Dat klinkt logisch, maar dat is het volgens D66 niet. 
“Onze gemeente ontleent haar identiteit aan een jonge geschiedenis. Een geschiedenis die 
zijn oorsprong heeft in de pioniersgeest die het mogelijk heeft gemaakt om een watergebied 
om te vormen tot een gebied waar mensen goed kunnen leven en werken. Dit resultaat was 
alleen te bereiken door goed samen te werken en vooral te bouwen. Samen, met mensen 
die verschillen in culturele achtergrond, geloof, interesses en leeftijd. Werken, niet alleen om 
de kost te verdienen, maar ook vrijwilligerswerk en andere bezigheden die de gemeenschap 
ten nutte komen. 
Wat opbouwen betreft kunnen we stellen dat onze gemeente daar goed in geslaagd is. Zo 
goed dat wij allen niet anders gewend zijn en dat wij nog steeds uitgaan van verdere uitbouw 
en vooral groei. “Als je niet groeit, ga je achteruit”, vindt u dit nu echt logisch? 
Kijken wij nu naar de realiteit van het heden dan vindt D66 het groeidenken niet meer van 
deze tijd. De Programmabegroting 2015 is, wat D66 betreft, nog een afspiegeling van het 
oude groeidenken. Eerder is er sprake van een kanteling in de maatschappij. We gaan naar 
een zogenaamde participatiesamenleving. Hier wordt zowel van de sturende overheid als 
van de burger een geheel ander soort denken en handelen verwacht.  
Een andere ontwikkeling/kanteling van de laatste tijd is dat het toch pijnlijk duidelijk is 
geworden dat economische groei niet vanzelfsprekend is en dat het nemen van voorschotten 
op de verwachte groei een buitengewoon risicovolle zaak is. Wij denken dat wij moeten 
vaststellen dat wij in een tijd leven waarin wij ons als Drontenaren moeten afvragen of wij 
onszelf niet opnieuw moeten uitvinden. 
Voor ons ligt de Programmabegroting 2015. Wat vertelt die ons? Ik moet denken aan een 
uitspraak van Hans van Mierlo, medeoprichter van D66, die stelde: “Een begroting is net als 
een deken in de winter, als je hem naar je toe trekt, ligt de ander in de kou.” Voor D66 is dit 
een treffende uitspraak, ook voor de voorliggende begroting. Er wordt geschoven met 
budgetten, van links naar rechts of omgekeerd, van heden naar toekomst, enz. Feit blijft dat 
de “deken” niet groter wordt. Kortom, wij moeten verstandige keuzes maken en wat D66 
betreft gaan die keuzes meer om kwaliteit dan om kwantiteit, meer om bestendigen dan om 
groeien. 
Als je niet groeit, kun je intensiveren wat je hebt en dat beter voor het voetlicht brengen. Dus 
niet inbreiden maar uitbreiden. Niet verder bezuinigen op groenvoorziening, maar laten zien 
dat je een gemeente bent met groene vingers. Niet bezuinigen op het CKV, maar het CKV 
nog meer benutten in de verbinding van mensen.  
Op zich vindt D66 de Programma begroting 2015 technisch een degelijke begroting. Wel zal 
D66 de komende periode op een aantal punten scherp de vinger aan de pols houden en 
waar nodig nieuwe voorstellen indienen.  
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Waar staat in dit kader D66 voor? Uiteraard hebben de drie transities onze volledige 
aandacht. Wij zullen scherp zijn op zaken als: 
- Hoe pakken de huidig opgesteld regelingen en plannen nu echt uit in de praktijk? Vooraf 

alles regelen is één, maar doen is nog altijd twee! 
- Waar kunnen burgers terecht met hun klachten? D66 blijft voorstander van een 

ombudsman of commissie. Wij zullen de afhandeling van klachten na invoering heel 
scherp monitoren. 

- Hoe kunnen burgers de door hen gesignaleerde knelpunten aangeven? 
- Wij wensen meer aandacht voor de mantelzorgers. Het wachten is in dezen op de nota 

Mantelzorg die blijkbaar binnenkort verschijnt.  
- Wat doet de gemeente op het gebied van ruimtelijke ordening in het kader van de 

participatiesamenleving. Kunnen bijvoorbeeld aanleunwoningen gebouwd worden zodat 
kinderen makkelijker voor hun ouders kunnen zorgen? 

Kijkend naar het onderwerp economie zijn wij verbaasd over de jarenlange discussie over 
zaken die de Drontense economie betreffen. Denk bijvoorbeeld aan het Actieplan Redeplein. 
En onlangs nog de vraag wat te doen met de vermakelijkheidsbelasting. Een belasting waar 
D66 overigens faliekant tegen is. Wij gaan ervan uit dat komend jaar daadwerkelijk zaken in 
gang worden gezet. 
Het initiatief rond de windmolenparken zijn megawatts op de molen van D66. Wij vragen het 
college hier de volle energie op te blijven richten. D66 is van mening dat wij maximaal 
moeten inzetten op duurzame energie. 
D66 wil verder met open vizier de discussie aangaan over zaken als erfgrootte, open stallen 
en erfbeplanting. Volgens D66 zullen komende jaren cruciaal zijn voor de economische en 
ecologische slagkracht van ons landelijk gebied. Duurzaamheid, vooral op economisch 
terrein, heeft de toekomst. Wij zullen daar actief mee moeten omgaan.  
Dan enkele dingen over onderwijs, innovatie en cultuur. Onderwijs heeft uiteraard de volle 
aandacht van D66. Wij willen grote aandacht voor de agrarische hbo-scholen, maar ook voor 
het gespecialiseerde onderwijs. 
Innovatie heeft alles te maken met het durven inslaan van nieuwe wegen. Wij zullen hier veel 
aandacht voor hebben en vragen. 
D66 heeft onlangs in de raad gesteld dat ze een visie van het college mist op het gebied van 
cultuur. Wij ontplooien als partij al geruime tijd initiatieven, onder andere door gesprekken 
met diverse instanties op cultureel gebied, om te komen tot een breed gedragen visie. 
Cultuur is voor ons geen franje, maar levert bindende krachten in de samenleving. Met 
cultuur valt veel te winnen! 
Als je niet groeit in kwantiteit, dan moet dat ten goede komen aan kwaliteit. Zoals gesteld 
vind D66 de Programma begroting 2015 een gedegen document en kunnen wij ons er 
grosso modo in vinden. Verder kijken in de budgettaire toekomst lijkt ons, gezien de grote 
veranderingen die wij nu meemaken, niet gewenst. Wel is gewenst dat wij in staat zijn om 
gezamenlijk een meer actief en vooral een wat meer innovatief beleid te kunnen voeren. 
Hierbij zijn wij van mening dat kwaliteit of bestendigen voorrang genieten boven kwantiteit of 
groeien. Hoezo, als je niet groeit, ga je achteruit? Wij weten wel beter!  
D66 hoopt uiteraard op een goede samenwerking met de gehele raad en het college. 
 

Motie 4, ingediend door D66 en PvdA 
“De raad van de gemeente Dronten in vergadering bijeen op donderdag 6 november 2014,  
constaterende dat: 

 er per week gemiddeld 300 mensen getroffen worden door een hartstilstand; 

 in de meeste gevallen dit in of om het huis gebeurt; 

 het essentieel is om reanimatie binnen zes minuten op te starten; 

 de norm ‘aanrijdtijden’ van professionele hulpverlening 15 minuten bedraagt; 
overwegende dat: 
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 de gemeente Dronten, bedrijven en verschillende stichtingen actief op dit gebied, hebben 
geïnvesteerd in Automatische Externe Defibrillators (AED’s); 

 er verschillende stichtingen, verenigingen en vrijwilligers  binnen de gemeente reeds 
actief zijn op het gebied van reanimatie en AED gebruik; 

 binnen de participatiesamenleving verwacht mag worden dat de gemeente faciliteert in de 
mogelijkheid voor de burger om actief deel te kunnen nemen aan initiatieven, waarbij de 
burger een actieve rol neemtin de samenleving; 

VERZOEKT HET COLLEGE; 

 de mogelijkheden te onderzoeken tot aansluiting bij een SMS- alert systeem voor 
burgerhulpverleners, bij gewenste assistentie  bij reanimatie, zoals hartslag.nu; 

 te onderzoeken of er binnen de gemeente voldoende AED’s in publiek toegankelijke 
ruimtes aanwezig zijn. 

En gaat over tot de orde van de dag.” 
 

