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Notulen van de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op 8 november 

2007 om 13.30 uur in het gemeentehuis te Emmeloord. 

 

Aanwezig zijn: de dames mevrouw H. Binksma-Martens (VVD), M.T.B. Droog-Smit 

(CDA), E. van Elk (PU), J. Faber-Slootheer (PvdA/GroenLinks), A.J. Geluk-Geluk (VVD), 

H. van Mook (PvdA/GroenLinks), S.J. Schrijver-Brouwer (PvdA/GroenLinks) en J.W. Spar-

reboom-van der Spoel (VVD) en de heren E. van de Belt (Fractie Van de Belt),  

P.N. Blauw (VVD), F. Boundati (PvdA/GroenLinks), W.C. Haagsma (PU), L.G.M. Hermus 

(CDA), H.R. Kalk (CDA), L.H.M. Lammers (ONS), T. Nijdam (PvdA/GroenLinks),  

J.W. Bakker (PvdA/GroenLinks) H.L. Meijering (CDA), D. Pausma (ONS), A. Poppe (CU-

SGP), P.J. Sanderse (CDA), J. Simonse (CU-SGP), H.H. Suelmann (CDA), H. Torenbeek 

(CDA), T. Tuinenga (PU), J.J. van der Velde (CDA), G.J. Veldkamp (CU-SGP) L.G. Voor-

berg (CU-SGP) en R.F. Wassink (CU-SGP) 

 

Voorzitter:   de heer W.L.F.C. ridder van Rappard, burgemeester 

Wethouders:   de heren J.M. van der Est (PvdA/GroenLinks), A.H.T. van 

Meijel (CDA), W.J. Schutte (CDA) en F.K. Zeilstra 

(PvdA/GroenLinks) 

Griffier:  de heer J. Even 

Gemeentesecretaris:  de heer H. van Boven 

 

Afwezig zijn:  -- 

 

 

I. Opening 

 

De voorzitter: Ik open de vergadering en deel u mede dat mevrouw Binksma en wet-

houder Zeilstra iets later komen.  

 

II. Vaststelling agenda 

 

De voorzitter: Ik stel voor aan de agenda een aanhoudingsbesluit toe te voegen. U 

heeft daarvoor de stukken op uw tafel gekregen en neem aan dat u daarmee kunt in-

stemmen. We doen dit als agendapunt 1.a.  

 

III. Notulen van de vergaderingen van 4 en 22 oktober 2007  

 

Notulen 4 oktober 2007 

De heer Haagsma: Pagina N283, eerste bijdrage: "in mijn beleving is er op geen van die 

plekken ruimte om extra parkeer...." 

Pagina N293: derde alinea, toevoegen tussen "de vorige raadsvergadering"en "nu": "zijn 

gekomen". 

 

De notulen van de vergadering van 4 oktober 2007 worden vastgesteld.  

 

Notulen 22 oktober 2007 

De heer Blauw: Op pagina N314 wordt de stemming van de motie uitgelegd. Er waren 9 

stemmen tegen en de rest was voor. Er zijn maar 7 namen genoemd. De namen Blauw 

en Van Elk zijn niet vermeld als zijnde tegen de motie te hebben gestemd.  

 

De heer Haagsma: Pagina N295, 2e alinea bijdrage van de heer Haagsma:"Waarom hebt 

u op dit moment niet meer de inzet en de power ..... 

 

De notulen van de vergadering van 22 oktober 2007 worden vastgesteld.  
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IV. Ingekomen stukken 

 

Zonder hoofdelijke stemming wordt over de afdoening van de ingekomen stukken beslo-

ten zoals is voorgesteld.  

 

V. Mededelingen 

 

Er zijn geen mededelingen.  

 

VI. Spreekrecht 

 

De voorzitter: Hiervoor hebben de heren Wassink en Pol aangemeld; zij willen spreken 

over de sportboulevard.  

 

De heer Wassink: Mijnheer de Voorzitter. Geacht college, mijn naam is Henk Wassink en 

ik ben geen familie van de fractievoorzitter van de ChristenUnie/SGP, maar wij zijn wel in 

bepaalde gedachten eensluidend. Het is dus niet zo dat de naam bepaalde verwachtingen 

of verbindingen schept.  

Ik wil het woord tot u richten over de plannen over de aanleg van een sportweg. Het 

aanleggen van een sportweg door het Emmelerbos wordt door de wethouder als een 

kleine, mineure ingreep voorgesteld. Dit ook om zijn plannen verwezenlijkt te krijgen. 

Dat is het echter niet. Nu volgt waarom niet. Het Emmelerbos is een prachtig natuurge-

bruiksgebied. Dit is ontstaan door jarenlang perfect gemeentelijk onderhoud. De valide 

en ook de niet valide wandelaar maakt daarvan dankbaar gebruik, bijvoorbeeld de men-

sen van Peppelrode, de bejaarden, de chronisch zieken al of niet-gebruikmakend van rol-

lator of rolstoel. 

Ook de sporter in niet geregistreerd groepsverband is zeer regelmatig in het bos te vin-

den. Bij aanleg van een weg wordt het gebruik van dit bos door deze groep te zeer be-

moeilijkt, want het toegangspad wordt afgesloten. Ook is uit de plannen op te maken dat 

de toegang tot de kinderboerderij in het Emmelerbos wordt afgesneden. 

Er is geen mooier en gevarieerder bus dan het Emmelerbos-West. Er was tien jaar gele-

den al een boswachter. 

Gericht op de toekomst van Emmeloord kun je niets beter doen dan dit bos ongerept be-

waren. Toch wordt dit teniet gedaan door een weg er dwars doorheen. Bovendien loopt 

het tracé van de weg dwars door het broedgebied van beschermde vogels, groene 

specht, reiger, roek, enz. Aanleg van de weg verdraagt zich dus slecht met het fauna- en 

florabeleid en de Europese vogelrichtlijn, waartoe ook de gemeente verplicht is zich aan 

te houden.  

Ook is aan de sinds 2005 geldende Europese richtlijn, het zogenaamde Arhusrecht, bij 

lange na niet voldaan. Huidig gemeentelijk beleid is het aaneenschakelen van natuurge-

bieden tot een groter ecologisch geheel, de corridor. Deze voorgenomen knip staat haaks 

op dit beleid en is hiermee in flagrante tegenstelling, want versnippering is het resultaat. 

Vergeleken met de kwaliteit van het bos, zoals het nu is, is het alsof je Rembrandt en er 

een kleutertekening voor in de plaats hangt. Fraai, maar het is niet de Rembrandt die je 

eerst had en hebt weggegooid. 

De wethouder stelt dat de sportweg de verkeersveiligheid vergroot. Niets is minder waar, 

zowel op sociaal als verkeerstechnisch terrein. Er ontstaat in het bos, hoewel verlicht, 

een onveilig stuk weg, want er is weinig verkeer. Emmeloord is niet zo groot, ook niet in 

de toekomst. Er maken nu geen grote sportbonden gebruik van. Dus die weg wordt wei-

nig gebruikt. De sociale controle is dus bij lange na niet zo groot als de wethouder voor-

geeft te zijn. Het wordt dus een onveilige weg. Het lijkt er dan of op de geplande rotonde 

met de Banterweg, om sluipverkeer te voorkomen, alleen rechtdoorgaand verkeer is toe-

gestaan. Dat is juridisch onhaalbaar. De plannen zijn gericht op een plaats van 40.000 

inwoners. Emmeloord heeft er 25.000 en groeit slechts langzaam. De infrastructuur is 

gebaat bij een betere ontwikkeling van de Espelerweg/Banterweg. Toegang tot de mane-

ge kan ook via de Eikenlaan of via een doorsteek op de kruising Waterlandweg/Muntweg.  
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Het brengen van velden naar de mensen is ook mogelijk, maar dat is een totaal ander 

concept. Ook de parkeerdruk bij grote evenementen op de atletiekbaan en de bosbadhal 

wordt in de plannen niet voldoende vergroot. Geen probleem zegt over een paar jaar dan 

de wethouder: er is daar nog een klein onbetekenend stukje bos tussen sportweg en be-

bouwing. Och, alleen wat bejaarden en mindervaliden maken er gebruik van. Voorwaar 

een prachtig parkeerterrein. Dan is dus alles weg. Het pijnpunt is wel dat het nu niet in 

de planning en financiering is betrokken. 

Er wordt nu vanuit gegaan dat een zeer groot gedeelte van de plannen financieel kan 

worden gedekt door woningbouw in de particuliere sector, bij voorbeeld op het terrein 

van de ijsbaan. De woningmarkt in Emmeloord is echter door de ontwikkeling van Em-

melhage verzadigd. Dus komt de ontwikkeling van de ijsbaan ook nu niet van de grond. 

Dit geldt ook voor de markt voor appartementen in Emmeloord. Hieruit wordt dus geen 

geld ter dekking van deze plannen gegenereerd. Daarvoor is zelfs € 5 miljoen uit de 

spaarpot te weinig. Dus kunnen we een sterke verhoging van de ozb tegemoet zien. 

Ontwikkeling van de sportplannen komt dus ten laste van de belastingbetaler. Bij goed 

lezen van de plannen profiteren slechts een paar niet te grote sportbonden en de cam-

pingbaas. 

Ik sluit af. Twintig jaar geleden zei raadslid Bakker bij de mogelijke aanleg van een brug 

in West: "ze gaan maar met de fiets, daar komt geen weg en brug." Bent u betrouwbaar 

transparant, zoals PvdA/GroenLinks zich op de website afficheert dan zegt u dit nu dus 

weer. 

Vorig jaar gingen plannen met een snelweg langs het Naardermeer niet door, juist dank-

zij een zet van PvdA/GroenLinks. Ik geloof er nu niets van dat GroenLinks hier zegt: kap-

pen maar met dat bos. GroenLinks hier zal toch niet asfaltgrijs rechts willen worden? De 

kiezer houdt u aan uw woord. 

In het jaar 2005 verzekerde de toenmalige CDA-wethouder, Tineke Bij de Vaate, uw 

gremium bij hoog en bij laag dat in het Emmelerbos geen aanleg van wegen zou plaats-

vinden. Zij zei: er wordt geen boom gekapt. Hoe betrouwbaar is nu het CDA? Hoe consis-

tent bent u? Laat daartoe uw ja jegens het bos toen nu ook uw ja ja zijn en uw nee tegen 

de kap toen u nee zijn nu. Uw beoordeling van de voorstellen van de wethouder is in we-

zen een lakmoesproef voor de betrouwbaarheid van de overheid. 

Overigens ben ik van mening, dat sport de volledige aandacht moet blijven houden. Hora 

est. 

 

De voorzitter: Ik denk dat het goed is dat de heer Pol, die over hetzelfde onderwerp wil 

inspreken, het woord voert en dat daarna de raad vragen kan stellen.  

 

De heer Pol: Mijnheer de Voorzitter. Hartelijk dank dat ik een paar minuten mag spre-

ken. Ik wil een dringend beroep doen op alle leden van de raad van de gemeente Noord-

oostpolder om plannen van deze wethouder te keren. Hij is op het verkeerde pad. Heel 

duidelijk, niet een klein stukje, maar hij is heel ver afgeweken. Ik heb in een persoonlijk 

gesprek al geprobeerd hem te bekeren, maar de hardheids des harten, het was vergeefs. 

Van mijn kant is het nu een noodkreet als burger, ik woon sinds veertig jaar hier, maar 

ook een strijdkreet. U zult er misschien om lachen: die oudjes, wat moeten die in de pol-

der? Ik vind dat deze plannen niet kunnen en niet mogen. 

Ik wil van mijn hart geen moordkuil maken, maar ik zeg dat het absurd is om dit soort 

plannen door te voeren en meer dan € 2 miljoen te stoppen in een project, een asfaltweg 

door een mooi bos. Dat doe je toch niet, als je een spoor van vernieling achterlaat door 

het kappen van bomen? Een spoor van vernieling voor mensen, bomen, dieren. Het gaat 

mij op zich nog niet eens om de € 2 miljoen, maar om het spoor dat het achterlaat. Dat 

is niet aanvaardbaar. 

Ik ken niemand in mijn omgeving die dit plan ondersteunt. Wij zijn wel oudjes, maar ik 

denk dat we wel wijze mensen zijn, die er werkelijk geen brood in zien. Het is verspild 

geld. Het is voor het promoten van de gemeente Noordoostpolder een onvoorstelbaar 

slechte zaak. Terwijl de kranten vol staan met berichten om zuinig te zijn op het groen, 

denk aan de CO2-uitstoot, geef de mensen rust, geef de mensen ruimte, denk aan het 

groen en dat hier een wethouder komt met een dergelijk plan.  



2007  N. 318 

Ik heb er geen ander woord voor: dit is absurd. Niet alleen qua aanpak, maar ook voor 

de promotie van de Noordoostpolder, die nota bene ruimte garandeert.  

Ik begrijp er ook niets van dat een wethouder, die de belangen van de sport behartigt, 

hier komt met een plan waarin hij zegt: jongens, we moeten de mensen in de auto hel-

pen. Tja, iedereen in Nederland praat er over om de mensen uit de auto te halen. We 

moeten de mensen laten lopen. We moeten de mensen laten fietsen. Uw argumenten om 

dat te doen omwille van de jeugd is een averechtse zaak. U moet de mensen meer laten 

lopen, meer laten bewegen. Daaraan hebben zij behoefte. 

Een tweede heel belangrijk punt is voor mij het volgende. Ik heb gezegd dat het voor mij 

een noodkreet is, maar ook een strijdkreet. Ik woon er dichtbij. Ik golf in het bos, ik 

wandel er, ik ken de vogels, de dieren, de planten. Er is in Nederland een Flora- en fau-

nawet, waarmee de wethouder terdege rekening moet houden. Niet zo lang geleden is er 

een inventarisatie geweest van Piet Bremer en van Evert de Boer. Zij hebben een uitge-

breide inventarisatie gemaakt van het gebied. De wethouder is verplicht om een comple-

te inventarisatie opnieuw te maken en bij het ministerie te vragen om ontheffing. Het is 

de wethouder bekend. De IVN, die de belangen van de natuur in de polder behartigt, 

maar ook Landschapsbeheer Flevoland zijn tegenstander.  

Ik kan me niet voorstellen dat een dergelijk plannetje zo maar zal worden doorgevoerd. 

Ik heb nog een derde punt. Ik zou graag willen dat de gemeenteraad van Noordoostpol-

der plannen voor de lange termijn ontwikkelt. Ik lees bijvoorbeeld dat er op de ijsbaan 

een paar gebouwen worden gezet, huizen. Dat zou niet een beetje dom zijn, maar dat 

zou heel erg dom zijn voor de toekomst. U kapt alle mogelijkheden van een stuk ge-

meentegrond voor de toekomst af. Het is een prachtig terrein, als de winter niet meer 

komt, om daar iets moois mee te doen. Gewin op korte termijn om er een paar huizen 

neer te zetten, is kortetermijnpolitiek. Daaraan moet u niet beginnen. Ik zou de wethou-

der ten slotte willen uitdagen en zeggen: ga eens het bos in, in de herfst, nu. Doe wat 

minder aan politiek, wat meer aan de natuur. Ik wil de wethouder vragen: gaat u eens 

naar Schokland en maak daar eens een wandeling, dan ziet u hoe daar op lange termijn 

iets heel moois ontstaat.  

 

De voorzitter: Ik begrijp uw pleidooi voor het behoud van het bos, niet om de wethou-

der het bos in te sturen. Zijn er nog vragen aan de insprekers?  

 

De heer Kalk: Ik wil de insprekers dankzeggen voor de informatie die ze ons als raad 

hebben gegeven. Ik heb een vraag aan de heer Wassink. Hij heeft met name het argu-

ment van de sociale en verkeersveiligheid genoemd. Zijn veronderstelling is dat ver-

keersstromen nauwelijks worden verlegd. Heeft hij op dit moment een beeld hoe ver-

keersstromen in de toekomst zouden kunnen gaan, zonder die verbinding? Bent u ervan 

overtuigd, dat met de huidige verbindingen geen knelpunten ontstaan in termen van ver-

keersveiligheid en het benutten daarvan?  

 

De heer Wassink: Ik wil uw vraag in twee delen beantwoorden. Ten eerste: de huidige 

situatie. Waar haalt u informatie vandaan? Dan de beantwoording naar de toekomst. Op 

dit moment is het zo, wonend naast de Banterweg, dat we een perfect zicht hebben op 

de Banterweg en op de verkeersintensiteit na sluitingstijd. Als het zo’n beetje half zeven 

is geweest, dan is het op, over en uit. Dan is de drukte veel minder. Daarom zeg ik ook, 

mutatis mutandis, dat dit op de sportweg ook het geval zal zijn. Er zijn veel minder men-

sen die ervan gebruik maken, alleen van sportgelegenheid naar huis. Dat zijn er niet zo-

veel. Er is dan niet veel drukte. Natuurlijk zal er voor de toekomst wel degelijk iets moe-

ten gebeuren, maar dan moet je kijken waar de bebouwing is gepland; het is van het 

centrum Emmeloord af. De gemeente moet dan de as Espelerweg/Banterweg nog eens 

beter onder de loep nemen. Er komt ook een verbinding in West aan de orde. Bekijk hoe 

die stromen daar lopen. Deze is niet gebaat bij een tussenstukje. Als daar ook nog eens 

een verbod komt voor sluipverkeer, dan heb je helemaal niets. Plannen zijn er om bij de 

Banterweg een rotonde aan te leggen. Van de sportweg komend mag je daar niet rechts-

af. Hoe wilt u dat doen op een rotonde? Het zijn bijvoorbeeld punten waarmee je dan zit.  



2007  N. 319 

Voor de toekomst, naar de manege. Dan komt ik weer op het onveilige aspect. Als je met 

een trailer, via de Muntweg, Espelerlaan, sportweg via een, twee, drie, vier rotondes 

steeds een linkerbocht moet maken, is dit niet leuk voor het paard, maar het is voor de 

verkeersveiligheid ook niet verstandig. Dit zijn ook allemaal argumenten die ik daarin 

meeweeg. Als je kijkt naar de groei in de toekomst, dan is die groei niet zo groot. We 

willen het wel, maar of het waar is, is vers 2.  

 

De heer Kalk: Dank u. Ik begrijp uit uw beantwoording, dat u met name de nadruk legt 

op de huidige verbindingen en de eventuele verbetering daarvan. Daarop wilt u het ac-

cent leggen. 

 

De heer Wassink: Juist. 

 

De heer Kalk: Overigens, oud-collega Bij de Vaate werd even genoemd, CDA-lid. Wij 

hebben in de vorige collegeperiode ook onze verantwoordelijkheid genomen. We moeten 

nu constateren dat in deze nieuwe periode er inmiddels een sportvisie ligt. Als fractie zul-

len wij daarin een zorgvuldige afweging maken.  

 

De heer Lammers: Zou het CDA een toelichting kunnen geven waar de sportvisie is?  

 

De heer Kalk: U leest toch ook de stukken die we vanavond nader aan de orde krijgen? 

U heeft kunnen constateren dat de voorstellen met betrekking tot de sport enigszins ver-

traagd zijn, maar ze komen er wel.  

 

De heer Van de Belt: Mijnheer de Voorzitter. Ik heb de betogen van de heren Wassink 

en Pol als bijzonder positief ervaren. Bij de Voorjaarsrapportage heb ik mijn mening ge-

geven en heb ik aangegeven dat ik mij zorgen maak over het naar voren komen van de 

plannen. De heer Pol woont 40 jaar in de Noordoostpolder. Ik heb het voorrecht om al 54 

jaar hier te wonen.  

 

De voorzitter: Bij interruptie. Heeft u een vraag aan de heren? Het is niet de bedoeling 

dat we politieke statements gaan afleggen. Dat is niet aan de orde. 

 

De heer Van de Belt: Ik wil de heren graag ondersteunen met hun over het algemeen 

zeer positieve verhaal.  

 

De heer Blauw: De sportweg is een onderdeel van een totale herschikking van de bui-

tensport en een deel van de binnensport. Er zullen bepaalde concessies worden gedaan, 

plussen en minnen. Ik moet ook zeggen dat er nog geen plan is, we praten over een 

idee. Het kan nog alle kanten op. Hoe kijkt u tegen het totaalplan, voor zover u bekend 

is, van de "sportboulevard" of sportinrichting aan? Zegt u dat het helemaal niet moet ge-

beuren? Of zegt u: het moet wel gebeuren, maar het moet anders?  

 

Mevrouw Van Elk: Ik heb niet zo zeer een vraag aan deze twee heren als wel aan het 

college. Wij zijn benieuwd naar de planning van de besluitvorming over de sportboule-

vard. Wilt u daarover een tipje van de sluier oplichten?  

 

De heer Pol: Het totale sportplan. Fundamenteel is dat het hier gaat om een discussie 

over een sportboulevard, dwars door het bos; voor meer dan € 2 miljoen investeren in 

een stuk asfalt.  

 

De voorzitter: Dat was helder. De vraag van de heer Blauw was: wat vindt u van de 

rest van de plannen, los van de weg? 

 

De heer Pol: Het plan heeft tal van goede elementen, maar het foute principe is om het 

op te lossen door middel van een sportboulevard. Daarvoor zijn alternatieven te beden-

ken.  
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Je kunt bij wijze van spreken tegenover tankstation Van Staveren een korte afslag ma-

ken. Je zit dan dicht bij de manege en je bent dan meteen van al het verkeer door Em-

meloord af. Wij zijn niet tegen de ontwikkeling van de sport, maar wel tegen het investe-

ren van een paar miljoen euro, terwijl de kleine dingen – bijvoorbeeld schoolzwemmen – 

in de verdrukking komen.  

Allerlei plannen zijn prima, maar de sportboulevard moet er niet komen.  

 

De heer Blauw: Ik begrijp dat u zegt: we kijken positief tegen de plannen aan, we heb-

ben bezwaar tegen een paar elementen. Het bezwaar concentreert zich met name op de 

zogenaamde sportweg. U noemt de sportboulevard, maar dat is het totaal. Het gaat over 

de sportweg. U zou eigenlijk willen zeggen: het kan ook anders. Misschien is het wel 

goed dat u aan de raad schrijft wat u ideeën zijn hoe het anders kan.  

Als het anders en beter kan, dan zijn wij er ook voor, als het maar niet het idee aantast 

dat er een herschikking en een modernisering moet komen van de sportfaciliteiten.  

 

De voorzitter: Als de heren vinden dat het wel moet, mogen zij dat aangeven. De heren 

zijn vrij om te zeggen wat zij willen. Ik wil de vraag over de voortgang beantwoorden.  

Wij hebben in ons Reglement van Orde staan, dat iedereen op ieder moment mag in-

spreken over ieder onderwerp, of het op de agenda van de raad of de commissie staat of 

niet. De vraag naar de procedure: wanneer komt wat aan de orde? Er is een voornemen 

van het college om dat te gaan doen. Daarin zit een aantal elementen, dat moet worden 

uitgewekt. Er komt nog een plan van aanpak bij, een fasering en op onderdelen mogelijk 

alternatieven. U bent heel tijdig met uw inspraakreactie. Om nu in de raad op basis van 

een planning of stukken die er nog niet zijn een discussie te voeren vind ik ook niet han-

dig. U hebt een helder schot voor de boeg gegeven. De wethouder houdt daarmee, bij de 

voorbereiding, daarmee rekening. Als het doorgaat moeten er bestemmingsplanprocedu-

res komen, er moet geld komen. Er zijn nog een heleboel momenten in de toekomst om 

ook van uw gevoelen te doen blijken. U kunt daarbij de vraag van de heer Blauw mee-

nemen. 

 

De heer Wassink: Kan ik de vraag nu beantwoorden? Het kan heel kort.  

 

De voorzitter: Ik wil wel zo afronden, want we hebben nog een druk programma van-

daag. Dan is het laatste woord aan u. 

 

De heer Wassink: Welke concessie bent u bereid te doen, vraagt u mij. Daarop ant-

woord ik: het bos is daartoe, daarvoor te kostbaar. Het plan; ik ben onderwijzer en sta 

voor de klas. Ik geef gym in een volstrekt verouderde PWA-hal. Als de wethouder plan-

nen heeft om die te moderniseren, ook in een breder verband, ook in het totale onder-

wijsveld, graag. De concessie op het gebied van de sportweg: het bos is voor ons te 

kostbaar, maar plannen daaromtrent graag!  

 

Wethouder de heer Van der Est: Ik wil nog even reageren op de vraag van mevrouw 

Van Elk.  

 

De voorzitter: Ik heb geprobeerd er een antwoord op te geven. Wat mij betreft is de 

planning nu niet aan de orde. Laten we het niet aan de hand van een inspreker doen, 

want dan doen we het niet goed. De boodschap is helder. U komt erop terug. Het is nu 

verder niet aan de orde. 

 

Mevrouw Van Elk: Kunt u niet enige richtlijn geven of het nog dit jaar wordt?  

 

De voorzitter: Nee, want dan gaan we er een discussie over hebben. Een ander zegt 

dan: kan het niet wat eerder of later. We gaan dat niet doen. We gaan nu met de agenda 

verder.  
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Wethouder de heer Van der Est: Bij de Najaarsrapportage is hierover een aantal vragen 

gesteld. Dan kom ik er wel op terug.  

 

 

VII. Vragenuur 

 

De voorzitter: Ik heb de mededeling gekregen dat mevrouw Geluk vragen wil stellen 

over de Greeneryloods in Kraggenburg. 

 

Mevrouw Geluk: Mijnheer de Voorzitter. De ex-koelhuizen van Greenery in Kraggenburg, 

desolate verpauperde gebouwen, die criminaliteit aantrekken, illegale activiteiten bevat-

ten. Kortom, een gevaar zijn. Is er sprake van een eigenaar die kennelijk zijn verant-

woordelijkheid niet neemt? Is er een gemeente die dit gedoogt en de eigenaar niet wijst 

op de zorgplicht? Dat is wat de indruk is bij veel bewoners van Kraggenburg en omstre-

ken, om van de overlast op het bedrijventerrein maar niet te spreken. Wat heeft het col-

lege gedaan om dit te voorkomen? Wat doet u en wat gaat u nog meer doen? Ik denk 

dan bijvoorbeeld aan het wijzen op de zorgplicht, bevorderen dat er zo snel mogelijk 

wordt gesloopt. De procedure tot bestemmingsplanwijziging zo snel mogelijk afronden en 

alles in het werk stellen om nieuwbouwplannen in samenwerking met de eigenaar op een 

zo kort mogelijke termijn te doen beginnen. Kunt u dat toezeggen?  

 

Wethouder de heer Schutte: Mijnheer de Voorzitter. Ik kan veel toezeggen. We zitten 

met een situatie bij het Greeneryterrein dat daar zou worden gesloopt en een mooi nieuw 

industrieterreintje zou ontstaan, waar ook zelfs wonen mogelijk was. We hebben de per-

celen verkocht en hebben een aanzet tot een bestemmingsplan gegeven – wat belangrij-

ker was – een sloopvergunning. Voor zover ik weet is daarmee wel lichtelijk begonnen, 

met het slopen. Het is ons sinds deze week bekend dat het hapert. Mevrouw Geluk wil nu 

al resultaten zien van wat wij hebben gedaan. Wij zijn in overleg en zullen ervoor zorgen 

dat de sloopvergunning wordt uitgevoerd. Momenteel kunnen wij daaraan niet zoveel 

doen. De man heeft 26 weken tijd om te slopen. Als het slopen enigszins wordt onder-

broken, dan gaan de 26 weken opnieuw in.  

Wij doen ons best, dat zeg ik u toe, om daar een wantoestand te voorkomen.  

 

Mevrouw Geluk: Dank u, voorzitter. Mogelijk kan de jeugd een handje helpen. 

 

Wethouder de heer Schutte: Dat is nu iets wat we niet willen.  

 

De voorzitter: Deze oproep moeten we dus niet doen.  

 

Mevrouw Geluk: Uiteraard is dat niet mijn bedoeling. We hebben de krant gelezen en 

weten allemaal wat daar gebeurt. Dat moeten we voorkomen. Met uw mogelijkheden om 

te wijzen op de zorgplicht kunt u voorkomen dat het gebeurt.  

 

Wethouder de heer Schutte: Dat gebeurt allemaal. Als wij het sinds afgelopen dinsdag 

weten, dat er van de zijde van de hoofddirectie een soort opschorting op ligt, dan kunt u 

niet van mij verwachten dat ik allerlei dwangsommen en dergelijke ga voorbereiden.  

 

Mevrouw Geluk: Het speelt al jaren.  

 

De voorzitter: Ik stel voor dat we dit onderdeel beëindigen en overgaan naar de agen-

dapunten. We gaan dan eerst zorgen dat we een volledige gemeenteraad krijgen.  

 

VIII. Agendapunten: 

 

 1. Beëdiging nieuw gemeenteraadslid 
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De voorzitter: Ik benoem tot leden van de commissie van onderzoek, de heer Tuinenga, 

de heer Kalk en mevrouw Van Mook. Ik schors de vergadering. 

 

Schorsing 

 

De voorzitter: Ik heropen de vergadering. Het woord is aan de heer Tuinenga.  

 

De heer Tuinenga: Mijnheer de Voorzitter. We hebben de geloofsbrief van de heer 

Pausma onderzocht. Het lijkt ons dat niets in de weg staat om de heer Pausma te be-

noemen tot lid van de raad. 

 

Zonder hoofdelijke stemming besluit de gemeenteraad de heer Pausma toe te laten als 

lid van de raad.  

 

De voorzitter: Ik verzoek de heer Pausma in de kring te gaan staan, zodat ik hem de 

belofte kan afnemen.  

De belofte en verklaring die u zult afleggen, luidt als volgt:  

 

"Ik verklaar, dat ik om tot lid van de raad benoemd te worden rechtstreeks noch middellijk 

onder welke naam of welk voorwendsel ook enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. 

 

Ik verklaar en beloof dat ik om iets in dit ambt te doen of te laten rechtstreeks noch middel-

lijk enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. 

 

Ik beloof dat ik getrouw zal zijn aan de Grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik 

mijn plichten als lid van het gemeentebestuur naar eer en geweten zal vervullen." 

  

De heer Pausma: Dat verklaar en beloof ik. 

 

De voorzitter: Ik verklaar dat u hiermee lid bent van de gemeenteraad. U krijgt van de 

griffier en mij een boeket bloemen. 

We zijn weer in de omvang die we moeten hebben. De heer Pausma mag beginnen met 

de begrotingsbehandeling en de Najaarsnota. Dat is een hoogtepunt in het jaar. Ik hoop 

dat u er plezier aan zult hebben. U bent niet helemaal nieuw in ons gezelschap. U bent 

als burgerraadslid begonnen en weet een beetje hoe het loopt. Misschien had u volgens 

uw eigen planning vier jaar willen inwerken. Snelle mensen hebben minderinwerktijd no-

dig. U mag nu al praktiseren waarvoor u zich hebt ingewerkt. Veel plezier. We hopen dat 

u een goede tijd in de raad zult hebben  

 

 1a. Aanhoudingsbesluit corridor in het kader van de Wet op de geurhinder 

 

De voorzitter: Ik weet niet of wethouder Schutte nog een toelichting wil geven. Daarna 

is het woord aan u. 

 

Wethouder de heer Schutte: Mijnheer de Voorzitter. Het is wel goed om dit even te 

doen. Wij overvallen de raad hiermee. Ik heb ter informatie een document verspreid, in 

ieder geval onder de commissieleden aan wie het fenomeen aanhoudingsbesluit is toege-

licht.  

Vorig jaar hebben wij een voorbereidingsbesluit genomen voor de corridor. Als wij op 

korte termijn een ontwerpbestemmingsplan hadden kunnen realiseren, hadden we daar-

op verder kunnen borduren. Zover zijn we nog niet. Dat wordt januari/februari 2008. 

Wij hebben om twee redenen een aanhoudingsbesluit nodig. De belangrijkste reden is 

dat in de tussentijd niet onverwacht iemand op het idee komt om een grootschalig inten-

sief veehouderijbedrijf te starten. Dat kunnen we daar nu net even niet hebben. Het zou 

trouwens ook gelden voor een nieuw te ontwikkelen stadsgebied. Bij woningen heb je te 

maken met een andere geurnorm.  
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Dat is ook de tweede reden: dat we in de corridor een aanpassing op de geurnorm reali-

seren om daar agrariërs binnen zekere grenzen mogelijkheden te laten houden. Als wij 

het niet doen en het wordt als bewoond gebied beschouwd, dan zouden agrariërs onno-

dig hinder hebben van de geurnorm. Het is dus tweeërlei: we willen onverwacht grote 

vestigingen voorlopig voorkomen. Het tweede is om de odeurnorm vast te stellen.  

 

De heer Haagsma: Mijnheer de Voorzitter. Wij zien het nu voor het eerst. Begrijp ik het 

goed dat u zegt dat het aanhoudingsbesluit nodig is om te voorkomen dat er frustrerende 

zaken op geurgebied ontstaan? Het voorbereidingsbesluit is nodig om te voorkomen dat 

er frustrerende zaken op ruimtelijkeordeningsgebied ontstaan.  

 

Wethouder de heer Schutte: Dat klopt, maar ze hebben wel dezelfde onderliggende ar-

gumentatie.  

 

De heer Haagsma: De Politieke Unie zegt altijd dat je een voorbereidingsbesluit voor 

een jaar neemt. Je moet ervoor zorgen dat je in dat jaar de veters in de schoenen hebt, 

om een uitdrukking te gebruiken. Ik begrijp uit uw woorden dat we het in december 

2007 moeten verlengen?  

 

Wethouder de heer Schutte: Nee, het voorbereidingsbesluit wordt niet meer verlengd. 

Het zou met een jaar kunnen worden verlengd, maar het betekent wel dat alle oude aan-

vragen zijn gehonoreerd. We kunnen de zaak voldoende afdichten met dit aanhoudings-

besluit. 

 

De heer Haagsma: Het betekent dat we nu het aanhoudingsbesluit gaan nemen, omdat 

er geen vragen zijn, maar dat er geen verlenging van het voorbereidingsbesluit komt, 

omdat we in januari/februari 2008 definitieve besluiten gaan nemen.  

 

Wethouder de heer Schutte: Ja. Misschien nog een toevoeging. Wij moeten dit aanhou-

dingsbesluit, net zoals een voorbereidingsbesluit, aankondigen in de krant. We moeten 

dit op de gebruikelijke wijze doen. Het betekent dat we daarvoor de donderdageditie van 

De Noordoostpolder gebruiken. Die editie ligt al op de drukpers. U zult de aankondiging 

vanavond al in De Noordoostpolder kunnen lezen. 

 

De heer Haagsma: Het besluit is toch nog niet genomen?  

 

Wethouder de heer Schutte: Nu blijkt toch dat u de routinier bent.  

 

De voorzitter: Om dit formele punt goed te markeren: de raad stemt in met dit aanhou-

dingsbesluit. 

 

Zonder hoofdelijke stemming besluit de gemeenteraad overeenkomstig het voorstel. 

 

 2. Bestemmingsplan "Meerweg 2 en Meerweg 55 te Rutten 2007"  

 

Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming besluit de gemeenteraad overeen-

komstig het voorstel. 

 

 3. Re-integratieverordening WWB Noordoostpolder 2007-11-27 

 

Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming besluit de gemeenteraad overeen-

komstig het voorstel. 

 

 4. Exploitatieopzet bij het bestemmingsplan Bant-Zuidoost (woningbouw) 

 

De heer Tuinenga: Mijnheer de Voorzitter. Wij hebben erin de commissie ook iets van 

gezegd. Op zich zijn wij niet tegen ontwikkelingen in Bant.  
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We zijn er blij mee dat in Bant verder kan worden gebouwd. We hebben een halfjaar ge-

leden 1 ha extra aangekocht, in verband met de afstand van 50 meter tot de sportvoor-

zieningen. We hebben toen gezegd dat de prijs voor die hectare aan de stevige kant was. 

De grondprijzen die worden voorgesteld zijn minimumprijzen. Wij gaan ervan uit dat een 

indexering wordt toegepast, waardoor de prijs wat hoger wordt. De grondprijzen zijn 

10% verhoogd in vergelijking met de vorige fase. We vragen ons af of de prijzen in het 

dorp niet te hoog worden. Wij krijgen sterk de indruk dat de 10% verhoging nodig is op 

dit moment om de exploitatie rond te krijgen. Is dat zo? Wij hopen dat er voor deze prij-

zen voldoende belangstelling is. Dat zal moeten blijken. 

 

Wethouder de heer Schutte: Mijnheer de Voorzitter. De prijs die we noemen is een mi-

nimumprijs. Het is een prijs die u als raad vaststelt. We kunnen er te zijner tijd niet on-

der gaan zitten. Dat zou gevolgen hebben voor de exploitatie. Wij kunnen altijd de prij-

zen verhogen. Het kan via de indexering, maar het zou ook door andere omstandigheden 

kunnen zijn. Een van die andere omstandigheden is dat wij een evaluatie plegen over de 

grondprijzen. Daarvan is inmiddels een rapport verschenen. U heeft daarvan iets ge-

hoord. We moeten nog een definitief besluit nemen over hoe we met de grondprijzen 

omgaan. Het heeft te maken met de grondprijzen Emmeloord versus de twee grootste 

dorpen en ook versus de andere acht dorpen.  

Wij hebben geconstateerd dat om een sluitende exploitatie te krijgen er een kleine prijs-

verhoging bij hoort. Wij kiezen voor de vrijstaande woningen, twee-onder-eenkappers, 

voor ongeveer 10%. Het rijtje is aanzienlijk lager. Wij anticiperen daar een klein beetje 

op het nieuwe beleid, vooral ook omdat wij denken dat de markt in Bant dit toelaat.  

Daarnaar is ook wat onderzoek gedaan. Daarbij wordt de residuele grondwaarde bepaald.  

Dat heeft ermee te maken wat de waarde is van de woning, als je die hebt gerealiseerd, 

en wat blijft er over, als je de bouwkosten er aftrekt, voor de grond. We komen dan op 

deze prijzen. 

Worden de prijzen niet te hoog? Dit heeft te maken met mijn vorige opmerking. Dat is zo 

goed als het kan uitgerekend en onderzocht. Wij krijgen misschien vandaag op een be-

paald moment een discussie over fondsopslagen. Het blijkt dat de prijzen dusdanig 

scherp zijn dat zelfs fondsopslagen niet altijd te realiseren zijn. Dit geldt zowel voor wo-

ningbouw als voor industrie. Het geeft al aan hoe krap wij calculeren.  

 

De heer Tuinenga: Ik heb al gezegd, dat we blij zijn dat erin Bant iets gaat gebeuren. 

We willen de vinger leggen bij de hoge prijzen en hopen dat we er spijt van krijgen, om-

dat de minimumprijzen te hoog blijken te zijn. 

 

Zonder hoofdelijke stemming besluit de gemeenteraad overeenkomstig het voorstel. 

 

 5. Aanleg van een ontsluitingsweg glastuinbouwgebied tussen de Kamperweg 

en de Enserweg 

 

Mevrouw Geluk: Mijnheer de Voorzitter. De VVD-fractie is altijd een warm voorstander 

geweest van het revitaliseren van het glastuinbouwgebied in Ens. Het kan nu eenmaal 

niet zonder een goede ontsluiting. De ontsluitingsweg van de Enserweg naar de N50 is 

logisch en gewenst. Alleen de procedure is bizar. Eerst geld beschikbaar stellen voor het 

bestekklaar maken van een weg waarover nog geen raadsbesluit is genomen. Nu bijna 

€ 1 miljoen voor een doodlopende weg, waarvan we niet weten wanneer de aansluiting 

op de N50 kan worden gerealiseerd, wat de effecten zijn met betrekking tot veiligheid of 

misschien wel de onveiligheid en wie de aansluiting moet gaan betalen. Tijdens de com-

missievergadering was het niet duidelijk. Via een tekeningetje weten we nu wel hoe die 

aansluiting op de lange termijn, over jaren, mogelijk zal plaatsvinden. Een halfbakken en 

eigenlijk een onvolledig voorstel. Ik zal niet de kwalificaties herhalen die deze taakwet-

houder gebruikt als het om andere zaken gaat. Dat gaat mij te ver. Het is wel verba-

zingwekkend.  
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De taakwethouder speculeert erop dat de raad, gretig als we zijn om hier een verbetering 

aan te brengen, de ongebruikelijke procedure wel zal slikken en akkoord zal gaan met 

het voorstel. Dat klopt, in ieder geval voor de VVD-fractie, maar niet zonder deze opmer-

king gemaakt te hebben. 

 

De heer Lammers: Mijnheer de Voorzitter. Eigenlijk als een addendum op de opmerking 

van mevrouw Geluk zoom ik wat in op het citaat wanneer we aansluiten op de N50.  

In uw voorstel staat een verzoek om met Rijkswaterstaat tot overeenstemming te komen 

om de aansluiting eerder aan te leggen, omdat juist de procedure met betrekking tot de 

vernieuwde N50, overgang naar A50, pas in 2012 gereed zal zijn. Dat noopt u om de 

plannen te wijzigen en dit eerder in te zetten. Wij kunnen wel akkoord gaan met de aan-

sluiting van de nieuwe ontsluitingsweg op de N50, maar pas dan als de A50 is gereali-

seerd. Wij zitten niet te wachten op een extra aansluiting op een nog drukke N50, waar-

over diverse projecten zijn verschenen over de risico-elementen daarin. 

 

De heer Hermus: Mag ik iets vragen? U zegt: we moeten met de ontsluitingsweg in deze 

situatie een aantal jaren wachten en dan pas deze plannen tot uitvoering brengen. 

 

De heer Lammers: Primair waren de plannen ook zo. Deze ontsluitingsweg zou worden 

ontwikkeld, gelijktijdig met het zetten van de N50 naar de A50. Dat heeft vertraging ge-

kregen. Nu staat in het voorstel duidelijk dat we van Rijkswaterstaat vragen mee te den-

ken om de weg eerder te leggen. Daar zijn wij tegen. We willen niet die extra druk heb-

ben op de N50, terwijl de A50 nog niet klaar is.  

 

De heer Hermus: De beantwoording in de commissie daarover maakt voor u geen ver-

schil? 

 

De heer Lammers: Op welke beantwoording doelt u dan? Daarom stel ik juist de vragen 

aan het college. Ik wil duidelijkheid hebben: gaat u nu aansluiten? Wanneer is de nieuwe 

A50 gereed? Dat kunt u waarschijnlijk nog niet zeggen. Op die vragen heb ik in de com-

missie geen antwoord gekregen. 

 

De heer Hermus: Nee, daar is alleen uitgelegd hoe en waarom. U vindt dat we moeten 

wachten tot de uiteindelijke zekerheid van de aansluiting? Dat vindt u het moment dat 

we moeten besluiten over de ontsluitingsweg? 

 

De heer Lammers: De ontsluitingsweg zou pas operationeel moeten zijn nadat de N50 

tot een A50 is opgewaardeerd. Voor die tijd geen extra druk op de N50. Misschien kan 

het college antwoorden wanneer het voornemens is deze plannen door te voeren.  

 

Wethouder de heer Schutte: Bij het maken van plannen voor de zuidelijke ontsluitings-

weg heeft een belangrijke reden zwaar gegolden. Ik vind dat ONS en VVD daaraan 

schromelijk voorbijgaan. Wij hebben nadrukkelijk een verzoek van Dorpsbelang Ens, van 

bewoners van de Enserweg, dat de situatie in het dorp en op de Enserweg vanwege het 

toenemende verkeer levensgevaarlijk is.  

 

Mevrouw Geluk: Bij interruptie. De toename van het verkeer in Ens is met name het ge-

volg van het 60 km maken van de Zwartemeerweg, waartoe het vorige college heeft be-

sloten. We moeten niet twee dingen door elkaar halen.  

 

Wethouder de heer Schutte: Wat u nu zegt, daarmee ben ik het niet eens.  

De toename komt vooral vanwege het feit dat de bedrijvigheid bij de tuinbouwbedrijven 

aan de Enserweg toeneemt, maar ook in het algemeen. Ik betwijfel of de 60 km daarvoor 

een reden is. In ieder geval moeten deze auto’s zo snel mogelijk van de Enserweg af en 

niet meer door het dorp. Dat is de wens van het dorp. Dat is de mening van deze wet-

houder en het college. Dat is ook de mening van verkeerstechneuten.  
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U komt met een verhaal om dit op te schorten. De bedoeling is als volgt: om zo snel mo-

gelijk deze weg aan te leggen. Ik heb niet onder stoelen of banken gestoken dat ik mij 

ervan bewust ben dat Rijkswaterstaat best moeilijk doet over de aansluiting, maar hele-

maal kansloos zijn we niet. Het kan zijn dat we een circuit gaan maken, waarbij je bijv. 

de nieuwe weg van één kant kunt op- en afrijden, zodat je de Kamperweg niet hoeft over 

te steken. Daarmee ontlast je de aansluiting van de Zwartemeerweg op de Kamperweg. 

Al met al maak je het alleen maar veilig. Ik geef daarmee invulling aan de uitdrukkelijke 

wens van de bewoners, aanwonenden. Ik ben ervan overtuigd dat als we de weg nu niet 

aanleggen, we dan een hopeloze situatie houden op de Enserweg, tot 2011, 2012 en die 

wil ik graag voorkomen.  

 

Mevrouw Geluk: Het is mij niet duidelijk waarom de wethouder het niet acceptabel vindt 

dat ik akkoord ga met zijn voorstel. Ik ga akkoord en nu is hij boos op me. Ik kan het 

nooit goed doen.  

 

Wethouder de heer Schutte: Ik ben helemaal niet boos op u, mevrouw Geluk. Misschien 

een klein beetje teleurgesteld.  

 

De voorzitter: Mevrouw Geluk gaat dus wel akkoord. Tel ook je zegeningen.  

De heer Lammers akkoord?  

 

De heer Lammers: Dat zeg ik niet. De uitleg van de heer Schutte stemt mij niet tot 

vreugde, maar geeft wel duidelijkheid in zijn beleving.  

 

De voorzitter: Wat betekent het voor het standpunt van uw fractie?  

 

De heer Lammers: Dat wij niet akkoord gaan met het voorstel, op deze wijze. 

 

Zonder hoofdelijke stemming besluit de gemeenteraad overeenkomstig het voorstel, met 

dien verstande dat de leden van de fractie ONS worden geacht tegen te hebben gestemd.  

 

 6. Verordening op het onderzoeksrecht van de raad 

 

Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming besluit de gemeenteraad overeen-

komstig het voorstel. 

 

 7. Wegenbeleidsplan Noordoostpolder 2008-2011 

 

De heer Veldkamp: Mijnheer de Voorzitter. De voorgaande jaren is bezuinigd op het on-

derhoud van de elementenverhardingen. Dit is te zien aan de kwaliteit van onze fiets- en 

voetpaden. Wij hebben als gemeente Noordoostpolder een groot aantal vierkante meters 

verharding, ongeveer 3,9 miljoen, onderverdeeld in ongeveer 2,2 miljoen m² asfalt en 

1,7 miljoen m² elementenverharding. Daarvan is ongeveer 40% de fiets- en voetpaden.  

In het Wegenbeleidsplan staat dat 30% tot 40% van de asfaltverhardingen schade heeft 

en dat 63% van de elementenverharding een lichte schade vertoont. Van de schade aan 

de fiets- en voetpaden is 11% ernstig. Wij vinden dit veel. Wij horen hierover veel klach-

ten van de burgers. Het totaal van het achterstallig onderhoud aan de verhardingen is op 

dit moment € 2,5 miljoen. In het Wegenbeleidsplan is gekozen voor het kwaliteitsniveau 

laag. Om de verhardingen op dit niveau te krijgen is structureel € 3 miljoen per jaar no-

dig en moet het huidige achterstallige onderhoud van € 2,4 miljoen worden weggewerkt. 

Het college stelt voor om het bestaande budget van € 1,9 miljoen de komende jaren 

steeds met € 200.000,00 te verhogen tot het benodigde bedrag is bereikt en ons elk jaar 

te informeren over de stand van het achterstallig onderhoud.  

Uit navraag blijkt dat het extra geld dat aan het budget wordt toegevoegd, wordt ge-

bruikt voor het onderhoud van de asfaltverhardingen. Wij willen het college dringend 

vragen of het wil toezeggen dat dit extra budget evenredig wordt verdeeld over de fiets- 

en voetpaden en de asfaltverhardingen.  
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Mevrouw Geluk: Mijnheer de Voorzitter. Dit college zegt hoge ambities te hebben. Voor 

veel, ja, maar niet voor het onderhoudsniveau van de wegen in het buitengebied. Daar 

vindt het college laag wel genoeg. Hoe dat eruitziet, is ons gebleken bij de presentatie. 

Niemand in de commissie werd daar vrolijk van. Dat geldt ook voor de fiets- en voetpa-

den. Het is een kwestie van geld. Hetzelfde geldt ook voor het in het rapport genoemde 

wegwerken van het achterstallige onderhoud. Ook in het eerdere raadsvoorstel werd er-

voor gewaarschuwd dat nu een bedrag van € 2,4 miljoen mogelijk oploopt tot € 4 miljoen 

als we niet snel en tijdig ingrijpen. Complimenten dat in ieder geval wel meer geld wordt 

uitgetrokken voor onderhoud en dat er dankzij onze kritiek en die van de Christen-

Unie/SGP nog meer beschikbaar wordt gesteld voor de bermen. Ook ik weet mijn zege-

ningen soms te tellen. Of het voldoende zal zijn? Dat is een gok en is onder andere af-

hankelijk van wel of geen strenge vorst. Misschien kan Al Gore ervoor zorgen dat we 

geen strenge winters meer krijgen. Het is binnen dit college niet gelukt om meer geld 

beschikbaar te krijgen om een echte inhaalslag te maken. Hoewel we twijfels hebben en 

een voorkeur hebben voor het niveau basis van de wegen in plaats van laag, in heel onze 

gemeente, willen we de taakwethouder de kans geven om binnen deze raadsperiode met 

dit budget onze wegen en bermen op orde te brengen. Vooral omdat hij er zelf zo in ge-

looft.  

De jaarlijkse evaluatie en vooral die aan het eind van 2009/begin 2010, zal duidelijkheid 

verschaffen.  

 

Wethouder de heer Schutte: Mijnheer de Voorzitter. Ik wil eerst ingaan op de vraag van 

de heer Veldkamp. Hij zegt dat er een redelijke mate van schade is; dat hebben we vast-

gesteld. Het is niet zo dat de schade overal desastreus is, maar het college heeft gecon-

stateerd dat er iets aan moet gebeuren. Het college vindt ook dat als het budget met 

€ 1,9 miljoen naar € 2,9 miljoen stijgt, kun je wel zeggen dat de € 2,9 niet genoeg is. Ik 

blijf erbij dat wij een forse inspanning verrichten om het met € 1 miljoen te verhogen. 

De heer Veldkamp vraagt mij om een evenredige verdeling tussen elementenverharding 

en asfalt. Dat kan ik u niet helemaal toezeggen. Ik heb u voor de vergadering nog een 

lijstje gegeven hoe wij denken dat de verdeling eruit zal zien. Het heeft te maken met de 

jaarlijkse inventarisatie die wij doen. Als blijkt dat elementenverharding in verhouding tot 

asfaltverharding achterblijft, meer achterblijft, dan gaan wij het bijstellen en zal de ele-

mentenverharding meer gelden toegeschoven krijgen. 

Wij stellen nu voor om de elementenverharding van € 270.000,00, waarop het gemiddeld 

zit, te verhogen naar € 445.000,00. Wij denken dat er veel meer geld nodig is voor as-

falt. Wij gaan ervan uit dat we van ongeveer € 1,5 miljoen naar 2,3 miljoen moeten op-

hogen. Zoals de inventarisaties nu uitwijzen gaan we wel meer geld uitgeven aan asfalt, 

in verhouding tot elementenverharding zoals de heer Veldkamp voorstelt. Het is een af-

weging tussen wat wij met inventarisaties constateren.  

Wel een toedeling naar elementen, maar iets minder dan de heer Veldkamp wenst.  

Ik wil aangeven dat wij proberen werk met werk te maken. Het lijkt wel, als je dit soort 

staatjes ziet, dat er maar weinig geld naar elementenverharding gaat. Er gaat ook werk 

met werk worden gemaakt, doordat op het moment dat de riolering wordt vervangen, we 

ook elementenverharding eruit moeten halen; deze wordt dan meegenomen.  

Mevrouw Geluk spreekt over hoge ambities. Ja, die hebben we nog steeds, maar ook ho-

ge en zeer hoge ambities kennen een bovengrens. Ik denk dat we die aardig hebben be-

reikt. Ik ben blij met uw opmerking dat u redelijk tevreden bent met de huidige inzet. U 

houdt de wethouder in de gaten. Dat is ook uw taak. Ik zal mijn best doen om het geld 

zo efficiënt mogelijk weg te zetten. U mag van mij ook aannemen – het is een soort ver-

klaring die ik afleg – dat als het nergens op mocht lijken, dan komen we weer met elkaar 

in gesprek. Laat dat helder zijn.  

 

Mevrouw Geluk: Ik had geen vraag aan de wethouder. Hij heeft gelijk: de hoogste ambi-

tie van dit college is het laagste niveau.  

 

Wethouder de heer Schutte: Het college heeft hoge ambities.  
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De voorzitter: U bent het eens, dus laat het mooie moment voortbestaan.  

 

De heer Veldkamp: Ik wil nog wel iets zeggen op het antwoord van de wethouder. Het 

voorstel van de wethouder is wel redelijk wat ik bedoelde met evenredig. Als je ziet hoe-

veel procent de elementenverharding nu stijgt ten opzichte van wat er was en hoeveel 

het asfalt stijgt, dan is het een evenredige verdeling. Dat was wat ik voorstelde. Wij kun-

nen met het voorstel instemmen. 

 

Wethouder de heer Schutte: Dank u. Ik kijk nominaal, u kijkt procentueel.  

 

Zonder hoofdelijke stemming besluit de gemeenteraad overeenkomstig het voorstel. 

 

 8. Uitvoeringsplan voor het wegwerken van achterstallig onderhoud in en aan 

de openbare ruimte conform beleidsplanning 2008-2012 

 

Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming besluit de gemeenteraad overeen-

komstig het voorstel. 

 

 9. Najaarsrapportage inclusief Begroting 2008 

 

De voorzitter: Ook voor degenen die luisteren is het goed om te weten dat het college 

er veel stukken voor heeft geschreven en geproduceerd. De fracties krijgen ongeveer 

vijf, zes minuten de tijd om daarop te reageren. We hebben met elkaar afgesproken dat 

zij de hoofdlijnen van de beschouwingen naar voren brengen. Om te voorkomen dat 

mensen op het puntje van de stoel zitten en niets mogen zeggen, zijn korte interrupties 

mogelijk, maar het moeten echt interrupties zijn. Dus geen verhalen, geen standpunten. 

Die ruimte krijgt u van mij. Als het hele beschouwingen worden of u probeert van het 

punt van een ander uw punt te maken, dat hamer ik u af, omdat dat absoluut niet de be-

doeling is. Laten we daarin duidelijk zijn. Als u zich aan die regeltjes houdt komen we de 

uren op een goede manier door. 

We hebben het goede gebruik dat we of met de kleinste fractie beginnen of met de 

grootste. Daar we een boekje hebben dat een bepaalde volgorde heeft, is het goed met 

de grootste fractie te beginnen.  

Ik kijk naar de fractievoorzitter van het CDA, de heer Torenbeek.  

 

De heer Torenbeek: Mijnheer de Voorzitter. Bij onze reactie op de Voorjaarsnota heb-

ben we enkele malen het woord ambitie genoemd om aan te duiden dat het college 

voortvarend en met visie te werk gaat. Wij hopen dat het zo blijft. In de afgelopen weken 

is veel energie gaan zitten in de problemen waarmee we als college en raad te maken 

kregen. We willen nu de blik naar voren richten, samen opnieuw ambitieus aan het werk 

met de plannen voor een gemeente waar het goed wonen en werken is. Het gaat in alle 

plannen om erg veel geld.  

 

Risicoanalyse 

Bij de behandeling van de Voorjaarsrapportage is gevraagd om een risicoanalyse in ver-

band met het vele werk dat op stapel staat.  

 

De heer Blauw: De heer Torenbeek praat over een risicoanalyse. Naar mijn mening is 

het een risico-inventarisatie. Daar zit een duidelijk verschil tussen. Wat bedoelt u?  

 

De voorzitter: Dat is semantiek. Ik denk dat er hetzelfde mee wordt bedoeld.  

 

De heer Torenbeek: Wij waarderen dat het college deze analyse breed heeft getrokken 

en niet slechts vanuit financieel oogpunt heeft gemaakt. De CDA-fractie waardeert de in-

spanningen van het college ten behoeve van het onderhoud van wegen en bermen. Er 

ligt veel werk op de plank. De toegezegde evaluaties wachten wij af. 
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Grote projecten 

In het beleid dat is en wordt uitgestippeld is ruimte voor enkele grote projecten, die veel 

aandacht, planning, onderhandelen en tijd vragen. Projecten als de seniorenstad, sport-

boulevard, Wellerwaard, De Deel. Het is momenteel niet geheel helder op welke momen-

ten in de procesgang rond deze projecten de raad een beslismoment heeft. Het is van 

belang dat daarin verandering komt. De CDA-fractie zal een motie indienen die tot doel 

heeft dat bij de start van grote projecten een voorbereidingsnotitie wordt aangeboden 

waarbij de raad keuzen kan maken en richting kan geven. Ook willen we graag procesaf-

spraken maken tijdens de verschillende fasen van het project, van nieuwe en grote pro-

jecten, zodat we kunnen rekenen op een gestructureerde informatievoorziening. De CDA-

fractie vindt nog steeds dat wij voor deze Zuiderzeelijn moeten gaan, zolang de deur nog 

niet helemaal gesloten is. Daarbij is het van het grootste belang dat samen wordt opge-

trokken met de drie noordelijke provincies. 

Een opmerking over een actuele zaak. Op 30 oktober jl. is er een informele bijeenkomst 

geweest van de noordelijke provincies, waar de Noordoostpolder niet aanwezig was. In 

antwoord op de vragen die we daarover stelden, werd gezegd dat die bijeenkomst niet 

informeel was. In de uitnodiging blijkt dit toch wel zo te zijn geweest. Welke pogingen 

heeft het college ondernomen om daar toch te zijn? 

Op 7 november jl. zijn politici en afvaardigingen van ondernemers uit het noorden naar 

Den Haag geweest om minister Eurlings een petitie aan te bieden. Hebben wij, provincie 

Flevoland, gemeente Noordoostpolder, een actieve rol gehad? Zo ja, wat is onze inbreng 

geweest. 

 

Sport 

In de plannen van het college wordt veel geld uitgetrokken voor sport. Met spanning zien 

we uit naar de Sportnota die ons is toegezegd. Tegelijkertijd zijn we ons wel bewust dat 

er de komende tijd keuzen moeten worden gemaakt, zeker als het gaat om de inrichting 

van de sportboulevard en alles wat daarmee te maken heeft. Daarbij zijn veel sporters 

en sportverenigingen betrokken. Vanaf het begin dient een breed draagvlak te worden 

gecreëerd voor waar het college mee bezig is. De CDA-fractie ziet graag dat er een ad-

viesgroep sport wordt geïnstalleerd: mensen die breder kunnen kijken dan het eigen be-

lang en het proces rond de sportboulevard bewaken. Hiertoe dient de fractie een motie 

in. Overigens zijn wij van mening dat ook de gymzaal in Nagele niet uit het financiële oog 

moet verdwijnen. Wil het college zijn afweging op dit onderwerp nog eens toelichten? 

 

De oudere 

Naast de sport vraagt ook de oudere in de samenleving onze aandacht en vaak ook onze 

zorg. Onze fractie is blij met de preventieve huisbezoeken in Ens, een pilot, waarvan we 

de resultaten graag in de commissie met het college willen bespreken. Misschien blijkt 

het zinvol om dit project te verbreden naar heel de gemeente. Meten is weten! De situa-

tie is in elk dorp en elke wijk in Emmeloord weer anders. 

 

Minima 

Armoede, voorzitter, is nog steeds een relatief begrip. Vergeleken met miljoenen mede-

wereldburgers is onze rijkdom ongekend. Toch bestaat armoede ook onder ons. Woorden 

als: niet mee kunnen doen, ongezond eten, uitsluiting, we hebben ze eerder genoemd. 

We vragen het college om een plan van aanpak om samen met instellingen voor maat-

schappelijk werk, vrijwilligers, kerken, Humanistisch Verbond, schuldhulpverlening en 

anderen aan deze problematiek te werken. Bij de Voorjaarsnota hebben wij ook al aan-

dacht gevraagd voor het participatiefonds. Er is veel mogelijk. Te denken valt bijvoor-

beeld aan het faciliteren van een vrijwilligerspool die mensen helpt bij het invullen van 

formulieren, het kinderen mogelijk maken mee te doen met activiteiten die voor hen zijn 

bedoeld. 

 

Het kind 

Wie het kind heeft, heeft de toekomst.  
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Steeds meer dringt het door in onze samenleving dat de eerste levensjaren van door-

slaggevend belang zijn voor de verdere ontwikkeling van een mens. Uiteraard hebben 

ouders daar een fundamentele en allereerste verantwoordelijkheid. De CDA-fractie vindt 

dat kinderopvang een nieuwe speler is in het brede spectrum van jeugdbeleid. Ook is uit 

de programmabegroting niet op te maken of de scholen voldoende hebben nagedacht 

over de voor- en naschoolse opvang. In de programmabegroting vinden we hierover 

niets terug.  

 

De heer Haagsma: Mijnheer Torenbeek, ik bewoner u. U doet uw uiterste best om de 

vijf minuten te halen, maar het gaat wel heel snel. U stelt deze vraag aan het college, 

maar eigenlijk ben ik nieuwsgierig naar de mening van het CDA zelf over dit onderwerp. 

Ik weet niet of het zo meteen nog ter sprake komt, maar heeft het CDA nagedacht over 

de voor- en naschoolse opvang, of het een plicht zou moeten zijn die bij de scholen ligt. 

 

De heer Torenbeek: Is dit een interruptie of is het een vraag voor de bespreking straks?  

 

De voorzitter: Als u er kort op kunt antwoorden, dan is het helder. Anders is het een 

stuk voor straks.  

 

De heer Torenbeek: Ik vind het een zinnige en ook principiële vraag. Ik denk dat het 

verstandig is het er straks over te hebben. 

 

Is het college met ons van mening dat kinderopvang deel uitmaakt van het preventief 

jeugdbeleid? Het "ons" zegt overigens al wat. En als zodanig moet worden opgenomen in 

de programmabegroting? 

 

Veiligheid 

Voor het welbevinden van onze inwoners is veiligheid van groot belang. Een belangrijke 

taak is daarin weggelegd voor de gemeente. We lezen dat het college de komende perio-

de een begin maakt met het opstellen van een Kernbeleid Veiligheid, waarbij een relatie 

wordt gelegd met gebiedsgericht werken en het beleidsplan Fysieke leefomgeving. De 

CDA-fractie ziet graag dat er een integrale visie komt op veiligheid.  

De afgelopen tijd is gesproken over hangjongeren, overlast door alcohol- en drugsge-

bruik, cameratoezicht, Boumablokkades en wat dies meer zij. Ook onze suggestie van 

een vandalismemeter zien we daarin graag terug. Graag willen wij samen met het college 

nadenken over een visie die het mogelijk maakt goede keuzen te maken. Daarbij komt 

dat vanaf 2008 verkeersveiligheid een taak wordt van de gemeente. De CDA-fractie 

vraagt het college om in samenwerking met belangengroepen en onderwijs de verkeers-

veiligheid te bevorderen. In dit kader stellen we opnieuw voor de zijwegen van de 60km-

wegen niet als zodanig te beborden. Dat suggereert schijnveiligheid. Ze zijn daarvoor 

immers niet ingericht.  

 

Ten slotte 

In onze christelijke visie op de mens is eenieder naar eigen mogelijkheden verantwoor-

delijk voor het eigen leven en deels mede voor dat van anderen. De overheid kan daarin 

een dragende, helpende, voorwaardenscheppende en soms sturende rol spelen.  

We wensen het college veel werkkracht toe en wijsheid om de samenleving zo in te rich-

ten dat er voor alle inwoners een goede plek is, zodat zij er zich thuis voelen en veilig 

kunnen wonen en werken. 

 

Mevrouw Faber: Vergadering. Ter besluitvorming ligt voor ons de begroting voor het jaar 

2008 met daarin opgenomen een meerjarenraming voor de jaren 2009-2012.  

In de bijgevoegde algemene beschouwingen geeft het college aan dat de besluitvorming 

in de Voorjaarsrapportage de basis is voor deze begroting. Ook de speerpunten van het 

collegeprogramma vinden hun uitwerking in deze begroting.  

Wij kunnen ons in grote mate vinden in de naar voren gebrachte prioriteiten en de uit-

werking hiervan in deze begroting en meerjarenraming. 
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Dat hogere inkomsten vanuit het gemeentefonds hieraan een positieve bijdrage kunnen 

leveren is een mooie ontwikkeling. Hierdoor kunnen wij de perioden van opeenvolgende 

bezuinigingsronden achter ons laten en weer eens met een positieve blik naar de toe-

komst kijken en de voorgenomen ontwikkelingen ter hand nemen. Dat wordt door het 

college ook met voortvarendheid gedaan. Dit betekent echter ook dat meer medewerkers 

moeten worden aangenomen om alle zaken op een goede en zorgvuldige manier te kun-

nen realiseren. Dit ondersteunt de fractie van harte. 

Wel dient het college (uiteraard) ook te kijken naar een aanvaardbare planning en priori-

teitenstelling. Niet alles kan en hoeft in de komende twee jaar te worden gerealiseerd. 

Heroriënteren op de plannen om het nut en de haalbaarheid onder ogen te zien, dient re-

gelmatig plaats te vinden. De voorjaarsrapportage lijkt ons, in algemene zin, daarvoor 

een juist moment, maar bij ieder project zijn er tevens momenten waarop de richting en 

het tempo waarin zaken gerealiseerd moeten en kunnen worden, tegen het licht gehou-

den moeten worden. In dat verband stellen wij dan ook voor om met betrekking tot alle 

bestuurlijke en majeure projecten minimaal eenmaal per jaar een evaluatiediscussie in 

de gemeenteraad te voeren. 

Dan loop ik nu een aantal voor ons belangrijke beleidspunten door.  

 

Afvalstoffenheffing 

Onze fractie ziet op termijn de invoering van gedifferentieerde tarieven als een (moge-

lijk) instrument om tot verdere scheiding en bewuster gedrag te komen. 

Gelet op de termijn waarop eventueel deze gedifferentieerde tarieven zullen kunnen wor-

den ingevoerd en gezien het feit dat het verschil tussen de tarieven voor een- en meer-

persoonshuishoudens op dit moment slechts 11% is, waar dit in het verleden 15% be-

droeg, stellen wij voor dit verschil in twee stappen te brengen op 15%.  

Voor ons betekent het dat in 2008 het percentage 13 moet gaan bedragen en in 2009 

kan dit dan op 15 worden gebracht. 

Hiervoor zullen wij een motie indienen. 

 

Integraal gebiedsgericht werken IGW 

Het project integraal gebiedsgericht werken is al een tijdje aan het rollen. We hebben er 

bij de voorjaarsrapportage al bij het college op aangedrongen tussentijds en vooral tijdig 

te evalueren en de voortgang te bewaken. Onze fractie vindt het belangrijk dat wij de 

plannen en de rollen van de verschillende maatschappelijke partners ook kunnen inzien 

en daarover mee kunnen praten. Dit geldt ook voor de samenwerkingsovereenkomst. 

Daarbij vinden wij het ook belangrijk dat er duidelijk gecommuniceerd gaat worden met 

de betreffende buurtpanels, dorpsbelangen of andere betrokken burgers, als belangrijk-

ste partners in het gehele proces.  

Om dit project op een juiste manier te kunnen volgen willen wij van het college op korte 

termijn een plan van aanpak en projectomschrijving waarin met name ook aandacht 

wordt besteed aan een uitgebreid communicatiehoofdstuk. Wanneer kunnen wij dit plan 

van aanpak tegemoet zien? 

 

Alcohol en drugs 

Wij zijn verheugd te vernemen dat het alcohol- en drugsbeleid wordt opgenomen in het 

WMO-beleid. We willen er bij het college wel op aandringen dat hierdoor geen vertraging 

mag ontstaan, want juist nu heeft de ontwikkeling en uitvoering van jeugdbeleid vaart 

nodig, zodat de jongeren er gezonder op gaan worden en minder overlast bezorgen.  

College, kunt u toezeggen dat het opzetten en uitvoeren van beleid op dit gebied geen 

vertraging zal oplopen? 

 

Programma sociale zekerheid 

Ook op dit terrein zijn er steeds nieuwe ontwikkelingen waarin de gemeente een belang-

rijke rol speelt. Nu de Wet werk en bijstand enkele jaren functioneert, kunnen wij consta-

teren dat dit voor de inwoners van onze gemeente vooralsnog positief is. Wel zijn we van 

mening dat voor de minima en speciale doelgroepen nog eens goed gekeken moet wor-

den naar het beleid en de uitvoering.  
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Wij vinden het geen goede zaak dat in onze gemeente een organisatie als de Voedsel-

bank actief is. In onze ogen zou dit bij een goed functionerend minimabeleid niet nodig 

hoeven te zijn.  

Deelt het college deze mening en welke stappen wil het college zetten om de activiteit 

van de Voedselbank overbodig te maken?  

 

Het behoud van werkgelegenheid  

Voor het behoud van werkgelegenheid in de gemeente is een goede aansluiting tussen 

bedrijfsleven en onderwijs van groot belang. Niet alleen het nieuw aan te trekken be-

drijfsleven zal hiermee zijn voordeel kunnen doen, maar het is ook van belang voor het 

bestaande bedrijfsleven. Wij roepen het college op hiervoor de nodige inspanningen te 

verrichten. Het Stimuleringsfonds kan naar onze mening ook worden benut om initiatie-

ven op dit terrein te ondersteunen.  

 

Programma financiën 

Voor de komende periode wordt € 5 miljoen uit de reserves gehaald om de ambities van 

onze gemeente, college en raad te verwezenlijken. Wij staan hier positief tegenover. Het 

beleid moet stapsgewijs worden uitgevoerd en regelmatig worden geëvalueerd, zodat tij-

dig kan worden bijgestuurd indien dit nodig blijkt te zijn. Door alle grote projecten loop je 

een behoorlijk risico, dat wij graag goed willen kunnen opvangen als er onverhoopt iets 

mis mocht gaan. Op dit moment hechten wij er veel belang aan dat aan de € 8 miljoen 

die nu nog over is als reserve, niet verder wordt getornd. Wij gaan ervan uit dat het col-

lege dit met ons eens is.  

 

Overigens, voorzitter en leden van de raad, is onze fractie van mening dat vanaf nu in-

houd moet worden gegeven aan het bewustwordingsproces ten aanzien van de millenni-

umdoelstellingen.  

 

De heer Wassink: Mijnheer de Voorzitter. Op 7 november jl. werd in Nederland, ook in 

de gemeente Noordoostpolder, de jaarlijkse dankdag gehouden. Bid- en dankdagen voor 

gewas en arbeid, worden ze wel genoemd.  

Vanouds heeft vrijwel in iedere religieus getinte beschaving de gewoonte bestaan, om 

voorafgaand aan het zaaiseizoen een biddag te houden en na afloop van het binnenhalen 

van de oogst een dankdag. Mensen leefden veel dichter bij de strijd om de dagelijkse 

eerste levensbehoeften en zeker vroeger beleefden ze meer hun afhankelijkheid van God 

in de praktijk van alledag. Daarnaast werd bij bijzondere gelegenheden de blik gezamen-

lijk omhooggeslagen.  

Het christendom in de Nederlanden weet van bijzondere gelegenheden, waarbij namens 

de kerk of meer nog namens de overheid het volk werd opgeroepen om in gebed, veelal 

onder vasten en bijbellezen, zich af te zonderen. De grondwetswijziging van 1848 veran-

derde dit, vanwege de toen doorgevoerde scheiding van kerk en staat. Belijden dat God 

regeert en dat we, in afhankelijkheid van Hem, ons leven mogen inrichten naar de chris-

telijke normen en waarden, blijft wat de ChristenUnie/SGP betreft, de basis voor christe-

lijke politiek. 

 

Na deze inleiding willen we komen tot het bespreken van wat er vandaag voor ons ligt. 

Dank aan allen die ons hier wegwijs in hebben gemaakt, zodat we vandaag op hoofdlij-

nen de zaken kunnen beschouwen. De ChristenUnie/SGP wil daarbij een aantal zaken 

aan de orde stellen die zij, naast alle dingen die goed gaan en goed zijn voor onze inwo-

ners, graag anders zou zien.  

  

Ambities 

Het college wil veel geld investeren in het realiseren van de ambities. Om die reden 

wordt een bedrag van € 5 miljoen uit de algemene reserve gehaald. Dit is een greep uit 

onze spaarpot. En geen kleine greep. Het college wil hiermee de dekking vinden voor 

haar grootse ambities.  
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Noordoostpolder in de toekomst daadwerkelijk op de kaart zetten is niet verkeerd, maar 

moet wel passen bij de maat van Noordoostpolder en een beetje nuchterheid is wel ge-

boden.  

Wij willen erop wijzen dat de grootste ambities niet mogen leiden tot een stuk substanti-

ele verhoging van de ozb. 

Vraag: Hoe denkt het college in de toekomst om te gaan met de ozb-tarieven? 

 

Groei inwoneraantal 

Gegevens over de ontwikkeling van het inwoneraantal hebben we sinds april jl. niet meer 

ontvangen van het college. Een site als van het CBS biedt wel wat informatie. Deze wijst 

echter niet op de gewenste groei. Dit is een kerngegeven van meerdere ambities, niet in 

het minst die van de Centrumplannen. We zouden graag zien dat de speelruimte binnen 

de samenwerkingsovereenkomst, die erin beperkte mate wellicht nog is, maximaal benut 

wordt. 

 

Maatschappelijk verantwoord ondernemen 

Bij het bedrijfsleven moet nadrukkelijker worden aangedrongen op de praktische uitwer-

king van ‘maatschappelijk verantwoord ondernemen’. Bijstandsgerechtigden, arbeidsge-

handicapten en/of sociaal zwakkeren moeten aan het werk geholpen worden bij voorkeur 

binnen het reguliere bedrijfsleven, of op een externe werkplek met begeleiding, of op een 

beschutte werkplek. 

 

Generaal Pardon 

Graag zien we ook aandacht voor de kansarme groepen. Ook voor mensen die buiten de 

boot vallen. Zorg voor deze mensen moet dan ook blijvend onze aandacht hebben, gedu-

rende de uitwerking van deze wet.  

 

Sportboulevard  

We willen de wethouder van Sport oproepen met spoed te komen met de Sportnota. Het 

wordt tijd! Het vorige college heeft de sport gewoon laten liggen en nu schuift het ver-

schijnen van de Sportnota weer steeds door. Welke zaken spelen er? Waar doen zich 

problemen voor die om een oplossing vragen? Is een sportboulevard dé oplossing voor 

deze problemen? Is dit niet te veel een containerbegrip, is het werkelijk zo groot? Zijn er 

alternatieven?  

 

‘Seniorenstad’ 

Het idee van een leisuredorp vinden we een best een goed idee. Een geschikte locatie 

zou bij het Randmeer kunnen zijn. Zo’n dorp moet wat ons betreft niet per se voor 50-

plussers zijn. Voorzieningen moeten bij voorkeur openbaar toegankelijk zijn en ook zou-

den bewoners van de omliggende dorpen er gebruik van moeten kunnen maken. 

 

De heer Haagsma: Ik probeer het nog een keer. Ik hoor vanzelf wel of het op deze ma-

nier past. Ik krijg hier de indruk dat de ChristenUnie/SGP op de een of andere manier de 

indruk heeft dat de seniorenstad niet toegankelijk is voor derden. Heb ik dan een stuk 

gemist of is het inlegkunde van uzelf?  

 

De heer Wassink: Er zijn varianten waarbij deze groep mensen, als je het inderdaad wat 

zwart-wit neerzet en zegt dat er een groep rijke ouderen gaat wonen, die de eigen voor-

zieningen hebben en op een gegeven moment zeggen "dat is ons stukje". Ook uit veilig-

heidsoverwegingen of welke overweging dan ook, gaat men er bij wijze van spreken een 

ophaalbrug voorhangen; slagboom ervoor. Het is ons stuk en daar blijf je af. Dat willen 

wij voorkomen.  

 

Medewerkers bestuursdienst 

In december 2002 hebben de medewerkers van de bestuursdienst voor het laatst een 

kerstgeschenk ontvangen van de gemeente. Daarna is deze vriendelijke geste naar de 

medewerkers – ook de vrijwilligers – wegbezuinigd.  
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Inmiddels is de financiële positie van ook onze gemeente verbeterd. Dit jaar is duidelijk 

vastgesteld dat de medewerkers hun taak goed en tot tevredenheid van de samenleving, 

en dus ook van de raad, uitvoeren. De fractie van de ChristenUnie/SGP vindt dat onze 

waardering ook mag blijken uit een kerstgeschenk. Een stoffelijke blijk van waardering is 

voor de medewerkers en hun ‘achterban een bewijs dat het college en de raad echte 

waardering hebben en blij zijn met de inspanningen die in hun opdracht worden uitge-

voerd. Wij zijn van mening dat het kerstgeschenk ook in de toekomst niet meer moet 

worden wegbezuinigd, alsof wij in magere jaren minder waardering hebben voor het 

werk van onze medewerkers. Wij zullen hiertoe een motie indienen. 

 

De heer Torenbeek: Bedoelt de heer Wassink hiermee om over het graf heen te rege-

ren, als u zegt: ook in komende tijden, magere jaren?  

 

De heer Wassink: Wij hebben er eerder moeite mee gehad om zoiets weg te bezuinigen. 

Je geeft een kerstpakket om waardering uit te spreken. Op het moment dat je er even 

geen geld voor hebt denkt te hebben óf je zet het apart, dan lijkt het net of je die waar-

dering niet te gelde wilt maken.  

 

De heer Torenbeek: U kunt nu toch niet gaan vaststellen wat over vijf jaar moet worden 

begroot? 

 

De heer Wassink: Nee, maar het staat wat ons betreft achteraan het lijstje van dingen 

die we gaan schrappen.  

 

Stedelijk waterbeheer 

Het waterschap gaat in 2008 een nieuwe kostentoedeling toepassen. In Noordoostpolder 

gaat het om ongeveer 15.000 woningen, d.w.z. circa € 1,5 miljoen dat het ‘gebouwd ge-

bied’ meer gaat betalen ten opzichte van de bestaande lastenheffing van het waterschap. 

Als dit zo wordt vastgesteld dan zal de gemeente dit moeilijk kunnen veranderen en valt 

er voor de gemeente weinig anders meer te concluderen dan dat de zorg voor het totale 

watersysteem zo spoedig mogelijk met gesloten beurs aan het waterschap moet worden 

overgedragen. Als de gemeente het stedelijk waterbeheer blijft uitvoeren en betalen, dan 

betaalt de burger dubbel, namelijk en aan de gemeente via de ozb en aan het water-

schap via de omslagheffing. Teneinde dubbele belastingheffing te voorkomen dienen wij 

een motie in.  

Ik voeg eraan toe: op de valreep hebben we ook nog een motie ingediend over de Zui-

derzeelijn en wat we al of niet anticiperend daarop zouden moeten kunnen doen. 

 

Ter afronding 

De ChristenUnie/SGP – en dan kom ik terug waarmee ik ben begonnen, want daarom 

gaat het – wil belijden dat God regeert. We willen graag, in afhankelijkheid van Hem, ook 

de samenleving dienen en mede helpen inrichten naar de christelijke normen en waar-

den. Dat is voor wat de ChristenUnie/SGP betreft de basis voor christelijke politiek. Wij 

wensen het gemeentebestuur en alle ondersteunende diensten daartoe veel wijsheid en 

Gods zegen toe. 

 

De heer Blauw: Mijnheer de Voorzitter. "De Nieuwste Polder" willen worden. Zo heeft 

het college haar ambities kernachtig samengevat. Dat is de VVD op het lijf geschreven. 

Immers haar verkiezingsmotto ‘Het moet anders’ was hierop gebaseerd. Wie kon echter 

vermoeden dat, na een voortvarende start, deze ambitie onder geheel andere omstan-

digheden zou moeten worden gerealiseerd? Voorzitter, de VVD staat hier met een dubbel 

gevoel. Zij betreurt het dat zij vanuit een andere rol deze ambitie mede vorm zal moeten 

geven. In de rol van oppositiepartij. Voor zover het nieuwe collegeprogramma aan haar 

keuzen beantwoordt, zal zij echter met een positief kritische houding hieraan haar steun 

blijven geven. Het gaat immers om de ontwikkeling van onze gemeente, het welzijn en 

welvaren van haar inwoners. En dat zal bij de VVD altijd voorop blijven staan.  
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Wij vragen, net als vorig jaar, aandacht voor de wijze waarop de najaarsrapportage is 

samengesteld. Met alle respect overigens. Vele honderden pagina’s tekst, te weinig over-

zicht en veel extra werk voor raadsleden om de samenhang goed te kunnen beoordelen. 

Een budget dat € 10 miljoen hoger is dan vorig jaar maar geen duidelijke uitleg waaraan 

dat geld wordt besteed en waar het vandaan komt. € 5 miljoen wordt uit de reserves ge-

haald, maar geen duidelijkheid waaraan dat besteed gaat worden. En zo nog meer. De 

VVD pleit nogmaals voor een kortere, bondige én duidelijke rapportage en begroting, met 

vergelijkende kerncijfers over een periode van drie jaar, heden, verleden en toekomst, 

zodat de ontwikkeling van kosten en opbrengsten,en de herkomst van middelen en be-

stedingen, duidelijk zichtbaar worden.  

 

De heer Haagsma: Ik hoor de heer Blauw namens de VVD zeggen dat de € 5 miljoen 

met instemming uit het beleidsplan is gehaald. Bij de statements lees ik dat volgens u de 

€ 5 miljoen moet worden teruggebracht naar de reserves. Is nu uw keuze: we halen het 

eruit en mogen het gebruiken na besluitvorming of zegt u: we moeten er niet aan ko-

men? 

 

De heer Blauw: Wij hebben er toen niet tegen geageerd, omdat wij de indruk hadden 

dat er een bestemming aan zou worden gegeven. Wij vonden dus € 5 miljoen uit de re-

serves met een bestemming om te investeren in een, twee, drie, vier, een goed idee. Nu 

blijkt € 5 miljoen uit de reserves te gaan en niemand weet waaraan het wordt besteed. 

Daar zijn we tegen. 

 

De heer Haagsma: Zodra er besluitvorming over voorligt, kunt u er weer voor zijn. 

 

De heer Blauw: Ja, als wij het eens zijn met de besluitvorming. In ieder geval besluit-

vorming.  

 

Mevrouw Faber: In de tekst die ik voor mij heb liggen, staat dat € 5 miljoen uit de re-

serves wordt gehaald, "met onze instemming." Het is me nog niet helemaal duidelijk. 

 

De voorzitter: De woorden "met onze instemming" sprak de heer Blauw niet uit, viel mij 

op. We mogen elkaar alleen houden aan de gesproken tekst.  

 

Mevrouw Faber: Het is een vervolg op wat de heer Haagsma vraagt; duidelijkheid krij-

gen.  

 

De heer Blauw: Daarop heb ik de heer Haagsma geantwoord. Misschien hoeven we dat 

niet twee keer te doen.  

 

De voorzitter: Het antwoord was dat in de loop van de dag kan blijken of er een onder-

bouwing bij komt. Dan kan het zijn dat de heer Blauw daarmee instemt.  

 

De heer Blauw: Goed, wij zijn dus voor een kortere rapportage, met vergelijkende kern-

cijfers, zodat we eenvoudig kunnen zien hoe heden, verleden en toekomst zich verhou-

den en het gemakkelijker leesbaar is.  

Dit geldt bijvoorbeeld ook voor de overhead. Die zijn niet transparant en onttrekken zich 

aan het zicht van de raad. Dat kan toch niet de bedoeling zijn? 

 

De Begroting 2008 lijkt sluitend, maar er wordt € 658.000,00 wordt onttrokken aan de 

reserves. Dat is niet goed. De reserves gaan naar het minimum van € 8 miljoen maar de 

risico-inventarisatie geeft aan dat deze risico’s zeker € 6 tot 8 miljoen belopen. Als hier-

van slechts 25% bewaarheid zou worden, hebben wij een groot financieel probleem en 

zakken we door het minimumniveau van de reserves heen. Wij vinden dat dát niet kan. 

Wij stellen voor de € 5 miljoen die nu wordt overgeheveld naar het reservebeleidsplan te-

rug te brengen in de reserves tot duidelijk is waar dit in zal worden geïnvesteerd en de 

feitelijke uitwerking van de risico-inventarisatie in beeld is gebracht.  
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Met die kennis kunnen we vervolgens verantwoord begroten. We vragen aandacht voor 

de motie die we ten aanzien van dit onderwerp zullen indienen.  

 

Het speerpunt Fysiek gaat over onderhouden en verbeteren. Speciaal vragen wij aan-

dacht voor wegen en bermen. De polder wordt ouder en vraagt onderhoud om aantrek-

kelijk te blijven. Het wegenbeleidsplan heeft onze instemming, maar geheel tevreden zijn 

wij nog niet. 

 

De Corridor ontwikkelt zich zorgelijk. De risico’s zijn groot, het rendement twijfelachtig. 

Een principiële discussie over het geheel van dit plan, korte én lange termijn, is onzes in-

ziens noodzakelijk. 

 

De voorzitter: Mag ik een opmerking van orde maken? Voor zover ik het kan volgen 

leest u het hele verhaal voor. Dan voorspel ik u dat u het in de tijd niet haalt.  

 

De heer Blauw: Ik heb nog maar één pagina.  

De majeure wijziging in het Corridorplan noopt tot herziening van het gehele project. De 

VVD-fractie pleit voor het annuleren van het gehele corridorproject en vraagt het college 

op korte termijn een nieuw integraal plan Wellerwaard, met een lager risicoprofiel, aan 

de raad te presenteren. Eventueel zou een idee van een seniorenstad in de Corridor een 

kostendrager zijn die voor iedereen welkom is.  

 

Onderwijs in beweging is een goed plan, maar zal veel daadkracht vergen in de uitvoe-

ring. Niet alleen plannen maken, ook op tijd uitvoeren. 

Dit geldt ook voor de Sportboulevard. De kern van deze visie is goed. In de verdere uit-

voering dient terdege rekening gehouden te worden met het draagvlak in de samenleving 

en met de financiering. Het kan onzes inziens niet zo zijn dat de gehele € 5 miljoen die 

aan de reserves wordt onttrokken wordt besteed aan de Sportboulevard. 

 

De economische ontwikkeling baart ons zorgen. Een professionele acquisiteur is nodig in 

de formatie in plaats van een tijdelijke invulling om de continuïteit van dit collegespeer-

punt te kunnen waarborgen. 

 

Emmelhage is van start. In concurrentie met de omliggende gemeenten zal moeten wor-

den getracht deze wijk vol te krijgen. Sterke promotie is hiervoor nodig. Dit houdt ook in 

het meten van het rendement van het promotiebudget. Een nulmeting, op initiatief van 

de VVD, zou worden uitgevoerd. Ondanks veel aandringen heeft u de raad nog geen in-

zicht verschaft in deze materie. 

De promotie van Emmelhage is nog steeds een mysterie. Hoe wordt de € 600.000,00 

promotiegeld besteed en wat is het rendement? 

 

De heer Wassink: Mag ik er een vraag over stellen? Is de heer Blauw, de VVD, het met 

ons eens dat hetzelfde geldt voor het beleid dat is opgezet voor acquisitie en promotie? 