De heer Oosterveld geeft de inbreng van de ChristenUnie, met als kop: Dronten: de 
onschuld echt voorbij? 
“Voor de zomer heeft de kadernota ruimschoots de aandacht gekregen. De algemene 
beschouwingen zijn gehouden en de kadernota is aangenomen. Op naar de begroting met 
daarbij de wetenschap dat de voorgenomen kaalslag in de drie transities jeugdhulpverlening, 
de zorg en de Participatiewet is voorkomen. De begroting ligt voor, een besluit vanavond zal 
genomen worden, al dan niet geamendeerd, de algemene beschouwingen hebben we in juni 
gehad. Die hoeven we niet weer te houden of in deze situatie toch wel een bredere 
beschouwing? De ChristenUnie vindt van wel. Want daar zijn redenen voor. 
Tot heden is niet duidelijk wie binnen de coalitie de initiatiefnemer is geweest van het 
amendement ‘terugdraaien voorgenomen bezuinigingen transities’. Onder wiens regie is dit 
binnen de coalitie opgepakt of is het initiatief vanuit het college genomen? Daarbij ook de 
vraag: Wie zijn de politieke leiders van deze coalitie en van dit college? Zitten zij in het 
college of in de raad? Wie zet nu de lijnen uit? Zijn wij wel echt duaal bezig of toch nog 
steeds volgens het oude monistische systeem? Wil de raad nu echt het hoogste orgaan zijn 
en zich ook zo presenteren, dan zullen toch stappen gezet moeten worden om als fracties 
meer met elkaar het debat aan te gaan. Een uitdaging van formaat, maar wel één die vooral 
intern is gericht. 
We wachten ook nog steeds op het collegeprogramma. Vier jaar geleden hadden we deze in 
oktober al in handen. College, wanneer kunnen wij dit program nu verwachten? 
Sinds de behandeling van de kadernota is er in Dronten, maar ook ver daarbuiten, veel 
gebeurd. Eerst breed kijkend, dan vallen drie heel verschillende brandhaarden op qua aard 
en locatie. We denken ten eerste aan de uitbraak van ebola met zeer vele slachtoffers in 
Afrika met de dreiging dat het zich gaat verspreiden. De strijd in de Oekraïne en ook hier 
weer vele slachtoffers en dat geldt helaas zeker ook in het Midden-Oosten waar een strijd 
plaatsvindt die we een jaar geleden voor onmogelijk zouden hebben gehouden.  
We denken natuurlijk ook aan het schokkende incident tijdens de Meerpaaldagen. We 
denken aan de naaste familieleden, vrienden en anderen die daar nauw bij betrokken zijn, 
zoals in onze Turkse moskee in Dronten. Verdriet, boosheid, ontgoocheling, onzekerheid, 
zoekend naar onze toekomst zowel dichtbij als verder weg. Wat betekent dit voor Dronten en 
voor de bewoners in of buiten onze dorpen? Er zijn nog veel meer vragen te stellen. De 
ChristenUnie wil daar graag op een later en geschikt moment gesprekken over hebben, 
zowel binnen als buiten de gemeenteraad. In al deze onveilige en bedreigende situaties is 
het de vraag of Dronten de onschuld voorbij is en, als dat zo is, wanneer is dat dan zover 
gekomen en waardoor en nog belangrijker waar streven wij naar? Hoe kunnen veiligheid en 
welzijn bereikt worden? Hoe kunnen armoede, onveiligheid, eenzaamheid, financiële en 
morele schulden worden vereffend? 
De transities. 1 januari 2015 komt nu heel dichtbij. Nog 55 nachtjes slapen en dan zullen de 
drie en eigenlijk vier transities gezamenlijk in de wind gezet worden. De ChristenUnie is 
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zoals eerder gesteld er voorstander van dat de verantwoordelijkheden nu dichtbij zullen 
worden georganiseerd. Zorg is vooral gericht op de bezuinigingsopdracht en de risico’s die 
er altijd zijn wanneer veranderingen gerealiseerd zullen worden. Hier gaat het om mega-
veranderingen dus de risico’s zijn evenredig. Toch overheerst het vertrouwen. Er is veel 
gerealiseerd en ook tijdig. Genoegzaamheid zou dan kunnen ontstaan, maar dat is 
misschien wel de grootste bedreiging. Ook Dronten zal zich moeten opmaken om mogelijke 
missers zo snel mogelijk op te vangen. Maatwerk moet gerealiseerd worden, aansluitend bij 
de waarden en normen van de zorgvrager. Dat heeft de wethouder toegezegd, evenals de 
ruimte die gegund zal worden aan burgers die eigen initiatieven willen nemen. Staat het 
voorbereide netwerk echt klaar en worden de inwoners nu voldoende geïnformeerd? 
Nu is het de vraag hoe je als raad kunt beoordelen of iets al dan niet goed gaat. 
Terugdringen van het aantal ondertoezichtstellingen zou een indicatie kunnen zijn evenals 
bijvoorbeeld een lager aantal verstrekte rollators of trapliften. Hoe meet je nu eenzaamheid? 
Hoe kennen wij de stand van zaken ten aanzien van grote schuldenproblematiek? Kortom 
daarin zal de raad verdere instrumenten moeten gaan ontwikkelen. 
Dronten staat voor een andere belangrijke keuze: sluit Dronten nu aan bij de regio Zwolle of 
toch bij Flevoland of blijven we voor beide regio’s kiezen? Door de gewenste 
schaalvergroting zal samenwerking steeds meer noodzakelijk blijken. Daar moeten we ook 
niet voor weglopen, we moeten dat oppakken en afwegen en dan vooral op strategisch 
niveau en niet op het niveau van uitvoering. Waar voelen wij ons meer thuis? Welke 
mentaliteit spreekt ons aan? Bij welke cultuur sluiten wij beter aan? Welke sociale 
samenhang sluit het beste bij Dronten aan? Waar is de gunfactor het grootst en waar kan 
Dronten het meest profijt van krijgen? De fractie van de ChristenUnie dringt aan op haast 
want anders kiest de praktijk en dat is niet juist.  
Voorbeeld: bij welke arbeidsregio sluiten wij ons aan? Elke regio heeft de ruimte om zijn 
eigen methodiek te ontwikkelen bijvoorbeeld bij de systematiek van loonkostensubsidie. Kan 
het college over deze keuze voor een regio een voorbereidende notitie schrijven? 
Dronten stelt de groeiverwachting de laatste jaren bij. De woningbouw ligt nagenoeg stil en 
de verkoop van bedrijventerreinen laat al geen ander beeld zien. De zich verbeterende 
infrastructuur laat geen resultaten zien in de groei van het inwonertal. De helft van de 
inwoners boven de 40.000 (van 1 januari 2013) zijn wij inmiddels kwijt. Wat betekent het 
wanneer Dronten weer onder de 40.000 inwoners terechtkomt? Vragen die uitnodigen om 
verder te analyseren. 
Over infrastructuur gesproken: volgend jaar zal gestart worden met de aanleg van de 
Passage. Samen met GroenLinks en de PvdA wil de ChristenUnie aandacht vragen voor een 
zo optimaal mogelijke passage voor de fietsers ter hoogte van de Rendierweg. Dit kan nu 
beter worden meegenomen dan op een moment dat alles al is aangelegd. Daarvoor dient de 
ChristenUnie een motie in. 
 

Motie 6, ingediend door ChristenUnie, GroenLinks en PvdA 
“De gemeenteraad van Dronten in vergadering bijeen op 6 november 2014, 
gelezen het voorstel van het College van 16 september 2014 (No B14.001360) inzake 
programmabegroting 2015; 
overwegende dat: 
- volgend jaar begonnen zal worden met de Passage langs Dronten; 
- de Passage in nauwe samenwerking tussen de provincie Flevoland en de gemeente 

Dronten zal worden gerealiseerd; 
- met name de bewoners van de Rendierweg en omgeving zich zorgen maken over de 

veiligheid van fietsers om de Passage over te steken; 
- een optimale fietsoversteek gunstiger is te realiseren wanneer deze in de huidige 

planvorming wordt meegenomen; 
- het ook van belang is dit vraagstuk goed te onderzoeken zodat de uitkomst van dit 

wegingsproces helder gecommuniceerd kan worden aan belanghebbenden; 
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- er een prachtige kans ligt om dit in genoemde samenwerking nu mee te nemen; 
VERZOEKT HET COLLEGE: 
onderzoek te doen naar een haalbare veilige fietsoversteek van de Passage ter hoogte van 
de Rendierweg in Dronten. 
En gaat over tot de orde van de dag.” 
 

Ook wil mijn fractie een motie indienen gericht op de verbetering van de infrastructuur in de 
dorpen, vooral gericht op de minder vitale oudere die toch graag het centrum wil bezoeken 
en die het waardeert dat daar voldoende rustpunten in de vorm van banken gecreëerd 
worden.  
 

Motie 8, ingediend door de ChristenUnie 
“De gemeenteraad van Dronten in vergadering bijeen op 6 november 2014, 
gelezen het voorstel van het college van 16 september 2014 (No B14.001360) inzake 
Programmabegroting 2015; 
overwegende dat: 
- de vergrijzing ook in Dronten fors toeneemt; 
- het in een participatiesamenleving van belang is dat alle bevolkingsgroepen optimale 

mogelijkheden hebben om gebruik te maken van de centra; 
- de behoefte aan rustpunten in de wandelingen op goed begaanbare voetpaden naar en 

van en in het centrum rustmomenten moeten kennen in de vorm van zitgelegenheid; 
- rond gevormde banken betere gelegenheid geeft om met elkaar te communiceren; 
- dergelijke banken een stimulans vormen om meer gebruik te maken van de centra 

waardoor de vitaliteit van zowel de wandelaar als de centra toe zal nemen; 
VERZOEKT HET COLLEGE: 
daar waar zich mogelijkheden voordoen uitnodigende rustpunten voor onder andere 
senioren in en rondom de centra van de gemeente Dronten te realiseren. 
En gaat over tot de orde van de dag.” 
 

Kijkend naar de begroting, moet ons toch van het hart dat de ChristenUnie het belang ervan 
inziet maar ook de vergankelijkheid. Voor half november moet de goedgekeurde begroting 
aan de provincie aangereikt worden, alleen ... deze verandert voortdurend. De 
septembercirculaire, de andere circulaires in de loop van het jaar en gisteren en vandaag 
weer de opbrengsten OZB en de algemene uitkering. 
Dit brengt ons bij de GBLT-cijfers. De vragen gesteld door GroenLinks zijn ons uit het hart 
gegrepen. Vanaf het begin was de ChristenUnie een voorstander van de samenwerking in 
de GBLT en de rechtsvoorgangers. Vraag is nu wel of Dronten niet te afhankelijk wordt in 
meerdere opzichten. Want Dronten wil immers een regiegemeente zijn. Datzelfde geldt 
trouwens ook voor IMpact. Hoe is daarin nu de samenwerking? Het lijkt er oorverdovend stil. 
Wat is nu daarin het tijdpad? Wetende dat het de komende maand alweer op de agenda 
komt, al is het dan in andere zin. 
De korte spreektijd noopt tot een afronding. Volgend jaar zal de sociale samenhang door de 
transities niet vanzelf meeveren. Er zal veel en belangrijk werk aan de winkel zijn. De 
overheid is er om op te komen voor de zwakkere in de samenleving. De begroting is de 
eerste paar jaren grotendeels op orde. De overheid zal meer dan anders een schild moeten 
vormen voor de zwakke in deze tijd. Mijn fractie wenst het college, de raad en alle 
ambtenaren kracht, wijsheid en inspiratie toe met de woorden uit Romeinen 13: “Want de 
overheid is een instrument dat God gebruikt voor uw eigen bestwil”.” 
De heer Klopman begint met een CDA-kernbegrip: publieke gerechtigheid. Publieke 
gerechtigheid houdt voor het CDA in dat de overheid in wet- en regelgeving de 
verantwoordelijkheden van burgers en maatschappelijke organisaties respecteert en 
beschermt, waaronder de belangen van de sociaal en economisch kwetsbaren. De overheid 
bevordert ook dat inwoners zich rekenschap geven van de gevolgen van hun handelen, voor 
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elkaar, voor het milieu, voor de samenleving en voor de maatschappelijke organisaties 
waarin ze participeren. Op deze manier heeft het CDA naar de begroting gekeken. 
Overigens een solide begroting, die voor de komende jaren sluitend is. Een resultaat waar 
we als Dronten trots op mogen zijn.  
“Het CDA wil stilstaan bij een aantal thema's: de financiële positie van de gemeente, de 
bezuinigingen, Economische Zaken en de lokale lastendruk. 
Als eerste de financiële positie van onze gemeente. Uit een onlangs gepubliceerde lijst van 
schulden per inwoner komen wij goed uit de verf. Met een schuld van € 81,-- per inwoner 
staan wij op plaats 31 van alle gemeenten in Nederland, en dat zijn er 403 (peildatum 
1 januari 2014). Deze schuld per inwoner blijkt de afgelopen periode, van 2010 tot 2013, met 
€ 453,-- te zijn gedaald. Dit is zeker een compliment waard naar het college en het ambtelijk 
apparaat. Laten wij blijven werken aan een sterke gemeente met een financieel solide basis. 
Het CDA is content met de wijze waarop de raad met de bezuinigingen is omgegaan. Zoals 
geamendeerd tijdens de behandeling van de kadernota heeft Dronten laten zien dat wij 
solidair zijn met de sociaal zwakkeren in onze samenleving. In een tijd van bezuinigingen 
zullen er ook offers moeten worden gebracht en dat is, hoe moeilijk ook, gebeurd. De 
vooruitziende blik van het college heeft ertoe geleid dat de ingrepen gefaseerd en in stappen 
gaan, zodat bijstelling mogelijk is. Afhankelijk van een aantal factoren beseft het CDA dat we 
er nog niet zijn en dat we de komende jaren nog voor een aantal uitdagingen kunnen komen 
te staan. 
Een goed draaiende lokale economie is één van de pijlers van een solide financieel beleid. 
Het CDA is blij dat er extra capaciteit beschikbaar is op de afdeling Economische Zaken die 
zich specifiek bezighoudt met acquisitie. Deze extra capaciteit is hard nodig om bedrijven 
naar Dronten te halen, kavels te verkopen of bedrijven te behouden. Een klus die essentieel 
is. 
Wij hebben binnen dit programma een drietal thema's: Van Eiland naar Wijland, Actieplan 
Centrum en de Sociaal Economische Agenda (SEA). Eind september zijn we op alle drie de 
thema's nader geïnformeerd en meegenomen in de stand van zaken. Het CDA wil kort 
ingaan op deze drie thema's. 
Van Eiland naar Wijland. In de commissie hebben wij onze zorg uitgesproken rondom de 
voortgang van dit project na de 1e fase. Voor ons is dit niet veranderd. Belangrijk blijft dat de 
betrokken partijen met elkaar blijven samenwerken om de plannen gerealiseerd te krijgen 
zodat de co-creatie ook na de 1e fase een succes wordt. 
Het Actieplan Centrum. Het CDA is van mening dat het centrum integraal moet worden 
bekeken. Doe je dit niet, dan krijg je alleen maar losse onderdelen die geen synergie creëren 
en dat willen we juist. De betrokkenheid en inbreng van de ondernemers is hierbij een 
voorwaarde. Het CDA is dan ook verheugd dat de ondernemers hebben ingestemd met het 
vormen van een fonds waaruit activiteiten en verbeteringen kunnen worden gefinancierd. Dit 
was wat ons betreft een harde voorwaarde. Wij kunnen instemmen met de reservering van 
de benodigde middelen. Wel zullen wij de uitwerking en plannen kritisch beoordelen voordat 
we definitief ja zeggen. 
Als laatste in het blokje economie, het thema SEA. Uit gesprekken die het CDA gevoerd 
heeft, hoort ze dat de ondernemers van Dronten de SEA als zeer positief ervaren. Het CDA 
vindt het dan ook van belang dat de SEA doorgaat op de ingeslagen weg. Door samen op de 
genoemde terreinen te participeren ontstaat een meerwaarde voor Dronten en dat willen wij 
behouden. Een voorbeeld hiervan is de beroepenmarkt on tour, deze is helaas gesneuveld 
tijdens de bezuinigingsronde, maar wordt door de betrokken partijen zeer gewaardeerd. Het 
CDA vraagt zich af of er binnen de SEA niet een mogelijkheid is om deze beroepenmarkt on 
tour mee te nemen. 
Als laatste punt de belastingen en de lokale lastendruk. Door efficiënt werken is een forse 
besparing gerealiseerd bij de afvalverwerking. Al enkele jaren hebben wij deze tarieven gelijk 
kunnen houden of kunnen verlagen. Door het goede financiële beleid zijn onze reserves 
goed op orde, wellicht zelfs wat aan de ruime kant. Maar dit biedt ook mogelijkheden om in 
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voorkomende gevallen te kunnen sturen of helpen. We moeten nog maar afwachten of 
mensen niet in moeilijkheden komen door het invoeren van de transities en de welbekende 
Participatiewet. Door het efficiënte en solide beleid zal de totale belastingdruk voor onze 
burgers het komende jaar niet of nauwelijks stijgen. Een mooi resultaat. 
Ik wil nog even kort ingaan op de collegebrief die wij op woensdag 5 november hebben 
ontvangen en waarin een lagere opbrengst OZB gemeld wordt. Dank voor deze brief. Het 
CDA stelt het zeer op prijs dat het college dit, ondanks dat het kort voor de behandeling van 
de begroting is, meldt. Het college doet gelijk een voorstel om deze effecten te verwerken in 
een raadsvoorstel voor december, vaststelling tarieven OZB. Het CDA gaat ervan uit dat alle 
cijfers dan de juiste zijn. Wij en het college zijn mede afhankelijk van de cijfers die GBLT 
aanlevert. Wat het CDA betreft mag onze wethouder, als lid van het dagelijks bestuur van 
GBLT, best eens met de vuist op tafel slaan over de te late aanlevering van de juiste cijfers. 
Het is tenslotte niet de eerste keer dat we door GBLT van onjuiste cijfers worden voorzien. 
Het blijft blijkbaar nodig om GBLT scherp te houden. 
Het CDA vindt dat er een gedegen begroting voorligt, waarbij invulling is gegeven aan de vier 
transities, er een uitdaging ligt voor onze ondernemers om gebruik te maken van de 
mogelijkheden die de gemeente biedt en waar sommige instanties mede door de 
bezuinigingen het roer moeten omgooien. Een spannende periode ligt voor ons. Hoe gaan 
de transities uitwerken en waar gaat het knellen? Het CDA wenst het college en het ambtelijk 
apparaat veel sterkte en succes toe met het uitvoeren van deze programmabegroting.” 
De voorzitter bedankt alle fracties voor hun inbreng en de inspiratie die dat oplevert voor het 
college.  
De meest pregnante vraag die aan het college is gesteld, is: Wie heeft er nu de leiding? De 
voorzitter antwoordt daarop dat de leiding uiteindelijk ligt bij de gemeenteraad. Maar hij ziet 
het zelf zo dat raad en college de dingen samen doen. Dat is de raad zich wellicht niet altijd 
bewust, maar het meest waardevolle van deze gemeente is dat raad en college in een sfeer 
en verhouding met elkaar samenwerken waarin ze naar elkaar luisteren, elkaar iets gunnen, 
soms winnen, een andere keer verliezen. Zoals het gaat in Dronten is dat echt een groot 
voorrecht waar raad en college zuinig op moeten zijn. De vraag wie dan de leiding heeft, is 
aardig, leuk, maar brengt je niet dichter bij de oplossing. Met zijn 27 jaar ervaring geeft de 
voorzitter mee daar zuinig op te zijn en vooral door te gaan op de manier waarop dat tot nu 
toe gedaan is.  
Natuurlijk moet er een collegeprogramma komen. De raad krijgt dat programma in december 
en zal er verbaasd over zijn dat het zo’n mooi programma is geworden. Het is een bedding, 
een rivier die bruist. In die rivier liggen stenen. De een probeert van de ene op de andere 
steen naar de overkant te springen, daar ligt de nieuwe toekomst waar men samen naartoe 
wil en de nieuwe uitdagingen. Die oevers zijn nodig, dat is het collegeprogramma en een 
toekomstvisie. Daartussen beweegt het. Het is een toetsingskader voor iedereen, dat 
collegeprogramma is richtinggevend en inspirerend. 
Verschillende fracties hebben een kanttekening gemaakt bij samenwerking. Geen gemeente 
kan het zich tegenwoordig veroorloven om niet samen te werken. Dat geldt des temeer voor 
Dronten, alleen al door de ligging van Dronten is er een meerzijdige oriëntatie, naar oost en 
naar west. Heel veel dingen gaan goed in de samenwerking. In sommige samenwerkingen 
loopt de gemeente een buts op, wil Dronten soms verder zijn met die samenwerking. 
Sommige samenwerkingsvormen zijn gedwongen, zoals de Veiligheidsregio en de 
politieregie, maar er zijn ook vrijwillige samenwerkingsvormen. Binnenkort zal het college de 
knoop doorhakken als het gaat om de arbeidsregio. Als de raad het college een beetje volgt, 