Daar gaat het om bijv. economische bedrijvigheid.  

 

De heer Blauw: Wij zouden daarover een evaluatie krijgen; die hebben we nog niet ge-

had. Het is geen onderwerp van mijn betoog.  

 

De heer Wassink: Het kan ook onderhevig zijn aan een nulmeting. Eigenlijk zijn het 

twee gelijke projecten.  

 

De heer Blauw: Het zijn twee projecten, maar de nulmeting die wij hebben gevraagd 

had specifiek betrekking op de € 600.000,00 die is uitgetrokken voor Emmelhage. 

 

De heer Wassink: Het effect van wat op economische zaken gebeurt, is net zo mysteri-

eus als dat het om Emmelhage gaat.  
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De heer Blauw: Het effect van economische zaken is niet zo mysterieus als u kijkt naar 

het aantal arbeidsplaatsen dat inmiddels is gecreëerd. Dat er geen duidelijk zicht is op 

het rendement van de promotiegelden ben ik met u eens.  

 

De ziekenhuisperikelen liggen, met het initiatief van het Antonius Ziekenhuis in Emme-

loord, voor een deel achter ons. Het probleem is echter nog lang niet opgelost. De twij-

felachtige reactie van de taakwethouder op dit initiatief begin oktober jl., stelde ons te-

leur. Bij elk bedrijf dat zich hier vestigt, steken we de loftrompet uit. Waarom hier niet? 

Welke gedachte zit hierachter, vragen wij ons af. 

 

De heer Torenbeek: Wat bedoelt de heer Blauw met "het probleem"? 

 

De heer Blauw: Ik bedoel daarmee dat in het dokter Jansenziekenhuis geen volledige 

zorg kan worden gegeven, terwijl in de aanzet van het Anthoniusziekenhuis op dit mo-

ment ook nog geen volledige zorg kan worden gegeven. We hebben wel twee plaatsen, 

maar geen van de twee plaatsen is volledig op stoom. Dat noemen wij een probleem.  

 

De heer Torenbeek: Het is volstrekt helder dat het een probleem is.  

 

De heer Blauw: In de najaarsvergadering van 2006 werd een VVD-motie aangenomen 

met het doel een economisch symposium te organiseren teneinde de potentie van de 

Noordoostpolder eens goed op nationale kaart te zetten. We hebben daarbij de nodige 

argumenten en achtergronden gegeven. Sindsdien horen we wel iets over een Rand-

meersymposium en een Seniorenstadsymposium, informeel overigens, maar niets over 

het reeds genomen besluit. Dat is nu een jaar geleden. Wij vragen het college ophelde-

ring hierover. 

 

De risico-inventarisatie is een goed begin. De uitwerking daarvan op de begroting ont-

breekt echter. Een beschrijving alleen is niet voldoende voor adequaat risicomanage-

ment. 

Ouderenbeleid, bijvoorbeeld zelfstandig wonen voor ouderen heeft meeraandacht nodig. 

Misschien meer investeren in ouderenvoorzieningen en wat minder in de Corridor? 

 

Voorzitter, in de najaarsrapportage merkt het college terecht op dat de bevolkingsgroei 

zich niet gunstig ontwikkelt. Dat zien wij ook. Recente cijfers van het CPB en het CBS 

voorspellen zelfs een nulgroei tot 2025. Dit geldt trouwens niet alleen voor de Noord-

oostpolder, maar voor Nederland als geheel. Dat is heel anders dan de groeiverwachting 

die spreekt uit de Visie 2030 en de Schets ‘Ruimte voor Kwaliteit’ van 2002, die uitgaat 

van een inwoneraantal van circa 65.000 in 2030, uitgaande van het feit dat de ZZL er 

niet zou komen. In het geval dat het wel zo is, zou het aantal veel hoger zijn.  

Veranderende omstandigheden vragen om bijstelling van beleid en doelstellingen. Daar-

om juichen wij de aangekondigde Structuurvisie van harte toe.  

Deze dient ons inzicht te geven in de ontwikkeling van onze gemeente, zodat beleid kan 

worden aangepast waar nodig. Een helikopterview is nodig. 

 

Voorzitter, de opmerkingen over de programma’s kunt u lezen. Ze staan ook op onze 

website. Tot slot, het is niet eenvoudig deze gemeente weer op de kaart te krijgen. De 

transformatie van een agrarisch gedomineerde samenleving naar een moderne gemeen-

schap met een evenwicht in moderne landbouw, tuinbouw, industrie en dienstverlening 

vraagt visie en enorme inspanning. Alleen dan kan het voor ons en onze kinderen hier 

goed wonen en werken zijn. Wij werken aan die ambitie graag mee en wensen u als col-

lege daarbij veel wijsheid en succes. 

 

De heer Hermus: Mag ik de heer Blauw nog een vraag stellen? U stelt dat het een agra-

risch gedomineerde gemeenschap is, die nu gelukkig wordt gemoderniseerd. U stelt ei-

genlijk dat de landbouw niet modern is voor dit gebied?  



2007  N. 338 

De heer Blauw: Dat zeg ik niet expliciet. Ik zeg: het was een agrarisch gedomineerde 

samenleving. De transformatie – dat is een proces van jaren – is niet eenvoudig. Ik zeg 

niet dat de landbouw niet modern is. Ik zeg ook niet, en dat weten we allemaal, dat in 

deze polder de landbouw niet zo modern is als deze eventueel zou moeten zijn.  

 

De heer Haagsma: Mag ik aan u vragen of het voor uzelf als Peter Blauw op dit moment 

goed wonen en werken is in Noordoostpolder?  

 

De heer Blauw: Voor mij is het goed wonen en werken. Ik heb in drie plaatsen gewoond, 

waarvan acht jaar in het buitenland. Ik ben toch weer hier teruggekeerd.  

 

De heer Haagsma: Dat komt dan door de door u geschetste agrarisch gedomineerde 

samenleving.  

 

De heer Blauw: Ik vind dat wel heel sterk en moet ook zeggen dat ik het niet op die 

manier voel.  

 

De voorzitter: Volgens mij had u uw verhaal afgerond. Ik zie dat de heer Van de Belt 

nog een vraag wil stellen. 

 

De heer Van de Belt: Ik wil een vraag stellen aan de heer Blauw. Ik hoor hem vertellen 

dat wij in de polder niet zulke moderne ondernemers hebben.  

 

De voorzitter: Nee, dat zei hij niet.  

 

De heer Blauw: Ik wil het nog een keer duidelijk maken. Wij zijn een agrarisch gedomi-

neerde samenleving. De landbouw in de Noordoostpolder is op zich, individueel gezien: 

moderne bedrijven, maar in totaliteit is het niet het meest moderne dat de huidige tijd 

kan geven. Dat is een constatering en een feit. Het kan veel beter. Daarover gaat het 

onderwerp niet. Het gaat erover dat wij transfereren, moeten veranderen, van een klei-

ner wordende agrarische sector naar een groter wordende industriële en dienstensector. 

Dat is het onderwerp. 

 

De heer Haagsma: Mijnheer de Voorzitter. Denken in kansen…..en aan het werk 

De fractie van de Politieke Unie brengt nogmaals deze vertrouwde slagzin onder uw aan-

dacht. We krijgen de gelegenheid om in vijf minuten onze visie te geven op een begro-

ting van ruim € 80 miljoen. Dat is niet eenvoudig en daarom beperk ik mij hier tot een 

samenvatting van de tekst die op onze website en in het raadsbandje te vinden is.  

Het college heeft, letterlijk met vallen en opstaan, de eerste helft bijna afgerond. De Poli-

tieke Unie is van mening dat de uitvoering van het collegeprogramma wat haperingen 

vertoont. Grote projecten nemen zoveel tijd en aandacht in beslag, dat kleinere zaken 

ondergeschikt dreigen te raken. De Politieke Unie wil met vijf moties aandacht vragen 

voor kleine onderwerpen die, eenmaal uitgevoerd, voor de burgers van Noordoostpolder 

van grote betekenis kunnen zijn. 

 

De Zuiderzeelijn lijkt voor ons een gepasseerd station. Het betekent dat we ons als ge-

meente moeten bezinnen op de verdeling van de geoormerkte gelden, maar ook op het 

beter bereikbaar maken van de gemeente richting Randstad. 

Wij stellen een motie voor om bij het rangeerterrein Lelystad-Noord een transferium met 

station aan te leggen. 

 

De Politieke Unie is blij dat de afvalstoffenheffing voor de burger kan worden verlaagd. 

De burger speelt bijvoorbeeld een belangrijke rol bij het inzamelen van oud papier Het 

college wil een proef starten voor het optimaliseren van de inzameling. De Politieke Unie 

is van mening dat de inzameling inderdaad geoptimaliseerd kan worden, maar niet ten 

koste van bestaande vrijwilligersgroepen. Wij dienen daarvoor een motie in. 
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Ruimtelijke ontwikkeling. De Politieke Unie is voorstander van de ontwikkeling van een 

seniorenstad, maar niet ten koste van ouderenvoorzieningen in de dorpen. Ook moet 

wonen op vrijkomende erven en bedrijventerreinen nadrukkelijk in beeld worden ge-

bracht. De leefbaarheid van de kleine kernen staat onder druk. Dat constateren wij hier 

al jaren. De Tweede Kamer weet het nu ook. De Politieke Unie is van mening dat dit een 

geschikt moment is om samen met de landelijke regering kansen voor de kleine kernen 

in beeld te krijgen en daarom dienen wij ook over dat onderwerp een motie in. 

 

Sport. De begroting voor sportaccommodaties en zwembaden lijkt niet toereikend. Vanuit 

verenigingen bereiken ons ongeruste berichten ten aanzien van het Bosbad en ten aan-

zien van de inrichting van gymlokalen en sporthallen. De Noordoostpolder is van mening 

dat verenigingen op niveau, en dus met de vereiste toestellen, moeten kunnen trainen. 

Dat lukt op dit moment niet. Vorig jaar hebben wij bij dit onderdeel een motie ingediend 

voor de aanleg van een all weatherveldje. De wethouder vond het een sympathiek plan 

maar heeft er niets mee gedaan. Daarom dienen wij deze motie opnieuw in.  

 

Sociale zekerheid. Onze gemeente beschikt over een redelijk minimabeleid. Toch moeten 

we constateren dat ook in onze gemeenten een aantal mensen is aangewezen op de hulp 

van de Stichting Voedselbank. Ook moeten we concluderen dat een aantal onderdelen 

van het minimabeleid niet door de doelgroep wordt gebruikt. Om de Voedselbank financi-

eel te ondersteunen en het niet-gebruik van minimabeleid beter in kaart te krijgen, dient 

de Noordoostpolder een motie in.  

 

Financiën. De Noordoostpolder vraagt steeds aandacht voor de lokale lasten. De stijging 

zou in principe gelijk moeten zijn aan de inflatie. Dat principe komen we echter al jaren 

niet na. We staan op de landelijke ranglijst nog steeds lager dan de meeste omliggende 

gemeenten. Wij moeten samen werken aan het terugdringen van de lokale lastendruk. 

Daardoor zou de polder nog aantrekkelijker kunnen worden voor mensen van buitenaf. 

Wij horen graag de reacties van de collega-fracties op onze voorstellen. 

De drie vragen die we aan het college mogen stellen zijn voor ons: 

- Waarom heeft het college bij de grote projecten geen inschatting gemaakt van de per-

sonele consequenties? Hoe gaat u die uitbreiding financieren? 

- Sport. Graag horen we over de diverse onderwerpen van het programma Sport, de be-

leidsnota Sport, de sportboulevard, de inrichting van de sporthallen, de stand van zaken. 

- Welzijn. Het vorige college heeft een start gemaakt met integraal wijk- en dorpsgericht 

werken. Het was de bedoeling bij dit plan dat het budget vooral ten goede kwam aan 

plannen vanuit de bevolking en om deze met een minimum aan ambtelijke inzet te reali-

seren. Bij het IGW is het college bezig met het optuigen van een ambtelijke structuur. Op 

die manier gaat veel tijd en geld verloren. Waarom kiest het college voor die weg?  

 

Nog even een nota bene. Onze fractie is van mening dat vanaf nu inhoud moet worden 

gegeven aan het bewustwordingsproces ten aanzien va de millenniumdoelen. Natuurlijk 

moeten er concrete acties worden ondernomen. 

 

De heer Lammers: Mijnheer de Voorzitter. Geachte aanwezigen. Ik heb de vier pagina’s 

die u in het bandje ziet, ingekort tot twee. Wat u leest komt overeen, maar het is een se-

lectie.  

Voor ons ligt de najaarsrapportage. De tweede najaarsrapportage van dit college. Een die 

naar de mening van ONS Noordoostpolder een indicatie geeft van een beginnend krakend 

kabinet. Het vertrek van de VVD uit dit college zal ontegenzeggelijk zijn effecten hebben. 

Niet alleen de inwoners blijven met een onbegrepen gedachte achter, ook het bedrijfsle-

ven, o.a. vertegenwoordigd door de BAN, heeft een ‘tik op de neus’ gekregen van dit col-

lege. Het vertrek van wethouder Keur is een stap terug in de toch al grootse en ambiti-

euze plannen. Een en ander betekent mijns inziens een stagnatie in de uitvoering van 

projecten. 
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Programma 1 Openbare orde en veiligheid 

Wij blijven hameren op handhaving. Wanneer sluit u de drugspanden in Emmeloord? Er 

zijn bewoners die meerdere malen met buurtproblemen hebben geklaagd bij de wijk-

agent maar geen gehoor krijgen. 

Een betrouwbare overheid is cruciaal. Grijp in om die groep jongeren aan te pakken die 

hier het drugsbeleid bepaalt en zich van niemand iets aantrekt.  

In de ‘Lange Nering’ en op ‘De Deel’ is beschimpen van voorbijgangers door normloos 

taalgebruik aan de orde dan de dag.  

 

Veiligheid staat bij onze fractie hoog in het vaandel. Als er een kans is om de Zwarte-

meerweg/Kamperzandweg, versneld af te sluiten van de N30 en het verkeer langs de En-

serweg te leiden en aan te laten sluiten op het nieuwe tracé, kan dit mogelijk de komen-

de vier jaar, tot 2012, meerdere doden besparen.  

 

De heer Wassink: Ik meen te constateren dat de heer Lammers zojuist tegen het nieu-

we tracé stemde. Dit volg ik even niet.  

 

De heer Lammers: Dat wil ik u straks uitleggen. Ik kan het u heel goed uitleggen. Ik 

heb tegen het nieuwe tracé gestemd, maar ik zou voor het tracé hebben gestemd als de 

aansluiting van de Zwartemeerweg op de Enserweg zou kunnen plaatsvinden tegelijker-

tijd met de ontwikkeling van het tracé. Dat is niet aan de orde en dat vind ik jammer.  

 

De heer Wassink: Dus als het agendapunt wat later op de avond was langsgekomen, 

had u voorgestemd.  

 

De heer Lammers: Nee, ik kom er nog op terug.  

U heeft in 2003 niets gedaan met een motie van de LPF in de Staten. U schoof het pro-

bleem op het bord van de provincie en voelde zich niet verantwoordelijk terwijl u de be-

voegdheid had om gemeentelijke wegen af te sluiten 

 

In het kader van een verbetering van het milieu ziet de ONS-fractie graag dat we zwerf-

vuil opruimen langs de buitenwegen dicht bij de dorpen. We verzoeken het college hier-

toe mensen vrij te maken die deel kunnen uitmaken van een re-integratieproject waarbij 

voornoemde doelstelling kan worden gerealiseerd.  

 

Programma 3 Wonen en Ruimtelijke Ordening 

Voorzitter, u beschrijft in ieder geval helder de paragrafen in de begroting. U geeft risi-

co’s aan in tekst maar niet in geld. Het door u gewenste amfitheater, voor de bereik-

baarheid van een kunst-/cultuurpodium, kunt u beter – en dat zou mijn voorstel zijn –in 

het park Emmeloord-West bouwen dan buiten de stad. Ook het ‘Randmeer’, senioren-

stad, Emmeloord-Centrum Emmelhage vragen een bredere aandacht  

Mijn fractie wil het college meegeven niet meer hooi op de vork te nemen dan echt reali-

seerbaar is. Nu blijkt dat ook de vereiste inwoneraantallen moeilijk gehaald gaan worden, 

moet u de plannen mogelijk aanpassen. Laten we ervoor waken ons in te graven voor 

doelstellingen die niet realiseerbaar zijn. Wat betekent het achterblijven van de inwoner-

aantallen met betrekking tot de ambitie van de genoemde projecten?  

 

Randmeer. Provinciale Staten hebben een motie aangenomen met het accent op investe-

ringen in het noordelijke gedeelte. Wij zien graag van dit college dat het actievere inzet 

toont, samen met de provincie om tot een versnelde realisering te komen. 

 

De heer Voorberg: Mag ik de heer Lammers een vraag stellen over deze en een andere 

passage? Hij heeft het steeds over moties in de Staten. Als gemeente moeten wij daar-

mee iets doen. Hoe ziet u dat?  

 

De heer Lammers: Er zijn in de Staten twee moties aangenomen die door deze gemeen-

te opzij zijn gelegd. Dat is de enige opmerking die ik erover maak. 
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De heer Voorberg: Hoe ziet u dat dan? U zat hier toen niet. U heeft het in de Staten ge-

regeld, althans een motie ingediend. 

 

De heer Lammers: We hebben een motie ingediend om een diepere investering te ple-

gen in het noordelijke gedeelte van Flevoland. 

 

De heer Voorberg: U spreekt de Staten aan en niet de gemeente.  

 

De heer Lammers: Ik memoreer even dat wij het hebben genoemd.  

 

De heer Voorberg: Ik begrijp niet wat wij moeten met een in de Staten ingediende mo-

tie.  

 

De heer Lammers: De inhoud van de motie is duidelijk. 

 

De heer Torenbeek: Hoe kan een gemeente reageren en inhoud geven aan een motie 

van de Staten? Als u op die vraag antwoord geeft.  

 

De heer Lammers: Natuurlijk kan dat. 

 

De heer Torenbeek: Hoe? 

 

De heer Lammers: Moet ik u hier een stukje theorie gaan voorleggen? Drukt u even de 

stopwatch in, voorzitter?  

 

De voorzitter: Dat vind ik wel redelijk. Hoeveel tijd heeft u nodig?  

 

De heer Lammers: Ik kan het voorbeeld aanhalen van de investeringen in het noordelij-

ke deel van de provincie. We hebben toen Statenbreed aangegeven: laten we samen met 

de gemeenten kijken welke plannen we kunnen ontwikkelen. Een van die plannen is een 

Randmeerplan geweest. Vervolgens blijkt nu, ook na de Voorjaarsnota, waarbij we een 

motie hebben aangenomen om dat daadwerkelijk te doen, dat naar de mening van mijn 

fractie weinig invulling is gegeven aan die ontwikkelingen. Het duurt ons te lang. 

 

Mevrouw Faber: Dus er is weinig invulling gegeven aan de ontwikkelingen. Het heeft 

niets met de motie te maken. Het heeft met ontwikkelingen te maken.  

 

De heer Lammers: Ik vervolg.  

Seniorenstad. De ontwikkeling van een seniorenstad kán een goede aanjager zijn, maar 

het ontwerpen van laten we maar zeggen een ‘ouderenurbanisatie’ is geen sinecure. 

Weet waar u aan begint. Er zijn meerdere gemeenten geweest die met vergelijkbare ini-

tiatieven zijn gestrand.  

 

Programma 4 Onderwijs en Educatie 

Na anderhalf jaar nog niet echt iets tastbaar. Sterker nog, wethouder Van der Est heeft 

aangegeven dat diverse nota’s en projecten naar achteren worden verschoven. Wij spre-

ken bewust de zorg uit over de ambities in het onderwijsveld. ‘Onderwijs in beweging’, 

‘Huisvesting Speciaal onderwijs’, ‘Beleidsregels veilige schoolgebouwen’. College, zijn de 

onderwijsplannen realiseerbaar? Maak eerst af waarmee u begint en ga niet tussendoor 

bijv. een pilot met een poppodium starten.  

Mijn fractie wil duidelijkheid hebben over de haalbaarheid van de plannen op de porte-

feuille Onderwijs.  

 

Programma 5 Cultuur 

We hebben goed naar de raad geluisterd en hebben de motie, ingediend tijdens de Voor-

jaarsnota over 1% kunstpercentageregeling, aangepast. De uitvoering en advisering kan 

bij het A.D. van Eckfonds liggen en ter vervanging dienen voor de ‘kwartjesregeling’. 
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Daarmee blijft de kwaliteit van keuze voor kunst gewaarborgd. Met deze aangepaste mo-

tie verzoeken wij het college tot invoering van de regeling over te gaan. 

 

Programma 6 Welzijn 

De portefeuille Zorg is inderdaad onderhevig aan marktwerking! 

 

De WMO staat in de steigers maar waar blijft het stokpaardje zorgboulevard waarop deze 

ketenwethouder zijn zinnen heeft gezet?  

 

Het project IGW, (Integraal Gebiedsgerichte Werken) vraagt ook extra personeel ten 

aanzien van de uitvoeringsplannen. Ook hier kleven maatschappelijke risico’s aan. Mijn 

fractie ondersteunt dit nog steeds, maar de participatie met derden en het niet waarma-

ken van de verwachtingen kunnen het project doen mislukken. U schrijft het ook in uw 

begroting.  

Is IGW volgend jaar volledig ten uitvoer gesteld of gaat dit de gehele collegeperiode du-

ren? 

 

Programma 7 Sport 

Er is toegezegd dat er een plan van aanpak komt met betrekking tot de Sportboulevard, 

maar een businessplan hebben wij nog niet gezien, terwijl door het college de benodigde 

projectmanagers al worden binnengehaald. Ik adviseer u eerst een businessplan aan de 

raad voor te leggen voordat daadwerkelijk de schop de grond in gaat. 

Wij vinden het uitstel van de Sportnota teleurstellend.  

 

Programma 8 Economische Ontwikkeling 

De resultaten van het acquisitieteam en accountmanagement zijn zichtbaar.  

Zorgenpunt blijft de ‘Corridor’ met haar onzekerheden en haalbaarheid. Voorzitter, ook 

hier raden we u aan het plan te heroverwegen óf de mogelijkheid van het vestigen van 

de door u gewenste ‘Seniorenstad’ in deze ruimte te onderzoeken. We horen daarover 

van alles, zaken gaat niet door, planning en invulling veranderen, het wordt een ‘paar-

denstad’, etc. Wees duidelijk in het kenbaar maken van reële kansen. U kent die vast! 

 

Programma 10 Inwoners, Bestuur en Organisatie 

De gemeente staat aan de vooravond om via de uitvoeringsplannen "Andere Overheid" 

de dienstbaarheid naar haar burgers te vergroten. Wij wensen het college succes toe met 

de innovatieve plannen.  

Er moet in het kader van EGEM-I wéér een externe adviseur worden ingevlogen om ver-

andermanagement als onderdeel van procesmanagement te realiseren. Is het binnen de-

ze gemeente nu het ontbreken van kwaliteit of kwantiteit, dat er meer dan 10 fte in dit 

huis moet komen? 

 

Programma 11 Financiën 

Het project IGW, (Integraal Gebiedsgerichte Werken) vraagt ook extra personeel. Ook 

hier kleven maatschappelijke risico’s aan. De participatie met derden en het niet waar-

maken van de verwachtingen kunnen het project doen mislukken, schrijft u zelf. Komt de 

continuïteit en de kwaliteit van de organisatie niet onnodig onder druk te staan?  

Het onttrekken van vele miljoenen uit de algemene reserve om de grootse plannen van 

dit college te financieren maakt mijn fractie onrustig. Ik heb de projecten benoemd in 

mijn betoog die zorgen baren. In de Voorjaarsnota heeft mijn fractie gehamerd op Haal-

baarheid en Schaalbaarheid. Doe uw voordeel hiermee.  

 

Ten slotte 

Als u als college de 50 dukdalven wilt realiseren die de BAN namens haar voorzitter o.a. 

aan u heeft overhandigd dan zijn er nog weinige echt gerealiseerd. Wel zijn we nu bijna 

twee jaar onderweg.  
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Voorzitter, zoals prof. dr. W.S.P. Fortuyn ooit zei. "Ons Land is groot geworden niet al-

leen door papieren plannen maar met name door de handen uit de mouwen te steken. 

De dijken zijn hier tenslotte niet zomaar ontstaan." 

 

De heer Torenbeek: De heer Lammers heeft nogal ingezet – en dat is prima – op de 

economische ontwikkeling, geld, organisatie. U heeft sociale zekerheid overgeslagen. Niet 

op papier, maar wel voor de oren van de luisteraar en voor onze oren.  

 

De heer Lammers: Het gesproken woord telt hier. 

 

De heer Torenbeek: Met andere woorden: u vindt de sociale zekerheid niet van belang 

om hier te noemen? 

 

De heer Lammers: Als ik het niet noem, wil dat niet zeggen dat ik het niet belangrijk 

vind. Zo intelligent bent u toch wel, dat u dat weet.  

 

De heer Torenbeek: Daaraan hoeft u niet te twijfelen. Dat weet u. Wat is de reden dat u 

juist de sociale zekerheid niet noemt?  

 

De heer Lammers: Sociale zekerheid is zeker belangrijk, mijnheer Torenbeek.  

 

De heer Torenbeek: Dat wil ik graag van u horen.  

 

Mevrouw Schrijver: Het verbaast mij dat u aangeeft dat de handen uit de mouwen wor-

den gestoken, maar u verbaast zich erover dat er meer fte’s beschikbaar moeten komen. 

Volgens mij geeft u zelf al het antwoord waarom er meer fte’s moeten komen.  

 

De heer Lammers: Ik wil het wel toelichten. In de commissievergaderingen – en dat is 

ook door wethouder Van der Est aangegeven – zou de haalbaarheid op onderwijsvelden 

moeten worden bekeken. Is alles realiseerbaar waarop wij hebben ingezet? Ja, het zou 

kunnen, maar we vliegen eerst mensen naar binnen om vervolgens businessplannen of 

plannen van aanpak te schrijven. Ik vind dat als voor grote projecten eerst een business-

plan wordt gemaakt, we weten dan de kosten, de termijnen en het aantal mensen, dan 

leggen we het over het sjabloon van deze organisatie – waarover wij als raad overigens 

niet gaan – dan zeg ik: kijk of het inpasbaar is of dat het noodzakelijk is dat er mensen 

bij moeten worden gehaald om bepaalde projecten te realiseren. Het is niet zo goed om 

eerst mensen binnen te halen. Kijk bij de sportboulevard. Er wordt een projectmanager 

aangesteld terwijl wij hier nog met een visienota aan de gang moeten.  

 

Mevrouw Schrijver: U vraagt zelf toch ook om die plannen? U kunt toch geen plannen 

verwachten als er geen mensen zijn?  

 

De heer Lammers: Dit huis is in staat om uitstekende plannen te schrijven.  

 

De heer Van de Belt: Mijnheer de Voorzitter. Dames en heren.  

De Programmabegroting 2008 -2012 is een gedegen boekwerk waaraan veel arbeid en 

aandacht is besteed, daarvoor mijn bewondering en waardering. 

Overigens voor het gehele ambtelijke apparaat en de griffie neem ik mijn petje diep af. 

Zonder deze mensen zouden wij absoluut niets kunnen, nogmaals petje af.  

 

Over programmapunten waaraan ik niets of weinig heb toe te voegen zal ik ook niet veel 

vermelden. 

Het onder de aandacht brengen van punten zal ik dan ook op mijn eigen, van velen af-

wijkende wijze, aan u presenteren.  
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Economie, recreatie en toerisme: 

Een buitendijkse jachthaven. Tussen Lemmer en Urk een dijk lang, - zo’n 25 km – waar-

mee in feite niets of weinig gebeurt. Het lijkt mij een hele uitdaging voor de gemeente 

om daar een onderzoek naar te laten verrichten, of een buitendijkse jachthaven is te 

verwezenlijken. Het zou een enorme impuls zijn voor de economie, recreatie, toerisme en 

extra aantrekkelijk zijn om zich in onze gemeente te gaan vestigen. Mijn fractie is er een 

grote voorstander van. In het verleden is al eens gesproken over dergelijke ontwikkelin-

gen, o.a. Rutten aan zee. Wie weet! 

College, graag een reactie hierop. 

 

Verder over toerisme: langzaam komt er toch iets meer leven in de gemeente. 

Of de piranha’s zich laten vangen moeten wij maar afwachten, anders steek je maar een 

vinger in het water, dan komen ze er vanzelf wel op af! 

Elke komst van meer activiteit moeten wij toejuichen en stimuleren en vooral op het ge-

bied van restauranten is de keus veel te beperkt, ondanks de komst van o.a. een  

wokrestaurant en het nog te realiseren ster(ren)restaurant in de Poldertoren. 

Ook is het van groot belang bij het binnenhalen van bedrijven en de (brood)nodige be-

woners dat de Noordoostpolder gaat bruisen van activiteiten op allerlei gebied; vooral in 

het weekend en met name de zondag (veel vrije tijd), is daaraan veel behoefte en dat 

baart mijn fractie grote zorgen. Dus veel aandacht daarvoor. 

 

In dit verband pleit ik ook voor een verruiming van de gebruiksmogelijkheden op vrijko-

mende agrarische bedrijven. Er dient met name op het terrein van toerisme een verrui-

ming plaats te vinden, zodat extra mogelijkheden geschapen worden voor een leefbaar-

der buitengebied. 

 

Zuiderzeelijn is niet meer, of toch wel weer aan de horizon (of verleden tijd)? 

Eens ging die Zuiderzee(lijn) zo te keer, maar die tijd komt wel of ……niet………weer. 

Almere en Lelystad liggen wel aan de lijn, daarna buigt de lijn af en wordt Hanzelijn. 

Men sprak over de Zuiderzeelijn, maar ze hielden ons lang, ja heel lang aan de lijn.  

 

Nu de Zuiderzeelijn komt... te vervallen zal de Noordoostpolder zich maximaal moeten 

inzetten om een zo groot mogelijk deel van de € 1,4 miljard die voor het noorden van het 

land beschikbaar komt, binnen te halen. Mijn fractie heeft er wel ideeën over hoe het te 

besteden, maar daarover eventueel op een ander moment meer.  

 

Een zeer actueel onderwerp: collegevorming. 

Mijn fractie maakt zich grote zorgen als er een college zou komen bestaande uit Chris-

tenUnie/SGP, CDA en PvdA/GroenLinks. 

Er komt dan een wethouder bij wat voor de gemeente en dus voor de burger grote finan-

ciële gevolgen heeft en de vier wethouders van nu moeten dat gemakkelijk met hun vie-

ren kunnen doen.  

 

Mevrouw Schrijver: Ik vind het een storende opmerking. U suggereert nu eigenlijk dat 

de wethouders die hier zitten voor hun werk te veel tijd hadden en daardoor eigenlijk te 

veel betaald kregen voor het werk dat zij hebben gedaan. Dat suggereert u als u zegt dat 

er geen vijfde wethouder bij moet komen.  

 

De heer Van de Belt: Dat kan ik u uitleggen. In de raadsvergadering van 22 oktober jl. 

heb ik de heer Schutte horen zeggen: de heer Keur functioneerde verre van dat, op aller-

lei gebied. Hij zou, zo vertaal ik het, nog niet voor de helft functioneren. Het college had 

heel veel werk om de heer Keur te schaven, ook meer dan een halve wethouderstaak. 

Een dikke helft en nog een dikke helft is 1,25. Met andere woorden: het college zou het 

zelfs met minder dan de tijd van nu kunnen doen.  

 

De heer Blauw: We kunnen er wel om lachen, maar ik vind het persoonlijk worden. Dat 

vind ik niet prettig en ik meen dat we dat niet moeten doen.  
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De heer Van de Belt: Er wordt om gevraagd en ik geef graag mijn reactie daarop. Ik 

geef u mijn vertaling.  

 

De voorzitter: Even een opmerking over dit soort onderwerpen. Ik vind dat u een verta-

ling geeft met uw woorden van wat wethouder Schutte heeft gezegd. Of u citeert letter-

lijk of u zegt wat u ervan vindt. Nu trekt u de heer Schutte in een discussie die u gebruikt 

voor uw argumenten. Ik vind dat niet netjes. Of de letterlijke tekst of uw eigen tekst.  

 

De heer Van de Belt: Dat mag u vinden, maar het is heel normaal dat iemand een ver-

taling doet naar de eigen belevenissen. Zo is het bij mij overgekomen. Dat moet mogen. 

 

De heer Haagsma: Mag ik de heer Van de Belt nog iets vragen? Dat is naar zijn eigen 

werk. We hebben bij de Voorjaarsrapportage het besluit genomen om de toenmalige col-

legeformatie uit te breiden. Kunt u mij vertellen wat u toen hebt gestemd?  

 

De heer Van de Belt: Heel zeker. Ik was er voor. Ik zal hierop een reactie geven. Wet-

houder Zijlstra, die ervoor in aanmerking kwam – en dan moet ik weer persoonlijk wor-

den – had duidelijk meer tijd nodig. De heer Keur, die misschien tijd over had, was er 

niet geschikt voor. Dat moeten we rustig kunnen noemen.  

 

De heer Haagsma: U hebt mijn vraag beantwoord. Het laatste moment dat u had kun-

nen zeggen dat het college het met minder tijd kan doen, heeft u laten schieten. U bent 

nu een beetje aan het grasduinen met de woorden van een ander om uw eigen gelijk te 

halen. Dat lijkt mij niet gepast.  

 

De heer Van de Belt: Ik heb het over de fte’s van de wethouders die er nu zijn. Daarin 

zit ook wat erbij is gekomen. 

 

De heer Torenbeek: Het is mij volstrekt onhelder waarom de heer Van de Belt op dit 

moment dit punt inbrengt. U kunt over enige tijd een voorstel verwachten over de vor-

ming van een college. Dat is nu nog niet aan de orde. U weet helemaal niet of er zo’n 

college komt als u suggereert. Ik stel voor dat u het hierover niet meer hebt. 

 

De heer Van de Belt: Ik heb ook niet gezegd dat er zo’n college komt. Ik heb letterlijk 

gezegd: als er een college zou komen. Ik heb u zelf horen vertellen dat het wenselijk 

was, dat als er een wethouder bij zou komen van de ChristenUnie/SGP deze op de rij-

dende trein springt. 

 

De voorzitter: Ik begrijp dat u nu al zegt, als er voorstellen komen, dat u spreektijd re-

serveert, waarvan akte. Ik stel voor dat u doorgaat met uw algemene beschouwingen.  

 

De heer Van de Belt: Ik ga door.  

Als dat gebeurt (vijf wethouders) kunnen de burgers zich oprecht belazerd voelen. Want 

er moet wel wachtgeld voor de heer Keur worden betaald en de ChristenUnie/SGP heeft 

er ook zelf aan meegewerkt om de heer Keur weg te krijgen. Het minderheidscollege van 

nu moet gesteund worden en daaraan dienen alle fracties die de heer Keur weggestuurd 

hebben mee te werken. Anders kun je het vertalen, dat zij de heer Keur hebben wegge-

stemd uit eigen belang; dat geldt ook voor het college. Voor mijn fractie zou een college 

van meer dan de bestaande vier wethouders van nu, moeilijk te accepteren zijn.  

Ik ben nu klaar met dit onderwerp.  

 

Mevrouw Faber: Ik kan u zeggen dat wij er ook mee klaar zijn, mijnheer Van de Belt. Ik 

zit me hier verschrikkelijk in te houden. Ik wacht de formatieperikelen af, want dan kun-

nen we er echt over praten.  

 

De heer Van de Belt: U mag van mij vragen stellen. Ik sta ervoor open.  
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Mevrouw Faber: We hebben net afgesproken dat niet te doen.  

 

De heer Van de Belt: Dan had u de opmerking beter voor u kunnen houden. Nu ben ik 

nieuwsgierig.  

 

De heer Torenbeek: Ik heb een opmerking. Ik zal geen vraag stellen. Ik accepteer ab-

soluut niet dat u deze raad beschuldigt van belazeren en het zorgen voor eigen belang. 

Het is voor uw verantwoordelijkheid. Als lid van deze raad accepteer ik het niet.  

 

De heer Van de Belt: Ik zeg niet dat de raad belazert, maar dat de burgers zich bela-

zerd zullen voelen. Dat is een heel andere insteek. 

 

De heer Torenbeek: Dat is totáál anders, ja.  

 

De heer Van de Belt: Dorpen: Voorzieningen in de dorpen, vooral voor ouderen, jonge-

ren en mensen met kleine kinderen dienen in alle dorpen gelijk te zijn, nu heeft het ene 

dorp wel bepaalde voorzieningen en het andere niet. Op deze wijze kun je spreken van 

achterstelling van bevolkingsgroepen in de gemeente en dat zou in feite verboden moe-

ten zijn. Voor mijn fractie is een dergelijk beleid dan ook niet acceptabel. Het college zou 

het eigen beleid in feite dan ook niet moeten mogen toestaan op dit gebied.  

 

De heer Hermus: U zegt eigenlijk nee, maar stelt u ook iets voor? U zegt eigenlijk niks. 

 

De heer Van de Belt: Wat bedoelt u met nee? 

 

De heer Hermus: Ik vraag of u ook iets voorstelt. U zegt een aantal zinnen, maar wat 

moeten we ermee?  

 

De heer Van de Belt: Alle voorzieningen, waarop de gemeente invloed heeft, zouden in 

ieder dorp gelijk moeten zijn. Nu heb je drie clusterdorpen waar bepaalde voorzieningen 

zijn. Alle voorzieningen zouden in elk dorp moeten zijn, zodat ouderen zo lang mogelijk 

in het dorp zelf kunnen blijven. Is het u duidelijk, mijnheer Hermus?  

 

Verkeersveiligheid: Het is van het allergrootste belang dat er blijvend veel aandacht aan 

verkeersveiligheid wordt besteed. 

Ook de situaties die ver van het bestuurscentrum (gemeentehuis) af liggen dienen heel 

goed onder de aandacht te blijven en dat niet alleen, maar er ook echt iets mee doen. 

(o.a. Friese sluis/Bumagemaal en Vollenhoverbrug). Ik zal daarbij een ding invullen. Ik 

weet dat je dan te maken hebt met provincie en waterschap, maar de verantwoordelijk-

heid voor de verkeersveiligheid ligt zonder meer bij de gemeente. 

 

Wonen: Meeraandacht aan besteden, om het leefklimaat van Emmeloord aantrekkelijker 

te maken, maar ook de vervuiling en in bepaalde zin verloedering van ons leefgebied in 

zijn geheel een halt toeroepen. 

 

De heer Blauw: Bedoelt de heer Van de Belt Emmelhage of Emmeloord? 

 

De heer Van de Belt: Emmelhage.  

 

De heer Blauw: Wat is erin Emmelhage dan zo onaantrekkelijk? 

 

De heer Van de Belt: Daarover hoort u mij niet. Onaantrekkelijk en aantrekkelijker ma-

ken zijn twee grote verschillen, mijnheer Blauw. 

 

De heer Blauw: Oh, ja.  
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De heer Van de Belt: Verder heeft mijn fractie veel aandacht voor de vele ontwikkelin-

gen die gaande zijn en zullen komen. Mijn fractie zal alles positief kritisch blijven volgen. 

 

Mijn fractie wenst allen het goede, maar bovenal gezondheid voor 2008. Tot zover en al-

len hartelijk dank voor uw aandacht.  

 

De heer Wassink: Ik ben blij dat u de formatie van de coalitie met een positief kritische 

houding zult volgen.  

 

De voorzitter: Daarover hebben we het later. Niet reageren, mijnheer Van de Belt. 

 

De heer Van de Belt: Mag ik een ding toevoegen? Ik heb helemaal niets tegen de Chris-

tenUnie/SGP. Die heeft mijn warme sympathie.  

 

De voorzitter: Ik constateer dat we deze ronde hebben afgesloten. We kunnen twee 

dingen doen. Even pauzeren of de reactie van het college. Ik denk dat het aardig is dat 

het college in eerste termijn reageert. We hebben afgesproken dat u in principe drie vra-

gen voor het college had. Vele fracties laten aan het college over welke vragen het zal 

beantwoorden. Daar het een begroting is en het financiële deel in de belangstelling staat, 

betekent het dat wethouder Van Meijel de spits zal afbijten als portefeuillehouder Finan-

ciën. Hij zal met name vanuit de financiële hoek veel antwoorden geven. Op wat meer 

met de inhoud te maken heeft en niet bij de financiën past, zullen de andere collegeleden 

kort ingaan. We zullen proberen binnen de tijd die ervoor staat dit af te ronden. 

Er zijn moties in het vooruitzicht gesteld. Sommigen hebben die misschien al gezien. De 

vraag is of het verstandig is dat collegeleden in hun reacties al op de moties ingaan. Ik 

wil dan die fracties vragen om de moties naar voren te brengen, zodat het college daarop 

een reactie kan geven. Tenzij u zegt: ik heb het college er niet voor nodig, het is aan de 

raad. Het college mag natuurlijk ook altijd iets over moties zeggen. 

 

Wethouder de heer Schutte: Wij zijn voor knippen. Eerst een korte reactie vanuit het 

college en dan de moties.  

 

De voorzitter: De aangekondigde moties maken nu geen onderdeel uit van de reactie 

van het college. 

 

Wethouder de heer Van Meijel: Dan kan ik een aantal zaken laten liggen, omdat deze 

bij de behandeling van de moties aan de orde komen. 

De afvalstoffenheffing. Daarover is een motie ingediend door PvdA/GroenLinks; daarop 

reageer ik straks.  

De € 5 miljoen is akkoord en niet verder tornen aan de € 8 miljoen. Het is een gezamen-

lijk besluit van deze raad om een minimumondergrens van € 8 miljoen te hebben. Als wij 

eraan zouden tornen, dan komen we altijd bij u.  

Bij de ChristenUnie/SGP wordt tussen de regels een verhoging van de ozb gelezen. Dit 

college kan volmondig zeggen dat het op geen enkele wijze de bedoeling is, ondanks dat 

de landelijke wetgeving verhoging van de ozb mogelijk maakt. Het is een andere zaak als 

wij met elkaar andere plannen zouden ontwikkelen waarvoor geld nodig is en we samen 

naar een financiering gaan zoeken. De ozb is een financieringsvorm waarover we zelf 

kunnen beslissen. Die gedachten zijn bij het college op dit moment absoluut niet aan de 

orde.  

 

De heer Haagsma: Mag ik hierover een vraag stellen? Ik kan mij herinneren dat het col-

lege de raad zover heeft gekregen dat het gebruik mocht maken van de maximale ruim-

te. Niet zoals in uw eigen stuk staat: inflatie en dat is het. Ook niet 2%. Ik dacht dat het 

toen 2,75% was. Die ruimte wilt u wel elke keer hebben. Waarom neemt u niet genoegen 

met de inflatie?  
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Wethouder de heer Van Meijel: Die discussie voeren we in april 2008. We hebben 2% 

afgesproken. Het is een algemene kostenstijging. Het is een inflatie, maar die is van veel 

factoren afhankelijk. We hebben te maken met loonontwikkeling, met andere kostenont-

wikkelingen. Er zit een differentiatie tussen de verschillende zaken. Wij komen dan op 

2%.  

 

De heer Haagsma: U zegt we komen op 2%, maar in mijn beleving – en als ik het fout 

heb dan hoor ik het graag; de heer Poppe heeft het misschien nog helder voor ogen – 

hebben we als commissie gezegd: 2% of liever de nul. Dat was de insteek van de Politie-

ke Unie. U heeft gezegd: geef ons de ruimte om de 2% en de maximale ruimte die er-

overheen komt te gebruiken. Het verbaast me nu dat u zegt bij de standaardnormen te 

blijven en die te zullen hanteren. 

 

Wethouder de heer Van Meijel: Wij hanteren de 2% en niet meer. De maximale verho-

ging mag pas vanaf 1 januari 2008. Het college vindt 2% voldoende, ondanks dat er 

meer ruimte in zit. Wij komen niet met het voorstel om die 2% op te hogen.  

Dan de VVD. Het is goed om daarbij iets langer stil te staan. De begroting, zoals die hier 

ligt, is destijds in het voltallige college waarvan de VVD toen ook onderdeel uitmaakte, 

opgesteld. Het gaat over de € 5 miljoen uit de reserves. Zo zijn de voorstellen gedaan. Ik 

kan de heer Blauw niet helemaal goed volgen. Hij zegt in de bijdrage uit het reservebe-

leidsplan. De € 5 miljoen zijn vanuit de algemene reserve naar het reservebeleidsplan 

gegaan. Het reservebeleidsplan is de zaak waaruit wij putten om een aantal zaken te fi-

nancieren. De € 5 miljoen overheveling is gebeurd op basis van een risicoanalyse. U 

heeft allemaal in de bijdrage van het college kunnen lezen dat de risicoanalyse op veel 

punten is geanalyseerd. U noemt de € 6 miljoen tot € 8 miljoen risico. Het is voor mij 

volstrekt onduidelijk waar die vandaan komt. Wij doen aan risicoreservering, bijvoorbeeld 

in Emmeloord-Centrum. We hebben een risicoreservering in het grondbedrijf, waar we 

over € 12,5 miljoen praten in het grondbedrijf. Dat is een risico. Waar de € 6 tot € 8 mil-

joen vandaan komen is een raadsel.  

 

De heer Blauw: Als ik een opstelling maak uit de risico-inventarisatie dan kom ik op de 

€ 6 tot € 8 miljoen. Het is een kwestie van calculeren. Er is geen interpretatie bij. Het 

staat er gewoon in. Ik heb het bij elkaar opgesteld; toen heb ik er een percentage op 

toegepast waarvan ik heb gezegd dat het mijn inschatting is en dat het zo zou kunnen 

gebeuren. Het zijn geen getallen die ik uit mijn duim zuig; ze staan er allemaal in.  

 

Wethouder de heer Van Meijel: U telt een aantal zaken bij elkaar dat niet helemaal bij 

elkaar moet worden opgeteld. 

 

De heer Blauw: Ik heb de risicoreservering Emmeloord-Centrum daarbij niet betrokken. 

Er is een reservering en die zit in het project. Het zijn de risico’s die niet gedekt zijn door 

andere reserveringen. Ik heb er redelijk op gestudeerd en wat ik eruit heb gehaald zijn 

de openstaande risico’s.  

 

Wethouder de heer Van Meijel: U koppelt het aan de algemene reserve en dat klopt niet 

helemaal. Wij hebben de basis vastgesteld en daar komen we niet aan. De risico’s van 

€ 6 tot € 8 miljoen zijn niet de inschatting van het college.  

 

De heer Blauw: Als we daarover verschil van mening hebben, mag ik dan aan de minis-

ter van Financiën vragen om wel te komen met openstaande risico’s. Ik denk dat nu voor 

iedereen wel duidelijk is wat die risico’s zijn. We zijn blij met de inventarisatie, maar 

daarna ontstaat een grote onduidelijkheid: welke zijn gedekt, welke zijn half gedekt, 

welke niet, waar zitten ze, enz. Als dat onduidelijk is dan hebben we daarover duidelijk-

heid nodig voordat we verdergaan. Ten aanzien van de € 5 miljoen heb ik bedoeld te 

zeggen dat dit bedrag uit de algemene reserve wordt gehaald. Wij zeggen: laat die in de 

algemene reserve zitten totdat wij met zijn allen een bestemming voor de € 5 miljoen 

hebben afgesproken. 
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Wethouder de heer Van Meijel: Dat is een misverstand. Wij hebben een bestemming 

voor de € 5 miljoen. Die zit in totaliteit naast de uitkering van het Gemeentefonds waar-

mee wij onze begroting rond zetten. Wij kunnen niet exact zeggen waaraan de € 5 mil-

joen is besteed. 

 

De heer Blauw: Dat is precies wat ik bedoel. Het is niet duidelijk waaraan het bedrag 

wordt besteed. Dat heb ik gevraagd. Als die erin zit, vind ik het ook goed. Dan kom ik te-

rug op mijn eerste punt. De begroting is zodanig onduidelijk dat niemand eruit kan halen 

waaraan de € 5 miljoen wordt besteed. Het had best op één A4'tje kunnen worden aan-

gegeven.  

 

Wethouder de heer Van Meijel: Zo werkt de systematiek niet.  

 

De heer Wassink: Ik stel voor dat we de commissie BFC straks afmaken en nu doorgaan 

met de vergadering. Volgens mij kan dit straks ook als je met zijn tweeën aan tafel zit.  

 

De heer Blauw: Dan bent u niet geïnformeerd en dat vind ik jammer. 

 

De heer Wassink: Volgens mij heeft u de systematiek niet helemaal helder. De systema-

tiek is vrij snel uit te leggen.  

 

De heer Blauw: Mijn bedoeling was de systematiek te veranderen, zodat deze duidelijker 

wordt.  

 

Wethouder de heer Van Meijel: Dat is nu het punt, die systematiek is niet te verande-

ren. Deze is vastgelegd in het Besluit Begroting en Verantwoording. Daarin moeten we 

onze begroting en rekening inrichten. Het is conform het BBV ingericht; daaruit komt een 

aantal regels dat anders is dan in het bedrijfsleven. Dat ben ik met u eens. 

Op 8 oktober jl. heeft een bijeenkomst plaatsgevonden waar alle gelegenheid was om 

daarover te vragen en te discussiëren.  

De VVD suggereert dat het geen sluitende begroting is, € 658.000,00. Als de heer Blauw 

kijkt op pagina 198, begrotingsresultaat. Het komt ook uit het BBV voort dat duidelijk 

moet zijn hoe met de reserves wordt omgegaan. Wij hebben een saldo voor en een saldo 

na resultaatbestemming. Het heeft te maken dat je daarbij ook meeneemt het verloop 

van de reserves. U kunt het gespecificeerd vinden op pagina 215 en 216. Daar staat een 

fijnere specificatie dan op de eerdergenoemde bladzijden. U redenering klopt niet. Het is 

een sluitende begroting. Dit is een onderverdeling hoe je omgaat met reserves. Het is de 

systematiek. Het is niet zo – en dat is uw stelling – dat het college een sluitende begro-

ting presenteert waarin kennelijk een gat van € 658.000,00 zit.  

 

De heer Blauw: Dat staat op pagina 23; ik kan het niet anders lezen. Daar halen we 

precies hetzelfde bedrag uit de reserves. Als het € 1,6 miljoen was geweest dan hadden 

we dat bedrag eruit gehaald. Zo kan de boekhouder het wel maken. Ik begrijp wel hoe 

het gaat, maar operationeel is de begroting niet sluitend. Dat staat hier. 

 

Wethouder de heer Van Meijel: Daarover verschillen we dan van mening.  

 

De heer Blauw: Als je daarmee balanstechnisch iets gaat doen, is de begroting sluitend. 

Operationeel is de begroting niet sluitend.  

 

De voorzitter: Ik denk dat u moet doorgaan. Dit heeft te maken met interpretatie en 

kennis van hoe de gemeentebegroting in elkaar zit. We parkeren het even dat u het 

daarover nog niet eens bent met elkaar.  

 

Wethouder de heer Van Meijel: Volgens mij waren dit de financiële vragen. Bij een aan-

tal moties zit ook wat componenten; het is goed die bij de moties mee te nemen.  

 



2007  N. 350 

De heer Haagsma: Ik zou het op prijs stellen, na de discussie van de heer Blauw met de 

heer Van Meijel, omdat het ook in het verhaal van de Politieke Unie zat, duidelijk te ma-

ken wat we met de € 5 miljoen gaan doen. Als u zegt: het zit al in de begroting dan staat 

daartegenover het gevoel van een aantal fracties hier dat we alleen maar zeggen: we 

stellen het geld beschikbaar, maar we gaan in de komende periode met elkaar nog dis-

cussiëren over de bestemming. Dat is het gevoel dat op dit moment bij de fractie van de 

Politieke Unie leeft. Wij krijgen van het college stukken om de € 5 miljoen te investeren. 

Als u zegt: dat is een gepasseerd station, dan hebben we een probleem. 

 

Wethouder de heer Van Meijel: De € 5 miljoen staat in de aan u gepresenteerde begro-

ting onderverdeeld in de elf programma’s. Daarin staat wat met de inkomsten en uitga-

ven van deze gemeente gebeurt.  

 

De voorzitter: Even als conclusie van mij: ik denk dat het – nu of een andere keer – uit 

te leggen moet zijn dat je eenmalig € 5 miljoen uit de reserve haalt en een bestemming 

geeft. De vraag is hoe de raad kan terugzien waarin het geld wordt geïnvesteerd. Op 

hoofdlijnen is het een heldere vraag. We kunnen er te zijner tijd op terugkomen. Het zit 

nu versleuteld in een aantal dingen; dat is de systematiek. Op zich moet je duidelijk 

kunnen maken: incidenteel geld tegenover structureel geld.  

 

Wethouder de heer Van Meijel: Nog een poging. De € 5 miljoen gaat in eerste instantie 

van de algemene reserve naar het reservebeleidsplan. Het reservebeleidsplan is de zaak 

waaruit wij onze begroting halen, voor incidentele zaken. 

 

De heer Haagsma: Dan toch nog een keer.  

 

De voorzitter: Het wordt allemaal nog voorgelegd aan de gemeenteraad, toch wethou-

der?  

 

De heer Haagsma: De begroting ligt nu voor. We moeten daarover vandaag een besluit 

nemen. Als het misverstand er is en wij niet weten op welke manier het in deze begro-

ting zit, hebben we ook een probleem met het nemen van een besluit.  

 

De voorzitter: Volgens mij is het zo dat de € 5 miljoen in de reservebeleidsplan zit. Dat 

plan is het instrument dat we de komende jaren kunnen gebruiken om een aantal dingen 

te investeren. Het betekent nog niet dat u toestemming geeft voor het uitgeven van de 

€ 5 miljoen. We hebben het alleen geparkeerd uit het ene potje, in het andere potje. Als 

u daar in principe ja tegen zegt, ziet het college daarin een groen licht om de plannen 

verder uit te werken en komt dan concreet met de besteding van de gelden.  

 

De heer Haagsma: Nu is het mij duidelijk. 

 

Wethouder de heer Van Meijel: Bij mij ging het lampje langzaam branden; nu brandt 

het.  

 

De voorzitter: Gaat u vooral door wethouder.  

 

Wethouder de heer Van Meijel: Wij stellen de begroting voor een jaar vast. Een deel 

van de middelen zetten we vast in de begroting. Op de beleidsplanning zijn op een aantal 

punten de bedragen al benoemd. Zij komen met volgende begrotingen of tussentijdse 

voorstellen hier terug en dan nemen wij er een besluit over.  

Ik ben nog een punt vergeten, de opmerking van de Politieke Unie over de dekking van 

de uitbreiding van de formatie. Dat gebeurt uit de begroting. Er is € 70.000,00 voor de 

projectmanager accommodaties. Het is incidenteel geld. Het overige van de € 354.00,00 

is structureel geld en zit in de begroting.  
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Wethouder de heer Van der Est: Mijnheer de Voorzitter. Voordat ik de vragen beant-

woord wil ik iets aan u kwijt. Zo nu en dan heb ik een dilemma. Ik wil u mededelen wat 

het dilemma is. 

De heer Torenbeek heeft, toen wij anderhalf jaar geleden zijn gestart, gezegd – naar 

aanleiding van de mooie kreet op het collegeprogramma – dat het niet alleen voor maar 

ook met de burgers moet zijn. Ik denk dat dit college en deze raad dat graag willen. Het 

betekent dat er veel participatie is.  

Ik heb toevallig veel met participatie, met burgers te maken. Dat bevalt mij prima, als ik 

kijk hoe het gaat met Emmelhage, de woonvisie, Sportnota, sportboulevard, noem maar 

op. Er is echter een nadeel aan verbonden. Eigenlijk is het een valkuil. Ik heb uw bijdra-

gen goed gelezen en heb ook goed geluisterd. De valkuil is namelijk dat het de burgers 

heel veel tevredenheid geeft. Zij voelen zich serieus genomen, maar aan de andere kant 

– we hebben hier ook wel haast, de raad, het college – kan het wel eens gebeuren dat je 

een drempel opwerpt door de participatie om snelheid in het beleid te houden. Ik kom 

dat zo nu en dan tegen. Ik denk dan; ik moet nog een keer met deze mensen om de tafel 

Ik kom er straks op terug bij een aantal voorbeelden. Aan de ene kant zeggen we: graag 

meedoen burger, participeren. Ik zit soms met een, tien, dertig, veertig mensen om ta-

fel. Het geeft een goed gevoel, bij mij en bij de andere mensen aan tafel. Aan de andere 

kant zie ik dat er zo nu en dan wat beleid moet worden doorgeschoven. Ik vind het heel 

vervelend. Het college kiest voor kwaliteit van het proces. Ik zeg dan ook tegen de amb-

tenaren die daarvoor bij mij komen: het college kiest voor kwaliteit. Ik wil de burgers se-

rieus blijven nemen, ook al kost het drie, vier maanden. Dit even vooraf. 

Ik heb de vragen naar programma gerangschikt.  

Wonen. Ik moet een misverstand uit de weg helpen. Dat misverstand zit misschien niet 

bij iedere fractie, maar wel bij de VVD. Dat is de promotie Emmelhage. Er wordt steeds 

gesproken over € 600.000,00. Dat bedrag is op de een of andere manier een eigen leven 

gaan leiden. Deze raad heeft voor 2007 € 100.000,00 beschikbaar gesteld voor promotie 

Emmelhage, € 100.000,00 voor 2008 en € 100.000,00 voor 2009. In totaal voor drie jaar 

derhalve € 300.000,00. Wij zijn een soort alliantie aangegaan met Mercatus en met de 

projectontwikkelaars en makelaars. Mercatus heeft gezegd: wij leggen er ieder jaar 

€ 50.000,00 bij. Derhalve per jaar € 150.000,00. Wij besteden dat gezamenlijk. De pro-

jectontwikkelaars leggen voor iedere verkochte woning € 350,00 in. Als we dat gezamen-

lijk bekijken over drie jaar dan komen we op ongeveer € 500.000,00 aan promotiegel-

den. Als de VVD nu zegt: wij willen transparantie, wij willen verantwoording voor 

€ 600.000,00 promotie Emmelhage, dan zeg ik: wacht even. Volgens mij zit er nog maar 

een jaar op en hoeft deze raad slechts verantwoording te krijgen over € 100.000,00. Ik 

denk dat er een misverstand over is en wil dat graag uit de weg ruimen.  

 

De heer Blauw: Dat misverstand is er niet. Wij hebben geen termijn genoemd. Wij heb-

ben hetzelfde bedrag genoemd als in de vergadering van januari/februari 2008 is ge-

noemd. Daar is ook de fasering genoemd. Wij hebben nu geen termijn genoemd. Wij wil-

len weten waaraan het geld wordt besteed en wat het rendement is. Of het nu gefaseerd 

over een, twee, of drie jaar is, dat hebben wij niet genoemd. Er is geen misverstand. Er 

is een budget van € 600.000,00 en wij willen weten wat ermee is gedaan. 

 

Wethouder de heer Van der Est: Nee, mijnheer Blauw, er is een budget van 

€ 100.000,00 en niet van € 600.000,00. 

 

De heer Blauw: Ik zie hier over drie jaar een budget van € 600.000,00.  

 

Wethouder de heer Van der Est: Ja, over drie jaar, maar dan legt dit college verant-

woording af in 2010, 2011, over € 300.000,00. Voor 2007 heeft u € 100.000,00 beschik-

baar gesteld. In de Jaarrekening 2007 moeten we over dat bedrag verantwoording afleg-

gen. 

 

De heer Blauw: We hebben niet om een verantwoording gevraagd, maar om een nulme-

ting. Je begint met een nulmeting.  
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Wethouder de heer Van der Est: Nee, kijk nog maar eens goed naar uw motie. U wilt 

transparantie. Straks komt de motie nog aan de orde. U heeft het ook in uw bijdrage ge-

noemd. Ik wil heel graag dat de € 600.000,00 geen eigen leven gaat leiden. Het gaat om 

€ 100.000,00 voor 2007. 

De nulmeting; daarover heb ik ook nagedacht. Die is ook een eigen leven gaan leiden. In 

een informatiebijeenkomst voor de raadsvergadering heeft de VVD gezegd: wij willen we-

ten wat de promotie Emmelhage – de € 100.000,00 die we er per jaar in stoppen – voor 

resultaat heeft. Toen heeft de inleider gezegd dat als je de promotie Emmelhage ter hand 

neemt, dan moet je eigenlijk ook de promotie Noordoostpolder ter hand nemen. Emmel-

hage is een onderdeel van de Noordoostpolder. Hier intern is toen gezegd, en misschien 

is het niet helemaal goed overgekomen, laten we voor de promotie Noordoostpolder een 

nulmeting afnemen. Dat levert in totaliteit het plaatje op van wat het totale promotiegeld 

oplevert. Ik durf u te zeggen dat in het eerste kwartaal van 2008 die nulmeting naar u 

toe komt. Dan komt ook het corporate verhaal van de Noordoostpolder naar u toe.  

 

De heer Blauw: Kunt u dan zeggen hoe groot het promotiebudget van de totaliteit is? Nu 

vervaagt alles. 

 

Wethouder de heer Van der Est: Er is voor Emmelhage € 100.000,00. Ik denk dat voor 

het promotie- en acquisitieverhaal bij economische zaken ruwweg € 500.000,00 is uitge-

trokken.  

 

De heer Blauw: Dat was over een periode van twee jaar. Dit is voor drie jaar. We gaan 

het nu niet uitbenen, maar het is mij onduidelijk hoe het hele verhaal in elkaar zit.  

 

Wethouder de heer Van der Est: Het verhaal is duidelijk. Voor Emmelhage, waarop uw 

motie is gestoeld: € 100.000,00 in 2007. We komen in het voorjaar van 2008 erop terug 

wat we daarmee hebben gedaan.  

 

Mevrouw Schrijver: Mijnheer Blauw, mag ik u aanraden om de stukken er nog eens bij 

te pakken? U kunt het dan zelf ook zien. 

 

De heer Blauw: Ik heb nieuws voor u. Ik heb ze deze week allemaal nog eens gelezen.  

 

Wethouder de heer Van der Est: Ik denk dat we er wel uit komen. 

Onderwijs en educatie. Het CDA zegt daarvan kinderopvang: preventief jeugdbeleid. Ja 

kinderopvang is een onderdeel van preventief jeugdbeleid. Ja, dat klopt. Waarom is het 

er een onderdeel van? Omdat het een vindplaats kan zijn van wat er allemaal met jeugd 

kan gebeuren. Hetzelfde geldt voor voor- en naschoolse opvang. Hebben wij daarmee 

een binding? Nee. Bij kinderopvang speelt de marktwerking. Voor- en naschoolse opvang 

is aan de schoolbesturen. Dat wij in het integrale jeugdbeleid de regiefunctie hebben en 

dat wij de kinderopvang en de voor- en naschoolse opvang bij bepaalde domeinen uitno-

digen om mee te denken en mee te praten over wat er allemaal gebeurt: ja, dat doen 

wij.  

 

Mevrouw Binksma: Mag ik de heer Van der Est een vraag stellen? Naar mijn beleving is 

het zo dat juist het peuterspeelzaalwerk een duidelijke functie heeft in het vroegtijdig 

signaleren in het kader van preventief jeugdbeleid. Niet alle kinderen gaan naar de kin-

deropvang. 

 

Wethouder de heer Van der Est: Maar ook niet naar de peuterspeelzaal. 

 

Mevrouw Binksma: Het was wel onze inzet. 

 

Wethouder de heer Van der Est: Ik kom straks terug op de peuterspeelzaal. U moet het 

integrale jeugdbeleid zo zien dat het loopt van 0 tot 19/21 jaar.  
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Het zijn allemaal vindplaatsen. Een voetbalclub of korfbalvereniging kan ook een vind-

plaats zijn. We nodigen deze partners wel uit om inhoud te geven, tot 2010, aan ons 

jeugdbeleid. 

 

Mevrouw Binksma: Het is een goede zaak dat mensen meepraten, ook als daar signalen 

zijn. Het gaat mij erom dat het niet de inzet is van de gemeente om dit te financieren.  

 

Wethouder de heer Van der Est: Absoluut niet. We doen het op dit moment niet en zul-

len het ook niet doen. Het was een vraag van het CDA. Het staat er los van; die lijntjes 

hebben we niet.  

 

De heer Kalk: Een verduidelijking op dit punt. Terecht geeft het college aan dat als het 

om de kinderopvang gaat een grote mate van privatisering heeft plaatsgevonden. Dat 

laat onverlet dat als het om toezicht en handhaving gaat, we in samenwerking met de in-

spectie daarin wel degelijk een rol hebben. U hoort ons daarover jaarlijks te informeren. 

Juist op dat punt hebben wij geconstateerd dat de programmabegroting, onderdeel wel-

zijn, in gebreke blijft. Onze vraag is: vanuit de huidige taken die we nog hebben, wilt u 

ons daarover informeren?  

 

Wethouder de heer Van der Est: U refereert aan een vergadering van driekwart jaar ge-

leden, waar wij antwoord hebben gegeven op deze vraag. U ziet het niet terug in de pro-

grammabegroting, omdat er geen euro’s aan worden vastgeplakt. U wilt het in een zin 

genoemd hebben. Dat kan ik doorgeven.  

 

De heer Wassink: Volgens mij kan het niet. Als het gaat om controle heeft de GGD een 

rol naar de kinderopvang zelf. De onderwijsinspectie heeft, naar aanleiding van het beleid 

dat vanuit Den Haag is geformuleerd, de plicht om de schooldirecteuren erop te wijzen 

dat de voor- en naschoolse opvang moet zijn geregeld. Dat gaat helemaal buiten de ge-

meente om. Je moet de gemeente er ook niet tussen stoppen. Als het CDA zegt we moe-

ten meewerken, initiëren, dan moeten we niet nog meer naar ons toehalen dan de ge-

meente al doet.  

 

Wethouder de heer Van der Est: Dat is ook niet de bedoeling. Ik denk dat de heer Kalk 

het anders bedoelt.  

 

De heer Kalk: Ik ben het met u eens dat de verantwoordelijkheid bij de inspectie ligt en 

beperkt bij de gemeente. Het laat onverlet dat wij als raad wel degelijk kunnen kennis-

nemen van een jaarlijkse voortgangsrapportage, handhaving van taken met betrekking 

tot de kinderopvang, kijken naar pedagogische kwaliteit en dat soort zaken. Wij hebben 

dat onderdeel in de programmabegroting gemist. Ik begrijp dat het college graag bereid 

is om de raad een keer per jaar op de hoogte te stellen van dat soort zaken.  

 

Wethouder de heer Van der Est: Wij hebben het er eerder over gehad. De heer Wassink 

heeft het over voor- en naschoolse opvang. Dat is aan de schoolbesturen. De gemeente 

heeft daarmee niets te maken. Kinderopvang is marktwerking. We hebben een aantal 

kinderopvanginstituten, organisaties. Daarover hebben we het driekwart jaar geleden 

gehad. Het is een nieuwe regeling. We hebben erkend dat we verantwoording moeten af-

leggen aan de raad.  

 

De heer Wassink: Het ging mij om de passage die is voorgelezen door de voorzitter van 

uw fractie: "Ook is uit de programmabegroting niet op te maken of scholen voldoende 

hebben nagedacht over voor- en naschoolse opvang." Daarover gaat de gemeente niet. 

Gaat het over welzijn, dan gaat de GGD daarover. 

 

Wethouder de heer Van der Est: Daarin heeft u volkomen gelijk. 
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De voorzitter: De GGD doet het als verlengd lokaal bestuur namens ons. Met de vraag 

van de heer Kalk: zou de GGD, via het college, ons willen vertellen hoe de stand van za-

ken is. 

 

Wethouder de heer Van der Est: Ik ga verder met onderwijs in beweging. Daarover zijn 

schriftelijke en mondelinge vragen gesteld. Dat is nu een proces dat in onze en uw ogen 

sneller had kunnen gebeuren. Alleen, wij hebben er geen grip op, geen zeggenschap 

over. Het gaat in eerste instantie over twee schoolbesturen die onder één dak bij de Lijs-

terbesstraat een nieuwe accommodatie zouden krijgen. Voortschrijdend inzicht van een 

andere stichting, die in eerste instantie niet meedeed, heeft ertoe geleid dat ze nu met 

zijn drieën rond de tafel zitten en zeggen: het komt maar één keer voor dat we dit kun-

nen doen, moeten we niet eens met zijn drieën daarover nadenken. Het is heel normaal 

dat een onafhankelijk extern bureau hierbij wordt ingeschakeld. De vertraging die hier 

optreedt, ligt volkomen buiten de competentie van de gemeente.  

 

De heer Lammers: In de commissie is gezegd en ik citeer letterlijk: "Een haalbaarheids-

onderzoek wordt ingesteld en in de loop van 2008 wordt de commissie daarover geïnfor-

meerd. Daarmee wordt niet uitgesloten dat ambities van het college op die terreinen 

moeten worden bijgesteld." 

 

Wethouder de heer Van der Est: Ja, we willen het sneller.  

 

De heer Lammers: U zegt dat u een beetje afhankelijk bent van derden. 

 

Wethouder de heer Van der Est: Dat klopt. Wij hebben de visie al aan u gepresenteerd: 

hoe het college het zag. Door voortschrijdend inzicht bij de Stichting Christophorus duurt 

het wat langer. Ik heb er zelf geen probleem. Nu gaat het weer over de kwaliteit van het 

proces. Laat het niet passeren. We kunnen dit maar één keer doen. Het betekent dat we 

wat teruggeworpen worden in de tijd.  

Als we het hebben over huisvestingpassend onderwijs, dan heb ik het idee dat we niet 

langzaam gaan, maar heel snel. Ik begrijp de opmerkingen daarover niet. Laat ik in her-

innering roepen: in augustus 2006 zijn we begonnen met vier lokalen en € 50.000,00 

subsidie. In 2007 worden bij de Julianaschool vier noodlokalen voor de VSO-afdeling van 

De Optimist neergezet. Tegelijkertijd zijn we bezig met een integraal huisvestingsplan 

passend onderwijs. Als ik dan zeg: we hebben een eerste vergadering gehad en de part-

ners waren er nog niet uit, want we willen het verder verdiepen; eerst hadden we het 

over speciaal onderwijs, nu hebben we het over passend onderwijs; dat is breder. Ze wil-

len nog een keer bij elkaar komen. Het is in het proces een kwaliteitsslag. Wij zijn hier 

snel bezig, handelen snel en denken met de partners na hoe we dit verder vorm moeten 

geven. Dat staat voor mij buiten kijf. Als ik de beleidsregel veiligheid scholen nog even 

mag aanhalen, dan begrijp ik de opmerking niet. Deze is uitgevoerd en afgerekend.  

Sport, gymzaal Nagele. Eigenlijk moet ik hier hetzelfde zeggen. Ik heb met de heer Ap-

perloo van VVV Tollebeek gesproken. Hij zegt dat is begonnen met de multifunctionele 

accommodatie in Tollebeek. Wij weten dat het lang kan duren; we rekenen op drie jaar. 

Wij gaan ons daarvoor inzetten. Dan zult u zeggen: waar begint hij over, Tollebeek? Ik 

heb tegen Nagele precies hetzelfde gezegd. Ga nadenken, je krijgt de kans maar één 

keer, dat daar een gymzaal wordt neergezet en denk na over de leefbaarheid van je 

dorp. Als u zegt: leg nog eens uit hoe het zit met Nagele, eigenlijk ligt de opdracht bij 

Nagele: denk goed na over je gymzaal. Hoe kun je die slim combineren met andere func-

ties binnen je dorp.  

 

Mevrouw Binksma: U gaat over de Sportnota beginnen en daarin heeft u de zaal in Na-

gele opgenomen.  

 

Wethouder de heer Van der Est: Over de Sportnota wil ik iets anders zeggen. Of de 

gymzaal er klip-en-klaar in staat: dat hebben we beloofd en zal dus ook gebeuren.  

De Sportnota en de sportboulevard. U heeft insprekers gehoord. 
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De Sportnota ligt in concept op mijn bureau. Ik ben de nota aan het bespreken. Ik ben 

maandagavond met dertig tot veertig bestuurders van alle voetbalverenigingen rond de 

tafel geweest, van half negen tot elf uur – het is participatie – om die hoofdstukken over 

voetbal te bespreken. U zegt: weer drie, vier maanden verder. Ik probeer een kwaliteits-

document voor de komende vijf tot tien jaar neer te leggen. Daarbij heb ik anderen no-

dig. Ik heb er experts bij nodig. Dat zijn bijvoorbeeld de bestuurders van de voetbalvere-

nigingen. Zo zal ik ook de binnensport uitnodigen en iedereen die aan sport doet en be-

stuurlijk bezig is, om een en ander te bespreken voordat ik naar u toekom. 

Dan kom ik bij de Sportboulevard: ik praat ook met de verontruste bewoners van de Sta-

tenhof. De heer Pol heeft bij mij aan tafel gezeten. Gisteren zat ik met de heer Klaver. 

De heer Sonneschein wil met een delegatie komen. Prima. De mensen mogen daarover 

praten. Ik luister naar wat zij hebben te vertellen en welke oplossing zij hebben.  

Een aantal fracties vraagt om een businessplan voor de sportboulevard. Dat kan pas na 

vandaag. Dan kan pas een businessplan, bedrijfsplan, projectplan of plan van aanpak 

worden gemaakt. We zijn dat ook van plan. Eerder niet. Eerst moeten we zeker weten of 

deze raad er geld voor over heeft. De volgorde der dingen moet zo plaatsvinden zoals het 

hoort in een democratie.  

Aan de sportboulevard kleeft dat het alleen om sport gaat. Nee, het is een integrale her-

ontwikkeling – en ik geloof dat ik nu de heer Blauw citeer – van het Emmelerbos. Het 

heeft niet alleen te maken met sport, maar ook met onderwijs. Het gaat om private on-

dernemers, zoals de campingbaas en dergelijke. Ik wil het loskoppelen, als u het goed 

vindt, met dien verstande dat in de sportboulevard wel de elementen van de Sportnota, 

de visie die daarin zit – hoe ga je om met accommodaties –is terug te vinden.  

Dit was een heel verhaal en volgens mij ben ik erdoor.  

 

Mevrouw Faber: Ik mist nog iets in de bijdrage van de heer Van der Est. Verschillende 

fracties hebben de problematiek rondom de zwemverenigingen genoemd. 

 

Wethouder de heer Van der Est: Nee, mevrouw Faber, dat is niet in de mondelinge bij-

dragen naar voren gekomen. 

 

Mevrouw Faber: Het stond in de schriftelijke bijdragen. Ik ben er een beetje van uitge-

gaan dat u ook daarop inging. 

 

De voorzitter: Dan even de spelregels. We hebben gezegd: per fractie drie vragen aan 

het college. Als u het in uw schriftelijke bijdrage heeft staan, dan reageert het college er 

niet op.  

 

Mevrouw Faber: Volgens mij hebben wij anderhalve vraag in onze mondelinge bijdrage 

gesteld en anderhalve vraag in onze schriftelijke. Kom op, mijnheer Van der Est.  

 

Wethouder de heer Van der Est: Ik kan het in één zin zeggen. U stelt de sporttarieven 

vast, in de Sportnota. Dus wat het uur zwemwater kost. Dus niet denken dat op 1 januari 

2008 de hele wereld verandert. Die verandert echt niet, ook niet voor het zwembad. U 

stelt in de Sportnota de uurtarieven vast van de binnen- en buitensport. 

 

Mevrouw Faber: Het betekent dus dat de tarieven gelijk blijven tot wij de tarieven via de 

Sportnota hebben vastgesteld.  

 

Mevrouw Van Elk: Mag ik ook nog een vraag stellen?  

 

De voorzitter: Even een ordeopmerking. Ik zeg er ja tegen, omdat we nu een ronde 

hebben om verduidelijkende vragen te stellen. Het betekent voor mij niet dat we hierna 

nog een keer gaan reageren op de antwoorden van het college. Dat hebben we nu met 

de interrupties gedaan. Anders gaan we het echt dubbelop doen.  
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Mevrouw Van Elk: Ik wil even reageren op het businessplan en dan geld. U wilt eerst 

geld hebben en dan pas kan een businessplan worden gemaakt. In mijn beleving doe je 

het andersom. Je gaat eerst je plannetjes bedenken en dan ga je er geld bij vragen.  

 

Wethouder de heer Van der Est: Hier zijn de spelregels zo dat u bij de Voorjaarsnota ja 

zegt tegen de visie, de plannen die we ontwikkelen. Nu zegt u ja tegen de euro’s die bij 

de plannen horen. Wij gaan dan aan het werk. We kunnen dat morgenochtend vanaf acht 

uur doen. 

 

De voorzitter: Formeel vanaf 1 januari 2008, wethouder.  

 

Wethouder de heer Schutte: Mijnheer de Voorzitter. Ik wil eerst een opmerking vooraf 

maken. Een paar partijen hebben nadrukkelijk het woord ambitie in de mond genomen. 

Het college is nu ongeveer anderhalf jaar aan het werk. Het college is van mening dat 

het inderdaad veel dingen aan de vork heeft gestoken. Dat doet het college niet alleen, 

maar ook samen met u als raad. Laat ik dat vooropstellen. Toch hebben wij anderhalf 

jaar geleden onze ambitie heel duidelijk hier neergelegd. Er moest wat gebeuren. De 

Noordoostpolder moest weer op de kaart, de werkgelegenheid moest worden aangeslin-

gerd. Zaken die misschien wat in het slop bleken of misschien minder snel liepen dan we 

wilden, moesten weer op gang worden gebracht. 

Het college is nadrukkelijk van mening dat we het vliegwiel behoorlijk aan het draaien 

hebben. We hebben dat met zijn allen gedaan. Er is een aantal projecten dat nog lang 

niet is afgerond. Een aantal projecten is duidelijk in gang gezet. Het valt het college op 

dat er met name twee partijen, ONS en ook de ondernemersvereniging VVD, op de rem 

gaan staan. Wij vinden dat jammer. Als je in deze fase met de projecten bezig bent, dan 

weten we allemaal dat we forse risico’s nemen. Wij hebben die risico’s zoveel mogelijk 

beperkt. Kijk ik naar mijn eigen project, de Corridor, dan hebben we als college gecon-

stateerd dat de risico’s behoorlijk fors zijn. We gaan het anders doen. Wij komen met 

een plan bij u om het risico dusdanig te hanteren dat het voor deze gemeente draagbaar 

is. Ik vind het jammer om nu al te moeten stellen dat we voor een aantal projecten nu 

pas op de plaats moeten maken of misschien wel de stekker eruit moeten halen. Dan 

gaat veel geld verloren, maar wat belangrijker is: er gaat veel ambitie en veel vertrou-

wen dat momenteel in deze gemeente wordt gesteld, door derden, maar ook door de ei-

gen inwoners, verloren.  

 

De heer Lammers: Mag ik daarop anticiperen? Het is natuurlijk wel zo dat in het begin 

van dit college er door het college is gesteld dat de plannen ook zijn gerelateerd aan de 

inwonersaantallen, de groei, de expansie van deze gemeente. Als wij signaleren dat het 

nu achterblijft maken wij als fractie de terechte opmerking: is het nog realistisch om de 

ingezette plannen, uitgaande van die historische condities in gang te laten zetten. 

 

Wethouder de heer Schutte: U koppelt dan vooral het inwoneraantal aan het centrum-

plan. Dat heeft te maken met wanneer we op De Deel beginnen met de bouw. Het heeft 

niet te maken met de andere projecten. 

 

De heer Lammers: Jazeker wel. 

 

Wethouder de heer Schutte: Absoluut niet.  

 

Mevrouw Geluk: Er wordt nu de VVD-fractie een etiket opgeplakt of wij met twee voeten 

op de rem staan. Dat is natuurlijk niet waar. We staan nog steeds met twee voeten op 

het gras. College, maak die ambities maar waar. Alleen ten aanzien van de Corridor ma-

ken wij ons, al jaren, zorgen. Er komen geen plannen uit de verf. Er komt niets naar vo-

ren. Het is vooral ook bedoeld als prikkel: kom nu met plannen en maak het concreet, 

anders niet.  
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Wethouder de heer Schutte: Mevrouw Geluk, mag ik u een vraag stellen? Bent u ook bij 

de informele bijeenkomst geweest over de Corridor? Volgens mij wel. 

 

Mevrouw Geluk: Als ik praat over informatie aan de raad dan praat ik niet over achter-

kamertjesinformatie. Ik praat over formele zaken. Formeel hebben wij grond gekocht en 

hebben wij een grondpositie. Die zullen we delen met de projectontwikkelaar, de Wind-

groep. Die hebben we ook als raad vastgesteld.  

 

De heer Hermus: Noemt u een commissieverhandeling achterkamertjespolitiek? 

 

Mevrouw Geluk: Naast achterkamertjespolitiek. Ik heb het over een informele bijeen-

komst.  

 

De heer Hermus: Het was een commissiebijeenkomst.  

 

Mevrouw Geluk: Het was een informele bijeenkomst. We hebben in deze raad geen be-

sluit genomen anders dan grondaankoop en anders dan met welke projectontwikkelaar 

we kunnen gaan werken. Ook hebben we de kaders vastgesteld. Verder zijn we hier niet 

gekomen. Ik daag u uit om snel met plannen te komen. Ze komen tot nu toe niet.  

 

De voorzitter: Ik hoor de wethouder net zeggen dat hij er wel mee komt.  

 

Mevrouw Geluk: In deze raad of meerinformeel?  

 

Wethouder de heer Schutte: Voordat ik ermee kom heeft de VVD de stekker eruit ge-

trokken. Dat constateer ik uit uw bijdrage in de algemene beschouwing.  

 

Mevrouw Geluk: Zoals de plannen er nu liggen, hebben wij er heel weinig vertrouwen in.  

 

Wethouder de heer Schutte: U zegt net dat er nog geen plannen liggen. 

 

Mevrouw Geluk: We hebben kaders, grond die is aangekocht.  

 

Wethouder de heer Schutte: Hoe kunt u op basis van plannen die u niet kent, de stekker 

eruit trekken?  

 

Mevrouw Geluk: Het is al jaren zo, ook het vorige college was bezig met de plannen en 

het is niet verder gekomen dan vaag. Het komt niet tot concrete voorstellen. Komt u 

daar dan snel mee of stop ermee.  

 

Wethouder de heer Schutte: Dan heb ik graag dat de VVD-fractie de stekker eruit trekt 

op het moment dat wij met de plannen komen en niet op het moment dat wij aan het 

onderhandelen zijn en plannen aan het ontwikkelen zijn. Ik vind dat u daarmee te vroeg 

bent.  

 

Mevrouw Geluk: De Corridor zou budgettair neutraal zijn. We hebben nu een grondposi-

tie.  

 

Wethouder de heer Schutte: Ik constateer dat we verschil van mening hebben hierover. 

Wij streven nog steeds na om de ambitie zeer hoog en strak te houden. Strak ook in de 

zin van dat wij iets presteren en strak ook als het gaat om risicobeheersing. 

Ik ga er wat kriskras doorheen. Namens ONS heeft de heer Lammers gezegd dat wij nog 

lang niet aan de doelstelling van de vijftig dukdalven van de BAN zijn. Volgens mij zijn 

het er maar tien en daarvan hebben we een aantal ingevuld.  

 

De heer Wassink: En volgens mij ook van de Kamer van Koophandel. 
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De heer Blauw: Mag ik, voordat we van het onderwerp Corridor afstappen, nog horen 

wat de wethouder denkt van het idee om een seniorenstad, misschien, in de Corridor te 

plaatsen of daarover na te denken. 

 

Wethouder de heer Schutte: Ik wil van de seniorenstad niet specifiek iets zeggen. Ik zal 

u iets anders vertellen. De vorige raad heeft een plan opgesteld en aanvaard, samen met 

de Windgroep. Binnen die randvoorwaarden werkt het college nog steeds.  

Als wij nu zeggen, lopende dit traject, we kunnen er ook wel een seniorenstad in maken, 

of het wonen bij je paard, of weet ik wat: dan betekent het dat je het ene stilzet. Als we 

straks met zijn allen vier jaar ouder zijn geworden nadat het college is aangetreden, zul-

len we met zijn allen constateren dat we heel veel plannen hadden en steeds het ene 

plan met het andere plan omver hebben geschoten. Dat doet dit college dus niet.  

 

Mevrouw Geluk: Fantastisch. We zullen het glossy magazine van de Windgroep weer 

naar voren halen, met alle plannen die erin stonden.  

 

Wethouder de heer Schutte: Daarom gaat het helemaal niet, mevrouw Geluk. 

 

Mevrouw Geluk: Jawel, dat wordt voorgesteld.  

 

De voorzitter: De VVD-fractie wacht op uw daden, wethouder. Ze is er erg benieuwd 

naar. 

 

Wethouder de heer Schutte: Mij wordt ingefluisterd – ik heb af en toe een souffleur no-

dig – mevrouw Geluk te adviseren eens op de Terp te gaan kijken. Daar ontstaat mo-

menteel een golfbaan. Dit was anderhalf jaar geleden nog niet aan de orde. 

De heer Torenbeek heeft iets genoemd over een startnotitie. Daarvan heb ik iets gezegd. 

Als het gaat om grote projecten komen we altijd met startnotities of globale plannen. Die 

worden nader uitgewerkt. Dat geldt in ieder geval voor de Corridor. 

Verkeersveiligheid staat bij ons hoog in het vaandel. Ik wil er twee dingen van zeggen. 

Wij zijn op dit ogenblik bezig het nauwkeurig in beeld te brengen, maar verkeersveilig-

heid is niet alleen een zaak voor deze gemeente. Het is een zaak voor scholen, Vereni-

gingen van dorpsbelang, verkeersgebruikers en noemt u maar op. We zijn samen nu al 

bezig om de verkeersveiligheid aan te pakken.  

Mevrouw Faber heeft ook iets over grote projecten gezegd.  

 

De heer Van de Belt: Mag ik even reageren? Overlegt u ook grensoverschrijdend? Je 

hebt projecten naar Vollenhove, naar Lemmer.  

 

Wethouder de heer Schutte: Natuurlijk. De heer Wassink sprak over de oude tradities. 

Die kennen wij, gelukkig wel. Ik dacht ook even aan onze kavelzegeningen en onze 

dankdagen. Het is in deze maatschappij wel wat weggeëbd, dat moet ik toegeven. 

U heeft ook gesproken over ambities, op de maat van Noordoostpolder. Dat doen we. Het 

betekent wel dat we die ambitie stevig moeten houden. Geen hogere ozb, in ieder geval 

niet als het gaat over de grote projecten. 

De heer Blauw, u vindt het wegenbeleidsplan oké, in mijn woorden, maar niet voldoende. 

Ik denk dat u daarin gelijk heeft. Het kan altijd mooier, beter en meer.  

 

De voorzitter: Volgens mij hebben we dat net vastgesteld. Dus dat slaan we over.  

 

Wethouder de heer Schutte: Symposium Randmeer. We moeten niet alles door elkaar 

heen gooien. Er komt een groot symposium. 

 

De heer Blauw: Mijn vraag ging niet over het symposium Randmeer, maar over het eco-

nomisch symposium. 
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Wethouder de heer Schutte: Als ik even mijn antwoord mag afmaken. Er komt een 

symposium om de goegemeente goed in beeld te brengen naar de buitenwereld. Er komt 

een klein symposium – met workshop doe ik de provincie tekort – over het Randmeer. 

Het is iets anders. Het ene is een initiatief van de gemeente Noordoostpolder; voor het 

andere is meer de provincie de trekker.  

 

De heer Blauw: Ik begrijp dit niet goed. Ik maakte een opmerking over het economisch 

symposium aan de hand van een motie die we vorig jaar hebben aangenomen. Daarvan 

wil ik weten wat de status is. Het is een jaar geleden. 