kan die voorspellen dat dit een beetje richting Zwolle zal gaan, maar dat sluit enige oriëntatie 
naar welke kant dan ook niet uit. Als morgen of overmorgen enkele jonge mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt geplaatst kunnen worden in Zeewolde of Lelystad, zal dat 
worden gedaan. Vooral in het belang van die jonge mensen. Daar gaat het om. Bij het 
maken van een keuze, wordt gekeken naar waar de kansen liggen, waar de economie draait, 
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waar Dronten kan aansluiten. De heer Oosterveld heeft daarover dingen gezegd die het 
college wel aanspreken. Het college zal die keuze heel snel maken.  
Samenwerken doe je echter niet alleen, het is niet alleen halen, maar ook brengen en vooral 
ook delen. GBLT is een mooie vorm van samenwerking, met overheden als waterschappen 
en grote en kleine gemeenten. De gemeenteraad heeft de beleidsvrijheid niet weggegeven, 
heeft besloten die aan zich te houden. Dan kunnen er ook fouten worden gemaakt, het is 
mensenwerk. Maar samenwerken betekent ook altijd dat je iets prijsgeeft, dat je moet leren 
delen met de ander en dat je het niet meer alleen voor het zeggen hebt. Dat spel moet wel 
gespeeld worden. Hoe scherper de gemeenteraad is in het formuleren van de opdracht naar 
een wethouder of een burgemeester die participeert in een algemeen of dagelijks bestuur 
van een gemeenschappelijke regeling, des te beter kan die daar de wens van de raad 
inbrengen. Dronten heeft maar weinig gemeenschappelijke regelingen, andere gemeenten, 
zoals Elburg hebben er veel meer. 
Wethouder Engelvaart geeft aan dat het college blij is met de brede steun voor Van Eiland 
naar Wijland. Vanmiddag was er een bijeenkomst in de nieuwe weidestal van de Aeres 
Groep. Er is ook een nieuwe Flevolandstal waarin het oude idee van De Drieslag (leren, 
werken, wonen) een extra dimensie heeft gekregen. Hij merkte dat men vanuit allerlei 
hoeken het belang ziet van Van Eiland naar Wijland. In korte tijd is er veel bereikt, het 
vliegwiel is op gang gebracht, maar het college is het met de raad eens dat het ook moet 
blijven lopen en dat dit aandacht vraagt. 
Wethouder Engelvaart gaat in op de moties en amendementen. 
Motie 5 gaat over de Passage en gevraagd wordt de provincie bij de aanleg van rotondes te 
attenderen op het uitzonderlijk vervoer. Deze motie is vanmiddag al uitgevoerd. Er zijn geen 
landelijke richtlijnen voor voertuigen boven de 25 meter. De gemeente Dronten en de 
provincie voeren alle rotondes uit conform de regels die er nu zijn, alle rotondes voldoen dus 
aan de normen. De provincie Flevoland erkent dat er ontwikkelingen zijn, maar één rotonde 
aanpassen en de andere niet, heeft geen zin. Het is verstandig dat beleid breder uit te 
voeren. Als er in maart 2015 een nieuw college van Gedeputeerde Staten zit, gaat die het 
beleid mobiliteit Flevoland ter hand nemen. Dat is het moment om voor totaal Flevoland het 
beleid te herzien en routes te maken voor die langere voertuigen. Het college zal er dan 
zeker aandacht voor vragen.  
Motie 7 gaat over De Rede. Iedereen is het erover eens dat het lang heeft geduurd. 
Wethouder Engelvaart is het er niet mee eens dat gezegd wordt dat er niets gebeurd is. Er is 
wel degelijk heel veel gebeurd. Wat er gebeurd is, is uniek. Het college is aan het werk 
gegaan met het ingediende initiatiefvoorstel. In het begin leek het alleen te gaan om het plein 
en zijn er bomen op het plein gekomen. Al gauw kwam het college erachter dat het er 
daarmee niet was, dat een integrale aanpak nodig was, dat het ging om het hele 
winkelcentrum. Daarvoor had de gemeente partijen nodig en gelukkig zijn die nu 
aangesloten. Er ligt nu een brede basis waarop het college verder kan. Bij het aanpakken 
van het winkelcentrum gaat het over inhoud, over samenwerken.  
Mevrouw Stoop worstelt met het feit dat in de kadernota iets anders staat dan in de 
begroting. Wethouder Engelvaart heeft in de commissie uitgelegd dat dit logisch is gezien de 
voortgang in de tijd. Het college kan op een ander moment ook extra geld vragen. Wat de 
heer Vermast toen zei, maakte het duidelijk, namelijk dat een kadernota een in potlood 
geschreven richtinggevende zaak is. Mevrouw Stoop had gelijk, in de kadernota stond de 
locatie Steenbergen erbij, maar bij nader inzicht bleek dat dit niet kon en daarom heeft het 
college het anders gedaan. Het college heeft de raad toegezegd die € 500.000,00 niet gelijk 
op te maken, maar eerst naar de raad te komen. Dan kan de raad een klap op het plan 
geven en komt daarna het geld vrij. Als de raad het geld niet beschikbaar stelt, moet het 
college wachten tot de volgende kadernota of begroting. Nu is het geld gelabeld en de raad 
bepaalt of het ook echt uitgegeven wordt. Het college ontraadt deze motie, wat daarin wordt 
gevraagd, doet het college gewoon.  
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Amendement 2 gaat over de realisatie van een wandelpad. Wethouder Engelvaart geeft aan 
dat in het hart van Dronten een kaalslag plaatsvindt. Karakteristieke gebouwen zijn 
verdwenen. Het gaat om een gebied dat heel centraal ligt in de gemeente en dat dit gebied 
niet aantrekkelijk wordt met een paar schaapjes erop. De ondernemers in dat gebied hebben 
het college uitdrukkelijk gevraagd de boel niet te laten verpauperen. Richting de toekomst 
moet er in dat gebied nog heel veel gebeuren, maar niet zeker is wanneer dat zal zijn. Als 
het gebied aantrekkelijk blijft, kan de gemeente het eerder verkopen en heeft het naar de 
rest van het centrum een goede uitstraling. Daarom blijft het college erbij dat die € 70.000,00 
nodig is.  
Motie 6 gaat over het veilig maken van Rendierweg. Wethouder Engelvaart merkt op dat het 
college geen probleem heeft met deze motie. De raad moet zich wel realiseren dat deze 
motie gaat over een nieuwe situatie. De oversteek die ontstaat, kan de raad niet vergelijken 
met de huidige oversteek, het merendeel van het verkeer is dan van die weg af. Dan valt die 
kruising onder hetzelfde regime als heel veel andere kruisingen in onze gemeente. Na de 
avond in de Open Hof heeft de wethouder opdracht gegeven te kijken wat de kosten zijn van 
extra voorzieningen. Het college heeft de provincie gevraagd te kijken of er extra 
maatregelen nodig zijn, maar is wel van mening dat hier het spreekwoord gelijke monniken 
gelijke kappen opgaat. Dus niet alleen op deze kruising iets doen en op andere niet. Dat is 
ingebracht in ambtelijke overleggen en vandaag neergelegd bij de gedeputeerde.  
Motie 8 over een rustpunt voor senioren in en rondom de centra is moeilijk. Het college 
begrijpt die motie niet, ze is te vaag. Het college daagt de ChristenUnie uit tot een co-creatie 
en stelt voor dat de ChristenUnie deze motie intrekt en dat ze een nieuwe motie maakt 
waarin ze het college betere kaders meegeeft, duidelijk formuleert wat de ChristenUnie 
bedoelt. Op ambtelijk niveau kan de fractie geholpen worden te komen tot een betere 
onderbouwing van de motie. 
Richting de heer Bongers merkt wethouder Engelvaart op dat het college het eens is met zijn 
betoog dat groei geen doel op zich is. Maar de gemeente Dronten heeft wel gronden 
aangekocht waarop rente zit en er kan niet zomaar gezegd worden: we groeien niet meer. 
Helaas is er met de bouw van voorzieningen rekening gehouden met meer inwoners. Het 
denken volgt nu een heel andere trend. Het college heeft vorige week een bijeenkomst 
gehad met de makelaars en deze week met alle ontwikkelaars. Zij vertelden hoe ze tegen 
Dronten aankeken. Makelaars en ontwikkelaars spraken nu ineens over de klant en vonden 
dat er veel meer gekeken moet worden naar doelgroepen, naar wat de behoefte is. Negen 
jaar geleden zijn er ook zulke bijeenkomsten geweest en toen werd alleen gesproken over 
groei. Daar gaat het nu niet meer over, het is nu een andere wereld. Natuurlijk moet worden 
gekeken naar aanleunwoningen, maar ook naar andere vormen van wonen. Daarmee blijft 
Dronten aantrekkelijk.  
De ChristenUnie gaf aan dat de woningbouw stilstaat. Dat klopt niet met de feiten, daarmee 
doet de fractie de gemeente tekort. Dronten bouwt meer woningen dan Lelystad. Met de 
kennis en de cijfers van nu heeft Dronten meer woningen gebouwd dan vorig jaar. Er zijn 
grotere plaatsen die het minder doen.  
Wethouder Van Amerongen heeft drie opmerkingen gehoord die te maken hebben met de 
duiding van de begroting. Gezegd is dat de begroting een goede financiële vertaling is van 
de kadernota. Een ander zei dat de begroting technisch een deugdelijk stuk is. Dat zijn 
precies de twee randvoorwaarden waaraan een begroting in technische zin moet voldoen. 
Verder zei D66 dat de begroting is als een deken in de winter, dat als je die te veel naar je 
toetrekt, de ander in de kou ligt. Dat is het dilemma waarmee het college altijd zit. Het 
college wil zo min mogelijk mensen in de kou laten staan en die deken over iedereen heen 
schuiven.  
De VVD vroeg naar de doorontwikkeling van het MFG Biddinghuizen. Wethouder Van 
Amerongen antwoordt dat het op dit moment een spannende fase is. De stichting is druk 
bezig met een plan dat zowel inhoudelijk als financieel de toets der kritiek kan doorstaan. 
Daar is nog de tijd voor tot eind 2014. Uit oogpunt van financiën is de kaderstelling vanuit de 
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raad daarbij voor hem vanzelfsprekend maatgevend: dat is nog steeds het daaraan 
gekoppelde budget van ongeveer € 1 miljoen. Hij komt er zeker op terug richting de raad. 
De SP zei dat de vermogenspositie van de gemeente Dronten nogal fors is. Het klopt dat die 
positie verbeterd is, maar het college heeft ook nog heel wat risico’s benoemd: algemene 
dienst, grondbedrijf, eenmalig geld voor eenmalig nieuw beleid. Ook het accommodatiebeleid 
komt eraan. Wellicht komen daaruit ook nog financiële consequenties voort. Het college past 
ervoor nu weer een greep uit de reserves te doen. Het amendement van de SP over het 
afschaffen van de precariobelasting (A1) had het college wel verwacht. Daarmee zegt de SP 
dat de begroting niet meer reëel sluitend hoeft te zijn en dat de spaarcenten gebruikt kunnen 
worden om het tekort dat dan ontstaat te dekken. Het college vindt dat principieel onjuist, het 
getuigt niet van een gezond financieel beleid. Daarbij vallen er ook gaten in de begroting die 
dan worden opgevuld door de spaarrekening redelijk leeg te halen. Formeel levert dit ook 
een probleem op. De toezichtouder (Gedeputeerde Staten van Flevoland) zal zeggen dat 
Dronten dan onder preventief toezicht gaat vallen. Dat betekent dat alle financiële besluiten 
eerst ter goedkeuring voorgelegd moeten worden aan de provincie. Dan wordt de gemeente 
als het ware onder curatele gesteld en dat moet de raad niet willen. Daarnaast heeft het ook 
consequenties voor het aantrekken van bijvoorbeeld financieringsmiddelen voor bepaalde 
investeringen. Een geldverstrekker zal al snel zeggen dat er een redelijk risico aanwezig is 
en een renteopslag opleggen op de lening die verstrekt wordt. Het college ontraadt dit 
amendement. 
De heer Rosing interrumpeert dat de heer Den Boer ook heeft gemeld dat precariobelasting 
maar voor een periode van tien jaar mag worden geheven. Dat was voor de VVD een nieuw 
feit. Is dat inderdaad zo? Kan de wethouder daar iets meer over zeggen? 
Wethouder Van Amerongen antwoordt dat dit hem niet bekend is. Hij zal dat nog nagaan. 
Los daarvan, als het nog zeven jaar door kan gaan, wordt er wel een gat in de begroting 
geslagen wanneer die precariobelasting inderdaad afgeschaft wordt en de begroting gedekt 
wordt via een reserve.  
De heer Rosing reageert dat dit wat de VVD betreft voor deze begroting ook niet relevant is, 
maar ze wil wel graag op een nader moment antwoord hebben op deze vraag.  
Wethouder Van Amerongen zegt toe dat hij de raad het antwoord op die vraag zal geven.  
GroenLinks sprak opnieuw over de ‘kladbegroting’ en de duiding die de wethouder daar 
volgens de fractie aan gaf. Wethouder Van Amerongen geeft aan dat die duiding vooral te 
maken had met de toelichting die GroenLinks toen gaf op die ‘kladbegroting’. Die vond hij 
niet helemaal recht doen aan zijn visie op de functie van zo’n kadernota.  
GroenLinks en D66 hebben een amendement (A2) ingediend waarin gesteld wordt dat de 
bezuinigingen die verder strekken dan 2015 uit de begroting gehaald moeten worden. 
Wethouder Van Amerongen verwijst naar de kadernota die de raad heeft vastgesteld. In het 
besluit van die kadernota staat dat de in de kadernota 2015 voorgestelde bezuinigingen 
2015-2016 met structurele doorwerking doorgevoerd moeten worden. De besluiten die de 
raad daarover genomen heeft, zijn voor het college de kaders. Als de raad die kaders anders 
maakt, zal het college daar heel veel moeite mee hebben. Het college wil op termijn een 
sluitende begroting hebben, dat getuigt van een evenwichtig en goed financieel beleid. 
Daarbij wordt niet alleen gekeken naar het begrotingsjaar, maar ook verder dan dat jaar. Op 
de middellange termijn zag en ziet het college financiële problemen ontstaan. Het college wil 
daar niet voor weglopen en wil die ook niet voor zich uitschuiven. Dat doet het college door 
op deze manier te begroten. Wanneer alleen wordt gekeken naar sec het begrotingsjaar, 
wordt niet geanticipeerd op toekomstig financieel zwaar weer en schuift het college de 
problemen voor zich uit. Bij andere gemeenten ziet de wethouder dat bezuinigingen erg ad 
hoc worden ingekleed en dat binnen twee weken toch besluiten moeten worden voorbereid 
die in de miljoenen lopen. Dat vindt het college geen goede manier van begroten en 
bezuinigen. Daarbij speelt het beginsel van behoorlijk bestuur. De gemeente moet tijdig aan 
gesubsidieerde instellingen melden wanneer een bezuiniging ingaat. Dat wordt dan lastig.  
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Het college heeft wel een handreiking gedaan. Toegezegd is dat de begroting niet stuk 
bezuinigd wordt, dat alleen de bezuinigingen voor 2015 en 2016 worden voorgelegd voor 
vaststelling en dat, afhankelijk van de situatie die zich in 2016 of 2017 voordoet, wordt 
gekeken of er nog extra bezuinigingen nodig zijn. Die bezuinigingen liggen gewoon op de 
plank en het college heeft die bezuinigingen heel transparant en keurig verwoord in de 
kadernota. Zoals de raad heeft kunnen lezen in de raadsbrief over de algemene uitkering, 
gerelateerd aan de septembercirculaire, is de gemeente Dronten voor 2018 en 2019 op de 
goede weg. Er is nog wel een gat te dichten, maar dat is niet meer het gat dat was geraamd 
bij de kadernota. Het college ontraadt dit amendement.  
GroenLinks en PvdA hebben een motie (9) ingediend die het college verzoekt met een 
cultuurvisie te komen. Ook D66 heeft daarnaar verwezen. Het college is bereid deze motie 
uit te voeren. De raad moet het college wel de ruimte geven om die visie in 2016 op te 
stellen, dat lukt niet voor de kadernota. Er zit aardig wat werk aan vast en de capaciteit 
binnen de cultuurorganisatie is beperkt.  
De ChristenUnie en het CDA hebben opmerkingen gemaakt over de te late aanlevering van 
de juiste cijfers OZB en de brief die de raad daarover heeft ontvangen. Wethouder Van 
Amerongen geeft aan dat hij gisteren in de DB-vergadering van GBLT in Zwolle met de vuist 
op tafel heeft geslagen en gezegd heeft dat dit niet meer mag voorkomen. Ook vorig jaar 
moesten de tarieven op het laatste moment, in januari, nog bijgesteld worden. Dat wil het 
college niet meer. Nu waren de WOZ-waardes niet tijdig ter beschikking gesteld aan de 
gemeente. Inmiddels zijn die cijfers er wel en zijn op basis daarvan de OZB-tarieven 
bepaald. De wethouder verwacht dat die tarieven blijven zoals ze aan de raad zijn 
aangeboden.  
Wethouder Van Bergen gaat in op een viertal onderwerpen die verschillende fracties naar 
voren hebben gebracht.  
Als eerste de transities. De afgelopen maanden en weken hebben raad en college al veel 
gewisseld over de inhoud, de financiële kaders en de handhaving. Hij wil er nog enkele 
punten uitlichten. Het college is druk bezig met de informatievoorziening. De cliënten die de 
gemeente nu in beeld heeft, moeten geïnformeerd worden over de hulp die ze ontvangen na 
1 januari 2015. Daar wordt hard aan gewerkt. Binnenkort is er een bijeenkomst voor ouders 
van kinderen die jeugdhulp ontvangen. Ook met de pgb-houders volgt binnenkort een 
gesprek om te kijken of het huidige pgb (persoonsgebonden budget) gehandhaafd kan 
blijven of dat een omvorming nodig is. De gemeente probeert zo veel mogelijk algemene 
informatie via de website te geven. Daarop staat natuurlijk ook informatie over de toegang en 
de werkwijze, over hoe de wijknetwerken verder ingevuld worden.  
De opmerking over de indicatoren was terecht. In het beleidsplan is een aantal indicatoren 
benoemd. In de bijeenkomsten die de komende maanden zullen volgen, wil het college die 
graag samen met de raad verder ontwikkelen, zodat er bij het college en de raad een goed 
beeld is van wanneer de gemeente het goed doet en wanneer niet. 
Leefbaar Dronten sprak over de stabiliteit in de zorgsector. Dat is wethouder Van Bergen uit 
het hart gegrepen. Eerder heeft hij al gezegd dat de gemeente niet alles kan regelen, maar 
dat de raad ervan uit kan gaan dat, als er dingen misgaan, de wethouder zijn uiterste best 
zal doen om de problemen zo snel mogelijk op te lossen. Hij hoopt dat zijn collega’s in 
Nederland hetzelfde doen. Hij is er bang voor dat de regelzucht vanuit Den Haag weer zal 
toeslaan op het moment dat er veel dingen niet goed gaan, dat er uiteindelijk weer regels 
vanuit Den Haag gesteld worden. Als dat gebeurt, is men weer terug bij af, dan moeten de 
gemeenten met minder geld toch weer aan de leiband van Den Haag lopen en dat is niet de 
bedoeling van de transities. Wethouder Van Bergen vraagt Den Haag de gemeenten de 
ruimte te geven het lokaal goed vorm te gaan geven, fouten te mogen maken en de 
gelegenheid die ook weer zelf te herstellen.  
De PvdA zei dat de vraag wat aanscherping van dat rijksbeleid is niet goed beantwoord is. 
Wethouder Van Bergen vindt dat jammer. Geprobeerd wordt de vragen zo goed mogelijk te 
beantwoorden. Hij heeft op dit moment geen ander antwoord. De antwoorden op de vragen 
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zijn al enige tijd geleden gegeven en hij had het fijn gevonden als dat eerder gemeld was, 
zodat er tijd was om te kijken of er een beter antwoord gegeven kon worden.  
De VVD noemde naast het MFG Biddinghuizen ook het MFG Swifterbant. Het MFG 
Swifterbant is spannend. Wethouder Van Bergen zegt toe dat de raad daarover binnen twee 
weken nadere informatie krijgt. Het college heeft de brief van Stichting Oeverwal deze week 
ontvangen en zal de raad zo snel mogelijk deze brief en de reactie daarop doen toekomen. 
D66 vroeg aandacht voor de mantelzorgers. In de vorige raadsvergadering vroeg het CDA 
een duidelijk onderscheid te maken tussen mantelzorgers en andere vrijwilligers. Wethouder 
Van Bergen geeft aan dat het college de conceptnotitie heeft vastgesteld. Als het goed is 
heeft de raad al de stukken ontvangen voor een sessie op 18 november 2014. 
Wethouder Bleeker gaat in op de opmerkingen van CDA en PvdA over de SEA en van de 
VVD en D66 over de acquisitie. Gezegd is dat de raad af en toe met informatie bestookt 
wordt. Vandaag heeft hij de laatste nieuwsbrief over de SEA aan de raad gestuurd omdat 
daarin informatie staat naar aanleiding van vragen die wellicht vanavond gesteld zouden 
worden.  
Het CDA vroeg naar de beroepenmarkt on tour. Het college hoort van de ondernemers, van 
de scholen en ook van enthousiaste leerlingen die zo kennis kunnen maken met de 
prachtige bedrijven die er in Dronten zijn, dat dit een prachtig instrument is. Het geeft deze 
leerlingen richting bij hun keuze voor een bepaalde studie. Het college gaat hier zeker ruimte 
voor vrijmaken binnen het budget verbinding onderwijs met bedrijfsleven.  
Dan de ambassadeurs van de gemeente. Op een na hebben alle fracties zich gemeld om 
mee te denken over goede ideeën om die acquisitie nog meer op gang te brengen. Hij ziet 
uit naar die bijeenkomst, de samenwerking met de raad is van eminent belang.  
De voorzitter geeft aan dat het college de motie van D66 (4) over de AED zal uitvoeren. Het 
college zal met veel plezier de mogelijkheden onderzoeken. 
De heer Vermast verzoekt de voorzitter de vergadering kort te schorsen om de inbreng van 
het college op waarde te kunnen schatten. 
De voorzitter schorst de vergadering en stelt voor in 2e termijn dezelfde volgorde aan te 
houden. 
 