 

Wethouder de heer Schutte: Daarop geef ik geen antwoord; dat is een andere porte-

feuillehouder.  

 

De voorzitter: Even heel kort, informatief. De VVD heeft toen gezegd: zet de Noord-

oostpolder op de kaart. Er is geld voor uitgetrokken. Het college is daarmee aan de gang 

gegaan. Het college heeft geconstateerd dat twee onderwerpen zich lenen om daarover 

een symposium te houden: seniorenstad en Randmeer. Gekeken is of het een combinatie 

kan zijn, maar het bleek geen goede combinatie. Dus het symposium gaat met name om 

seniorenstad, om daarmee Noordoostpolder in haar breedte op de kaart te zetten. Dat is 

het antwoord op uw vraag.  

 

De heer Blauw: Dus het symposium, zoals wij hadden bedoeld, is van de baan?  

 

De voorzitter: Ik kan mijn antwoord herhalen.  

 

De heer Blauw: U heeft het in een vergadering van het voorjaar aan de heer Van Daalen 

toegezegd, die specifiek vroeg of de component economisch symposium erin zit.  

 

De voorzitter: We praten nu niet over een programma van een symposium. Je moet 

een lead hebben om landelijk mensen geïnteresseerd te krijgen. Je moet iets hebben 

waarvoor mensen komen. Daarop mikken wij. Daarbij horen ook andere dingen. Het is 

niet allemaal gelijkwaardig. Als je een etiket op iets plakt, plak je een etiket waarmee je 

mensen ‘vangt’.  

 

Wethouder de heer Schutte: De vraag van de heer Haagsma: grote projecten zouden te 

veel menskracht, fte’s vragen. Of het te veel is, in ieder geval wel veel. Over het alge-

meen is het zo dat als een project een project is, we daarop een begroting hebben. We 

stellen daarvoor mensen vrij. Mensen die (een deel van) hun tijd daaraan kunnen beste-

den. Bij het Centrumplan is een projectmanageraanwezig; dit geldt ook voor de Corridor. 

We gaan ervan uit dat dit soort managers ook wordt meegenomen in de exploitatie. 

Wonen op erven en bedrijventerreinen. Meer wonen op erven. We zijn op het ogenblik 

bezig met het opstellen van een natuurvisie buitengebied. We zijn ook bezig om daarop 

het bestemmingsplan Buitengebied te actualiseren. Of wonen op erven ruimer wordt ge-

maakt is aan u. Wij zijn nog niet zover, laat ik het voorzichtig zeggen.  

Afsluiting Zwartemeerweg/Kamperzandweg is voldoende behandeld.  

Amfitheater. Dan loop ik vooruit op onze plannen in de Corridor, maar neemt u van mij 

aan dat als het aan ons ligt het amfitheater niet in de Corridor komt. 

Randmeer, actieve inzet van de gemeente. In de commissie heb ik er ook iets van ge-

zegd. De provincie heeft mede de lead als het gaat om het Randmeer, omdat het provin-

cieoverstijgend is. Wij zijn daarin wat meer volgend. Het college schat op dit ogenblik in 

dat het Randmeer nog een eind weg is. Als we dat nu ook nog op de vork moeten steken, 

zijn we bang dat er iets anders afglijdt.  

Paardenstad. Een paardenstad bestaat niet. Er is een project ‘wonen bij je paard’; dit 

heeft heel veel publiciteit gekregen. Wij zijn nog niet zover. Wel kijken we of binnen de 

structuurvisie Corridor voor dit soort initiatieven een plek is. Dat is nog afwachten. 

Dan ben ik bij de heer Van de Belt. Toerisme op agrarische erven. Wij zeggen daar nee 

tegen. We hebben daarvoor de Corridor en de Oostrand aangewezen.  
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Als u bedoelt: kamperen bij de boer, dan wil ik nog wel eens in overweging nemen, als 

de landelijke wetgeving daartoe ruimte geeft, om de vijftien plaatsen maximaal op boe-

renerven op te rekken.  

U hebt iets gezegd over de extra wethouder. Ik wil er niet zoveel van zeggen, maar één 

ding wel: u mag het college volpompen met werk, wij vinden alles prima. Onze werkweek 

heeft wel een beperking, maar is vrij groot qua ruimte. Als wij oog willen hebben voor 

burgers en onze deuren altijd open hebben en willen houden voor burgers die willen ko-

men praten, dan moet u ons daarvoor ruimte geven.  

 

De heer Van de Belt: Mag ik hierop reageren? Als ik kijk naar omliggende gemeenten, 

van gelijke oorsprong of groter en ik kijk met welk aantal wethouders zij het doen, dan 

moet het hier gemakkelijk kunnen. 

 

Wethouder de heer Schutte: Zij hebben meerdere persoonlijke assistenten en hebben 

absoluut geen ruimte in de agenda voor burgers. U wilt toch wel graag dat wij dat hou-

den? 

 

De heer Van de Belt: Een wethouder moet delegeren en moet de ondersteuning krijgen 

die hij nodig heeft. Wethouders moeten ook tactisch te werk gaan.  

 

Wethouder de heer Schutte: Wat u ervan vindt moet u weten, ik ben van mening dat 

wethouders een-op-een moeten willen communiceren met hun burgers. Daarvoor moeten 

ze tijd hebben.  

 

De heer Van de Belt: Ik heb net uitgelegd wat mijn redenering is en hoe de werkverde-

ling moet zijn.  

 

Wethouder de heer Schutte: Daarover hebben we een meningsverschil.  

U heeft nog een opmerking gemaakt over de Vollenhoverbrug.  

 

De voorzitter: Ik heb de indruk dat wethouder Schutte naar volledigheid probeert te 

streven. De afspraak was dat u de belangrijkste dingen zou beantwoorden. U hoeft niet 

alles te beantwoorden. Dat kan de snelheid ten goede komen.  

 

Wethouder de heer Schutte: Ik heb het idee dat we voorliggen op het schema.  

 

De voorzitter: Dat loopt aardig in op deze manier.  

 

Wethouder de heer Schutte: U bent de baas. Ik wil nog twee opmerkingen maken. De 

bruggen bij Buma en de Vollenhoverbrug zijn niet onze bruggen. Mijnheer Van de Belt, u 

moet van mij aannemen dat wij de uiterste inspanning doen om in overleg met de be-

heerders van deze bruggen tot een veilige situatie te komen. 

Mijn slot. U spreekt over verloedering van het buitengebied. Ik vind het een opmerking 

ver beneden de maat. Als we zo over ons gebied praten, helpt promotie daarbij niet.  

 

De heer Van de Belt: Ik heb het op een andere wijze gezegd en zal het naar voren ha-

len: "Meeraandacht aan besteden om het leefklimaat van Emmelhage aantrekkelijker te 

maken, maar ook de vervuiling en verloedering van ons leefgebied in zijn geheel een halt 

toe te roepen." Dat is heel wat anders dan buitengebied.  

 

Wethouder de heer Schutte: U betrekt dus ook de bebouwde kom daarbij.  

 

De heer Van de Belt: Op allerlei gebied.  

 

De voorzitter: Wethouder Zeilstra het woord is aan u.  
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De heer Van de Belt: Ik mis nog een ding en denk dat wethouder Schutte daarover 

gaat. Ik heb een reactie gevraagd op de buitendijkse jachthaven tussen Lemmer en Urk.  

 

De voorzitter: Het was een voorstel dat u doet om Noordoostpolder economisch op de 

kaart te zetten.  

 

De heer Van de Belt: Ik heb gevraagd om een reactie van het college daarop. 

 

Wethouder de heer Schutte: Die wil ik wel geven. Wij hebben onderhand zo veel aan de 

vork gestoken; enkele fracties hebben daarover zorgen geuit. Ik durf het haast niet meer 

te noemen. 

 

De heer Van de Belt: De zorg die er is... 

 

De voorzitter: Mijnheer Van de Belt, even helder. U komt met een voorstel. Dat is uw 

goed recht. Als u vindt dat daaraan moet worden gewerkt, kunt u dit in de commissie 

aan de orde stellen of in een motie; college zoek het eens uit, kom met haalbaarheid van 

plannen. Als u nu een antwoord krijgt en u heeft er nog een vraag over, dan duurt het zo 

lang. Ik zou zeggen: laten we er een andere vorm voor kiezen.  

 

De heer Van de Belt: Ik heb een motie klaarliggen. 

 

Wethouder de heer Zeilstra: Met excuus dat ik even wat later was, maar we hebben 

aandacht gegeven aan een driehonderdtal mantelzorgen. 

Eerst in algemene zin een paar opmerkingen. Ik wil aansluiten bij opmerken over ambi-

tie. Het CDA sprak over voortvarendheid en met visie opereren. Als college zijn en blijven 

we voortvarend en ambitieus bezig. Ik vind het belangrijk om daarbij een opmerking te 

maken. Als het gaat om grootschalige projecten hebben we nu de kans een aantal zaken 

te realiseren. Waarom? Omdat we enerzijds meer middelen uit het Gemeentefonds heb-

ben; er sprake is van een economisch positieve conjunctuur en ook weten we wat we wil-

len. 

Met andere woorden: het zijn drie essentiële voorwaarden om tot succes te kunnen ko-

men, los van de problemen die je onderweg tegenkomt. Die zijn er om opgelost te wor-

den. Kortom, ik denk dat dit de tijd is om een aantal zaken te realiseren. Verstaat u dit 

als een soort opwekking. 

Dan de inhoud van een aantal zaken dat is genoemd. Ik pak ook even de WMO hoewel u 

in uw beschouwingen daarover niet zoveel heeft opgemerkt. Wel een aantal beleidsvel-

den in de sfeer van ouderen, alcohol en drugs zijn te noemen.  

Ik las niet zoveel over de WMO. Misschien is het aan uw aandacht ontsnapt dan wel bent 

u van mening dat het project niet zoveel problemen oplevert. Ik ga er maar van uit dat 

dit laatste het geval is, omdat het project als een trein loopt. Met andere woorden: er 

doen zich nauwelijks ernstige klachten voor. De instellingen waarmee we samen opere-

ren om nieuw beleid te ontwikkelen werken op een enthousiaste en voortvarende wijze 

mee. 

Ik licht er twee beleidspunten uit. Over ouderen is het nodige gezegd en geschreven. Wij 

zijn geen voorstander van het apart formuleren van ouderenbeleid. Dat is passé, als je 

kijkt naar de ontwikkelingen in den lande. Ouderenbeleid relateer je aan drie componen-

ten:  

- Wonen; wat is nodig, ook voor de ouderen, in de toekomst aan woningen en hoe flexi-

bel dient de bouw gerealiseerd te worden om veranderingen adequaat te kunnen realise-

ren als de omstandigheden veranderen. 

- Welzijn; als we het hebben over mobiliteit of eenzaamheid, dan zijn het belangrijke 

elementen die daarbij een rol spelen.  

- Voorzieningen.  

De vraag kwam aan de orde of het betekent dat elk dorp over voorzieningen moet be-

schikken. Daarbij komt een financiële component om de hoek, waarbij het de vraag is of 

het haalbaar is. Ook in relatie tot clusterdorpen. 
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Die elementen bij het ouderenbeleid spelen een belangrijke rol, ook in het kader van de 

WMO. 

Met andere woorden: het beleidsplan WMO zal in februari/maart 2008 ter tafel zijn en 

daarin zult u nadere beleidsmatige uitwerkingen vinden. 

Het andere onderdeel betreft alcohol en drugs. Met die voorbereiding is gestart. De muni-

tie die we daarbij gebruiken is enerzijds het uitkomst van het CAD-onderzoek en ander-

zijds de informatie uit het gezamenlijke overleg dat we met twee commissies hebben ge-

had. We hebben gezegd: dat is een beleidsveld dat we breder willen trekken in relatie tot 

het integrale veiligheidsbeleid, omdat een aantal elementen een rol speelt. We plaatsen 

het wel in het kader van de WMO. De voorstellen die u zullen bereiken, zullen ook in het 

kader van de WMO naar u toekomen.  

Mijn inschatting is dat ten aanzien van het voorgestelde beleid van de WMO een aantal 

punten de nodige discussies zal oproepen. Er zijn punten waarbij het kan zijn dat het 

roer moet worden omgegooid. Ik verheug mij op die discussie over enkele maanden.  

Opmerkingen zijn gemaakt over het project Integraal en gebiedsgericht werken. Dat pro-

ject kent een stevige voorbereidingsperiode. Achter de schermen worden de nodige za-

ken gedaan, ook met onze maatschappelijke partners, maar ook met enkele vertegen-

woordigers van dorpen en wijk. Intern wordt beoordeeld op welke wijze verschillende be-

leidsvelden naar elkaar toegebreid moeten dan wel kunnen worden. We hebben het dan 

over integraliteit. 

Om een voorbeeld te noemen, wat voortschrijdend inzicht kan betekenen. De benadering 

van integraliteit heeft ertoe geleid er een andere pilot bij te halen, namelijk Emmeloord-

Centrum/Oost, aan elkaar gekoppeld. In de uitvoering speelt de BOS-impuls een belang-

rijke rol. Om te voorkomen dat het een geïsoleerde activiteit is, hebben we gezegd dat 

we het nadrukkelijk moeten plaatsen in het kader van IGW. Daar dit wordt uitgerold in 

Emmeloord Centrum/Oost en daarop deskundigheid en mankracht worden ingezet, is dat 

het punt dat we het in het kader van IGW nadrukkelijk meepakken. 

Het project vraagt een forse inzet van de betrokkenen, met name van de inwoners dan 

wel hun vertegenwoordigers, maar ook van onze maatschappelijke partners. 

De PvdA vraagt: wanneer krijgen we inzicht in de plannen en rollen van de verschillende 

maatschappelijke partners? Die rol, hun inzet, wordt beschreven in een samenwerkings-

overeenkomst. Op dit moment wordt gewerkt aan het opstellen daarvan.  

U zegt ook dat u het belangrijk vindt dat wordt gecommuniceerd met alle betrokkenen. 

Dat is nu juist de kern van het project. Het staat en valt met directe communicatie en de 

wijze waarop wij daaraan handen en voeten geven. Dat betekent: korte lijnen. Korter 

kunnen de lijnen naar onze mening ook niet zijn, want je communiceert met de directbe-

trokkenen. Ik zou bijna zeggen: wat wil ONS nog meer? Dichter kan het bestuur niet bij 

de burgers komen. 

Politieke Unie. Ik ben het in grote lijnen eens met uw visie op de leefbaarheid in kleine 

kernen. Dat spreekt mij ten zeerste aan. Dat kunnen in sommige gevallen ook wijken 

zijn. De kleinekernenproblematiek moet een essentieel onderdeel van het project IGW 

zijn. Ik deel overigens niet uw opvatting dat wij in het kader van IGW bezig zijn met het 

optuigen van een ambtelijke structuur en dat deze wijze van organiseren leidt tot verlies 

van geld en tijd. Kort door de bocht geformuleerd: ik vind dat onzin. Meer directe zeg-

genschap en verantwoordelijkheid van bewoners om de kwaliteit van het woon- en leef-

klimaat te behouden en te versterken, vraagt om een krachtige ondersteuningsstructuur. 

Het heeft niets te maken met ambtelijke structuren. Het is een ondersteuningsstructuur. 

Dat is juist wat we met een gebiedsteam beogen. Als u de evaluaties van de succesvolle 

projecten leest, dan zult u tot een andere zienswijze komen. Ik ben graag bereid uw frac-

tie daarover nader te informeren.  

ChristenUnie/SGP, u wilt dat ik haast maak. "Haast is op zijn plaats", schrijft u. Ik begrijp 

uw overwegingen daarbij, maar voor het oogsten zal zorgvuldig moeten worden gezaaid. 

Ik loop nog op de akker met mijn zaaigoed.  

Ten slotte. U krijgt eind november 2007 over IGW een memo. Mijn bedoeling was overi-

gens om u in de commissievergadering van november 2007 uitvoerig te informeren over 

de voortgang van het project. Daarvoor was blijkbaar geen tijd beschikbaar. Vandaar 

eerst de memo.  
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Dan nog een aantal opmerkingen van twee fracties. Het betreft het belangrijke thema 

tweedelijns(ziekenhuis)zorg. Daarbij zijn begrippen gevallen als zorgboulevard, een stok-

paardje van mij, naar ik heb begrepen. Van de kant van de VVD wordt gesteld dat de 

problemen nog niet zijn opgelost.  

Vooraf dit. Ik heb in de commissie aangegeven dat ik overleg heb gehad met het zieken-

huis De Tjongerschans in Heerenveen. Dat ziekenhuis is voornemens in 2009 een polikli-

niek te openen in Lemmer, in het kader van een daar te bouwen gezondheidscentrum. 

Dat is de derde tweedelijnszorgvoorziening in onze omgeving. De Raad van Bestuur gaf 

mij aan in de omgeving van Lemsterland 40% adherentie te hebben. Dat is een fors aan-

deel. Als wij het hebben over zorgboulevard – en ik heb vaker gezegd dat ik zeer onder 

de indruk ben van de wijze waarop zorg in de samenwerking van de keten in Dokkum is 

gerealiseerd – en ik praat met de partners in de eerste, tweede en derde lijn, dan is men 

kopschuw als het gaat om ketenzorg dan wel zorgboulevard. Waarom? Omdat men niet 

precies weet hoe een en ander aan de vork moet worden gestoken als het gaat om de 

realisering van de ketenzorg. Het heeft voor een belangrijk deel te maken met verschil 

van inzicht, opvatting. Er is ook de nodige verdeeldheid in het veld. Met andere woorden: 

het is in onze situatie heel moeilijk om ketenzorg op een adequate wijze te organiseren, 

omdat marktwerking het mogelijk maakt dat verschillende voorzieningen – en ik heb 

mijn twijfels, ook als ik strategisch meerinzicht probeer te krijgen in wat het gaat bete-

kenen over wat wij uiteindelijk met elkaar in dit dossier kunnen realiseren. Daarbij speelt 

dat wij geen zeggenschap hebben. U leest er ook nauwelijks iets over terug dan wel in 

het kader van de risicoparagraaf. Wij hebben geen zeggenschap om hier nadrukkelijk de 

regie te voeren. Wat ik wel doe, en de voorbereiding is grotendeels klaar, is dat wij vanaf 

januari a.s. in overleg gaan met de eerstelijnspartners. We hebben een groep gevormd 

waarin de huisartsen vertegenwoordigd zijn en eerstelijnsinstellingen. We willen bekijken 

hoe we dat overleg het beste handen en voeten kunnen geven. We hebben ervoor geko-

zen om dat niet grootschalig te doen maar in een kleinere zetting, om goed te horen en 

te luisteren welke mogelijkheden men ziet, tegen welke problemen loopt men aan en wat 

zien wij voor de komende jaren als realiseerbaar in dit kader, als het erom gaat de sa-

menwerking tussen zorginstellingen beter te realiseren.  

 

De heer Lammers: Voor de duidelijkheid. Het is dus zo dat het door u enthousiast inge-

zette traject om te komen tot een zorgboulevard door de maatschappelijke ontwikkeling 

en de marktwerking niet in zicht is de eerstkomende jaren, sec door de marktwerking.  

 

Wethouder de heer Zeilstra: Marktwerking speelt een belangrijke rol, omdat je geen grip 

hebt op wie in je gebied in de tweede lijn voorzieningen wil realiseren. Desalniettemin 

vind ik dat wij de nodige pogingen moeten ondernemen, ook in dit kader, om de zo goed 

mogelijke zorg voor onze inwoners te realiseren. Daarom gaat het. Het is wel veel lasti-

ger geworden. Als er nog een derde partij komt – juist door de wijziging in de financie-

ringssystematiek, die per 2009 van kracht wordt, en een versterking van de marktwer-

king zal zijn – betekent het dat men in elkaars vijver gaat vissen om meer adherentie te 

krijgen. Ik hoef dat niet uit te leggen. Daarbij hebben we allemaal onze beelden. Het is 

de situatie waarin wij opereren.  

 

De heer Blauw: Als het zo interessant is voor marktpartijen om in dit gebied activiteiten 

te ontplooien en we hebben er niet zoveel grip op, zou ik zeggen: waarom laten we het 

niet aan partijen over. Zij kunnen het perfect regelen. Waarom bemoeien wij ons daar-

mee dan nog zoveel. Ik bedoel met name ketenzorg, zorgboulevard.  

 

Wethouder de heer Zeilstra: In het voorbereidend overleg dat ik met vertegenwoordi-

gers heb gehad, wordt een relatie gelegd tussen gezondheidszorg en de WMO. Als we het 

dan hebben over de eerstelijnszorg, dan hoor ik van de kant van huisartsen en instellin-

gen: gemeente wees er duidelijker in wat u van ons verwacht en probeer in de stelling-

name ook duidelijk te krijgen wat u van ons verwacht.  

Het is misschien goed om het boekje WMO in relatie tot eerstelijnsgezondheidszorg bij de 

kop te pakken.  
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Daarin staan interessante mogelijkheden in, die ook wel op ons gebied van toepassing 

zijn. Nogmaals, het is allemaal veel lastiger om daarop aan te sturen vanwege het feit 

dat een aantal instellingen, met name in de tweede lijn, zelf wil bepalen wat zij doen. Met 

enkele instellingen in de eerste lijn hebben we een subsidierelatie. Daar kun je zegen: 

jongens, luister eens goed naar wat wij vinden en kijk hoe je daarmee je voordeel kunt 

doen. Nogmaals het is een lastig dossier. 

Weer terug naar Dokkum. Daar heeft men de neuzen in dezelfde richting kunnen zetten. 

Dat heeft tot een heel goed product geleid waarmee de bevolking, gezien de beperkte 

aantallen, haar voordeel doet. Ik vind het jammer dat het hier veel moeilijker van de 

grond te trekken is, als het al op een goede manier van de grond te trekken is.  

 

De heer Van de Belt: Mag ik reageren? De wethouder heeft niet goed op mijn vragen 

geantwoord. Het gaat over het gelijk behandelen van de dorpen ten aanzien van voorzie-

ningen. Het ene dorp wordt achtergesteld bij het andere dorp.  

 

De voorzitter: Voor de duidelijkheid. We hebben een beleid waarin we onderscheid ma-

ken tussen clusterdorpen en de andere dorpen qua voorzieningen en alles wat erbij 

hoort. Als u dat ter discussie wilt stellen, is dat uw goed recht, maar ik zou het niet nu 

willen doen, want dan gaat iedereen daarop reageren. Het is een belangrijk onderwerp, 

maar laten we het op een andere manier gaan behandelen. Op dit moment kan het colle-

ge niet anders zeggen dan dat we afspraken hebben gemaakt over clusterdorpen en an-

dere dorpen met bijbehorende voorzieningen. Het kan niet een op een hetzelfde zijn.  

 

De heer Van de Belt: Ik heb het over achterstelling van bevolkingsgroepen en wil daar-

over een mening horen. Het hoort niet zo te zijn.  

 

De voorzitter: Ik ben het met u eens dat het niet zou mogen, maar we hebben wel in 

het kader van ons beleid prioriteiten gesteld. Ik refereer eraan dat we die als raad heb-

ben vastgesteld. Het college voert uit. Als u wilt proberen daarin verandering te brengen, 

prima, maar ik zou het niet doen aan de hand van een opmerking. Dat is nu niet aan de 

orde. 

 

Mevrouw Geluk: In de commissievergadering is duidelijk afgesproken dat er een evalua-

tie zou komen naar het effect, het rendement van clusterdorpen, met name de beleving 

vanuit de ouderen. Dat is daar afgesproken en ik denk dat het zal komen. Los van het 

feit dat u zegt dat we dit in het verleden met de clusterdorpen hebben afgesproken, er 

kan een ander oordeel komen.  

 

De voorzitter: Ik maak een opmerking dat als je bij de begrotingsbehandeling basale 

onderwerpen die met beleid te maken hebben niet zo in de algemene beschouwingen 

even met elkaar moet bespreken. Ze zijn te belangrijk om zo af te doen. Het college 

komt uiteraard de toezegging na. Ik stel de heer Van de Belt voor daarop even te wach-

ten.  

Ik probeer dit af te ronden. Als er echt een discussie komt, dan moet de heer Voorberg 

maar ingrijpen.  

 

De heer Van Rappard: Met name het CDA heeft aandacht gevraagd voor de integrale 

visie op veiligheid en heeft een aantal onderdelen daarvoor genoemd. Op zich is er niets 

op tegen, maar ik denk dat het goed is om op een ander moment te vragen wat u daar-

onder verstaat. Als u onderwerpen noemt, hangjongeren, alcohol en drugs, cameratoe-

zicht, Boumablokkades, vandalisme en alles wat erbij komt, in een allesomvattende nota 

te doen, dan probeer ik te kijken wat de samenhang der dingen is. Zijn het verschillende 

terreinen? Als je verbindingen wilt maken, op zich prima, maar ik heb niet helemaal voor 

ogen wat u voor ogen heeft. Ik kan u wel gaan antwoorden op basis van wat ik denk dat 

u voor ogen hebt, maar dan zegt u iets anders voor ogen te hebben. Dat houdt op. Om 

het integraal te doen, hebben de organisatie gekanteld en hebben we een aanpak ge-

maakt. Daarom zijn we met integraal gebiedsgericht werken bezig.  
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Daarom hebben we bij de nota Alcohol en drugs een verhaal verteld dat het niet alleen 

om alcohol en drugs gaat, maar dat het ook breder gaat met een alcoholbeleid, handha-

vingsbeleid. Als je het allemaal wilt: we kunnen op een ander moment kijken hoe we dat 

kunnen zwaluwstaarten, zodat we er een allesomvattend verhaal van maken.  

De opmerking van de VVD over de wijkagenten is mij uit het hart gegrepen. Voor het in-

tegraal gebiedsgericht werken komen wijkagenten, die in de teams worden ingezet, met 

de mensen die Mercatus en gemeente beschikbaar stellen. Op basis van teamwork gaan 

zij werken en ze worden in principe niet voor andere dingen ingezet.  

Aanpak van drugspanden, de vraag van ONS, en de hangjongeren. Ik verzet me tegen 

het beeld alsof er niets aan zou gebeuren. Er wordt maatwerk geleverd met partijen als 

sociale zaken, politie, Paspartoe, UWV en met Mercatus. We gaan gericht praten met 

mensen die het betreft. Beleid op maat bieden als het gaat om het stimuleren naar werk 

of, als we het niet doen, het straffen met minderuitkeringen. Er is een heel specifiek be-

leid en dat loopt goed. Wij hebben van ondernemers rond De Deel juist positieve verha-

len. Ik zou het prettig vinden als wij dat met elkaar ook naar buiten brengen. Het blijven 

roepen dat het niet goed is, terwijl er wel resultaten zijn, zou ik jammer vinden.  

De veiligheidsregio. Er is veel over gezegd; dit komt 12 november a.s. en in de decem-

berraad aan de orde. Ik stel voor er dan over te spreken. 

De vraag over verzelfstandiging van culturele zaken, eerste, tweede kwartaal. Laten we 

maar veiligheidshalve tweede kwartaal 2008 nemen. Dan moeten we een heel eind zijn 

met de contouren. 

Het verhaal van de VVD over de subsidies: de subsidie van de grote drie niet automatisch 

verhogen, procentueel. Er is een conceptrapportage van de Rekenkamercommissie, die 

over het hele subsidiebeleid gaat. Ik denk dat het heel verstandig is dat we het subsidi-

eren van de grote drie in dat kader bespreken en voor de toekomst verstandige dingen 

doen. 

De kunstwerken bij de entrees: kunstenaars zijn bezig met een ontwerp.  

Tot slot bijna een opmerking van de Politieke Unie over de vermindering van de regelge-

ving. Ik meld de positieve dingen. U heeft gezien dat zes Flevolandse gemeenten zijn 

uitgenodigd door staatssecretaris Heemskerk om een voucher in ontvangst te nemen, 

omdat we een integraal plan van aanpak hebben om de regelgeving te lijf te gaan, sa-

men met de Kamer van Koophandel. We hebben als gemeente een component burgers 

toegevoegd; we wilden het niet alleen richten op ondernemers, maar ook op burgers. Het 

is gewaardeerd, anders hadden we de voucher niet gekregen. Er wordt nu aan de uitwer-

king gewerkt. We komen er binnenkort op terug. 

Het NB dat ik er voor mijzelf onder heb geschreven is: overigens ben ik van mening dat 

regels niet altijd een beperking oproepen, maar ook bescherming bieden voor degene die 

onder de regel valt. Dat is ook een zaak die ons allen ter harte zou moeten gaan. 

Project Andere Overheid. ONS vraagt er de aandacht voor. Dat is ook goed.  

PvdA/GroenLinks vraagt of geen sprake is van overbelasting. Om even het beeld weg te 

nemen van de externe ondersteuning van de EGEM-adviseur. Kunnen we het zelf niet? 

EGEM is ingericht om alle gemeenten te ondersteunen. Zij heeft bij ons gekeken. Waar 

ze bij de meeste gemeenten startnotities en een begin maken, heeft EGEM gezegd dat 

het hier niet nodig is. Noordoostpolder heeft recht op een x-aantal gratis uren. Wij heb-

ben EGEM gezegd dat ze ons helpt met het verandermanagement dat nodig is voor de 

plannen. Het is dus geen extra geld. Het is slim gebruikmaken van de kwaliteit van ande-

ren. 

Ik wil het hierbij laten.  

 

De heer Torenbeek: Ik wil de burgemeester iets vragen in verband met de veiligheid. U 

bent burgemeester en hebt verstand van veiligheid. U zegt: jullie moeten zelf ook eens 

nadenken over de samenhang der dingen. Ik ben er altijd voor om daarover na te den-

ken. In dit kader zou het mooi zijn als degene die er verstand van heeft vanuit het colle-

ge daarop met een visie zou komen: wat is naar het idee van het college de samenhang 

in al die dingen die met veiligheid te maken hebben.  
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De heer Van Rappard: Natuurlijk zijn er standpunten over. Het is niet zo dat het een 

vergelijking met vele onbekenden is. Alcohol- en drugsbeleid is op zich een losstaand 

deel. Ten aanzien van hangjongeren, daarmee omgaan, is de vraag hoever wil je terug: 

naar de gezinssituaties; hoe breed of hoe smal wil je het maken? Welke visie verwacht 

u? Dat wil ik weten. Als mensen uit detentie worden ontslagen zijn wij als gemeente ver-

antwoordelijk om die mensen een opvang te bieden, huisvesting, werk. Wat wilt u er al-

lemaal bij hebben?  

Je kunt het heel breed maken, zodanig integraal dat we er niet meer uitkomen. Er is een 

aantal losse onderwerpen, dat je als bouwsteen kunt gebruiken voor ons veiligheidsbe-

leid. Mijn vraag was: wat stelt u zich voor? Niet dat ik er geen ideeën over hebt. 

 

De heer Torenbeek: Het zou toch mogelijk kunnen zijn dat er een startnotitie komt 

waarin die zaken op een rij worden gezet en dat je dan kijkt: welke keuze maak je daar-

in?  

 

De heer Van Rappard: Ik verzet me tegen het beeld van een startnotitie, omdat we in 

een rijdende trein zitten en veel dingen doen. Die uitgangspunten gelden nog steeds. La-

ten we niet doen alsof er nog niets is. Daarom vraag ik: wat voor stuk verwacht u? Laten 

we daarover in de commissie eens spreken. Dan weten we het en kunnen we eraan wer-

ken.  

 

De heer Torenbeek: Prima, dan stellen we dat uit.  

 

De heer Lammers: Ik begrijp wel de gevoelens van de heer Torenbeek, maar er is van-

uit uw landelijke CDA een startnotitie over de veiligheid waarbij de stedelijke en maat-

schappelijke componenten worden betrokken, in zo’n veertig onderdelen. Doelt u daar-

op? 

 

De heer Torenbeek: Dank u voor deze suggestie. Ik zal die notitie gaan bestuderen.  

 

De heer Blauw: Ik heb nog een andere vraag. Een aantal vragen is beantwoord, maar 

ook een aantal vragen niet. Kunnen wij aannemen dat de vragen die niet zijn beant-

woord, maar wel in de stukken zitten, schriftelijk worden beantwoord of moeten we 

daarop zelf nog een keer terugkomen? 

 

De heer Van Rappard: Als ze belangrijk zijn, dan moet ik ze nu beantwoorden. 

 

De heer Blauw: Afgesproken is dat drie vragen per fractie zouden worden beantwoord. 

Er zijn meer vragen gesteld. Worden die automatisch opgepakt of moeten we er zelf op 

terugkomen? 

 

De heer Van Rappard: Als ik u was zou ik er zelf op terugkomen. Dat lijkt het handig-

ste. Het kan in het vragenuur in de commissie.  

 

De heer Voorberg: De voorzitter neemt het bevel weer over. 

 

De voorzitter: Het is nu achttien over vijf. Ik wil één ding voor de maaltijd doen. We 

schorsen nu. Daarna is het goed dat de fracties die hebben aangekondigd met een motie 

of voorstel te komen, deze indienen. Daarbij komt een toelichting. 

Stel dat er twintig moties zouden zijn, iedereen gaat de motie uitgebreid voorlezen en 

toelichten, dan heb ik per motie ongeveer vijftien minuten nodig. Dat lijkt mij niet ver-

standig. Ik probeer te kijken of er combinaties kunnen komen. Hoe bondiger het kan zijn, 

hoe beter. Mijn voorstel is dan net na de schorsing de discussie te beperken tot de mo-

ties die u indient. Is dat een werkbare werkwijze? Dus waarover u wilt spreken, moet u 

een motie indienen. Anders mag u er niet meer over spreken.  
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De heer Suelmann: Mag ik er een opmerking over maken? Er ligt hier een aantal mo-

ties. Als die van tafel gaan, betekent het dat het onderwerp niet meer aan de orde kan 

komen?  

De afspraak was dat je geen vragen ging stellen over de moties. Als de moties alsnog 

van tafel gaan, kun je dan geen vragen meer stellen? 

 

De voorzitter: De vraag is dan wat voor doel het dient.  

 

De heer Suelmann: Ik heb vragen. Er is een motie van de ChristenUnie/SGP; als deze 

motie wordt ingetrokken, kan ik dan nog vragen stellen? 

 

De heer Haagsma: U kunt zelf een motie indienen.  

 

De voorzitter: Dan weten we zeker dat we over alles gaan praten met elkaar. Laten we 

afspreken dat degene die een motie indient, ook voor ons allemaal ter discussie staat. 

Dan proberen we in te dikken naar besluitvorming.  

 

De heer Torenbeek: Als het gaat om het indienen van moties heb ik een voorstel. Er 

zijn moties bij met uitvoerige overwegingen. Ik stel voor dat elke fractie per motie sa-

menvat wat de overwegingen zijn, het besluit voorleest, maar dat de moties in totaliteit 

in de notulen worden opgenomen.  

 

De voorzitter: Strak plan noemen we dat.  

 

De heer Torenbeek: Zo is het besloten? 

 

De voorzitter: Ja. Als u zich eraan houdt, dan werkt het. 

Het is nu tien voor half zes. We hervatten om tien over half zes en proberen tussen kwart 

voor zes en half zeven de moties naar voren hebben gebracht. 

De vergadering is geschorst. 

 

Schorsing 

 

De voorzitter: Ik heropen de vergadering en maak nog even de spelregels bekend voor 

wat we nu aan doen. Wat we gaan doen is dat we gelet op uw eigen bijdragen, gehoord 

de beantwoording, gelet op de interrupties, de al of niet vermeende steunbetuigingen 

van anderen, kunt u aftasten of u uw voorstellen in de vorm van moties of anderszins 

naar voren wilt brengen. Het is niet de bedoeling dat u alsnog reageert op de beantwoor-

ding van het college over onderwerpen die aan bod zijn geweest. We krijgen nu de ronde 

over de wijze waarop u de besluitvorming wilt beïnvloeden door het indienen van een 

motie of een voorstel.  

Er zijn fracties die in de mondelinge presentatie hebben gezegd op een bepaald punt te 

komen met een motie. Ik kan mij ook voorstellen, de suggestie van de heer Torenbeek 

meldt het nog even kort. U hoeft niet alle overwegingen te noemen, maar geef kort 

waarom het gaat. We kunnen dan bekijken welke voorstellen en moties er zijn. Als er de 

ruimte is om elkaar verduidelijkende vragen te stellen dan moet dat kunnen. Dus niet po-

litieke vragen, maar verduidelijkende vragen. Ook mensen die over eenzelfde onderwerp 

moties hebben, kunnen misschien nog eens naar elkaar kijken of er iets moois uit kan 

groeien. Daarvoor hebben we straks de schorsing nodig. Dat is dus wat we nu gaan 

doen.  

Ik ben net met de grootste fractie begonnen, ik begin nu met de kleinste fracties. Mijn-

heer Van de Belt, wilt u van die mogelijkheid gebruik maken of wilt u dat niet?  

 

De heer Van de Belt: Ik had een motie in gedachten en heb daarover even de meningen 

gepeild. Ik dien de motie niet in. 

 

De heer Lammers: Ik wil alleen even een toelichting geven op onze eigen moties. 
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De voorzitter: Die andere kent u nog niet, als het goed is.  

 

De heer Lammers: Motie 14. We hebben een motie van de VVD, die aandringt op veilig-

heid op dat traject. Gehoord hebbende de reacties met betrekking tot dit onderwerp zie 

ik mogelijkheden – en ik leg het nu voor aan de VVD – om het tweede punt "verzoekt het 

college om een onderzoek te doen naar aansluiting op de nieuwe aan te leggen ontslui-

tingsweg tussen N50 en de Enserweg en de verkeersstroom van de Zwartemeerweg via 

de Enserweg/ontsluitingsweg op de N50 te laten komen ten behoeve van de verhoging 

van de veiligheid;" op te nemen als aanjager binnen de motie die de VVD als veiligheids-

onderzoek heeft gelanceerd. Daarmee zou deze motie kunnen vervallen. 

Wij verzoeken het college dus dit aspect te beoordelen in het kader van de motie van de 

VVD.  

 

Motie 14, ingediend door ONS  

afsluiting Kamperzandweg, Zwartemeerweg op N50 

 

"De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen op 8 november 2007; 

 

overwegende dat: 

- dit zéér gevaarlijke toegangskruisingen betreffen; 

- er vanaf 2003 vier dodelijke ongelukken hebben plaatsgevonden in directe nabijheid 

van de betreffende aansluitpunten van voornoemde wegen op de N50; 

- er ook nu nog steeds ‘bijna’-ongelukken plaatsvinden bij de Ramspolbrug/Zwarte-

meerweg; 

- erin 2004 óók in de Provinciale Staten een motie is aangenomen waarbij het verzoek 

aan de gemeente Noordoostpolder is geweest tot de afsluiting van voornoemde aan-

sluitwegen tot de N50; 

- de startnotitie (2002) N50/Ramspol-Ens van het directoraat-generaal van Rijkswater-

staat spreekt over ‘zonder aanpassingen aan het wegvak Ramspol-Ens zal het aantal 

ongevallen dan ook verder toenemen’ en dat verkeersveiligheid op de N50 tussen 

Ramspol en Ens onvoldoende is met het oog op de aan dit wegvak toegekende func-

tie; 

- dit twee doden (2005/2006) had kunnen besparen indien de motie toen was uitge-

voerd; 

 

van oordeel dat: 

- de door het rijk en provincie aangekondigde nieuwe opgewaardeerde N50 pas door 

alle vertragingen eind 2011/2012 gereed zal zijn; 

- het meer dodelijke ongelukken zal opleveren indien er geen maatregelen worden ge-

troffen en het aantal dodelijke ongelukken zal dalen indien de toegangen van voor-

noemde wegen op de N50 worden afgesloten; 

 

verzoekt het college: 

- de onder gemeentelijke verantwoording en beheer vallende Zwartemeerweg veiliger 

te maken door die af te sluiten voor verkeer dat toegang wil tot N50; 

- een onderzoek te doen naar aansluiting op de nieuwe aan te leggen ontsluitingsweg 

tussen N50 en de Enserweg en de verkeersstroom van de Zwartemeerweg via de En-

serweg/ontsluitingsweg op de N50 te laten komen ten behoeve van de verhoging van 

de veiligheid; 

 

en gaat over tot orde van de dag." 

 

De voorzitter: Even voor de volgorde. Als de VVD deze gewijzigde motie niet indient, 

dan bekijkt het college niets.  

  

De heer Lammers: Dat is juist. 
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De voorzitter: Als u dat geregeld hebt, dan komt het vast wel in orde. Dan vervalt motie 

14. 

 

De heer Lammers: Juist. Het wordt dan motie 18. 

 

De voorzitter: Ik heb wat inzage in wat u misschien zou kunnen doen. U heeft twee an-

dere moties boven de markt. U dient die niet in? 

 

De heer Lammers: Jazeker, die dien ik in. 

 

De voorzitter: Het is goed dat u dit nu doet. Dan weet u welke er zijn. Dat was de be-

doeling van deze ronde.  

 

De heer Lammers: Dat is motie 15. Ik heb u een notitie doen toekomen voorafgaande 

aan deze vergadering met betrekking tot het zwerfvuilproject. Wij zien graag dat mensen 

die in staat zijn in het kader van het milieu een bijdrage te leveren, dat zij niet via een 

door het rijk gesubsidieerd project, maar via de gemeente, daaraan invulling kunnen ge-

ven. Ik denk dat het een goede zaak zou zijn. Een evaluatie eind 2008 te houden met 

betrekking tot het project.  

 

Dan de andere motie, motie 13. Deze motie is ook bij de Voorjaarsnota ter behandeling 

aan u voorgelegd. Er is veel over gezegd. Er is veel over bekend. Er zijn veel gemeenten 

die dit reeds hebben. Er is een aanpassing nodig, namelijk dat de Stichting A.D. van Eck-

fonds, u wel bekend van de kwartjesregeling, initiërend en verantwoordelijk is in de keu-

ze met betrekking tot de definitieve kunstopdrachtformulering. Ik vind dat het recht doet 

aan wat u in de Voorjaarsnota heeft gesteld. De wijziging is dus: in tegenstelling tot wat 

wij in juni jl. hebben voorgesteld het A.D. van Eckfonds te betrekken bij het advies naar 

de bevolking voor de kunstopdracht. Ik vraag ook het college na te denken over het fi-

nanciële kader waarbinnen deze regeling kan worden toegepast en wat daarvan de effec-

ten zijn. De regeling heet weliswaar 1%-percentageregeling, maar het moet wel worden 

verdeeld – en ik laat het graag over aan het college wat het zien aan de invulling en de 

consequenties daarvan – over grijs, groen, rood en blauw. Er zijn gemeenten die meer 

het accent leggen op bebouwing, dus rood. Ook zijn er gemeenten die landelijk liggen en 

meer hechten aan kunst aan het oppervlak, landelijk. Staar u dus niet blind op de 1%; 

het kan best 0,25% voor blauw zijn of 0,50% ten aanzien van rood of grijs.  

 

Motie 13, ingediend door ONS 

algemene percentageregeling voor kunstopdrachten 

 

"De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen op 8 november 2007; 

 

overwegende dat: 

- beeldende kunst een bijdrage levert aan de visuele aantrekkelijkheid van de gemeen-

te; 

- beeldende kunst in de openbare ruimte een bijdrage levert aan de laagdrempeligheid 

en toegankelijkheid van beeldende kunst voor de bevolking; 

- voor het geven van beeldende kunstopdrachten in de openbare ruimte geld nodig is; 

- bij de toepassing van de ‘percentageregeling’ de stichtingskosten van bouwprojecten 

hiertoe gereserveerd kan worden; 

 deze regeling kan worden toegepast op de hieronder genoemde objecten: 

 - gemeentelijk gebouwen en scholen van het basis- en voortgezet onderwijs; 

 - niet-gemeentelijke gebouwen waarbij de gemeente een aandeel levert in de stich-

tingskosten, een ander onder de voorwaarde dat de andere participant(en) voor 

zijn(hun) aandeel in de stichtingskosten dezelfde regeling toegepast(toepassen); 

 - bestemmingsplannen of onderdelen daarvan die bestekklaar zijn; 

 -  stratenplannen (inclusief renovatieprojecten), dat wil zeggen verbetering van 

woonstraten in bestaande wijken betreffende bovengrondse voorzieningen; 
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 - bruggen, tunnels, viaducten, rioolwaterzuiveringsinstallaties en soortgelijke wer-

ken; 

 

voorwaarden hiervoor zijn: 

- beeldende kunst voor de bewoners van de gemeente Noordoostpolder; 

- dat bij elke kunstopdracht in de opdrachtformulering en keuze voor de definitieve 

kunstenaar de stichting A.D. van Eckfonds in adviserende zin wordt betrokken; 

 

verzoekt het college: 

- de ‘algemene percentageregeling voor kunstopdrachten in de gemeente Noordoost-

polder in financieel kader nader uit te werken en in te stellen; 

- bij de ten uitvoer brengen van voornoemde regeling de advisering/voordracht van 

beeldende kunst de stichting A.D. van Eckfonds hierbij te betrekken; 

 

en gaat over tot orde van de dag." 