De voorzitter heropent de vergadering.  
2e termijn 
De heer Vermast sluit aan bij het voorstel van de voorzitter dezelfde volgorde aan te 
houden. 
De heer Rosing wil als eerste ingaan op enkele bijdragen van andere fracties en reacties 
daarop van het college. Daarna zal hij, op volgorde waarop ze zijn aangereikt, de 
amendementen en moties langslopen. 
GroenLinks wil de begroting beperken tot 2015 en niet de volgende jaren omdat over 2016 
en volgend nu niets zinnigs te vertellen is. In de kadernota is dat ook gedaan. De heer 
Rosing merkt op dat er altijd een bepaalde onzekerheid zit in de begroting als het gaat over 
volgende jaren, ook voor 2015, als is die onzekerheid een stuk minder dan voor 2016. Bij de 
kadernota heeft de VVD gezegd dat de raad zich, gezien de financiële situatie, beter kan 
beperken tot 2015, 2016 en 2017 en voor de volgende jaren nog niet alle bezuinigingen die 
het college heeft voorgesteld moet doorvoeren. De VVD wil wel een meerjarenbegroting 
hebben omdat daarmee de effecten van het huidige beleid vertaald kunnen worden. Het is 
gebruikelijk zo goed mogelijk sluitende meerjarenbegrotingen te presenteren. De VVD is het 
absoluut niet eens met GroenLinks dat er niets zinnigs te vertellen is. De begroting geeft een 
duidelijke doorkijk naar de komende jaren, al heeft GroenLinks gelijk dat het met de jaren die 
verder weg liggen wel steeds onzekerder wordt.  
D66 was het niet eens met het gezegde als je niet groeit, ga je achteruit. De heer Rosing 
geeft aan dat de VVD altijd betoogd heeft dat de gemeente Dronten wel moet groeien om het 
voorzieningenniveau te kunnen handhaven. Kijk naar de kleinere plattelandsgemeenten. Als 
die op het niveau van tien jaar geleden blijven, verdwijnen er allerlei voorzieningen. De 
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winkels in die kleinere kernen verdwijnen bijvoorbeeld omdat er steeds meer inwoners nodig 
zijn om die voorzieningen in stand te houden. Wil de raad het voorzieningenniveau van de 
kernen Dronten, Biddinghuizen en Swifterbant in stand houden, dan moet de gemeente 
Dronten groeien. Dat geldt vooral voor de kleinere kernen Biddinghuizen en Swifterbant. 
Groei is een voorwaarde om je voorzieningen in stand te houden en een gemeente/kern een 
aantrekkelijk woongebied te laten zijn.  
De heer Oosterveld interrumpeert dat de VVD nadrukkelijk betoogt dat groei noodzakelijk is, 
dat het zelfs een voorwaarde is om door te leven. De realiteit op dit moment is dat de 
gemeente Dronten krimpt. Dat moet de VVD erg verontrusten. Wat doet de VVD daaraan? 
De voorzitter vraagt waar de heer Oosterveld die cijfers vandaan haalt. Het aantal inwoners 
groeit weer in Dronten. 
De heer Oosterveld antwoordt dat hij de cijfers haalt van de website van de gemeente. Als 
dat niet klopt, moet de cijfers op de website bijgewerkt worden. 
De heer Rosing is blij te horen dat er weer groei is. De woningbouw in Dronten groeit zelfs 
sterker dan die in Lelystad.  
De heer Bongers wijst de VVD erop dat er meer is dan groeien in de lengte. Zijn betoog ging 
meer om geestelijke en innovatieve groei. Het is nuttig ook eens naar die kant van de 
medaille te kijken. Het is mooi dat de VVD zich zorgen maakt, dat doet D66 ook. Hij nodigt 
de VVD uit innovatief en geestelijk te groeien. 
De heer Rosing vervolgt dat zowel wethouder Van Amerongen als wethouder Van Bergen is 
ingegaan op de multifunctionele gebieden. De plannen voor de 2e fase van het MFG 
Biddinghuizen moeten eind 2014 gereed zijn. De VVD vindt het heel belangrijk dat die 2e 
fase gerealiseerd wordt. Hij heeft van wethouder Van Bergen begrepen dat de raad binnen 
twee weken informatie krijgt over het MFG Swifterbant. Met die MFG’s zorgt de raad dat het 
voorzieningenniveau op een bepaald peil komt. Vandaar dat groei belangrijk is. Als er een 
obstakel mocht zijn, dan wil de VVD daar graag direct over geïnformeerd worden.  
De heer Rosing neemt de amendementen en moties door. 
Wethouder Van Amerongen heeft voldoende gezegd over het amendement van de SP over 
de precariobelasting dat voorstelt een structurele inkomstenbron te schrappen. De VVD 
begrijpt dat voorstel absoluut niet. 
De VVD is tegen het amendement van de PvdA (A2) over het wandelpad en de bankjes in 
het Hanzekwartier. Zoals gezegd is dit een groot gebied. De aankleding ervan zal over een 
aantal jaren weggezet worden. Door het plaatsen van bankjes en het aanleggen van een 
wandelpad worden mensen uitgenodigd gebruik te maken van het gebied en worden wellicht 
ongewenste vormen van recreatie voorkomen. 
In het 3e amendement willen GroenLinks en D66 bezuinigingen die betrekking hebben op 
andere jaren dan 2015 schrappen. De heer Rosing geeft aan dat hij al gezegd heeft dat dit 
onverstandig zou zijn. Zo’n voorstel staat ver van de VVD af, de fractie is tegen.  
De VVD is voor motie 4 (AED). Het college heeft toegezegd de motie uit te voeren. 
Motie 5 van VVD, ChristenUnie, CDA en Leefbaar Dronten gaat over de Passage. Gevraagd 
wordt bij de aanleg van rotondes rekening te houden met uitzonderlijke vervoer. Wethouder 
Engelvaart heeft gezegd dat wat verwoord is in deze motie vanmiddag al is uitgevoerd. Klopt 
dat? 
Wethouder Engelvaart antwoordt dat het niet alleen vanmiddag is gebeurd, maar ook 
ambtelijk. 
De heer Rosing vervolgt dat als dat al gebeurd is het geen zin heeft deze motie aan te 
houden. De vier genoemde fracties trekken deze motie in. 
Motie 6 (ChristenUnie, GroenLinks en PvdA) over een veilige fietsoversteek van de Passage 
is volgens de VVD overbodig. De fractie is tegen. 
Motie 7 van GroenLinks gaat over het Actieplan Centrum. Bij de kadernota is al toegezegd 
dat het college eerst naar de raad komt en dat is nu bij de behandeling van de begroting nog 
eens bevestigd. De VVD vindt deze motie overbodig, als hij ingediend blijft, zal de VVD 
tegen deze motie stemmen. 
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Motie 8 gaat over uitnodigende rustpunten voor senioren. De heer Rosing heeft begrepen 
dat de ChristenUnie nog zal reageren op de opmerking van de wethouder. Als de motie blijft 
staan, is de VVD tegen.  
Motie 9 vraagt het college voor de kadernota 2016 een cultuurvisie aan te bieden. De VVD 
vindt het ook belangrijk dat de cultuurvisie er komt in 2015. Van de wethouder heeft hij 
begrepen dat de druk op het ambtelijk apparaat dan wel eens te groot kan worden. Als de 
motie iets anders wordt geformuleerd, zou de VVD erin mee kunnen gaan. De fractie wacht 
de reacties van GroenLinks en PvdA af. 
De heer Den Boer stelt dat het betoog van D66 over groei de SP erg boeide. Temeer omdat 
ook de SP in haar programma iets zegt over groei, meer in filosofische zin zegt dat de 
grenzen van de groei bereikt zijn. Misschien geldt dit niet specifiek voor Dronten, groeit onze 
gemeente weer, maar toch dreigen de grenzen van de groei bereik te worden. Daar hikt de 
SP economisch tegen aan. Wat het streven van groei voor Dronten betreft, geeft hij mee dat 
je dan een beetje landjepik krijgt. Een cateringbedrijf uit Elburg dat lekker in Dronten gaat 
zitten. Dronten blij en Elburg balen. Van dat soort elementen is de SP niet gecharmeerd. De 
SP gunt iedereen het beste en wil zich daar niet schuldig aan maken.  
Het standpunt van de wethouder betreffende het amendement van de SP is duidelijk. De SP 
had niet de illusie dat het college dit amendement zou steunen. Het verbaast de fractie wel 
dat de wethouder zegt dat Dronten dan onder preventief toezicht geplaatst wordt. De 
gemeente heeft in twee verschillende reserves € 18 miljoen vrij aanwendbaar. De heer Den 
Boer begrijpt niet dat, als daar € 4,2 miljoen uitgehaald wordt, de gemeente ineens onder 
preventief toezicht komt. 
Wethouder Van Amerongen antwoordt dat de gemeente een reëel sluitende begroting moet 
hebben, zonder gebruik te maken van reserves. Als de precariobelasting uit de begroting 
wordt gehaald, ontstaat er een tekort van circa € 0,6 miljoen. In de optiek van de SP wordt 
dat tekort gedekt vanuit de Nuon-reserve. De provincie en de BBV-regelgeving vinden dan 
dat er geen reëel sluitende begroting is. En dat betekent dat de gemeente onder preventief 
toezicht, onder curatele van de provincie komt te staan. 
De heer Den Boer begrijpt daaruit dat het dan niet vrij aanwendbaar is. 
Wethouder Van Amerongen antwoordt dat de reserves vrij aanwendbaar zijn, alleen niet 
hiervoor. 
De heer Den Boer heeft er geen behoefte aan de amendementen en moties afzonderlijk toe 
te lichten. 
Mevrouw Stoop merkt op dat zij bij het vorige agendapunt refereerde aan haar studententijd, 
zei dat ze daar heel goede herinneringen aan had. Zojuist kreeg ze het gevoel dat ze in de 
kleuterklas zat. Ze herinnert zich dat als zij een kladje maakte, ze ook wel eens wat weg 
gumde. Vaak omdat ze het nog mooier wilde doen, of omdat ze een foutje had gemaakt. Het 
college is met dit kladje (de kadernota) flink gaan krassen. De PvdA verschilt gewoon van 
mening met het college, maar ze is er niet van gecharmeerd dat dit wordt afgedaan met de 
woorden dat zij het niet begrijpt,. Ze begrijpt het wel en ze neemt aan dat de wethouder het 
niet kleinerend heeft bedoeld.  
Wethouder Engelvaart reageert dat hij gezegd heeft dat hij het mevrouw Stoop niet duidelijk 
kon maken. 
Mevrouw Stoop vervolgt met amendement 2. De wethouder heeft een paar keer gezegd dat 
hij co-creatie zo belangrijk vindt bij een heleboel initiatieven in onze prachtige gemeente. Dat 
vindt de PvdA ook. Dit is nu een prima plan dat met co-creatie tot stand kan worden 
gebracht. De ondernemers in het gebied vinden het belangrijk. Het gaat hier gewoon om een 
bedrijventerrein. Binnen de SEA is er een kerngroep Revitalisering bedrijventerreinen. Als 
daarbinnen die groenvoorziening aangelegd kan worden, met een bankje en een wandelpad, 
dan vindt de PvdA dat prima, dan heeft de fractie minder bezwaren.  
Dan het Actieplan Centrum. De PvdA ziet het gebeuren dat het college straks terug moet 
komen met een separaat voorstel van ongeveer € 125.000,00 voor de locatie Steenbergen. 
Dat er dan extra geld wordt gevraagd.  
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De heer Rosing vraagt verduidelijking. De PvdA wil met de motie de bankjes in het 
Hanzekwartier schrappen, maar mevrouw Stoop zegt net dat de PvdA het prima vindt dat ze 
er wel komen. Trekt de PvdA het amendement in? 
Mevrouw Stoop antwoordt dat de PvdA hoopt dat de wethouder toezegt dat hij dit kan 
financieren uit het potje van het SEA-programma. Als de wethouder Financiën in overleg kan 
met de wethouder Economische Zaken, is wat de PvdA betreft het probleem opgelost. Het 
gaat de PvdA erom dat volgens de begroting straks € 70.000,00 geïnvesteerd wordt voor het 
realiseren van bankjes en een wandelpad, terwijl er voor dat geld betere bestemmingen zijn. 
Wethouder Engelvaart reageert dat het geen bedrijventerrein meer is. Het verschil zit erin 
dat het een woongebied wordt en dat het college dat woongebied aantrekkelijk wil maken. 
Van de bedrijven die daar weg moeten, kan niet verlangd worden dat ze er nog geld in 
steken. 
Mevrouw Stoop geeft aan dat de PvdA het nog steeds een bedrijventerrein vindt. De heer 
Rosing gaf ook als argument dat het dan beter verkoopt. Ook de Poort van Dronten is zo’n 