 

Motie 15, ingediend door ONS 

project zwerfvuil 

 

"De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen op 8 november 2007; 

 

overwegende dat: 

- door het rijk gelden kunnen worden aangewend voor ‘zwerfvuilprojecten’; 

- de gemeente middelen en mensen ter beschikking heeft die een bijdrage kunnen le-

veren aan dit project; 

 

van oordeel dat: 

- het voeren van zwerfvuilprojecten bijdragen tot een schoner milieu; 

- het voor deelnemers een positieve bijdrage kan betekenen om betrokken te zijn bij 

deze projecten; 

 

verzoekt het college: 

- over te gaan tot invoering van uitvoering van het project "zwerfvuil"; 

- een evaluatie in 2008 te houden en afhankelijk van de resultaten een vervolg hieraan 

te geven; 

 

en gaat over tot orde van de dag." 

 

De heer Haagsma: Mijnheer de Voorzitter. Wij hebben gezegd dat we vijf moties indie-

nen en daarmee aandacht vragen voor een aantal kleine dingen dat wel grote invloed 

voor de burger kan hebben.  

De eerste motie is de motie om het college de opdracht te geven om bij de juiste instan-

tie erop aan te dringen dat bij Lelystad-Noord een transferium – een parkeerplaats en in-

stapplek voor de trein – moet komen. De raad moet daarover uiterlijk medio 2008 wor-

den geïnformeerd. Wij dienen motie 1, samen met PvdA/GroenLinks in, het ik zojuist 

overlegd met de fractievoorzitter PvdA/GroenLinks.  

De tweede motie gaat over het blijvend steunen van de oudpapiervrijwilligers. Wij zijn 

het met het college eens, dat je mag optimaliseren. Die optimalisering moet niet ten kos-

te gaan van een bestaande inzamelstructuur. Je zou de bestaande inzamelstructuur juist 

moeten ondersteunen, bijvoorbeeld via de Marknesser variant, waarbij in een zestal ja-

ren de meerwaarde aan oudpapier ruim 20% is geweest. Dat streven we als gemeente 

na. De Politieke Unie dient de motie oudpapier in. 

Subsidie aan de Voedselbank; deze heeft een tweeledig doel. Aan de ene kant vinden we 

dat de Stichting Voedselbank financieel moet worden ondersteund. Op dit moment is dat 

€ 1.500,00 per jaar; daarvan kan de stichting de vaste kosten nog niet betalen.  
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Het tweede punt waarom we denken dat het belangrijk is, is dat er dan een gegevens-

uitwisseling kan plaatsvinden tussen de Voedselbank en de afdeling hier over het niet-

gebruik van het minimabeleid.De informatie is, dat inmiddels de Voedselbank de papier-

tjes aan de klanten heeft overhandigd. Een grote meerderheid is bereid te tekenen of 

heeft al getekend. Dus de motie subsidie aan de Voedselbank dienen we in.  

Bij de motie kleine kernen vragen wij aan het college om te onderzoeken welke kansen 

en mogelijkheden er zijn nu ook de Tweede Kamer bij de behandeling van het onderdeel 

landbouw heeft gezegd, dat er meeraandacht moet komen voor de kleine kernen om tot 

een plan van aanpak te komen en duidelijk te maken wat we daaraan in Noordoostpolder 

zouden kunnen doen, bijv. in de vorm van mobiele dienstverlening op gemeentelijk, so-

ciaal en maatschappelijk terrein. Daarin zit voor de gemeente ook een grote component 

van het IGL, nee het IGW. 

 

De voorzitter: En daarvoor wilt u IGL-gelden gebruiken.  

 

De heer Haagsma: Dat is de link. Dank u, voorzitter. 

Motie 5 is een herhaling van zetten over de noodzaak die wij als Politieke Unie willen on-

derstrepen, dat er in wijken en buurten behoefte is aan voorzieningen voor de jeugd, 

waar zij zich op een positieve manier kunnen vermaken. Vorig jaar hebben we daaraan 

vrij uitgebreid aandacht besteed. Wethouder Van der Est heeft toen gezegd dat het een 

sympathiek plan is; hij zou het meenemen en voorleggen aan de dorpen. Tot nu toe 

heeft dat nog niet kunnen gebeuren. Wij vinden dat er budget moet zijn, zodat je op dat 

moment ook echt iets te bieden hebt.  

 

Motie 1, ingediend door PU en PvdA/GroenLinks 

transferium 

 

"De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen op 8 november 2007; 

 

overwegende dat: 

- voor veel inwoners uit de gemeente Noordoostpolder station Lelystad moeilijk te be-

reiken is en de parkeervoorzieningen daar niet optimaal zijn; 

- ruimer gebruik van openbaar vervoer een positieve uitwerking heeft op de knelpunten 

tussen Almere en Amsterdam; 

- ruimer gebruik van openbaar vervoer milieuvoordelen oplevert; 

 

draagt het college op: 

- bij de juiste instanties nadrukkelijk aandacht te vragen voor het realiseren van een 

transferium (met station) bij het spoorweg emplacement te Lelystad Noord; 

- de raad uiterlijk medio 2008 over de resultaten te informeren; 

 

en gaat over tot orde van de dag." 

 

Motie 2, ingediend door PU 

oud papier 

"De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen op 8 november 2007; 

 

overwegende dat: 

- veel scholen en verenigingen zich ervoor inzetten om via de papierinzameling een ex-

tra financiële bijdrage binnen te halen; 

- de inzamelstructuur een positieve invloed heeft op het saamhorigheids gevoel van be-

trokken scholen en verenigingen en de aanbieders van papier; 

- het wegvallen van deze inkomsten slechts gecompenseerd kan worden door het ver-

hogen van contributie of verlagen van ambities en mogelijkheden; 

 

tevens overwegende dat: 
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- het gescheiden inzamelen van oud papier een positieve invloed heeft op de gemeen-

telijke uitgaven ter attentie van afvalstoffen; 

- het gescheiden inzamelen van oud papier een bijdrage levert aan het halen van de 

gemeentelijke milieudoelstellingen; 

 

draagt het college op: 

- bij optimalisering van de papierinzameling bestaande structuren te respecteren; 

- alleen proeven te nemen in wijken waar (nog) geen inzamelstructuur aanwezig is; 

- in overleg met huidige inzamelaars te streven naar optimalisering van de inzameling 

bijvoorbeeld via de Marknesser variant (huis aan huis inzamelen met een vuilniswa-

gen); 

 

en gaat over tot orde van de dag." 

 

Motie 3, ingediend door PU 

subsidie aan de Voedselbank 

 

"De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen op 8 november 2007; 

 

overwegende dat: 

- er ondanks het gemeentelijke minimabeleid door veertien gezinnen met in totaal der-

tig kinderen en daarnaast zes alleenstaanden gebruik gemaakt moet worden van de 

Voedselbank; 

- de gemeente een bijdrage geeft van € 1.500,00 per jaar, maar dat de stichting hier-

aan voldoende heeft om de maandelijkse vaste kosten te kunnen betalen; 

- juist deze groep mensen directe, concrete hulp nodig heeft; 

- zij daarom op een hogere bijdrage van de gemeente aangewezen is; 

- de gemeente ook inzicht wil krijgen in het niet-gebruik van bestaande voorzieningen 

van het minimabeleid; 

- de Voedselbank de gegevens van de cliënten nadat toestemming van de cliënten is 

verkregen, wil uitwisselen met de gemeente; 

- dit een mogelijkheid is voor de gemeente om inzicht te krijgen in het niet-gebruik van 

deze cliënten; 

- daarmee het kwaliteitsniveau van het armoedebeleid kan worden verbeterd; 

 

verzoekt het college: 

- de financiële bijdrage aan de Voedselbank in overleg te verhogen zodat men redelij-

kerwijze hulp kan blijven bieden aan de doelgroep; 

- afspraken te maken met de stichting Voedselbank over het uitwisselen van klantge-

gevens teneinde meerinzicht te krijgen in het niet-gebruik en daardoor het armoede-

beleid een kwaliteitsimpuls te geven; 

 

en gaat over tot orde van de dag." 

 

Motie 4, ingediend door PU 

kleine kernen 

"De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen op 8 november 2007; 

 

overwegende dat: 

- veel voorzieningen uit de dorpen verdwijnen onder andere door efficiëntere bedrijfs-

voering; 

- dit de leefbaarheid van de dorpen niet ten goede komt; 

- dit onderwerp ook een punt van zorg is voor de Tweede Kamer; 

- de gemeente gebaat is bij goed functionerende dorpen; 

 

draagt het college op: 

- samen met dorpsbesturen te onderzoeken welke wensen er leven; 
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- te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om te komen tot ‘mobiele dienstverle-

ning’ op bijvoorbeeld gemeentelijk en/of sociaal en/of maatschappelijk terrein; 

- te onderzoeken of landelijk geld beschikbaar is; 

- te komen met een plan van aanpak en de raad medio 2008 te informeren over de 

voortgang; 

 

en gaat over tot orde van de dag." 

 

Motie 5, ingediend door PU 

all weather veldjes 

 

"De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen op 8 november 2007; 

 

concluderend dat: 

- de rekening 2007 een (verwacht) rekeningoverschot zal opleveren; 

- de Begroting 2008 sluitend is met positieve verwachtingen voor de meerjarenbegro-

ting; 

 

overwegende dat: 

- de raad bevoegd is dergelijke overschotten te bestemmen; 

- erin de gemeente behoefte is aan voorzieningen met name voor de jeugd; 

- dergelijke voorzieningen gebruiksvriendelijk en onderhoudsarm moeten zijn; 

 

Dringt er bij het college op aan: 

- voorlopig een bedrag van € 225.000,00 te reserveren waarop rechtspersonen vereni-

gingen/scholen een beroep kunnen doen om per dorp/wijk een zogenaamd all 

weatherveld aan leggen; 

- voor het verkrijgen van deze voorzieningen een protocol te ontwikkelen; 

 

en gaat over tot orde van de dag." 

 

De heer Blauw: Mijnheer de Voorzitter. We hebben vier moties. Ik begin bij motie 16. 

Deze motie gaat over de begroting. De kern daarvan is dat wij vinden dat de huidige be-

groting niet sluitend is, zoals u heeft gehoord. Wij zijn van mening dat de risico’s onvol-

doende in kaart zijn gebracht. De coalitie is nu een minderheidscoalitie, waarvan een 

meerderheidscoalitie zal worden gemaakt. Dit zal ongetwijfeld van invloed zijn op het 

collegeprogramma. Als dat niet zo is dan horen wij dat graag. In de huidige begroting 

wordt 15,6 fte toegevoegd voor een collegeprogramma dat op dit moment nog niet vast-

staat. Dat noopt ons het college te vragen de begroting te herzien en een herziene be-

groting op basis van het nieuw vast te stellen collegeprogramma aan de raad te presen-

teren; tevens de geplande 15,6 fte totdat het nieuwe programma is vastgesteld, niet in 

te vullen, omdat wij anders een aantal fte’s aanneemt voor een programma dat we nog 

niet kennen. Motie 17 wordt toegelicht door mevrouw Sparreboom.  

 

Mevrouw Sparreboom: In de Najaarsrapportage wordt het inkoopactieplan vermeld. 

Daarin worden twee bedragen genoemd: het totale inkoopvolume en het totale bedrag 

dat lokaal is ingekocht. Die verhouding wordt belangrijk geacht, anders was deze niet 

vermeld. De toename van inkoop bij lokale leveranciers kan resulteren in toename van 

werkgelegenheid in onze gemeente. Bovendien is het zo dat leveranciers in toenemende 

mate hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen. Ze zijn vaak betrokken bij di-

verse maatschappelijke activiteiten. Ik denk dat het ook in onze gemeente zichtbaar is. 

Het is een goede zaak om lokale leveranciers de mogelijkheid te bieden om daar waar 

het kan, waar wetgeving het toelaat, te offreren. Daar waar sprake is van gelijkwaardige 

prijs-/kwaliteitverhouding bij voorkeur te kiezen voor de lokale leverancier en daarom 

een doelstelling op te nemen in het inkoopbeleid van het college.  
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De heer Blauw: Dan hebben we nog de moties 18 en 19. Deze worden toegelicht door 

mevrouw Geluk.  

 

Mevrouw Geluk: Motie 18 gaat over het stukje onveilige weg, N50 tussen Ramspol en 

Ens, waar heel vaak ernstige, maar nog veel vaker minder ernstige en bijna-ongelukken 

gebeuren. In de startnotitie Ramspol-Ens staat bijvoorbeeld dat daar in de laatste vijf 

jaar 76 ongelukken hebben plaatsgevonden. Volgens de officiële cijfers is dit boven de 

norm. Het duurt nog heel lang voordat het stukje weg daar klaar is. Tot die tijd willen wij 

dat er een overleg komt met de wegeigenaar, door ons college, om te komen tot adequa-

te afspraken om dit stukje weg veiliger te maken. We willen zeker niet suggereren dat 

wij verkeersdeskundigen zijn; we willen ook niet op de stoel van het college gaan zitten. 

Niet meer, in ieder geval. We stellen daarom voor dat het college zelf met oplossingen en 

voorstellen komt. Aan dat voorstel moet worden toegevoegd, daar waar staat: "draagt 

het college op... voor het zomer reces 2008 met concrete voorstellen te komen." toevoe-

gen wat ONS heeft aangegeven:" een onderzoek te doen naar aansluiting op de nieuwe 

aan te leggen ontsluitingsweg tussen N50 en de Enserweg en de verkeersstroom van de 

Zwartemeerweg via de Enserweg/ontsluitingsweg op de N50 te laten komen ten behoeve 

van de verhoging van de veiligheid." 

Wij willen dat het college dit overneemt en hiermee aan de slag gaat, in het belang van 

de veiligheid van onze inwoners en mensen die onze polder binnenrijden. 

 

Motie 19. U heeft daarvan een oude versie in de bundel. U heeft een aangepaste versie 

uitgereikt gekregen vanmiddag. Dit is eigenlijk een volstrekt overbodige motie, maar we 

zitten hier niet voor ons plezier. We zitten hier om ons werk te doen. We hebben vorig 

jaar een motie ingediend – we dan heel letterlijk: CDA en VVD – die u met zijn allen, met 

uitzondering van de linkse fracties, hebt gesteund. Daarin hebben we toen uitgesproken 

dat het buitengebied niet in totaliteit 60km-gebied zou moeten worden, zoals het plan 

van het college was. Dit motie is toen aangenomen. Het college heeft gezegd de motie 

over te nemen. Het college zegt nu dat het de motie uitvoert, maar bij de uitvoering 

blijkt dat dit niet helemaal de manier is zoals wij ons dat hadden voorgesteld. Ook uit de 

beantwoording van het college op diverse vragen rondom de uitvoering van de motie en 

rondom de Noordermeerweg/Westermeerweg staat concreet, klip-en-klaar, dat we ge-

woon verder gaan met het inrichten van het buitengebied als 60km-gebied.  

Ons voorstel is nu om het college te houden aan de afspraak die is gemaakt. De motie 

van toen uit te voeren en ook te letten op de uitspraken, verwachtingen en voorkeur van 

de mensen die in dat gebied wonen. Het vreemde is dat nu alleen de fractie van de VVD 

onder de motie staat. Ik heb van alles geprobeerd om de motie samen met het CDA in te 

dienen. We hebben onze motie aangepast; dat kunt u zien tussen de oude en nieuwe 

versie. We hebben in overleg stukken van de CDA-motie tussengevoegd. De reactie van 

de CDA-fractie was: de overwegingen gaan te ver; we kunnen ons niet vinden in het be-

sluit. Wij dienen onze eigen motie in. Nu hebben we de komische situatie, dat we weer 

terug zijn bij af, het begin van deze raadsperiode. Toen waren er ook twee moties over 

hetzelfde onderwerp. Toen lukte het niet om er één van te maken. Het is nu weer niet 

gelukt. Wij laten de motie liggen zoals deze hier ligt.  

 

De heer Hermus: Mag ik iets vragen over motie 18? Krijgen wij daarvan een complete 

versie? Het is wel goed om over complete moties te spreken. 

 

De voorzitter: Dat kan. Voor het gemak: het is de motie 18 van de VVD, aangevuld met 

een deel van de motie 14, het laatste deel, van ONS.  

 

Motie 16, ingediend door VVD 

Begroting 2008 

 

"De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen op 8 november 2007; 

 

overwegende dat: 
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- de Begroting 2008 zonder onttrekking van € 658.000,00 uit de reserves niet sluitend 

is; 

- deze begroting aanzienlijke risico's inhoudt; 

- er wel een risico-inventarisatie is gemaakt, doch nog geen financiële risico analyse 

voor handen is; 

- de risico-inventarisatie aangeeft dat de potentiële risico's circa € 6 tot 8 miljoen kun-

nen bedragen; 

- € 5 miljoen wordt overgeheveld uit de reserves naar het reservebeleidsplan; 

- dat aan de genoemde € 5 miljoen vooralsnog geen bestemming is gegeven; 

- het huidige collegeprogramma en daarmee de begroting in de nieuw te vormen coali-

tie zich naar verwachting hoogstwaarschijnlijk zullen wijzigen; 

- de Begroting 2008 een toename inhoudt van 15,6 fte’s ter uitvoering van een colle-

geprogramma dat nog niet is vastgesteld; 

 

besluit: 

- het college op de dragen de begroting te herzien; 

- deze herziene begroting op basis van het nieuw vast te stellen collegeprogramma aan 

de raad te presenteren; 

- de geplande 15,6 fte's niet in te vullen tot dat het nieuwe collegeprogramma en daar-

aan gerelateerde begroting door de raad is vastgesteld; 

 

en gaat over tot orde van de dag." 

 

Motie 17, ingediend door VVD 

lokaal inkopen 

 

"De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen op 8 november 2007; 

 

overwegende dat: 

- het college voor de uitvoering van werken en voor de levering van producten en dien-

sten jaarlijks vele contracten afsluit met een groot aantal leveranciers; 

- het inkoop- en aanbestedingsbeleid voldoet aan wet- en regelgeving (open, objectief, 

integer en zorgvuldig); 

- bij lokale gelijkwaardige aanbiedingen in prijs en kwaliteit de voorkeur uit dient te 

gaan naar inkoop bij lokale leveranciers, ter versterking van de lokale economie; 

 

besluit: 

- het college op te dragen er naar te streven dat jaarlijks ten minste 50% van het tota-

le inkoopvolume lokaal in te kopen en deze doelstelling op te nemen in het inkoopbe-

leid van het college; 

 

en gaat over tot orde van de dag." 

 

Motie 18, ingediend door VVD en ONS (aangepast) 

veiligheid N50 

 

"De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen op 8 november 2007; 

 

overwegende dat: 

- op het gedeelte N50 tussen Ramspol en Ens regelmatig ernstige ongevallen en nog 

meer bijna-ongevallen plaatsvinden; 

- het nog tot minstens 2012 duurt voor de nieuwe N50/A50 gereed zal zijn; 

- gedurende die periode de kans groot is dat nog meer dodelijke ongelukken zullen 

plaatsvinden; 

 

draagt het college op: 
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- in overleg met de eigenaar van de N50 te komen tot adequate afspraken en maatre-

gelen om dit stukje Noordoostpolder veiliger te maken; 

- een onderzoek te doen naar aansluiting op de nieuwe aan te leggen ontsluitingsweg 

tussen de N50 en de Enserweg en de verkeersstroom van de Zwartemeerweg via de 

Enserweg/ontsluitingsweg op de N50 te laten komen ten behoeve van de verhoging 

van de veiligheid;  

- voor het zomerreces 2008 met concrete voorstellen te komen; 

 

en gaat over tot orde van de dag." 

 

Motie 19, ingediend door VVD 

inrichting buitengebied als 60km-gebieden 

 

"De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen op 8 november 2007; 

 

overwegende dat: 

- het college het voornemen heeft het deelgebied Noordermeerweg/Westermeerweg tot 

60km-gebied te maken; 

- het college naast de aangebrachte verkeersremmende maatregelen die en snelheids-

beperkend werken en het sluipverkeer tegen gaan, zowel de Noorder- als Wester-

meerweg en alle zijwegen van 60km-borden wenst te voorzien; 

- het college de VVD/CDA-motie van 9 november 2006 niet uitvoert conform de aard, 

de verwachtingen en de toezegging; 

- gebleken is dat er bij de bewoners van de Noordermeerweg en Westermeerweg en de 

zijwegen onvoldoende draagvlak was en voor de aanwijzing als 60km-gebied; 

- het college kennis heeft kunnen nemen van de argumenten en meningen van de in-

woners; 

 

besluit: 

- dat de door de raad aangenomen VVD/CDA motie (09-11-2006) van toepassing is op 

heel het buitengebied en dus ook op het deelgebied Noordermeerweg/Wester-

meerweg en dat de plaatsing van 60km-borden ook in dit gebied achterwege dient te 

blijven; 

 

en gaat over tot orde van de dag." 

 

De heer Wassink: Motie 10, kerstgeschenken. Ik denk dat ik die motie genoegzaam heb 

toegelicht. Het gaat om het schenken van een kerstgeschenk aan medewerkers en vrij-

willigers van de gemeente Noordoostpolder.  

Motie 11 gaat over stedelijk waterbeheer. Ik denk dat ik die aan onze fractiespecialist 

overlaat.  

 

De heer Voorberg: Dat schijn ik te zijn. Dus ik zal het proberen. We hebben kennis kun-

nen nemen van het besluit van het waterschap, een nieuwe kostentoedeling. Wij kunnen 

daarover niet veel zeggen. Het is beleid van het waterschap. Het betekent wel dat er dus 

veel meer geld door het gebouwde moet worden opgebracht. Dat zijn de inwoners die 

een huis hebben. Aan de andere kant is de vraag: wie gaat het stedelijk waterbeheer be-

talen? Tot op heden doet de gemeente wat; zij voert dit uit en betaalt het. Wij denken 

dat nu er zoveel extra geld komt, dat overigens is gebaseerd op een nieuw uitgangspunt 

voor de kostentoedeling – er valt niet direct een relatie te leggen met de uitvoering – 

wordt het hoog tijd dat het waterschap gaat bijdragen. Ik vind dat het waterschap alle 

kosten moet dragen van het stedelijk waterbeheer. Ongeacht wie het uitvoert. De ge-

meente voert het nu voor het grootste deel uit. Wij denken dat het juist is dat het goed 

en helder wordt uitgesproken en geregeld. De burgers zouden niet dubbel moeten beta-

len. Dat vinden wij een criterium. We dienen de motie in.  

Ik ga gelijk door met motie 20, die we wat later hebben ingediend, omdat wij daarover 

overleg hadden. Uiteindelijk is deze motie eruit tevoorschijn gekomen.  
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De overwegingen zijn duidelijk. Wij denken dat er meer actie moet komen, ook vanuit de 

provincie. Net zoals de gemeente Noordoostpolder wellicht ook meer had kunnen doen. 

Wij denken vooral dat de provincie Flevoland aan bod is om aan te blijven dringen op de 

aanleg van de Zuiderzeelijn. Dat blijft echt de eerste optie en daarmee zouden we paral-

lel lopen de noordelijke provincies willen noemen. Het is een actie die zeker nog moet 

worden ondernomen. Mocht dit onverhoopt niet tot het gewenste resultaat leiden – en er 

zijn geluiden die daarop wijzen – dan zouden wij denken dat direct inzet moet worden 

gepleegd op de gelden die in het vooruitzicht zijn gesteld. Wij denken dan vooral, als de 

Zuiderzeelijn niet komt, stop het dan wel in openbaar vervoer, richting het westen en het 

oosten. Je kunt dat op verschillende manieren doen. Hier staat: mogelijkheden. Wij den-

ken dat het een eerste noodzaak is. Dat is voor ons van belang, om de ontsluiting van 

onze gemeente in zowel richting westen als oosten sterk te verbeteren en daardoor ook 

onze positie van goed woongebied van mensen die in het westen werken te versterken.  

 

De heer Wassink: Dan rest nog motie 12. De heer Simonse zal deze motie toelichten.  

 

De heer Simonse: Motie 12 gaat over de tijdelijke opvang van mensen die mogelijk on-

der het generaal pardon vallen. Over welke mensen gaat het hier? Het is een complexe 

groep. Het is een groep waarvan we kunnen zeggen dat deze mensen doorgaans geen 

recht hebben op opvang. Zij zitten doorgaans bij particulieren. Ik hoef hier geen namen 

te noemen. Het is duidelijk waar ze zitten.  

Zij wachten op een mogelijk generaal pardon. De tijdspanne tussen nu en het mogelijk 

generaal pardon kan niet zo langdurig zijn, hoewel er tekenen zijn die erop wijzen dat er 

wat vertraging is opgetreden in de afhandeling. Het is opnieuw een zaak die aandacht 

vraagt. Eigenlijk is het een slepende kwestie van jaren her. Ik kan me herinneren dat  

PvdA/GroenLinks hiermee ook al eens bezig is geweest. Je zou zeggen: is het niet trek-

ken aan een dood paard? We leven momenteel echter onder een iets ander gesternte. 

Vandaar dat we de moed hebben genomen om het nog eens te proberen. Particulieren 

die deze mensen opnemen en afhankelijk zijn van vrijwillige giften, goederen van ande-

ren, maar ook noodgedwongen uit eigen zak betalen. Wij vinden daarin een stukje onge-

lijkheid. Er wordt ook een bedrag genoemd. Je zou zeggen: is het niet een bedrag dat 

wordt uitgesmeerd over jaren dat mensen al dergelijke mensen in huis hebben. Dat is 

niet het geval. Het gaat dus niet om terugwerkende kracht. Het is een bedrag dat vanaf 

heden zou kunnen ingaan.  

 

De heer Lammers: Mag ik een informatieve vraag over deze motie stellen? U schrijft bij 

punt e: "dat er sprake is van een beslissing op termijn over hun status." In de toelichting 

zegt u dat het mensen zijn die ten principale geen recht hebben op opvang. Bedoelt u 

daarmee dat het uitgeprocedeerde asielzoekers zijn, die in Tilburg of Ter Apel zouden 

moeten worden opgevangen? Mensen die in de terugkeerregeling zitten?  

 

De heer Simonse: De groep is dermate divers dat er geen uniformiteit in te brengen is. 

Ik heb net nog even met onze wethouder daarover gesproken. Hij zei ook: het is bijzon-

der complex, ik kan deze mensen niet precies zeggen wat ze wel en niet hebben. 

 

De heer Lammers: Het zijn dus mensen die nog niet zijn uitgeprocedeerd; mensen die 

nog in de procedure zitten.  

 

De heer Simonse: Ja, generaal pardon. 

 

De heer Kalk: Ik heb op dat punt ook nog informatieve vraag aan de heer Simonse. Zo-

als de heer Simonse weet voteert deze gemeente middels een potje noodopvang ook al-

tijd een aantal middelen. Ik heb uit de laatste besluitenlijst van het college gezien, dat 

daarvoor weer inzet is. Bedoelt u met dit initiatief nog iets naast dat initiatief dat vanuit 

het college wordt genomen? 
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De heer Simonse: Ik denk juist dat ik nu naar het verzoek ga. Wij verzoeken het college 

om na te gaan hoe het precies zit. 

 

De heer Kalk: Dat herinner ik mij ook, want u heeft in de commissie hiernaar gevraagd. 

U heeft toen de toezegging gehad dat het college daarop ging studeren. Ik begrijp dat u 

die informatie niet heeft gekregen. 

 

De heer Simonse: Ik heb die informatie nog niet gekregen. Dit is misschien een extra 

aanzetje.  

 

De heer Haagsma: Wij hebben ons tot nu toe beperkt met het vragen over moties. Het 

gaat nu wel ontstaan. 

 

De voorzitter: Precies. Ik zit ook een beetje op de wip. Als het gaat om toelichtende 

vragen om het te kunnen begrijpen is het goed, maar we komen nu op de inhoud. Ik wil 

het nu stoppen.  

 

Motie 10, ingediend door ChristenUnie en SGP 

kerstgeschenken 

 

"De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen op 8 november 2007; 

 

overwegende dat: 

a. in december 2002 voor de laatste maal een kerstgeschenk is uitgereikt aan de me-

dewerkers van de bestuursdienst; 

b. deze vriendelijke geste als blijk van waardering voor het werk van onze medewerkers 

nadien is wegbezuinigd; 

c. de raad en het college veel waardering hebben voor het vele werk dat in het afgelo-

pen jaar verzet is door de medewerkers en vrijwilligers; 

d. de dienstverlening van de medewerkers door de samenleving als goed wordt beoor-

deeld in het onderzoek van de Rekenkamer; 

 

verzoekt het college: 

1. eind 2007 een kerstgeschenk uit te reiken aan alle medewerkers en vrijwilligers van 

de gemeente Noordoostpolder; 

2. hiervoor een bedrag van € 30.000,00 te reserveren, te dekken uit de post Onvoor-

zien; 

3. in de toekomst het kerstgeschenk te handhaven; 

 

en gaat over tot orde van de dag." 

 

Motie 11, ingediend door ChristenUnie/SGP 

stedelijke waterbeheer 

 

"De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen op 8 november 2007; 

 

overwegende dat: 

a. de gemeente het beheer en onderhoud van de stedelijke watergangen en waterpartij-

en tot heden heeft uitgevoerd en bekostigd; 

b. het waterschap als beleidsvoornemen heeft om het beheer en onderhoud van deze 

wateren over te nemen van de gemeenten; 

c. het waterschap door zijn besluit d.d. 30 oktober 2007 op basis van een nieuwe kos-

tentoedeling de lasten voor het gebouwde gebied sterk verhoogt en wel met een be-

drag van ca. € 1,5 miljoen verdeeld over ca. 15.000 woningen in Noordoostpolder; 

d. de totale lastenheffing van het waterschap voor het gebouwde gebied in overeen-

stemming dient te zijn met de kosten die het geacht wordt te maken voor het stede-

lijk gebied; 
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e. het niet juist is als burgers en aan het waterschap en aan de gemeente via de ozb, 

dus dubbel betalen voor het beheer en onderhoud van de stedelijk watergangen; 

 

spreekt uit dat: 

1. het waterschap met ingang van 1 januari 2008 de kosten gaat dragen voor het stede-

lijke waterbeheer; 

2. de gemeente en het waterschap nader regelen op welke wijzen en door welke instan-

tie het stedelijk waterbeheer wordt uitgevoerd; 

 

en gaat over tot orde van de dag." 

 

Motie 12, ingediend door ChristenUnie/SGP 

tijdelijke opvang mensen die mogelijk onder het generaal pardon vallen 

 

"De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen op 8 november 2007; 

 

overwegende dat: 

a. er mensen in onze gemeente leven die nog geen status hebben en die mogelijk in 

aanmerking komen voor het generaal pardon en geen huisvesting en levensonder-

houd ontvangen van het COA; 

b. een aantal van deze mensen in afwachting zijn van de status; 

c. de huisvesting en primaire levensbehoeften van deze mensen worden verzorgd door 

particulieren; 

d. de gemeente als beleid heeft mensen die in procedure zijn en voor noodopvang in 

aanmerking komen via INLIA in Groningen huisvesting en levensonderhoud te bie-

den; 

e. er sprake is van een beslissing op termijn over hun status; 

f. het om maximaal tien mensen gaat; 

 

verzoekt het college: 

1. na te gaan welke mensenmogelijk onder het generaal pardon vallen en geen van 

overheidswege verzorgde huisvesting en levensonderhoud ontvangen; 

2. in afwijking van het vastgestelde beleid voor deze mensen een uitzondering te maken 

en voor de duur dat zij nog niet onder het generaal pardon vallen en ook geen ver-

goeding ontvangen voor huisvesting en levensonderhoud wel een tegemoetkoming te 

verlenen voor hun verblijf in Noordoostpolder; 

3. hiertoe een bedrag te voteren van € 16.500,00; 

 

en gaat over tot orde van de dag." 

 

Motie 20 ingediend door ChristenUnie/SGP 

Zuiderzeelijn 

 

"De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen op 8 november 2007; 

 

overwegende dat: 

- het definitieve besluit over de aanleg van de Zuiderzeelijn nog niet is genomen; 

- er door de noordelijk provincies actie is ondernomen om de aanleg van de Zuiderzee-

lijn te blijven bevorderen; 

- de provincie Flevoland hieraan niet heeft deelgenomen en de gemeente Almere af-

spraken met het rijk heeft gemaakt over de infrastructuur; 

- het erop lijkt dat de provincie Flevoland zich heeft geconformeerd aan het niet laten 

doorgaan van de Zuiderzeelijn maar ook geen actie onderneemt om het niet aanleg-

gen te compenseren zoals door het rijk is toegezegd; 

- de gemeente Noordoostpolder voor wat betreft deze ontwikkeling tussen de wal en 

het schip terecht dreigt te komen; 
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verzoekt het college: 

1. actie te ondernemen dat de provincie Flevoland bij het rijk blijft aandringen op de 

aanleg van de Zuiderzeelijn; 

2. mocht dit niet tot het gewenste resultaat leiden, ervoor zorg te dragen dat de provin-

cie Flevoland met het rijk afspraken maakt over compenserende maatregelen in geld 

of in snelle openbaarvervoervoorzieningen tussen Emmeloord en Lelystad en Emme-

loord en Zwolle; 

 

en gaat over tot orde van de dag." 

 

De heer Bakker: Wij willen één motie indienen. De motie gaat over de afvalstoffenhef-

fing. In het verleden is een verschil vastgesteld tussen een- en meerpersoonshuishou-

dens. Daarop is het tarief toen vastgesteld. Het was een bepaald bedrag. Dat bedrag was 

terug te rekenen naar een percentage. In die tijd was het percentage 15. Wij vonden dat 

toen een redelijk verschil. Wij vinden eigenlijk dat dit verschil weer terug moet komen, 

omdat we in de afgelopen jaren hebben gezien, door de stijging van de heffing, dat het 

verschil steeds kleiner werd en zelfs een keer onder de 10% zat. Nu zit het op 11%. Wij 

stellen voor om het in twee stappen terug te brengen naar 15%, terwijl we op de langere 

termijn hopen en verwachten dat via een meer gedifferentieerde tariefstelling eerlijker 

heffingen zullen plaatsvinden ten aanzien van het afval verwerken. Wij denken dat in dat 

traject nog heel wat winst, zowel financieel als milieutechnisch, te halen is.  

 

De heer Wassink: En dat doet u in het kader van solidariteit, denk ik.  

 

De heer Bakker: Het is een stukje eerlijkheid, omdat wij aannemen, verwachten, dat het 

grootste deel van de eenpersoonshuishoudens minder afval zal produceren dan een groot 

deel van de meerpersoonshuishoudens. Uiteraard kan individueel gedrag daarin verschil-

lend zijn. Als je op een gegeven moment een stukje eerlijkheid wilt betrachten, denk ik 

dat dit daartoe een heel kleine poging is.  

 

De heer Wassink: Het lijkt me juist een omgekeerde solidariteit. Daarom vraag ik het.  

 

Motie 6, ingediend door PvdA/GroenLinks 

afvalstoffenheffing 

 

"De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen op 8 november 2007; 

 

overwegende dat: 

- het verschil tussen een- en meerpersoonshuishoudens op dit moment 11% bedraagt; 

- het percentuele verschil in de heffing tussen een- en meerpersoonshuishoudens de 

afgelopen jaren steeds kleiner is geworden ten nadele van de eenpersoonshuishou-

dens; 

- eenpersoonshuishoudens in het algemeen minder afval produceren dan meerper-

soonshuishoudens; 

- een substantieel verschil tussen de tarieven gerechtvaardigd is; 

- een collegevoorstel voor de differentiatie dat meer aansluit bij het principe ‘de vervui-

ler betaalt’ binnen een termijn van twee jaar niet te verwachten is; 

 

besluit: 

onder handhaving van de voor de begroting geraamde opbrengst; 

- verschil tussen een- en meerpersoonshuishoudens vast te stellen op een percentage; 

- dit voor het jaar 2008 vast te stellen op 13%; 

- dit voor het jaar 2009 vast te stellen op 15%; 

 

en gaat over tot orde van de dag." 

 

De voorzitter: U laat het bij één motie? Het CDA. 
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De heer Torenbeek: De moties 7 en 8 worden door de heer Kalk ingediend en motie 9 

door de heer Hermus.  

 

De heer Kalk: Als je naar de logische volgorde kijkt dan is 7 het eerste aan de beurt. Met 

het risico dat we hier allemaal met een knorrende maag zitten, zal ik een en ander niet 

uitgebreid toelichten. 

Zoals u allen weet zijn er grote projecten. In de begroting worden die majeure projecten 

ook genoemd. Wij willen als fractie graag helderheid hebben over wat op dit moment 

majeure projecten zijn. Is dat de lijst in de begroting op pagina 131 of is het een andere 

lijst? 

We zijn een lerende organisatie als het gaat om projectmatig werken. Ik refereer nog 

even aan de uitkomsten van het onderzoek van de Rekenkamercommissie. Wij hebben 

als fractie het idee dat nu de grote projecten lopen in de wisselwerking tussen college en 

raad een verbeterslag kan worden gemaakt. Daarom hebben wij een aantal concrete ver-

zoeken, met name om het informatieverkeer dat tussen raad en college zou moeten 

plaatsvinden binnen projectmatig werken – projectmatig werken heeft een kop en een 

staart en een heldere tijdlijn – zo optimaal mogelijk te maken. Dus heldere procesafspra-

ken op dat punt met elkaar formuleren. Dit willen we graag nog iets toelichten in het de-

bat.  

De volgende motie, adviescommissie Sport. Het college heeft in eerste termijn al gezegd, 

dat de kwaliteit van het proces voorop staat. Wij sluiten ons als fractie met deze motie 

daarbij graag aan. Het betekent naar onze mening dat op het moment dat de sportsector 

op de schop wordt genomen, je moet ook proberen lopende het traject draagvlak te win-

nen. Daar waar wij nu waarnemen dat het traject langer gaat duren en daar wij ook 

waarnemen dat er op dit moment geen sportadviescommissie is, doen we dit initiatief.  

 

De heer Hermus: Wij komen met een motie over de zijwegen van de hoofdroute Wester- 

en Noordermeerweg, waarop het plan Duurzaam veilig van toepassing is. De discussie 

daarover is gevoerd. Wij vinden dat op de zijwegen van deze route, die niet als zodanig 

worden ingericht, het regime van 60 km niet van toepassing is. Voor ons zou dat schijn-

veiligheid geven.  

 

Mevrouw Geluk: Mag ik de CDA/fractie vragen of zij daarmee het standpunt in de eerder 

aangenomen motie, samen ingediend met de VVD, loslaat? 

 

De voorzitter: Die vraag hebt u zojuist ook al gesteld. We doen het zo meteen.  

 

De heer Wassink: Voor de aardigheid is het goed om duidelijk te hebben wat het wezen-

lijke verschil is tussen beide moties. Dat mag ook straks.  

 

Motie 7, ingediend door het CDA 

grip op grote projecten 

 

"De raad van de gemeente Noordoostpolder,in vergadering bijeen op 8 november 2007; 

 

overwegende dat: 

- voor de gemeente de grote projecten een middel zijn om ambitieuze (beleids)doelen 

te realiseren; 

- de ambities in de Begroting 2008 op het niveau van grote projecten, lezend de risico-

inventarisatie en risicoanalyse, erg hoog zijn; 

- dit projecten zijn waarbij allerlei partijen betrokken zijn, zoals andere overheden, pri-

vate partijen en maatschappelijke instellingen; 

- de gemeente daarbij vaak verschillende rollen heeft: die van initiator, financier en/of 

regisseur; 

- er op dit moment geen bindende afspraken zijn over het informatieverkeer tussen 

raad en college over de grote projecten en dat die niet regelmatig worden geëvalu-

eerd; 
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- het college en de raad – ieder vanuit de eigen verantwoordelijkheid – hun werk moe-

ten kunnen blijven doen zodat een 'overflow' aan informatie dient te worden voorko-

men; 

 

constaterende dat: 

- het college bij de begroting meldt eenmaal per jaar over grote projecten zoals sport-

boulevard, seniorenstad en Randmeer de voortgang te willen melden; 

- het nu de vraag is in hoeverre de gemeenteraad momenteel grip heeft op de grote 

projecten; 

- algemene procesafspraken moeten worden gemaakt over de besluitvorming, informa-

tievoorziening en controle van grote projecten, die worden afgestemd op de behoef-

ten van de raad; 

 

verzoekt het college: 

- een lijst te maken, aan de hand van nadere criteria, van wat het als grote projecten 

aanmerkt; 

- bij de grote projecten bij de start met een voorbereidingsnotitie te komen waarbij de 

raad keuzen kan maken en richting kan geven; 

- de raad een projectnotitie (format) aan te bieden met te gebruiken procesafspraken 

voor grote projecten, zowel nieuwe als bestaande, zodat er sprake is van een ge-

structureerde informatievoorziening; 

 

en gaat over tot orde van de dag." 

 

Motie 8, ingediend door het CDA 

adviescommissie sport 

 

"De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen op 8 november 2007; 

 

overwegende dat: 

- het college voortvarend bezig is de ambities op het gebied van de sport invulling te 

geven; 

- de ambities in de Begroting 2008 op het gebied van de sport erg hoog zijn; 

- het draagvlak voor verschillende voorstellen van belang is; 

 

Constaterende dat: 

- het momenteel ontbreekt aan een vast gesprekspartner vanuit de sport; 

 

verzoekt het college: 

- vooruitlopend op de Sportnota te komen met voorstellen tot het instellen van een ad-

viescommissie sport en daarbij te zorgen voor een evenwichtige en gezaghebbende 

samenstelling; 

 

en gaat over tot orde van de dag." 

 

Motie 9, ingediend door het CDA 

geen 60km-gebied op de zijwegen van de Wester-/Noordermeerweg 

 

"De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen op 8 november 2007; 

 

overwegende dat: 

- de zijwegen van de Wester-/Noordermeerweg niet als sluiproute worden gebruikt; 

- deze zijwegen niet als 60km-wegen zijn ingericht; 

- als ze niet als zodanig zijn ingericht, de politie niet gaat handhaven; 

- als de borden van 60km-gebied vlak voor de kruising staan, de attentiewaarde voor 

de kruising zelf groter is; 

- geen schijnveiligheid moet worden gecreëerd; 
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draagt het college op: 

- de zijwegen van deze route niet als 60km-wegen aan te merken en behalve bij de 

kruisingen dus ook niet als zondanig te beborden; 

 

en gaat over tot orde van de dag." 

 

De voorzitter: Ik kijk even. Het is tien voor half zeven. Ik wil echt om half zeven aan ta-

fel zitten. Ik wil nu niet inhoudelijk over de moties praten. 

Mag ik nog even een suggestie doen? Zorg dat uw knorrende magen niet meer knorren. 

Dat is voor het verloop van de vergadering verstandig. Voorts: probeert u ook te kijken: 

er is een aantal moties ingediend, dat voor een deel op elkaar lijkt. Het is niet aan mij 

om te zeggen hoe veel of hoe weinig. Misschien zijn er ‘bondjes’ te maken. Dat zal de 

lengte van de vergadering kunnen bekorten. Misschien is het verstandig dat collegeleden 

c.q. indieners van moties even met elkaar contact zoeken. Sommige moties zijn op on-

derdelen nog mooier te maken dan ze al zijn. Die kans moet u zich niet laten ontnemen.  

 

Mevrouw Geluk: Mag ik even vragen, misschien zijn er ook moties die het college heel 

graag wil overnemen. Wij hoeven er dan geen aandacht meer te besteden. Misschien al-

lemaal? 

 

De voorzitter: Ik denk dat het handig is nog even op de moties in te gaan, maar dan 

gaan we niet vragen: waarom wel en waarom niet. Dan zegt het college: dat vinden we 

verstandig, dat doen we wel en dat doen we niet. Het waarom komt dan zo meteen wel. 

 

De heer Haagsma: Op zich is dat een vreemde constructie. Als het college moties over-

neemt, waarover de raad nog niet heeft gestemd, kan dat volgens mij niet.  

 

De voorzitter: Het college kan een motie ontraden en er kan worden gezegd dat we de 

motie een versterking van het beleid is. Dat mag het college uitspreken. 

 

De heer Wassink: Maar de volgorde der dingen lijkt mij dat we eerst het debat gaan 

voeren en niet nu al zeggen dit wel en dat niet.  

 

De voorzitter: De vraag is dat het overleg kan worden bespoedigd als het u bekend is of 

u steun moet organiseren of dat uw motie valt in vruchtbare aarde en we hoeven er ver-

der niets aan te doen. Dat is de duidelijkheid die u nu krijgt. Van mij hoeft het niet, als u 

dat niet wilt. Ik ben overal voor in. Is het niet handig om even te voelen: ja, maar..... of 

ja graag. Als u het niet wilt dan doen we het niet.  

Iedereen wil het dus. Als ieder collegelid de moties die voor hem gelden kort van een ja 

of nee voorziet. 

 

De heer Torenbeek: Daar heb ik bezwaar tegen.  

 

De heer Wassink: Ik ook. Wat u net zei: als het in goede aarde valt, dan willen we het 

graag weten. Als we die moties benoemen, dan hebben we genoeg. 

 

De heer Torenbeek: Alleen ja en verder niet. Dan hoeven we er niet verder over te pra-

ten. 

 

De voorzitter: Nu haalt u er heel andere overwegingen bij.  

 

Mevrouw Faber: Dat is toch je reinste flauwekul. De wethouder kan wel over uw motie 

zeggen: ik raad u aan om die motie aan te nemen, terwijl de hele raad straks zegt: CDA, 

leuke motie; wethouder u bent een fijne vent, maar wij vinden het helemaal niks. 

 

De heer Torenbeek: Dan moeten we het niet doen. 
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Mevrouw Geluk: Ik trek mijn voorstel in.  

 

De voorzitter: Ik schors de vergadering. We zien elkaar om kwart voor acht weer terug. 

 

Schorsing 

 

De voorzitter: Ik heropen de vergadering. Ik zit even met een ordeprobleem. We heb-

ben ongeveer twintig moties op tafel liggen. Als ik per motie, met overwegingen, elkaar 

bevragen, stemmen, een kwartier neem per motie, dan zijn we enige uren verder. Dat 

lijkt mij niet wijs.  

We hebben even de koppen bij elkaar gestoken. Een aantal moties, niet te veel, wordt 

door het college ontraden. Ik denk dat het voor uw beslissing, uw discussie onderling, 

verstandig is om te weten waarom het college iets sterk ontraadt. Als u de motie hand-

haaft, dan is het uw zaak. Het kan wel de discussie bekorten. Ik zeg niet onaanvaard-

baar, want als u de motie dan toch aanneemt dan hebt u meteen geen college meer. Dat 

is ook niet handig. We doen dit met de bedoeling u te helpen bij een discussie.  

Als u zegt, voorzitter, als wij iets vinden dan doen we dat als raad, uiteraard, daarin zal 

ik u steunen, maar ik probeer wel te kijken of we de discussie wat kunnen bekorten.  

 

De heer Haagsma: Ik ga er geen ordedebat over houden, maar ik wil namens de Politie-

ke Unie gezegd hebben dat ik het niet de goede manier van werken en omgaan met mo-

ties vind. Het zijn moties ingediend door en namens de raad. Als u het college laat uit-

spreken waar het achterstaat en wil uitvoeren, zou ik dat positief vinden. Ik heb niet veel 

behoefte aan de andere ronde.  

 

De voorzitter: Dat kun je ook doen, maar er zitten ook nadelen aan. Welk nadeel zit er 

bijvoorbeeld aan? Een motie, die door een partij is ingediend en niet door een ander 

wordt gesteund en het college zegt: die motie is sympathiek. Dan wordt een dergelijke 

motie aangenomen. Je krijgt dan het democratische proces: als u er eerst met elkaar 

over zou praten dan zou een motie die weinig steun krijgt, maar door het college wordt 

overgenomen, dan frustreer je het democratisch proces. Dat probeer ik te voorkomen te 

zeggen: wat wordt ontraden, met daarbij de overweging. Als u dat niet wilt, dan doen we 

het niet. Ik wil niet het verwijt dat ik uw democratie zit te doorkruisen.  

 

De heer Wassink: Ik denk dat we het een noch het ander moeten doen en gewoon de 

moties in bespreking moeten nemen. 

 

De voorzitter: Zullen we dan wel proberen het kort te doen?  

 

De heer Wassink: Ik vind het wel aardig, maar ik ben daarmee de mond van de meer-

derheid van de raad begrijp ik. Dat vind ik wel interessant worden.  

 

De heer Haagsma: Dat is erg voorbarig, mijnheer Wassink.  

 

De voorzitter: U moet er een beetje aan wennen, mijnheer Wassink. Zo komen er alle-

maal nieuwe dingen in het leven.  

 

De heer Wassink: De warme sympathie wordt steeds breder. 

 

De voorzitter: Als u het wilt dan doen we het zo. Als u argumenten gaat herhalen, dan 

kap ik u af. We moeten per motie met tien minuten eruit zijn, tenzij er een paar overblij-

ven die meer tijd nodig hebben. 

Nemen we de volgorde van de nummering of niet? In elke andere volgorde zitten mani-

puleermomenten, als we niet oppassen krijgen we weer dit soort debatten. We werken 

het per motie af: ronde vragen stellen, antwoord college en dan stemmen.  

Er zijn moties die over hetzelfde onderwerp gaan. Ik stel voor dat we die met elkaar 

combineren. Bijvoorbeeld over de 60km-gebieden gaat de VVD verder dan het CDA.  
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Ik stel voor die samen te behandelen. De meest verstrekkende motie het eerste doen en 

dan de minder verstrekkende motie. Is dat ook akkoord? Ja. Het geldt wat mij betreft 

ook voor het transferiun, de moties 1 en 20. De discussie wordt gecombineerd; de 

stemming apart 

 

Motie 1, Politieke Unie, PvdA/GroenLinks, transferium 

Motie 20, ChristenUnie/SGP, Zuiderzeelijn 

 

De heer Haagsma: Een korte toelichting. Waarom hebben Politieke Unie en Christen-

Unie/SGP deze twee moties niet in elkaar geschoven? De motie 20 zoomt in op de Zui-

derzeelijn en zegt: als dat niet lukt, dan. De Politieke Unie zegt, samen met  

PvdA/GroenLinks, dat nu actie op het transferium en eventueel een station bij Lelystad-

Noord moet worden ondernomen.  

 

De heer Voorberg: Mag ik er voor de toelichting op wijzen dat wij er best mee kunnen 

leven dat je ongeacht de aanleg van de Zuiderzeelijn een transferium ondersteunt, maar 

dat je het in een breder kader zet, omdat de Zuiderzeelijn meer aspecten heeft. Het 

heeft wel met elkaar te maken. De een vult aan op de ander.  

 

Mevrouw Geluk: Een vraag aan Politieke Unie en PvdA/GroenLinks. Het zijn beide sym-

pathieke voorstellen. Bestaat nu niet de kans dat wij moeten investeren in Lelystad, om-

dat men zegt dat wij er belang bij hebben en moeten uitvoeren; van ons hoeft het niet 

omdat we een mooi station in Lelystad hebben liggen. Is dat een nadelig punt? Is het 

meegewogen?  

 

De voorzitter: Ik wil het rondje doen; de fracties die bevraagd worden kunnen dan ant-

woord geven. 

 

De heer Suelmann: Wordt met de motie van Politieke Unie en PvdA/GroenLinks niet een 

signaal afgegeven dat we al afstand doen van de Zuiderzeelijn? Naar mijn idee moeten 

we nog voor 100% insteken op de Zuiderzeelijn. Als die niet meer aan de orde is, komt 

pas het transferium. Ik denk dat de motie voorbarig en vroegtijdig is. 

Onze insteek is dat we 100% voor de Zuiderzeelijn gaan. We moeten nu even pas op de 

plaats maken.  

 

De voorzitter: Voor de helderheid, als u het al kunt, is het goed dat u een begin van een 

conclusie geeft.  

 

De heer Suelmann: Nog even de motie van de ChristenUnie/SGP. Deze is sympathiek: 

als het een niet lukt, zetten we het andere in. We zouden een toevoeging willen zien in 

punt 1: "verzoekt het college actie te ondernemen dat de provincie Flevoland bij het rijk 

blijft aandringen op de aanleg van de Zuiderzeelijn." Ik zou dit niet alleen van de provin-

cie willen vragen, maar ook van ons college. Dit moet binnen enkele dagen, niet langer 

dan een week, omdat de beslissing binnen korte tijd valt. Het is belangrijk dat wij daar 

onze inbreng hebben. Die is tot nu toe te gering. 

 

De heer Van de Belt: Net zoals de heer Seulmann zegt: druk op de ketel. Ik kan zonder 

meer meegaan met de motie van de Politieke Unie en PvdA/GroenLinks. Ook als de Zui-

derzeelijn er komt, het duurt nog lang. Daarom is het van belang dat er een transferium 

komt bij het begin van de spoorlijn.  

 

De heer Lammers: Een korte toelichting. Ik sluit me aan bij de CDA-gedachte, dat er 

een risico in zit dat het rijk zou kunnen denken: u bent misschien ook tevreden met een 

transferium. Je kunt beter eerst hoog spel spelen en inzetten op de Zuiderzeelijn om ver-

volgens het alternatief te pakken. Het laat onverlet en dat wil ik de Politieke Unie nage-

ven, dat wij het een positieve motie vinden. De motie van de ChristenUnie/SGP is ook 

goed. We zullen beide moties ondersteunen.  
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De heer Haagsma: Ik denk dat de verwarring over het transferium en het wel of niet 

doorgaan van de Zuiderzeespoorlijn voor ons niet aanwezig is. Als de Zuiderzeespoorlijn 

überhaupt op enig moment zal worden aangelegd, vergt het nog een lange tijd dat een 

transferium veel soelaas zal bieden voor de bereikbaarheid van de Noordoostpolder en 

ook van het oplossen van een verkeersknooppunt bij Almere. Ik denk dat je de moties 

los van elkaar kunt zien. Je kunt de bewoners van Noordoostpolder er een groot plezier 

mee doen. 

Als de VVD zegt: loop je niet het risico dat het rijk zegt: we willen het wel, maar trek de 

knip, wijs ik erop dat in deze motie wordt opgedragen de instanties aan te geven dat het 

moet gebeuren. Ik heb niet het idee dat het gebruikelijk is dat gemeenten op het grond-

gebied van een andere gemeente – en ook nog in een gebied waarvoor je niet verant-

woordelijk bent – gaan investeren. Dat straalt de motie niet uit en dat is ook niet onze 

bedoeling, mevrouw Geluk. 

Wij zullen instemmen met de motie van de ChristenUnie/SGP.  

 

De heer Voorberg: Wij hebben gezegd dat de beide moties kunnen. Je kunt zeggen dat 

je zo lang mogelijk op de aanleg van de Zuiderzeelijn moet blijven hameren. Als zodanig 

heeft die motie prioriteit. Als het niet gebeurt, moeten we in ieder geval gaan voor het 

emplacement en het transferium. Het ligt moeilijk omdat we een aantal dingen nog niet 

weten. Wij zijn er wel voor om bij het college erop aan te dringen zo spoedig mogelijk 

richting Flevoland en het rijk actie te ondernemen. Wij zijn voor beide moties.  

 

Mevrouw Van Mook: Ook voor ons sluiten de moties elkaar niet uit. De antwoorden zijn 

gegeven door de heer Haagsma. Ik sluit me daarbij volledig aan. Het blijft noodzakelijk 

om nadruk te blijven leggen op de Zuiderzeelijn.  

 

De voorzitter: Dan reageer ik als portefeuillehouder op de moties. Ik denk dat het goed 

is, welke vorm van voorziening je ook kunt krijgen, dat het de instemming en steun van 

het college verdient. Ik heb een beetje moeite met de overwegingen in de motie van de 

ChristenUnie/SGP. Ik zal ook zeggen waarom. Niemand verschilt van mening over de uit-

spraak, maar ik heb moeite met de overwegingen. Daarin wordt verwezen naar het over-

leg in de noordelijke provincies. De provincie Flevoland heeft daaraan niet deelgenomen. 

Almere heeft afspraken gemaakt, waarbij het erop lijkt dat Flevoland zich conformeert 

aan het niet doorgaan en dus ook geen actie onderneemt om hier compenserende maat-

regelen te krijgen. Dat beeld is onjuist. Waarom is het onjuist? De stuurgroep waarin de 

provincies zitten, de haltegemeenten, trekt nog steeds op en gaat voor de HST3-variant. 

Er is gisteren nogmaals een verzoek aan de minister gedaan om dit uit te zoeken. Er is 

ondersteuning van VNO-NCW gekomen. Dat is de variant die wij uitgezocht willen heb-

ben. Daarmee moet u aan de gang. Pas dan ontstaat er voor ons wat anders. In dat 

overleg werken we heel goed samen met elkaar. Het is dus niet zo dat er een verschil 

van mening is. Wat is in het noorden gebeurd? Het is in het kader van het ‘als...dan’ ver-

haal. Als het niet doorgaat, praat je over de transitiegelden en compensatiemaatregelen. 

Die bestaan uit twee componenten: een infracomponent en een economische component. 

Daarvan is gezegd dat Noordoostpolder-Urk meedoen met de drie noordelijke provincies 

en dat Flevoland als provincie, met de belangen van Almere, daaraan niet meedoet. De 

vraag is: betekent het dat Flevoland zijn handen aftrekt van Noordoostpolder en zegt jul-

lie regelen het zelf maar! Vanaf het begin, we zijn vanaf 2006 bezig geweest met de ge-

meenten over de transitiegelden, hoe gaan we dan het geld verdelen. Daarin draait 

Noordoostpolder 100% mee. De wethouder Economische Zaken draait daarin mee. On-

dergetekende als lid van de stuurgroep draait erin mee. We hebben er een aantal plan-

nen voor. Met de toezegging van het rijk dat de N50 wordt verbreed tussen Ens en 

Rampsol en dat de brug naar 13 meter gaat, zijn dit de infrastructurele voorzieningen die 

Noordoostpolder ontbeerde. Zij zijn meegenomen in het transitieverhaal. Vanwege de 

Zuiderzeelijn is dit al toegezegd door de minister. Voor de rest zijn er geen infrastructu-

rele maatregelen van nationaal niveau die hier kunnen worden uitgevoerd. Laat het de 

conclusie zijn dat we daarin niet verder meedoen. Het gaat dan over een verhouding 

tweederde infrastructuur/eenderde economische toestanden.  
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Voor de economische bedragen kunnen we meedoen. We hebben erin een proefexercitie 

voor gezorgd dat Noordoostpolder-Urk als een proefproject is bekeken, in 2006. Dus er is 

gekeken wat er dan allemaal scoort. We komen dan uit bij het Geomaticapark, een twee-

de haven in Urk. Een aantal van dat soort grote structuurverbeterende projecten. De 

Duits-Nederlandse windtunnel zit erin. Daarop zetten we verder in. 

Ik verzet mij een beetje – en zou het niet echt als ondersteuning zien – als de overwe-

gingen blijven zoals ze zijn. We doen elkaar dan geen recht. Met de acties die eronder 

staan zijn we het eens. Dat geldt ook voor het transferium. De realisering van de Zuider-

zeelijn duurt nog lang. Als je een opstapplek kunt krijgen die van ons uit goed bereikbaar 

is – of het nu met de auto is of met een snelle busverbinding, maakt niet uit – als je 

maar kunt instappen. Het is alleszins de moeite waard om het met veel kracht te beplei-

ten. Het college neemt dat gaarne over. 

 

De heer Voorberg: Misschien mag ik hierop reageren. De informatie die u nu geeft en 

die we op het laatste moment kregen naar aanleiding van het beantwoorden van vragen 

van de heer Suelmann zet het in een iets ander licht. Toen ik de motie maakte, had ik 

niet die informatie. Als de andere fracties die hebben ingestemd geen moeite hebben, 

dan wil ik die overweging wel laten vallen, zeker als u zegt zich eraan te storen, omdat 

het niet klopt. U heeft het toegelicht. Ik zou die angel voor u eruit willen halen. Dan ga ik 

ervan uit dat iedereen ermee akkoord is. Het besluit blijft uiteindelijk gelijk en het doel 

bereiken we.  

 

De heer Suelmann: Ik wil daarop reageren. Ik ben erin gedoken en heb via de radio ge-

volgd hoe het in het noorden is gegaan. Ik heb geschreven dat gisteren een overleg met 

het kabinet heeft plaatsgevonden. Op 30 oktober jl. zou een overleg plaatsvinden in 

Leeuwarden, waarbij alle partijen die belang hebben bij deze zaak, zouden worden ver-

wacht. Ik heb daarover vragen gesteld en u heeft daarop antwoord gegeven. Mijn vraag 

was dat er volgens mijn informatie geen afvaardiging van ons college aanwezig was; 

klopt dat? U zegt: het klopt.  

 

De voorzitter: Wij waren niet uitgenodigd.  

 

De heer Suelmann: Ik heb gesteld dat het een informele bijeenkomst was. Ik heb de 

uitnodigingsbrief bij me en daarin staat onderstreept: "Daarmee nodig ik u graag uit voor 

een informele bijeenkomst van de Provinciale Staten van de drie noordelijke provincies." 

Welke partijen zijn uitgenodigd? Ik weet niet of u de brief heeft ontvangen. In de uitno-

diging staat: "Naar verwachting zullen vertegenwoordigers van de gemeenten langs de 

lijn, werkgevers, kennisinstellingen, Kamers van Koophandel, Duitse bedrijven aanwezig 

zijn om uitdrukking te geven aan hun gevoelens. Ik stel mij voor het mogelijk te maken 

dat insprekers voorafgaande aan debatten tussen de Statenleden hun mening geven." De 

brief is verstuurd door het samenwerkingsverband Noord-Nederland.  

 

De voorzitter: Wat wilt u hiermee zeggen? 

 

De heer Suelmann: Ik heb het gevoel, maar ik kan het niet hardmaken op dit moment, 

dat het een gemiste kans is om daarbij niet aanwezig te zijn geweest. Dat is jammer.  

 

De voorzitter: Mag ik een opmerking maken? Laten we elkaar niet beoordelen op de 

aanwezigheid bij een vergadering van de Staten van de drie noordelijke provincies, 

waarvoor je niet bent uitgenodigd. Ik zeg tegen u dat wij in de stuurgroep zitten en daar-

in meedraaien. Dit is een andersoortig overleg dan het strategisch overleg dat in de 

stuurgroep plaatsvindt. Op dat moment was ik toevallig niet in Nederland. Ook al had ik 

erbij willen zijn, ik was er niet bij.  

Als u vindt dat ik onvoldoende inzet heb, dan moet u dat tegen mij zeggen. Ik probeer 

aan te geven dat de inzet goed is. We doen het samen met de provincie. Het is uitermate 

onverstandig om de provincie tegen de schenen te schoppen en te zeggen dat zij niets 

voor ons doet. Dan doet ze zeker niets voor ons. Laten we samen optrekken.  
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Dat is wat ik zeg. Als u zegt het functioneren van een portefeuillehouder aan de orde te 

stellen, dan vind ik het ook prima, maar dan is het wat anders. Vergroot een vergade-

ring, waarvoor een goede reden is om er niet bij te zijn en die ook niet voor ons was be-

stemd, een vergadering met een ander abstractieniveau, niet uit tot iets wat er op dit 

moment niet toe doet.  

 

Mevrouw Geluk: De informatie die nu via de CDA-fractie tot ons komt, is absoluut niet 

relevant voor de inhoud van de motie. Het voegt bij mij in ieder geval niets toe aan de 

inhoud. Mijn vraag is aan de ChristenUnie/SGP of zij de laatste twee gedachtestreepjes 

weghaalt of één. Dan kunnen we over de motie praten. Daarom gaat het en niet welke 

gevoelens er bij de CDA-fractie leven.  

 

De heer Voorberg: Ik heb zojuist al gezegd dat het gedachtestreepje, waarmee de voor-

zitter van deze vergadering moeite heeft, kan vervallen. De andere kunnen blijven staan. 

Ik spreek niet over een feitelijke zekerheid; de gemeente dreigt misschien tussen wal en 

schip terecht te komen. Dat willen wij voorkomen.  

 

De voorzitter: Voor de goede orde. De provincie Flevoland doet hard mee om voor de 

economische poot alles binnen te kunnen halen voor noordelijk Flevoland. We trekken 

daarin samen op. Er zit absoluut geen ruis in. Dus suggereer het niet. Ik moet dan aan 

de provincie uitleggen dat wij lelijk tegen haar doen, terwijl we haar steun hard nodig 

hebben.  

 

De heer Voorberg: Uit het nieuws is tot mij gekomen dat Almere heel wat binnen heeft 

gehaald, misschien ook wel uit de transitiegelden. Daarin misten we de rol van Flevoland.  

 

De voorzitter: In de transitiegelden is de provincie Flevoland geen partner, maar zij on-

dersteunt noordelijk Flevoland met haar kennis en kunde om Noordoostpolder-Urk samen 

sterk te maken om daar zaken te doen. Ze is er geen partner in, omdat ze het voor Al-

mere goed heeft geregeld. Ze onderbouwen onze steun in het geweld van de drie noor-

delijke provincies.  

 

De heer Voorberg: Dan is het mij duidelijk en kunnen de derde en vierde overweging 

vervallen. Als iedereen het daarover eens is, hebben we de onjuistheden eruit gehaald.  

 

De heer Suelmann: Kan ik de gelegenheid krijgen om met mijn fractie te overleggen? 

 

De voorzitter: Liever niet, maar als het moet dan moet het. De vergadering is ge-

schorst. 

 

Schorsing 

 

De voorzitter: Ik heropen de vergadering en geef het woord aan de heer Suelmann.  

 

De heer Suelmann: Wij blijven het jammer vinden dat we als gemeente niet bij het 

overleg aanwezig zijn geweest. In het belang van de voortgang van de Zuiderzeelijn wil-

len wij dat snel wordt gereageerd naar Den Haag. Daarom willen we er een tijdslimiet in 

gesteld hebben. We gaan akkoord met beide moties.  

 

De voorzitter: Beide moties zijn dan nu aan de orde.  

Motie 1: wenst iemand een voorbehoud of een stemverklaring? Stemt u daarmee in?  

 

De motie wordt met algemene stemmen aangenomen. 

 

Motie 20, met de aangepaste overwegingen 

De motie wordt met algemene stemmen aangenomen. 
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Motie 2, Politieke Unie, optimalisering papierinzameling 

 

De heer Haagsma: Mag ik vooraf een opmerking maken, omdat in overleg met het CDA 

een kleine wijziging is aangebracht, zodat het CDA de motie mee indient. 

De wijziging bestaat uit het schrappen van het gedeelte: "Tevens overwegende dat..." De 

twee punten zijn algemene opmerkingen over de papierinzameling op zich. Wij hebben er 

geen moeite mee om dat te schrappen.  

 

De voorzitter: De motie zonder "tevens overwegende dat" is aan de orde.  

 

Mevrouw Geluk: Waarom wordt niet gewacht totdat de proef waarmee we bezig zijn is 

afgewikkeld en we weten wat daarvan de uitslag en consequenties zijn? Heeft het niet 

een idee van een soort van recht dat mensen hebben, dat dicht tegen het legaliseren van 

een stuk subsidie aan een aantal instellingen aanligt, zodat ze straks niet meer zonder 

kunnen! Dat kan nooit de bedoeling zijn van het ophalen van het oud papier om op die 

manier de inkomsten van instellingen en organisaties te verhogen.  

 

De voorzitter: Deze overweging zou bij de VVD-fractie kunnen leiden tot een wel of niet 

steunen van de motie?  

 

Mevrouw Geluk: Ik wacht het antwoord af.  

 

De heer Bakker: Ik wil verheldering over wat u stelt in de laatste opmerking: "in overleg 

met de huidige inzamelaars streven naar optimalisering van de inzameling." Al eerder 

zegt u dat de inzamelstructuur, zoals die aanwezig is, in stand moet blijven. Het is een 

beetje in tegenspraak met elkaar. Er zijn veel organisaties die het zogenaamde brengsys-

teem hanteren. Juist dat is een systeem dat milieutechnisch niet zo effectief is. Ik wil 

daarover helderheid hebben. Bedoelt u bij het niet veranderen van de inzamelstructuur 

alleen die organisaties die huis aan huis ophalen? Of bedoelt u de hele inzamelstructuur, 

zoals die nu is?  

 

De heer Wassink: Het zou interessant zijn te weten waarom het CDA de twee punten 

eruit wil hebben, maar laten we het daarover nu maar niet hebben. Wij vinden het een 

uitstekende motie. De inzamelstructuur zoals die er is, moet worden gehandhaafd en ge-

optimaliseerd. Het is niet met elkaar in tegenspraak. Juist dit soort dingen is in dorpen en 

wijken heel belangrijk. Als je dorpen en wijken belangrijk vindt, zoals de VVD dat van-

daag steeds roept, denk ik: dit moet je vooral blijven doen.  

 

Mevrouw Geluk: De dorpen zijn niet afhankelijk van oud papier 

 

De heer Wassink: Nee, van de VVD. Dat is duidelijk. 

 

De heer Van de Belt: Men is in de dorpen heel actief. Het inzamelen is voor een heleboel 

dingen een ondersteuning van de dorpen. Ik sta achter deze motie. Zonder meer.  

 

De heer Pausma: Ik vind het een sympathieke motie en ik begrijp niet waarom wordt 

gesuggereerd dat er eerst proeven moeten worden gedaan. Het kan goed naast elkaar 

lopen.  

 

Mevrouw Geluk: Er lopen proeven.  

 

De heer Haagsma: Misschien dat daarover wat helderheid kan komen. De voorgestelde 

proeven zijn misschien medeveroorzaker van deze motie. Ik heb in de commissie gezegd 

dat de angst leeft, dat wanneer deze proef naast een bestaand systeem wordt ingevoerd, 

het bestaande systeem in leven moet worden gehouden door er een financiële vergoe-

ding tegenover te zetten. Hoe lang dat gaat duren, hoe hoog die is, is vrij onduidelijk.  
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Natuurlijk, mevrouw Geluk, hebben al die inzamelgroepen geen recht op inkomsten, 

maar door de saamhorigheid, het samen optrekken en het organiseren van de inzamel-

structuur is er wel een substantieel bestanddeel van de onkosten van verenigingen, scho-

len, vrijwilligersgroepen door het oude papier opgehaald. Als ik spreek over de Marknes-

ser variant dan is daar van 2004 tot 2006 door de samenwerking en de samenvoeging 

van de verschillende groepen een voordeel behaald van 78 naar 87 kg per persoon. In 

heel Nederland is het streefgetal 80. De totale opbrengst voor al die verenigingen ligt 

rond de € 12.000,00. Dat voordeel zul je nooit terugkrijgen als je via de gemeentelijke 

aanslagen de € 12.000,00 zou uitspreiden. Ik vind dat het een waardering is van het 

vrijwilligerswerk; van de inzet die wordt gepleegd. Het levert ons als gemeente een 

meerwaarde op, doordat je zoveel papier niet bij de HVC aanbiedt. 

De structuur – in de richting van de heer Bakker – die er is moet geoptimaliseerd wor-

den. Dat staat ook in de opdracht aan het college. Het kan betekenen dat je in samen-

spraak met de groepen die het op dit moment nog niet doen, zoekt naar een huis-aan-

huisinzameling. Dat zou voor de groepen die het op dit moment nog niet doen een over-

weging kunnen zijn dat je óf zorgt dat je huis aan huis gaat inzamelen met de verwachte 

meeropbrengst of dat je de keuze maakt dat je op een gegeven moment buitenspel komt 

te staan.  

 

Wethouder de heer Van der Est: Laat ik eens bij het begin beginnen. In september 2005 

heeft het college besloten de afvalinzameling te optimaliseren. De eerste stap daartoe is 

meer sturing geven aan het huis aan huis inzamelen van oud papier. De heer Haagsma 

heeft het over Marknesse, maar wij kijken wat breder en kijken naar de gehele Noord-

oostpolder. 

 

De heer Haagsma: Ik vind het niet goed dat de wethouder zegt: de heer Haagsma kijkt 

naar Marknesse. De heer Haagsma noemt de Marknesser variant. U zegt dat ik naar 

Marknesse kijk. U kijkt breder. Alsof ik dat niet zou doen. 

 

Wethouder de heer Van der Est: Ja, ik kijk naar het inzamelingsresultaat van de hele 

Noordoostpolder. Daar verzamelen we op jaarbasis 3350 ton oud papier. Dat ligt 500 ton 

onder het landelijk gemiddelde. Dus optimaal is het niet. Als wij het willen optimaliseren 

en we doen het op deze manier, dan blijkt uit een onderzoek naar pilots en inzamelon-

derzoek in den lande, dat per woning 40% inzameloptimalisering mogelijk is. Als ik de 

motie een beetje voorbarig noem, kom ik tegemoet aan mevrouw Geluk door te zeggen: 

in deze pilot wordt gezegd – en het was een initiatief van de heer Bakker – dat ze eind 

2008 de evaluatie wil zien. Ik wil graag weten of u verder gaat en hoe. Hoe u verdergaat 

met bijvoorbeeld de Marknesser variant en hoe u verdergaat met faseren. Hoe de scho-

len en andere inzamelpunten erbij worden betrokken. Ik geef mevrouw Geluk hierin ge-

lijk als zij zegt: laten we eerst de pilot in drie wijken – Waterland is er ook bij gekomen 

op initiatief van de inzamelaars zelf in De Erven – doen en laten we eind 2008 met elkaar 

bekijken hoe we ermee verder gaan. De structuur die we nu hebben is dus niet optimaal. 

Dat moeten we ook constateren dat we 500 ton minder papier inzamelen dan landelijk 

het resultaat is. 

Ik vind de motie heel sympathiek en begrijp die ook. Ik heb jaren bij een papiercontainer 

gestaan en weet precies wat de heer Haagsma bedoelt, maar ik vind de motie wat voor-

barig. 

 

De heer Van de Belt: Kan de wethouder een verschil maken tussen Emmeloord en de 

dorpen? De ophaalfrequentie in Emmeloord en de dorpen is verschillend. U zegt dat in 

bepaalde delen van Emmeloord het papier niet wordt opgehaald.  

 

Wethouder de heer Van der Est: Marknesse is er een uitstekend voorbeeld van een 

plaats waar het wel goed gaat. Er zijn meer voorbeelden.  

 

De heer Van de Belt: Ik zeg net als de heer Haagsma: Marknesse niet alleen, maar in 

heel veel dorpen.  
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Wethouder de heer Van der Est: Het gaat toch over de gemeente Noordoostpolder en 

niet of we Emmeloord en de dorpen met elkaar moeten gaan vergelijken? Het gaat om 

de structuur die nu bestaat, inclusief de Marknesser variant, dat we niet optimaal papier 

inzamelen.  

 

De heer Van de Belt: Ik wil ermee zeggen dat het heel belangrijk is te achterhalen waar 

de knelpunten zitten. 

 

De voorzitter: Dat is nu niet aan de orde. De vraag is of de motie steun heeft van de 

raad of niet. Namens het college zegt de heer Van der Est de motie voorbarig te vinden. 

Hij wil liever de proef afwachten. Ik vraag aan de raad, gehoord hebbende wat de wet-

houder zegt, of dit een wijziging in het standpunt betekent. Zo nee, dan probeer ik te 

kijken of de motie een meerderheid heeft. Het lijkt er sterk op. Ik kijk nog of de indiener 

een reactie wil geven. 

 

De heer Haagsma: De heer Van der Est zegt dat de motie voorbarig is. Ik denk dat je 

met deze motie waardering uitspreekt naar de structuur die er is en dat je daarvan zegt: 

het kan niet tot in lengte van jaren zoetsappig blijven voortkabbelen. Je moet wel stre-

ven naar optimalisering. Er zijn manieren voor om dat met zijn allen te doen. Als je de 

motie ondersteunt, spreek je dat uit.  

 

Wethouder de heer Van der Est: Ik wil daarbij nog aantekenen dat het ook goedkoper 

is. Het is niet alleen efficiënter, maar ook goedkoper.  

 

De heer Bakker: Ik zit te twijfelen welke kwalificatie ik deze motie moet geven. Aan de 

ene kant zegt het college: de motie is te vroeg. Anderzijds denk ik dat het college al doet 

wat hier staat, namelijk het college is bezig met de optimalisering van de papierinzame-

ling. Voorlopig is het college, buiten de pilots die net zijn genoemd, niet van plan om de 

structuur aan te passen. De proeven, zoals vermeld in de motie, worden dus overgeno-

men. Het overleg met de inzamelaars is al een aantal jaren aan de gang. Het college 

heeft zich niet voorgenomen om dit het komende jaar structureel anders aan te pakken. 

Het wil eerst de proef doen. In die zin denk ik dat de motie overbodig is. Het enige ar-

gument dat de heer Haagsma op tafel legt, is ondersteuning van de papierinzameling; 

dan denk ik: materieel levert het niets op. Het is een schouderklopje. Op zich is er niets 

op tegen om mensen schouderklopjes te geven. Ik denk dat het in die zin een overbodige 

motie is, maar ook niet een motie om af te wijzen. In die zin kunnen wij ons vinden in 

deze motie en gaat het beleid verder zoals het al was.  

 

De heer Hermus: Het college heeft de insteek de optimalisering uit te voeren. In de 

nieuwe wijken wordt met een containersysteem de structuur opgezet. Optimalisering 

houdt in het andere gebied in dat je ervoor zorgt dat er mee kilo’s binnenkomen. Dat er 

een betere hoeveelheid binnenkomt. Dat is het optimaliseren in het bestaande gebied.  

 

De voorzitter: Ik breng de motie in stemming. 

 

De motie wordt ondersteund door de Politieke Unie, CDA, ChristenUnie/SGP, fractie Van 

de Belt, ONS en PvdA. De motie wordt niet gesteund door de VVD. De motie is aangeno-

men. 

 

Motie 3, Politieke Unie, subsidie aan de voedselbank 

 

De heer Haagsma: In samenspraak met mensen in deze zaal wil ik een paar kleine wij-

zigingen aanbrengen. 

Bij de tweede overweging schrappen:  

"van € 1500,00 per jaar, maar dat de stichting hieraan niet voldoende heeft om de 

maandelijkse vaste kosten te kunnen betalen;"  

Bij het verzoek aan het college, eerste punt, wijzigen in: 
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"de financiële bijdrage aan de Voedselbank in overleg te bepalen, zodat men redelijker-

wijze hulp kan blijven bieden aan de doelgroep totdat het beleid is geformuleerd."  

Uiteindelijk gaat het erom dat we als gemeente beter grip krijgen op de redenen van het 

niet-gebruik van ons minimabeleid.  

 

De heer Pausma: Niks mis. Een goede motie. We zijn het daarmee eens. We hebben al 

eerder gezegd dat de Voedselbank een schijnbaar noodzakelijk kwaad is. Zo lang deze 

stand moet houden, moet je er goed mee omgaan. Dit vind ik een goede manier om er-

mee om te gaan.  

 

De heer Wassink: Wij zien de Voedselbank niet als een noodzakelijk kwaad. Hij zou er 

niet moeten zijn. Er is nu door het college € 1.500,00 gegeven. Dat zou voldoende moe-

ten zijn om bij deze groep mensen binnen te komen of ze bij jou binnen te krijgen om 

eens aan tafel te gaan. Voorlopig moet dit bedrag voldoende zijn. Als mensen niet in ge-

sprek willen met het college of niet in de openbaarheid willen komen, dat zij dan zo. Zij 

kiezen daarvoor. Het college moet proberen met hen in gesprek komen. Dat staat in de 

twee bullet: zo snel mogelijk proberen met hen in gesprek te gaan. Als er andere rede-

nen zijn waarom men bij de Voedselbank aanklopt, dan wat het minimabeleid in zich 

heeft, daar kiezen zij dan voor. De Voedselbank zou niet nodig moeten zijn. We moeten 

dit ook niet in stand houden door er opnieuw geld bij te doen.  

 

De heer Van de Belt: Het zou inderdaad niet nodig moeten zijn, maar het schijnt wel 

nodig te zijn. Ik heb sympathie voor deze motie. 

 

De heer Wassink: Ik wil nog iets toevoegen. De strekking van het laatste verzoek in de 

motie vinden we wel goed, maar we zullen niet voor het eerste verzoek stemmen. Als de 

Politieke Unie het eerste verzoek wil schrappen, dan steunen wij dat. Mocht de Politieke 

Unie dat niet doen, dan kunnen we overwegen er een motie naast te leggen die het col-

lege wel opdraagt zo snel mogelijk met de Voedselbank in gesprek te gaan. Dat is wel 

het doel dat wij hebben. 

 

De heer Haagsma: U heeft net in uw bijdrage ingezoomd op de € 1.500,00 plus, plus. 

De bedragen zijn op dit moment volledig uit de motie geschrapt.  

 

De heer Wassink: Dat begrijp ik. Om welk bedrag het gaat, je moet het niet op deze 

manier in stand blijven houden, maar zo snel mogelijk weg zien te krijgen.  

 

De heer Haagsma: Daarover zijn we het eens.  

 

De heer Hermus: Dat was ik ook van mening toen ik zei dat het een schijnbaar noodza-

kelijk kwaad is. Wel tijdelijk.  

 

De heer Wassink: Ik wil ermee zeggen dat we wel bereid zijn om de motie te amende-

ren of er een nieuwe motie naast te leggen: de eerste bullet niet, de tweede wel. 

 

De voorzitter: Als u dat niet doet, is de andere motie er niet.  

 

De heer Nijdam: Deze motie is ons uit het hart gegrepen. Inhoudelijk zit de motie goed 

in elkaar. Als de twee bullet weg moet – dat de gemeente een bijdrage geeft van 

€ 1.500,00 per jaar – kunnen we daarmee leven.  

Aan het eerste punt van het verzoek zou ik willen toevoegen dat voor een halfjaar finan-

ciën voor deze Voedselbank aanwezig zijn. Of je streept het ene weg of het andere. Wat 

willen wij hier? Wel of geen financiële bijdrage? Ik heb het dan over € 1.500,00. Daar-

mee kan men ongeveer een halfjaar vooruit. We leggen het college inhoudelijk met deze 

motie een inspanningsverplichting op, met als resultaat dat de Voedselbank zo snel mo-

gelijk wordt opgeheven. Als we het zo aanpakken en iedereen is het daarmee eens, dan 

hoeven we er niet meer over te spreken.  



2007  N. 393 

De heer Haagsma: Dit is een misverstand. Als de € 1.500,00 uit de motie wordt ge-

schrapt wil het niet zeggen dat het college zijn toezegging niet meer gestand doet. De 

€ 1.500,00 bijdrage die de heer Van Meijel namens het college heeft toegezegd, gaat nog 

steeds door, maar hij gaat uit de motie. 

 

Mevrouw Schrijver: Volgens mij is het ook een andere toezegging. Hierin staat dat het 

bedrag per jaar wordt toegekend. Dat willen we niet.  

 

De heer Nijdam: Als het college van mening is dat € 1.500,00 – of het nu een halfjaar is 

of vijf maanden – voldoende is om de Voedselbank op te heffen, dan is het mij een lief 

ding waard. Het gaat erom: wij willen geen Voedselbank in Noordoostpolder. Ik denk dat 

de wethouder het ook niet wil. We leggen een beetje druk op het college: zorg ervoor dat 

met een halfjaar de Voedselbank niet meer nodig is.  

 

Mevrouw Droog: Ook de CDA-fractie vindt het jammer dat er een Voedselbank is. Er is 

een Voedselbank op dit moment. We zijn blij dat de gemeente een bijdrage heeft gele-

verd aan de Voedselbank om een tijdje te overbruggen, wel met het doel met mensen in 

contact te treden. Dat is een manier om de Voedselbank hieruit de wereld te helpen. Ik 

ben benieuwd welke actie het college hierin onderneemt.  

 

De heer Blauw: Een sympathieke motie, maar wij zijn ook van mening dat het hele pak-

ket in het minimabeleid zou moeten zitten. Dat zit er ook wel in. De Voedselbank zou er 

niet moeten zijn. Wel sympathiek. Wij vinden de eerste bullet: de financiële bijdrage ver-

hogen... 

 

De voorzitter: De tekst is gewijzigd: "de financiële bijdrage aan de Voedselbank in over-

leg te bepalen, zodat men redelijkerwijze hulp kan blijven bieden aan de doelgroep totdat 

het beleid is geformuleerd."  

 

De heer Blauw: Dan ben ik even achter. Ik keek nog naar de oude tekst. Wilt u de nieu-

we tekst herhalen? 

 

De voorzitter: Verzoekt het college de financiële bijdrage aan de Voedselbank in overleg 

te bepalen, zodat men redelijkerwijze hulp kan blijven bieden aan de doelgroep totdat 

het beleid is geformuleerd.  

 

De heer Blauw: Dan kunnen wij daarmee wel leven, met de aantekening dat de Voed-

selbank zo snel mogelijk moet worden opgeheven.  

 

Wethouder de heer Van Meijel: De heer Nijdam sprak al namens mij. Ik wil hem aanvul-

len. Op zich zou ik de motie wat breder willen zien. Ik ben blij met de aanpassingen die 

de Politieke Unie heeft doorgevoerd. Het college gaat binnenkort aan de gang met het 

evalueren van het huidige minimabeleid. We hebben vooral behoefte aan inzicht in het 

nieuw gebruik. Daar zal het nieuwe of te veranderen formulierenbeleid op toegespitst 

moeten zijn. De Voedselbank is er. Het is een overweging van het college om nu te zeg-

gen: op dit moment helemaal niets. Wij willen zo snel mogelijk beleid formuleren. Als wij 

in het totale beleid een goede plaats kunnen vinden voor de Voedselbank, dan bepalen 

wij ook wat het betekent om meer een structurele bijdrage te verstrekken. Om die tijd te 

overbruggen is een bijdrage toegezegd. De oorspronkelijke gedachte van de Voedselbank 

is: voedsel dat vernietigd zou moeten worden te gebruiken voor mensen die het moeilijk 

hebben. Dat is altijd een sympathieke gedachte, maar geef het college de ruimte om 

nieuw beleid te formuleren. Dat moet de eerste helft van het komende jaar lukken. We 

zijn dan bij het halfjaar dat de heer Nijdam ook noemt. Als dat de uitleg mag zijn, dan 

kan het college prima leven met deze motie.  

 

De voorzitter: Ik kijk nog even naar de ChristenUnie/SGP. 
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De heer Wassink: Ik had bij de eerste bullet alleen de eerste helft meegeschreven en 

niet het deel "totdat beleid is geformuleerd". Het is een aardige aanvulling om de motie 

te steunen.  

 

De voorzitter: Ik constateer dat de motie met algemene stemmen is aangenomen. 

 

Motie 4, ingediend door Politieke Unie, kleine kernen 

 

De heer Pausma: Wij vinden dit een goede motie en zijn ervoor. Het is natuurlijk wel 

weer extra werk voor het college, maar het moet er maar bij. 

 

De heer Wassink: Wij zijn voor de motie.  