prachtig gebied. Het ligt er heel mooi bij ligt, maar er is nog geen hectare van verkocht. 
Volgens haar gaat dat argument dus niet op. Als het groen maar goed onderhoud wordt, is 
dat voldoende. Een wandelpad en een bankje zijn wat de PvdA betreft niet nodig, maar als 
die gefinancierd kunnen worden vanuit de kerngroep, is dat wat de fractie betreft prima. 
De vragen waarover mevrouw Stoop sprak in 1e termijn, waren naar haar mening heel 
concrete vragen die vroegen om een beantwoording. Het college kon ze niet misverstaan. 
De reactie dat de PvdA dan eerder met die vragen had moeten komen, vindt ze flauw en niet 
juist. De PvdA kreeg de antwoorden niet drie weken geleden, het ging om een nazending. 
Het belletje ging rinkelen toen ze vorige week op de site van de gemeente het nieuws las 
over de koopkrachttegemoetkoming. Naar aanleiding daarvan heeft ze vragen gesteld. Het 
verwijt dat ze die vragen bij de behandeling van de begroting nog eens aanstipte, vindt ze 
niet terecht. 
De heer Ammerlaan merkt op dat Leefbaar Dronten onderschrijft wat de VVD zei, namelijk 
dat groei nodig is om het voorzieningenniveau op peil te houden.  
De heer Vermast stelt dat wethouder Engelvaart goed naar zijn woorden geluisterd heeft. De 
kadernota is een voorstel in potlood. De kadernota geeft richting voor een uitwerking bij de 
begroting. Juist die uitwerking ontbreekt nu bij de voorstellen voor het centrum. Er zijn geen 
door de gemeenteraad gestelde kaders voor het winkelhart van Dronten. Tegelijkertijd is de 
toezegging van de wethouder voor GroenLinks voldoende om de motie (7) in te trekken, de 
fractie is blij met deze toezegging.  
Wethouder Van Amerongen zei dat de term “kladbegroting” geen recht doet aan het 
document. De heer Vermast vindt het oprecht jammer dat de wethouder het begrip “klad” 
een negatieve lading geeft. Zo is het niet per se bedoeld. Om de wethouder te helpen, wil de 
heer Vermast ook wel spreken over de “voorstudienota”. Wellicht vindt de wethouder dat 
prettiger klinken. 
Wethouder Van Amerongen wil het houden op de kadernota. 
De heer Vermast vervolgt dat zijn belangrijkste punt is dat het moment van besluitvorming 
onduidelijk wordt. Ter illustratie verdedigt de wethouder dat er in de kadernota besluiten zijn 
genomen om te bezuinigen. Maar de begrotingsbehandeling is juist het moment waarop de 
raad besluit over de begroting van volgend jaar, niet bij de kadernota, daarin krijgt het 
college de richtingen, dat is de voorstudie. Het is logisch dat je moet anticiperen op een jaar 
daarna. De VVD wilde niet te veel woorden vuil maken aan het amendement van GroenLinks 
op dat punt, maar de heer Vermast wil nog wel iets zeggen over de argumenten van de VVD. 
Natuurlijk heeft de VVD gelijk dat je effecten van beleid pas ziet in een meerjarenbegroting. 
Om de effecten van het beleid te kunnen beoordelen, zijn doorrekeningen ook buitengewoon 
nuttig. Dat wil echter nog niet zeggen dat je over die doorrekening meteen een definitief 
besluit moet nemen. Dat is de strekking van het amendement. Wat betreft behoorlijk bestuur 
heeft de wethouder een punt. Soms moet de gemeente tijdig aangeven dat ze gaat 
bezuinigen; heet heeft bijvoorbeeld personele effecten op organisaties die de gemeente 
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subsidie geeft. Dat zou een argument moeten zijn bij de voorstudienota of bij de begroting. 
Maar die argumenten mist GroenLinks in de huidige begroting ten enen male. Daarmee ziet 
GroenLinks ook het bezwaar, dat deze bezuinigingen niet uit de begroting gehaald kunnen 
worden, niet.  
De fractie is blij met de toezegging van de wethouder dat er een cultuurnota komt. In motie 9 
worden de woorden “voor de behandeling van de kadernota 2016” geschrapt en vervangen 
door “in 2016”. Dat illustreert gelijk waarom de kadernota een voorstudienota is. Het college 
komt dan ongetwijfeld met allerhande goede plannen en wellicht ook wat minder goed 
plannen, misschien op cultuurgebied. Die kan de raad volgend jaar dan definitief beoordelen 
bij de behandeling van de begroting 2016.  
GroenLinks zal voor de overige moties en amendementen stemmen. 
De heer Bongers geeft aan dat D66 blij is dat wethouder Engelvaart meedenkt. Evident is 
dat er een heel verschil is tussen het nakomen van lopende voorzieningen of het nadenken 
over creatieve bouwvormen.  
Richting wethouder Bleeker merkt hij op dat hij het woord acquisitie niet gebruikt heeft. De 
heer Bongers onderschat de functie van acquireren niet, maar de zorg van D66 ligt erin dat 
er al plannen op de plank liggen en dat die daadwerkelijk van de grond moeten komen.  
Mevrouw Hillebregt merkt op dat D66 verheugd is dat het college motie 4 (AED) 
ondersteunt. Met het gevraagde onderzoek worden hulp en reanimatie voor de Drontenaren 
beter georganiseerd. Ook voor de Drontenaar die iets wil betekenen, die van toegevoegde 
waarde wil zijn voor zijn/haar wijk. Reanimeren is niet zomaar iets. De gemeente mag 
ontzettend trots zijn dat ze deze vrijwilligers en burgerhulpverleners in haar samenleving 
heeft. D66 kijkt uit naar de verdere uitwerking van het college.  
Mevrouw Den Boer gaat in op de motie van GroenLinks en PvdA over de cultuurvisie. D66 
was zeer verheugd dat beide fracties hadden geconstateerd dat er geen cultuurvisie is 
geschreven. Dat wil overigens niet zeggen dat die visie er niet is. D66 is content met de 
reactie van de wethouder op deze motie. Bij de bespreking van de kadernota heeft D66 
vragen gesteld over de visie op kunst en cultuur. D66 is voortvarend aan de slag gegaan, 
heeft het initiatief genomen en is in gesprek gegaan met een aantal grote instellingen op het 
gebied van kunst en cultuur. Ook met mensen in Dronten die kunst en cultuur een warm hart 
toedragen. Er zijn al werkafspraken gemaakt. Het proces loopt. Dat betekent dat D66 op 
eigen kracht vooruit is gegaan. Mevrouw Den Boer denkt dat daarmee bezuinigd kan worden 
op het aantal fte’s dat straks ingezet moet worden en doordat al wat eerder begonnen kan 
worden met deze visie kan wellicht een slag in de tijd naar voren gemaakt worden.  
Wethouder Van Amerongen stelt voor daarover een afspraak te maken met D66. 
De heer Oosterveld vindt de inbreng van alle fracties boeiend. De veelkleurigheid van de 
samenleving van Dronten komt daarmee naar voren. 
Verrassend is dat de vraag wie de lead heeft, is beantwoord door de voorzitter. De politieke 
vraag die erin zat is op deze manier wat geneutraliseerd. De ChristenUnie komt er op een 
ander moment nog op terug. 
Vanaf het begin was de ChristenUnie voorstander van samenwerking met GBLT. De fractie 
is blij te horen dat de wethouder af en toe even met de vuist op tafel slaat. GBLT moet de 
gemeente wel op een goede wijze bedienen met de cijfers.  
Het verrast de ChristenUnie te horen dat de cijfers die op de website van de gemeente staan 
niet kloppen. Dat gebeurt vaker. De site is het communicatiemiddel bij uitstek om iedereen 
die dat wil van de nodige informatie te voorzien. Als dit niet klopt, wat klopt er dan nog meer 
niet? Hoe gaat de raad daarmee om? 
Mevrouw Hillebregt interrumpeert dat op het moment dat de raadsleden bij de 
woningbouwvereniging waren, OFW gebruikmaakte van exact dezelfde staatjes. Omdat D66 
geen groei zag maar juist een afname heeft ze daarover toen vragen gesteld. Dus niet alleen 
de raad is in verwarring ook andere organisaties gebruiken deze cijfers.  
De voorzitter stelt voor het niet groter te maken dan het is. Het laatste cijfer is van 
gistermiddag. Dat is nog niet aangepast op de website. Verder klopt het allemaal.  
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Wethouder Van Bergen vult aan dat de cijfers die nu op de site staan bijgewerkt zijn; er is al 
twee maanden sprake van groei. 
De heer Oosterveld gaat in op motie 6, veilige fietsoversteek. Wethouder Engelvaart heeft 
toegezegd dat nog eens goed gekeken wordt welke extra stappen gezet kunnen worden en 
dat richting omwonenden gemeld zal worden wat de resultaten daarvan zijn. Als de andere 
indieners (GroenLinks en PvdA) daarmee akkoord gaan, kan de motie ingetrokken worden. 
De ChristenUnie vindt het jammer dat de afgelopen dagen niet even contact is opgenomen 
om te vragen wat de fractie precies bedoelde met motie 8 (rustpunten voor senioren). De 
fractie wil graag met het college afstemmen hoe deze motie helderder kan worden zodat er 
ook een breed draagvlak kan zijn. De fractie trekt de motie in. 
De heer Klopman reageert op de vraag van de ChristenUnie wie de lead heeft en met wie 
nu eigenlijk wordt gedeald. Volgens hem dealt de ChristenUnie in de raad met alle 
raadsleden, met de coalitie (CDA, VVD en Leefbaar Dronten). De coalitie opereert op basis 
van een coalitieakkoord. Welke kleur dat heeft, kan de ChristenUnie zelf bepalen. Als de 
ChristenUnie met de CDA-fractie wil praten, is de heer Klopman daarvoor het 
aanspreekpunt. De heer Oosterveld heeft zijn e-mailadres en telefoonnummer. 
D66 ziet niets in groei. Hoe ziet D66 dat? Hoe worden de voorzieningen dan in stand 
gehouden? Wat doet D66 met de bouwgronden? 
De heer Bongers reageert dat er ergens iets misgaat in de discussie. De groei wordt 
constant gekoppeld aan het verkrijgen van inkomsten. Hij heeft duidelijk willen maken dat dit 
een vicieuze cirkel is. Als de gemeente steeds meer inkomsten moet hebben om te kunnen 
groeien, hoe moet ze daar dan aan komen? Kan het CDA dat uitleggen? De heer Bongers 
blijft pleiten voor geestelijke, innovatieve groei, daar ligt voor D66 de focus. Als het CDA 
daarvan 1+2=2 wil maken, staat dat de fractie volledig vrij. Zijn betoog was erop gericht te 
proberen uit die cirkel te komen, omdat er straks alleen een voorzieningenniveau is als 
Dronten honderdduizend inwoners heeft. 
De heer Klopman stelt voor daar samen nog eens nader over te discussiëren. 
Hij bedankt wethouder Bleeker voor de toezegging rond de beroepenmarkt on tour, het CDA 
is blij dat dit initiatief voortgezet wordt. 
De PvdA wil de bankjes en het wandelpad in het Hanzekwartier schrappen. Hoe ziet de 
PvdA dat gebied dan? Als mensen vanaf het station richting het centrum lopen, moeten ze 
dan een grote zandvlakte zien?  
Mevrouw Stoop antwoordt dat het volgens de PvdA alleen gaat over het gedeelte van het 
Hanzekwartier waar onlangs de gebouwen, zoals dat van Agrifirm, tegen de vlakte gehaald 
zijn. Dat is een heel groot gebied, maar niet de route die mensen lopen van het station naar 
het centrum. Het gaat om een bedrijventerrein aan de rand van het water, mensen moeten er 
echt naartoe om daar te gaan wandelen. Zij vindt het gebied niet uitnodigend en toegankelijk. 
Maar zoals de gemeente doet met alle braakliggende terreinen, moet er wel gras komen en 
moet dat regelmatig gemaaid worden. Misschien kan er zelfs, zoals ze al eerder voorgesteld 
heeft, een leuke schaapskudde komen. 
De heer Klopman wil nog een opmerking maken over motie 9 van GroenLinks en PvdA. De 
termijn is gewijzigd. Het CDA wil graag voor de kadernota informatie hebben over de 
cultuurvisie en wil het verzoek graag aanscherpen. Mevrouw Stoop heeft daarvoor een 
mooie tekst bedacht. 
Mevrouw Stoop geeft aan dat de motie is aangepast in: 
verzoekt het college: 
- met een samenhangende visie te komen op cultuureducatie en cultuur in den brede 

middels een gemeentelijke cultuurvisie, zo mogelijk voor de behandeling van de 
kadernota 2016. 

De voorzitter stelt voor dat het college voor de kadernota met een notitie komt. De raad kan 
daar dan in meedenken en daarna werkt het college dat uit voor 2016. Hij stelt vast dat de 
raad daarmee instemt. 
Hij brengt de amendementen in stemming. 
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A1 van SP over precariobelasting. Voor is de SP. Tegen stemmen de fracties CDA, VVD, 
Leefbaar Dronten, ChristenUnie, PvdA, GroenLinks en D66. Daarmee is het amendement 
verworpen. 
A2 van de PvdA over bankjes in het Hanzekwartier.  
De heer Den Boer geeft aan dat hij graag een stemverklaring wil afleggen. De SP neemt, 
hoewel dit onsympathiek overkomt, toch het standpunt in dat ze tegen dit amendement is. 
De SP ervaart dit als een onderdeel van het totaalpakket van bezuinigingen, waarin ook een 
aantal dingen goedgekeurd zijn die de SP zeer welgezind waren.  
De voorzitter brengt het amendement in stemming en stelt vast dat de fracties PvdA en 
GroenLinks en mevrouw Witteveen van de ChristenUnie voor stemmen. De overige fracties 
zijn tegen. Daarmee is het amendement verworpen. 
A3 van GroenLinks en D66: bezuinigingen betrekking hebbend op na 2015 schrappen.  
De voorzitter brengt het amendement in stemming en stelt vast dat de fracties GroenLinks 
en D66 voor het amendement stemmen. De overige fracties zijn tegen. Daarmee is het 
amendement verworpen. 
De voorzitter legt de begroting 2015 voor, met inachtneming van al hetgeen is gezegd. Hij 
constateert dat de raad daar unaniem mee instemt. 
De voorzitter stelt vast dat motie 4 (AED) en motie 9 (cultuurvisie) unaniem worden 
aanvaard. 
 
4.  Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering. 
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