 

De heer Van de Belt: Ik wil weten wat het inhoudt: "te onderzoeken welke mogelijkhe-

den er zijn om te komen tot ‘mobiele dienstverlening’ op bijvoorbeeld gemeentelijk en/of 

sociaal en/of maatschappelijk terrein." Wat wordt daarmee bedoeld?  

 

De voorzitter: Het is misschien goed dat de heer Haagsma dit even vertelt. Als de vraag 

vaker komt, dan wordt het lastig.  

 

De heer Haagsma: Het blijkt dat op allerlei takken van economische sport op dit mo-

ment mobiele services worden aangeboden. Ik kan het bijna niet laten om te zeggen: in 

de vorm van de oude SRV-karren gaan ook banken en andere bedrijven de dorpen in. Je 

zou kunnen denken dat de gemeente met andere sociale en/of maatschappelijke partners 

zegt: ook wij bieden onze diensten via een mobiele locatie aan in de dorpen, de kernen.  

"De raadsbus", zegt mevrouw Geluk. Laten we er een prijsvraag voor uitschrijven.  

 

De heer Van de Belt: Het is mij duidelijk wat wordt bedoeld. Ik ben het met de motie 

eens. 

 

De heer Boundati: Het is een belangrijk onderwerp dat hier wordt aangesneden. Wij 

vragen ons af of dit al niet gebeurt in het kader van het IGW.  

 

Mevrouw Droog: Op zich klinkt het allemaal heel vriendelijk en aardig. De CDA-fractie 

heeft het gevoel dat dit binnen de WMO wordt uitgewerkt.  

De mobiele dienstverlening hebben we in de commissie al eens aangereikt, samen met 

de VVD-fractie, om daarin bijvoorbeeld de bibliobus een rol te laten spelen. Ik heb het 

gevoel dat het een beetje overbodig. De CDA-fractie heeft het idee dat hieraan al vol-

doende wordt gewerkt. Wij horen daarover uiteraard meer van de taakwethouder. 

 

De heer Haagsma: U gaat wat dit betreft als CDA in Noordoostpolder verder dan het 

CDA landelijk. Ik heb net een krantenknipsel gepakt, waarin met name het CDA landelijk 

zegt dat het platteland veel leefbaarder moet worden. Het CDA is juist de trekker van de-

ze kar.  

 

Mevrouw Droog: Daarmee zijn wij het eens. Als het al wordt ontwikkeld door het college 

en al is ingezet, dan moeten we alleen maar blij zijn dat landelijk daarvoor ondersteuning 

komt. 

 

Mevrouw Binksma: Inderdaad, dit is een aandachtspunt. Ik voel wel mee met wat me-

vrouw Droog naar voren brengt dat het eigenlijk overbodig zou moeten zijn, omdat het in 

het kader van het IGW-beleid al aan de orde is. Je kunt de motie ook zo lezen dat het 

misschien een extra duwtje in de goede richting is. Het interessante vind ik: wat is het 

vervolg van dit traject? Je kunt natuurlijk met dorpsbesturen allerlei wensen hebben en 

alles onderzoeken, maar wat komt er achteraan? Je kunt met de mensen natuurlijk niet 

van alles bespreken, terwijl er geen concrete voorstellen uit voortkomen. Dat is eigenlijk 

interessanter. Op zich is het een sympathieke motie.  
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Ook in onze bijdrage hebben we aangegeven dat de bibliobus als een soort servicedienst 

zou kunnen dienen, omdat deze al in alle dorpen komt.  

 

Wethouder de heer Zeilstra: Voorzitter, ik heb in mijn toelichting op de beschouwingen 

al aangegeven dat ik dit een sympathieke motie vind. De inhoud is duidelijk. Er zit wel 

een essentieel punt in. Ik plaats de overwegingen over de kleine kernen in het kader van 

het project IGW. Waarom? Omdat het gaat om nu juist van de dorpen dan wel wijken te 

horen wat zij van belang vinden. Wat is hun zorg? Het betekent dat daar waar een aantal 

dorpen dit een grote zorg vindt en acties moeten worden ondernomen, we dat zullen te-

rugvinden in de plannen die uiteindelijk worden opgesteld en met de verschillende part-

ners worden vastgesteld. Dat is de benadering, zoals ik deze motie lees en belangrijk 

vind. Om het apart in een motie vast te leggen, het mag. Er is dan echter wel een punt, 

omdat u het college opdraagt te komen met een plan van aanpak. Het gaat mij in dit ka-

der niet zo zeer om het plan van aanpak. Het plan van aanpak is het plan, dat je met de 

dorpen en wijken overeenkomt en de elementen die daar in staan. Ik denk dat we hele-

maal geen verschil van mening daarover hebben. 

Nog even aansluiten bij mevrouw Binksma, het is ook een duwtje in de rug. Zo lees ik 

het en daarom vind ik het sympathiek, maar als u de motie aanneemt dan is het plan 

voor aanpak voor mij even het probleem.  

 

De heer Haagsma: Ik denk dat de manier waarop de heer Zeilstra aangeeft dat het plan 

van aanpak wordt ingekaderd door gezamenlijk overleg en dat aan ons laat weten hoe 

het probleem wordt aangepakt. Dat bedoelen we ermee. Dat er geen twintig A4’tjes uit 

de printer rollen waar dat opstaat, maar dat het is ingebed in IGW. Dat is het doel van 

het geheel. 

 

De voorzitter: Ik kijk naar het CDA, dat de koppeling met de WMO heeft gelegd.  

 

Mevrouw Droog: Ik denk dat er ook een link ligt tussen de WMO en het IGW. Ik vraag 

me alleen af of het naar aanleiding van de opmerking van de wethouder verstandig is de 

laatste bullet eruit te halen. 

 

De heer Haagsma: Ik heb juist de indruk dat we met zijn allen zeggen – en de wethou-

der zegt het ook – dat de motie een extra duwtje in de rug is om ervoor te zorgen dat je 

halverwege 2008 hebt ingekaderd waarmee we met zijn allen bezig gaan. Die extra stok 

achter de deur van mevrouw Binksma zit daarin, in andere woorden verpakt.  

 

Mevrouw Droog: Dat begrijp ik, maar ik denk dat je de dorpen hier ook met een op-

dracht opzadelt, dat zij voor die tijd een plan moeten hebben met waaraan zij behoefte 

hebben. Je zet het nu erg strak in het pak.  

 

De heer Haagsma: Ik heb niet het idee dat de Politieke Unie door u zo wordt gekend dat 

wij zeggen: de dorpen zijn nog niet zover, het programma is er nog niet, nu gaan we 

eens geweldig te keer tegen de wethouder. Het gaat erom dat we een voortgang zien en 

dat het wordt opgepakt. Dat is heel erg hard nodig.  

 

De heer Boundati: Zoals ik al zei: wij vinden de motie overbodig. De wethouder heeft 

goed uitgelegd dat het in het kader van het IGW al wordt opgepakt. Wij kunnen wel in-

stemmen met de motie, met uitzondering van de laatste bullet. Ook al omdat het in het 

plan van aanpak zit. 

 

De voorzitter: Het verlossende woord van de wethouder misschien. Daarna kijk ik nog 

naar de heer Haagsma. 

 

Wethouder de heer Zeilstra: Als het gaat om "draagt het college op" dan zijn de eerste 

drie bullets duidelijk. Over de laatste kan wat misverstand ontstaan. De eerste drie bul-

lets akkoord. Ik wil verwarring voorkomen.  
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Mij gaat het om de plannen die in dit kader worden opgesteld met de dorpen. Daarin 

moet ik het terugvinden. Dat is iets anders dan dat wij van onze kant een plan van aan-

pak gaan opstellen. Ik heb begrepen dat we het daarover eens zijn. 

Een punt naar de WMO. Het is terecht dat de WMO wordt genoemd. Als het om informa-

tie en advies, de loketfunctie gaat, komt de vraag aan de orde in welke mate dit centraal 

of op een andere manier moet worden geregeld. Dat is een discussie die we met elkaar 

gaan voeren. 

 

De heer Haagsma: Misschien is het goed de laatste bullet anders te formuleren. Er komt 

dan te staan: "de raad medio 2008 over de voortgang te informeren."  

Mijn gevoel blijft hetzelfde.  

 

De voorzitter: Het plan van aanpak gaat eruit; de informatie blijft.  

Ik begrijp met deze toevoeging dat de motie raadsbreed wordt gesteund. Aldus wordt 

besloten. 

 

Motie 5, ingediend door Politieke Unie,’ all weather’-veldjes 

 

Mevrouw Binksma: Vorig jaar hebben we hierover vorig jaar ook al gesproken. Het is 

inderdaad vreemd dat er verder niets mee is gebeurd. Hier staat dat een protocol wordt 

ontwikkeld. Dat lijkt me prima. Misschien kan het college dit creatief oppakken. Als bij 

sportvoorzieningen iets gebeurt, om dan een ‘all weather’-veldje mee te nemen. Je moet 

het ook een beetje praktisch zien, in combinatie. Ik weet niet of je daarvoor speciaal geld 

moet reserveren, maar je kunt het opnemen in het totaal.  

 

De heer Kalk: Prachtig dat de jeugd in alle jaargetijden buiten kan spelen. Daarmee 

hebben we geen enkel probleem. Een veldje voor alle jaargetijden, breed gespreid, heeft 

onze sympathie. Wij hebben die sympathie eerder uitgesproken en toen van het college 

begrepen dat het in het kader van integraal gebiedsgericht werken de aandacht zou krij-

gen. Ik zou ook graag van het college willen horen hoe het er op dit moment mee staat 

en dat wegen wij vervolgens af. De systematiek in dit huis vereist dat als het gaat om de 

financiële onderbouwing, we altijd kijken naar het definitieve rekeningoverschot. Je kunt 

niet na drie kwartalen zeggen wat de stand van zaken is.  

 

De heer Boundati: Ook wij vinden het een sympathiek idee. Vorig najaar heeft de wet-

houder toegezegd dat het wordt meegenomen in het kader van het sportbeleid. De IGW 

biedt mogelijk ook uitkomst hiervoor. Er zijn misschien ook andere financieringsmoge-

lijkheden dan alleen via de gemeente.  

 

De voorzitter: U staat positief tegenover de motie? 

 

De heer Boundati: Vorig jaar kwam deze motie ook aan de orde en wij waren tegen. Wij 

zijn nu nog tegen.  

 

De heer Van de Belt: Het is een sympathieke motie. Ik maak er verder geen woorden 

meer vuil.  

 

De heer Wassink: Ik heb een sympathieke suggestie, denk ik. Vlak voor de vorige ver-

kiezingen heeft de Politieke Unie drie kunstgrasvelden door de raad heen gekregen. In 

het licht van de verkiezingen wilde een aantal partijen toen wel iets steunen wat men 

eerder niet wilde steunen. Een tip: als u het voor een derde keer doet, doe het dan vlak 

voor de verkiezingen.  

Het tweede dat ik wil zeggen is dat de rekening 2007 een rekeningoverschot zal opleve-

ren. Een profeet die brood eet... U gaat hier, terwijl we nog geld aan het uitgeven zijn al 

concluderen dat er een overschot is en dat u dit op de voorgestelde manier wilt inzetten. 

Dit is voor ons een beetje te veel `losse leuke dingen` zonder dat het is ingebed.  

Daarom: bed het in, met name in IGW.  
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De heer Lammers: Mijn fractie staat positief tegenover deze motie. Wij zijn verheugd 

dat juist in deze periode waarin ‘all weather’-veldjes van belang zijn, de jeugd aan sport 

kan doen. Ik denk dat het een uitermate positieve invulling in de dorpen is om hieraan 

gestalte te geven. Het is veel geld, € 250.000,00, maar ik denk dat het recht doet aan 

sport voor de jeugd. Wij ondersteunen deze motie van harte. 

 

Wethouder de heer Zeilstra: Mijn collega Van der Est is geloof ik een sympathisant van 

all weatherveldjes. Dat heb je met die sportmensen.  

Hier sluit ik aan bij wat ik net ook aangaf. Het is een andere manier van denken en een 

andere manier van communiceren, in die zin dat in het overleg met de dorpen en de wij-

ken wordt gevraagd waar hun prioriteiten liggen. Wij gaan niet zeggen: het lijkt ons goed 

dat u als prioriteit de all weatherveldjes hebt en die krijgt u. Daarachter zit een fors be-

drag. Het gaat erom dat jee daar waar men het een hoge prioriteit geeft, met elkaar kunt 

beoordelen hoe je zoiets kunt realiseren. Het gaat mij om de benadering. Dit zijn zaken 

die moeten voortkomen uit het overleg dat wij met dorpen en wijken in dit kader hebben 

gehad. Dit kan een uitkomst zijn. Met andere woorden: niet op voorhand dit gelijk dicht-

timmeren en daarmee ook budgetten reserveren.  

 

De heer Lammers: Ik neem aan – en dat kan de heer Haagsma misschien zo aangeven 

– dat er duidelijk staat dat erin de gemeente behoefte is aan voorzieningen, met name 

voor de jeugd. Ik ga er ook van uit dat het is onderbouwd. Ik hoor het graag van de heer 

Haagsma. Ik neem niet aan dat wij een motie hebben waarin een mogelijke onjuistheid 

zit. 

 

De heer Haagsma: Ik ken uw fingerspitzengefühl als het gaat om wat in de polder nodig 

is en waar mensen naar uitkijken. Wat is er onder andere gebeurd in de tussentijd? Vorig 

jaar heeft de Politieke Unie deze motie ook ingediend. Toen was er geen meerderheid 

voor. Op een gegeven moment ben ik toen bij het tiendorpenoverleg geweest en heb ik 

verteld wat het plan was. Ik heb ook de suggestie gedaan om het op een andere manier 

te financieren, waarover de heer Boundati zojuist sprak. Je zou namelijk ook op een goe-

de manier kunnen proberen om dit via een leaderproject te laten slagen. Er moet wel een 

trekker zijn. Ik heb geprobeerd die te vinden bij het tiendorpenoverleg. Die mensen heb-

ben nog geweldig veel werk. We hebben ook gediscussieerd over de vraag waarvoor bin-

nen de raad wel geld beschikbaar is. We hebben een aantal items benoemd. Vanuit het 

tiendorpenoverleg is van een aantal dorpen het verzoek gekomen: het zou mooi zijn dit 

in het dorp aan te leggen. Is daar budget voor? Vanuit die ondersteuning van een aantal 

dorpen hebben wij gezegd: we brengen de motie nog een keer in. Desnoods, als het de 

instemming van de heer Wassink en de ChristenUnie/SGP krijgt, brengen we het een 

derde en vierde keer in. Daar gaat het uiteindelijk om: dat het resultaat wordt behaald. 

Ik denk in ieder geval dat wij vooraf hebben gepoogd een klein beetje aan te geven waar 

het geld vandaan zou kunnen komen. Officieel hoeven we dat niet eens meer als raad. 

Als u met de motie kunt instemmen als ik die twee bullets weg doe, dan doe ik dat met 

plezier.  

 

De heer Kalk: Het lijkt mij politiek onverstandig dat je moties keer op keer gaat indie-

nen.  

 

De heer Haagsma: Dat vind ik ook. 

 

De heer Kalk: Dank u. Is het zo college, dat u een handreiking doet? U zegt in feite dat 

de systematiek zich er wat tegen verzet, maar op zich is het sympathiek om te kijken 

wat de mogelijkheden zijn om tot inpassing te komen. Misschien moet u de motie aan-

houden.  

 

Mevrouw Faber: Ik heb moeite met hoe dit verloopt. We hebben net duidelijk gesproken 

over de motie kleine kernen. We hebben het er met elkaar over gehad dat het fijn zou 

zijn als wij de wensen leren kennen van de dorpen.  
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De wethouder heeft gezegd dat we in het kader van IGW en WMO gaan kijken wat we 

met die wensen kunnen doen en of we die in de beide wetten kunnen inpassen, ja of nee 

en of er centjes voor zijn. Medio 2008, hebben we net vastgesteld, komt het naar ons 

toe. Wanneer de all weatherveldjes duidelijk op de wensenlijst van de dorpen staan, zul-

len we dit medio 2008 in de raad bespreken. Het zal dan naar voren zijn gebracht. Ik heb 

nu toch het gevoel dat we all weatherveldjes opleggen aan de dorpen. Ik gun hun die 

van harte, maar ik vind het een verkeerde manier van werken en zou willen voorstellen 

om 2008 af te wachten en het woord all weatherveld nu niet te gebruiken, maar de wen-

sen van de dorpen naar boven te halen.  

 

De heer Haagsma: Ik denk dat het heel belangrijk is dat achter het gedachtestreepje de 

wijken er ook bij worden genomen. Het gaat niet alleen om de dorpen. De manier waar-

op de heer Kalk zei: misschien kun je de motie aanhouden en dan wordt deze niet voor 

de derde keer ingediend, maar kijken we volgend jaar hoe de vlag ervoor staat. Wij heb-

ben net even snel fractieberaad gehouden. We zullen de motie aanhouden. Volgend jaar 

om deze tijd zien we hoe het ervoor staat.  

 

De voorzitter: Motie 5 wordt aangehouden.  

 

Motie 6, ingediend door PvdA/GroenLinks, afvalstoffenheffing 

 

De heer Van de Belt: Het is vrij logisch dat eenpersoonshuishoudens minder afval heb-

ben. Je moet kijken naar de kosten per afhaalpunt. Je komt dan niet tot een zo groot 

verschil. Ik kan er echter wel in meegaan om het verschil iets groter te maken dan het 

nu is.  

 

De heer Veldkamp: Ik kan me een beetje aansluiten bij fractie Van de Belt. Er is natuur-

lijk een aantal vaste kosten. Het is inderdaad zo dat een groter huishouden meer afval 

heeft dan een eenpersoonshuishouden. Wij stemmen in met de motie.  

 

De heer Lammers: Sympathiek, 13% eerste jaar en tweede jaar 15%. Je zou je bij uw 

partij kunnen afvragen: waarom springt u niet in één keer naar 15% als u vindt dat er 

een onrechtvaardigheid zit in de heffing met betrekking tot de een- en meerpersoons-

huishoudens? Ik kan nog niet overzien wat de financiële consequentie daarvan is. Het 

college kan daaraan mogelijk in het kort richting geven. 

 

De heer Wassink: Er zijn partijen die sneller naar uitersten gaan.  

 

De heer Lammers: Dat is uw opmerking. 

 

De heer Tuinenga: Wij zijn ook benieuwd naar de financiële consequenties van deze 

motie. Daarop willen we eerst een antwoord hebben.  

 

Mevrouw Geluk: Ik heb uit het voorstel begrepen, dat wat de een minder hoeft te beta-

len automatisch naar de ander gaat, als een soort van communicerende vaten. De vraag 

is wat eerlijk is. Het is niet onderbouwd welk percentage het moet zijn. Eigenlijk is het 

een jaarlijks ritueel dat we krijgen: het aanscherpen van de differentiatie in de afvalstof-

fenheffing, zoals iedere keer weer wordt voorgesteld door PvdA/GroenLinks. Dit keer uit 

solidariteit waarbij niet de sterkste schouders naar voren worden gebracht. U vraagt nu 

solidariteit van de meerpersoonshuishoudens met de eenpersoonshuishoudens. Wij zien 

weinig noodzaak om hierin mee te gaan.  

 

De heer Sanders: De CDA-fractie stemt graag in met dit voorstel. Wij achten het zeer 

goed verdedigbaar dat meerpersoonshuishoudens 2% en na twee jaar 4% meer bijdra-

gen in de kosten. Wij staan achter het voorstel. 
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Wethouder de heer Van Meijel: Het is voor het college belangrijk dat de afvalstoffenhef-

fing kostendekkend is. U kunt heel lang twisten over de verdeling en of het logisch is dat 

een eenpersoonshuishouden minder afval heeft. Het college wil die discussie niet aanroe-

ren.  

Het betekent dat het tarief voor een eenpersoonshuishouden, bij het gaan naar 13%, 

€ 1,92 lager wordt. Het tarief, zoals het college dit heeft voorgesteld voor meerpersoons-

huishoudens was € 272,40. Het zou worden opgehoogd naar € 274,32 Derhalve € 1,92 

hoger om de solidariteit te bekostigen. De stap van 13 naar 15% is € 1,44.  

 

De voorzitter: Ik kijk naar de fracties van de Politieke Unie en de VVD, tot welk besluit 

brengt deze wijsheid hen? 

 

De heer Tuinenga: Daarom hebben we naar de financiële consequenties gevraagd. Het 

is een biertje in ’t Voorhuys.  

 

Mevrouw Geluk: Wij gaan niet mee in dit voorstel. We denken aan de kleine meerge-

zinshuishoudens, bijv. een alleenstaande met kleine kinderen of de alleenstaande met 

een hele goede baan en een groot huis. Wij vinden niet dat deze differentiatie echt hout 

zal snijden, zeker niet voor de alleenstaande bijstandsmoeder met drie kleine kinderen.  

 

De voorzitter: Mag ik constateren dat de motie is aangenomen met de stemmen van de 

VVD en de Politieke Unie tegen? Aldus is besloten.  

 

Motie 7, ingediend door het CDA, Grip op grote projecten 

 

De heer Blauw: Wij vinden dat dit al is ingebed in het systeem, zoals we dat hebben. We 

hebben geen behoefte aan nog eens weer een specifiek overleg, een systeem en een 

structuur. Het wordt er allemaal ingewikkelder op. Als verbeteringen zijn aan te brengen 

in wat wij doen qua rapportage, vinden wij het prima. Een nieuw gremium oprichten om 

te rapporteren over alleen grote projecten, vinden wij niet nodig en overbodig. Wij zijn er 

niet voor.  

 

De heer Haagsma: Wij zijn hiervoor, maar we willen nog wel van het CDA horen of ze 

bij de criteria die zij op een rij wil krijgen, ook voorstelt dat er een financiële indicatie 

wordt gegeven en de indicatie van de personele belasting die het project met zich brengt. 

Wij hebben dat ook in onze schriftelijke bijdrage genoemd. Als die erin komen, zou het 

nog sympathieker zijn. Juist vooraf helderheid hebben over de doorlooptijd en op het 

juiste moment met elkaar zeggen dat er een einddatum van een project moeten zijn, hoe 

gaan we verder, verschaft ons veel helderheid. 

 

De heer Lammers: Wij vinden deze motie overbodig. Er zijn genoeg mogelijkheden om 

de commissies en raad te informeren met stukken. Ik denk niet dat we een nevenscreen 

moeten opstarten om een extra informatiestroom naar ons te doen toekomen. Laten we 

het voorzichtig houden en niet overvoeren. Als we behoefte aan informatie hebben, dan 

kunnen we er zelf achteraan. Daarvoor zijn middelen en wegen. Mijn fractie vindt de mo-

tie overbodig. 

 

De heer Wassink: Er zitten wel heel veel overwegingen achter; die laten we maar. Het 

gaat om het besluit. Ik herinner mij dat wij in het proces Emmeloord-Centrum wel zo nu 

en dan met memo’s en tijdbalken hebben bijgehouden wanneer de beslismomenten 

kwamen. Ik heb dat als heel prettig ervaren. Je weet dan waaraan je toe bent en wan-

neer je een volgende stap neemt. Dit lijkt ons een goede motie.  

 

De heer Van de Belt: Ik kan hierin meegaan.  
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Mevrouw Schrijver: Wij staan er op zich positief tegenover. Wel zijn we van mening dat 

het eigenlijk overbodig zou moeten zijn. We vinden het erg belangrijk dat het tijdpad 

voor iedereen duidelijk is en dat daarbij ook de geldstromen worden vermeld.  

 

De voorzitter: Ik mag op deze motie reageren. Toen we de motie in het college bespra-

ken kwam aan de orde wat onze grote projecten zijn. Die staan op pagina 131: Emme-

loord-Centrum, sportboulevard, Wellerzand, de WMO, gebiedsgericht werken, Polder-

toren, Emmelhage, seniorenstad, Randmeer en Andere overheid. Daarover kan geen ver-

schil van mening bestaan. De motie heeft een aantal overwegingen, maar wat zit erach-

ter? Het college legt uit dat de raad zorg uitspreekt over betrokkenheid van de raad bij 

projecten. Hoe geef je dat vorm en hoe blijven we met elkaar verantwoordelijk voor de 

grote dingen die we doen? Dat was de vertaling die wij eraan gaven. "We zouden graag 

medeverantwoordelijk willen zijn en kunnen zijn." Ik beluister dit ook bij de beschouwin-

gen van PvdA/GroenLinks. Dan is even de vraag: hoe organiseer je dat nu? Ik wil in her-

innering brengen dat we nog niet zo lang geleden in het presidium, een paar maanden 

eerder dit jaar, hebben gesproken over anders vergaderen. We hebben besproken hoe 

we de raad beter kunnen informeren, beter betrekken bij stukken. We hebben toen een 

aantal afspraken gemaakt en hebben gezegd meer met formats te gaan werken. We la-

ten zien, als een project aan de orde is, met een soort tijdbalk: wanneer was het besluit, 

waar zitten we nu ongeveer en hoe gaat het verder? Wij zijn dat nu aan het uitwerken 

met de ambtelijke organisatie. We hebben afgesproken dat we voor de grote projecten 

regelmatig themabijeenkomsten houden, na raadsvergaderingen die wat korter duren. 

Als ik probeer te kijken wat deze motie toevoegt aan die afspraken die we een paar 

maanden geleden hebben gemaakt en die we nu aan het uitwerken zijn, dan is het voor 

het college niet helemaal duidelijk of u andere afspraken wilt of dat u zegt: zo moet het 

wel. In deze raad is een en andermaal gezegd: college u hebt veel hooi op de vork, neem 

voorlopig geen nieuwe projecten aan. Zorg is dat je hebt waarmee je bezig bent. Ik denk 

dat de kans klein is dat het college met nieuwe grote projecten komt. Ik probeer duide-

lijkheid te krijgen van de fractie. Wat bedoelt u precies met die motie? Wat voegt het toe 

aan de afspraken die we hebben gemaakt en die we aan het uitwerken zijn? Nogmaals, 

als uw zorg is: wij willen verantwoordelijk kunnen zijn en blijven voor de grote projecten, 

dan zit daar geen ruis in. Het college probeert er ook op een andere manierinvulling aan 

te geven.  

 

De heer Kalk: Reagerend op uw bijdrage en daarmee ook op de bijdrage van een enkele 

andere fractie het volgende. Het gaat erom dat het college zijn werk moet kunnen doen 

als het gaat om grote projecten, maar dat de raad ook vanuit de verantwoordelijkheden 

die hij heeft – kaderstelling, controle, volksvertegenwoordiging – goed in het proces kan 

meedoen. Wij hebben geconstateerd dat wij als organisatie lerend zijn in de grote pro-

jecten. De ambities die u bij de begroting naar voren brengt zijn buitengewoon groot. We 

hebben er alle baat bij dat dit soort processen goed en transparant verloopt. Vandaar dat 

wij in die zin verontrust waren. De aanbevelingen van de Rekenkamercommissie zijn hier 

niet meer gepasseerd. We hebben daar geconstateerd dat als het om majeure projecten 

ging deze in dit huis verschillend werden beoordeeld. U zegt nu voor het eerst dat de lijst 

die in de begroting staat de transparante lijst is voor de bestuurlijke projecten. Dat is 

winst. Om het proces zo adequaat mogelijk te borgen missen wij op dit moment duidelij-

ke afspraken over het informatieverkeer tussen raad en college. De heer Schutte heeft 

aangegeven dat een Corridorproject compleet anders loopt dan het seniorendorp met een 

intentieovereenkomst. Projectmatig werken, kop en staart, een duidelijke beleidslijn en 

relevante beslismomenten, ook voor ons als raad. 

 

De voorzitter: Kunt u nog antwoord geven op mijn vraag: met de afspraken in het seni-

orenconvent om dit soort zaken aan te pakken, is dat het antwoord dat u bedoelt of vindt 

u dat niet?  

 

De heer Kalk: Mijn suggestie zit met name in het informatieverkeer tussen raad en col-

lege.  



2007  N. 401 

Je kunt transparant maken, bijvoorbeeld aan de hand van een format, hoe dit bij inge-

wikkelde projecten gaat. De verwachtingen kunnen daardoor optimaal zijn. De Politieke 

Unie zegt dat bij grote projecten personeel en middelen relevante criteria zijn. Je hebt 

dan van tevoren over die ingewikkelde projecten afgesproken waarover de informatie-

voorziening gaat. Nu dwarrelen er memo’s neer. Ik zet het even zwart-wit neer. Bij in-

gewikkelde projecten komt het college met memo’s, maar die zijn ongestructureerd qua 

informatievoorziening, terwijl wij als fractie zeggen: bij deze ingewikkelde projecten moet 

je om onze rol optimaal te kunnen vervullen eenduidigheid hebben.  

 

De voorzitter: Nog even; het moet geen lange discussie tussen ons beiden worden. Het 

college probeert te zeggen dat aan de afspraken die in het presidium zijn gemaakt – de 

informatiebehoefte over waar is wat bezig – wordt gewerkt. Praat je over projecten, ze-

ker ingewikkelde projecten, dan wil ik zeggen dat we u nooit zo’n format kunnen bieden 

dat alles wat er gebeurt, verwacht of onverwacht, precies in een format past. Je zult met 

projecten die langjarig zijn en waarin veel variabelen zitten, elkaar best eens blijven ver-

rassen met iets wat erbij komt. Dat kan niet anders. Ik zie niet wat ik moet doen. Nieuwe 

projecten nemen we niet. Ik heb ook de Poldertoren genoemd. Als we niet oppassen is 

dat project bijna klaar. We hebben dat gehad. Nu staat er rijp en groen op het lijstje. Als 

wij het in de stukken noemen, dan gaan we daarvan uit. Dat is het lijstje projecten dat 

we hebben. Bij de start van grote projecten een voorbereidingsnotitie maken. De kans 

dat dit college nieuwe grootschalige projecten gaat doen, is klein. Het betekent niet dat 

je zo’n notitie niet moet maken. Voorlopig doen we dat niet.  

 

De heer Wassink: De kans dat het met dit college gebeurt, is inderdaad heel klein.  

 

De voorzitter: Deze raadsperiode. Ik denk dat je per project de eigen afspraken moet 

maken. Je kunt niet een format maken. Een Corridorproject is absoluut iets anders dan 

wat in Emmeloord-Centrum gebeurt. Je kunt er niet één format voor maken. Je kunt wel 

afspraken maken waarmee je bezig bent. Het is niet een kwestie van niet willen, maar 

we moeten proberen elkaar duidelijkheid te geven in wat we in redelijkheid kunnen.  

 

De heer Kalk: Ik doe nog een poging. Als het om dit soort ingewikkelde projecten gaat, 

zie ik bij andere gemeenten dat je telkens de discussie hebt over de rollenverdeling tus-

sen college en raad. Als oplossing wordt daarvoor veelal gevonden dat als je het pro-

jectmatig werken hebt, dan probeer je van tevoren de verwachtingen op elkaar af te 

stemmen. 

U heeft gelijk dat met betrekking tot de Corridor de informatievoorziening soms anders 

loopt dan bij een seniorendorp. Wij hechten eraan om daarin meer structuur te krijgen 

dan op dit moment. Ik heb u en de raad het voorbeeld van de memo’s genoemd. Het kan 

onzes inziens beter. Onze suggestie zal nu zijn: we zijn bereid de motie aan te houden. U 

zegt zelf in dit huis bezig te zijn om de afspraken die we met de Rekenkamercommissie 

aan het maken zijn tegen het licht te houden en uit te werken, plus de afspraken met be-

trekking tot het presidium. Wij wachten die uitkomst af en kunnen dan constateren of dit 

de richting uitgaat, die we met zijn allen willen. 

 

De voorzitter: U kunt dan altijd nog zeggen dat het scherper moet. Die ruimte is er dan 

altijd nog.  

 

Motie 7 wordt aangehouden. 

 

Motie 8, ingediend door het CDA, adviescommissie Sport 

 

Mevrouw Binksma: Wij hebben het idee dat als er een adviescommissie Sport komt, er 

weer een onafhankelijk orgaan ontstaat. Met de Sportnota en andere zaken wordt al heel 

veel met allerlei verenigingen gesproken. Je krijgt er dan nog weer een groep tussen. De 

raad moet ook altijd een eigen afweging kunnen maken als er nieuwe voorstellen komen. 

Wij vinden een dergelijke commissie niet nodig. 
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Mevrouw Van Elk: Wij zijn benieuwd wie in een adviescommissie Sport zouden moeten 

zitten.  

 

De heer Lammers: De wethouder heeft gezegd dat hij al in veel projecten met veel par-

ticipanten spreekt. Dat doet mijn fractie deugd. De nota moet nog komen. Ik denk dat 

we eerst het visieplan moeten afwachten. Mocht het dan nodig zijn behalve de ingevlo-

gen accountmanager die het project moet gaan begeleiden, nog externe krachten nodig 

zijn, dan verwacht ik dat het college ermee terugkomt. Voorlopig zeg ik: ik vind de motie 

overbodig.  

 

De heer Wassink: Het idee is niet zoverkeerd, maar we willen dit gelijk op laten lopen 

met de Sportnota. Je ziet dan precies waar de lengte en de breedte van dingen zitten. 

Om juist daarop vooruitlopend dit te doen is voorbarig.  

 

De heer Van de Belt: Ik ben tegen de motie. 

 

De heer Boundati: Deze motie roept enkele vragen op, zoals ook mevrouw Van Elk zei: 

wie moeten in de commissie zitten? De wethouder geeft duidelijk aan dat overleg plaats-

vindt met de betrokkenen bij de sportboulevard. We horen in principe geen echte pro-

blemen met dit gebeuren, behalve met de weg. Aan de andere kant geeft het extra ver-

traging aan het hele proces. Misschien kan het CDA aangeven waarom deze motie zo no-

dig is. Wat is de toegevoegde waarde van de motie, gekoppeld aan hoe het proces nu 

verloopt?  

 

Wethouder de heer Van der Est: Als ik aan het eind van de middag heb gezegd dat ik 

participeren hoog in het vaandel heb staan en dat ik het graag met de burgers doe, dan 

vind ik dit een wat oneigenlijk instrument. Het is een instrument van delegatie. Dat past 

niet bij participatie. Ik vind dat je bij participatie moet denken aan expertmeetings, dat 

je de experts opzoekt of ze komen naar jou. Het kunnen de bestuurders zijn van bijvoor-

beeld de voetbalvereniging. Ook de doelgroepen moeten erbij worden betrokken. Ik denk 

dat een adviescommissie overbodig is en alleen maar het proces voor de voeten loopt. 

Wij denken na over wat we aan het doen zijn – het is soms een-op-een, soms een op 

vijf, een op tien, dertig, vijftig of honderd – en hoe we in het vervolg structureel met on-

ze sportminnende bevolking omgaan. We hebben daarover ideeën. Ik denk dat we die 

straks in de Sportnota een plek geven.  

 

De heer Kalk: Aan de indiener van de motie zijn enige vragen gesteld en daarbij wil ik 

stilstaan. Geen misverstand, wij zijn het met het college eens als het gaat om de kwali-

teit van het proces. Er moet veel worden gesproken, juist met de sportwereld. Dat ge-

beurt op dit moment ook. Bij de startnotitie Sport hebben we de discussie gehad: hoe 

kun je het proces optimaliseren. Een vroegere sportraad was geen lang leven beschoren. 

Dat kwam omdat je de belangentegenstellingen en belangendiscussies had. Wij willen 

een adviescommissie Sport waarin een aantal deskundige mensen komen die hart heb-

ben voor de sportwereld en die adviserend als expert kunnen opereren om het college te 

helpen en zo de kwaliteit van de voorstellen nog optimaler te maken. 

 

De voorzitter: De vraag van een aantal fracties was: op welke kwaliteit selecteert u die 

mensen? Moet het een representatieve vertegenwoordiging zijn? Moeten het deskundigen 

zijn? Moeten ze uit de gemeente komen?  

 

De heer Kalk: Het is een mix. Natuurlijk moet er feeling zijn met de sportwereld zelf. Het 

moet ook zo zijn dat je bereid bent over het eigen belang te kijken en mee te discussi-

eren over wat grotere vraagstukken. De aanpak lijkt een beetje op die van het college 

voor de WMO.  
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Mevrouw Van Elk: Als ik dit zo hoor dan denk ik dat de heer Van der Est het heel goed 

kan zonder adviescommissie Sport. Ik vind het wat duister: een mix van mensen. De 

motie lijkt ons overbodig.  

 

De heer Boundati: Ook ons lijkt de motie overbodig.  

 

De voorzitter: Mag ik constateren dat de motie het niet heeft gehaald?  

Met een blik op de klok, we schieten niet hard op maar we zijn er allemaal bij. Ik doe nog 

twee moties en dan zullen we schorsen om handen te wassen en neuzen te poederen.  

 

Motie 19, ingediend door de VVD, inrichting buitengebied als 60km-gebieden 

In combinatie met motie 9, ingediend door CDA, geen 60km-gebied op de zijwegen van 

de Wester- en Noordermeerweg 

 

De voorzitter: De meest verstrekkende motie over eenzelfde onderwerp wordt het eer-

ste in behandeling genomen. Als er gestemd wordt, dan zal ik eerst motie 19 in stem-

ming brengen. Beide moties zijn aan de orde. 

 

De heer Bakker: Wij zijn, in tegenstelling tot de VVD-fractie en blijkbaar ook voor een 

deel de CDA-fractie, er juist een voorstander van om het landelijke gebied voor zoveel 

als dit mogelijk en nuttig is tot een 60km-gebied om te vormen. Waarom? Omdat we het 

zien als een landelijke ontwikkeling en het minder verkeerslachtoffers oplevert. In een 

eerdere discussie in deze raad zijn allerlei suggesties gedaan die nogal rigoureus zijn om 

tot maatregelen te komen om verkeerslachtoffers te beperken. Ik denk dat dit gebied 

voor het invoeren van een 60km-gebied zich daartoe uitstekend leent. Het is een gebied 

waarvan in deze raad wordt gezegd dat de wegen zich niet lenen voor veel verkeer en 

voor vrachtverkeer. Gezegd wordt ook dat de wegen zo slecht zijn dat je er alleen stap-

voets kunt rijden, dan denk ik dat het een uitstekend argument is om de 60 km hierin te 

voeren en te handhaven. Wij zijn niet voor het aannemen van beide moties. 

 

De heer Van de Belt: Ik wil eerst een vraag stellen aan de wethouder. Wat is het lande-

lijk beleid op dit gebied? Wat is de bedoeling? Is het zo dat alle ontsluitingswegen naar 

60 km per uur gaan. Is dat het beleid of kunnen wij een eigen keuze maken?  

 

Wethouder de heer Schutte: Of we het recht houden, er ligt in ieder geval een landelijke 

inspanning, ook door de VNG aanbevolen, om het platteland zoveel mogelijk als 60km-

gebied in te richten. Ik denk niet dat we daartoe verplicht kunnen worden. 

 

De heer Veldkamp: We hebben de vorige keer aangegeven dat we het niet met de mo-

ties eens waren. In beide moties wordt gezegd dat de zijwegen niet als 60km-wegen zijn 

ingericht. Hoe zijn die dan wel ingericht? Erg breed zijn ze niet. We vinden 60 km per uur 

een mooie snelheid. We zijn tegen beide moties.  

 

De heer Lammers: De wegen die het hier betreft, de Wester- en Noordermeerweg en de 

zijwegen daarvan, als 60km-gebied aan te wijzen kan in dit geval onze goedkeuring ge-

nieten. Belangrijker vinden we het laatste puntje, dat de raad een integraal plan krijgt 

voorgelegd voor het buitengebied. Dat betekent dat 60km- en 80km-wegen worden inge-

richt. Is het college op redelijk korte termijn voornemens de raad een dergelijk visieplan 

te doen toekomen, hoe het erover denkt, welke waarde het college wenst toe te kennen 

aan de snelheid op de B-wegen?  

Wij staan overigens wel positief tegenover de motie.  

 

Wethouder de heer Schutte: Er wordt gezegd "we staan positief tegenover de motie". Ik 

wil graag weten welke van de twee moties. 

 

De heer Lammers: Ik praat over motie 19. 
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De voorzitter: De beide moties zijn aan de orde. Dus ook graag een uitspraak over mo-

tie 9. 

 

De heer Lammers: De motie van het CDA heeft het voornamelijk over het niet beborden 

van de 60km-wegen. Ik heb lopen zoeken naar het verschil tussen deze twee moties. Ik 

begrijp ook niet waarom deze niet zouden kunnen worden samengevoegd. Ik hoor graag 

van het CDA wat daadwerkelijk het probleem is. Ik sta er nog niet van te juichen. De 

motie van de VVD is breder. Ik wil de reactie weten van het college over mijn opmerking 

over het plan dat naar de raad toe kan. 

 

De heer Tuinenga: In onze beleving dateert de motie, waarop de VVD doelt, van 9 no-

vember 2006, van na het besluit om deelgebied Noordermeerweg/Westermeerweg in te 

richten als 60km-gebied. Wij vragen ons af of de zijwegen ook automatisch mee worden 

ingericht als 60km-weg. Wij willen op die vragen eerst een antwoord voordat wij ons 

standpunt bepalen.  

 

Mevrouw Geluk: De motie van het CDA is een correctie op een motie die wij eerder zelf 

mede hebben ingediend. Uiteraard kunnen wij daarmee niet instemmen, omdat de motie 

iets anders zegt dan waarvoor het CDA eerder stond. Voor wat ons betreft: samen uit, 

samen thuis.  

Mag ik ook nog reageren op wat anderen net hebben gezegd? Dat ging wel over het 

voorstel dat we hebben gedaan.  

 

De voorzitter: Eerst even de ronde, dan het college en vervolgens mag u weer.  

 

De heer Hermus: De VVD-motie geeft aan dat de route zelf, en zonder meer alle 60km-

gebieden, niet meer worden bebord. De VVD meent dat de wegen zo mogen worden in-

gericht. Wij vinden dat te ver gaan. Er is sluipverkeer op de Noorder- en Westermeer-

weg. De bewoners hebben er onzes inziens om gevraagd. De uitleg van de motie die in 

november 2006 is aangenomen, behelsde dat het 60km-gebied een van de methoden is 

om tot een veiliger inrichting van de wegen te komen. Dit moet niet per definitie worden 

ingevoerd. Het is een keuze, binnen de mogelijkheden die er zijn.  

 

De heer Van de Belt: Ik heb met verschillende bewoners van verschillende wegen over 

dit onderwerp gesproken. Ik zal eerst iets anders vertellen. Als ik geen haast heb, rijd ik 

60 km. Heb ik een beetje haast, dan rij ik 80 km. Dat gaat velen zo.  

Als je een enquête zou houden bij de bewoners, ook van de dwarswegen, dan komt er-

uit: 60 km is voldoende snel, ook gelet op de veiligheid. Ik ben ervan overtuigd dat het 

zo is. Ik ga mee met 60 km op Noordermeer- en Westermeerweg en op de zijwegen. Ik 

zou wensen: 60 km inrichten, ook 60 km controleren, ook op de zijwegen.  

 

De voorzitter: Concreet: stemt u in met motie 9? 

 

De heer Van de Belt: Als ik de mening van de bewoners van de wegen vertegenwoordig 

dan stem ik tegen beide moties.  

 

Wethouder de heer Schutte: U wilt snel, maar ik kan niet snel. Ik vind dat ik een redelij-

ke uitleg moet geven.  

Sinds 9 november 2006 toen de (oude) motie van VVD en CDA is aangenomen krijg ik te 

horen dat ik die motie niet uitvoer. Ik lees de motie voor: "het voorgestelde doel: heel de 

polder 60 km volgens het VNG-model Duurzaam Veilig" wil men vervangen door  

 Door de veiligheid van de erftoegangswegen te bevorderen middels het nemen 

van maatregelen gebaseerd op maatwerk, per weg gericht op het verbeteren 

van de veiligheid, adequaat onderhoud, fietsstroken en verstevigde bermen. 

 Voldoende draagvlak creëren voor de te nemen maatregelen. 

Ik wil wel eens uitleg, met name van de VVD-fractie, die steeds beweert dat ik deze mo-

tie niet uitvoer. Deze motie voer ik tot de laatste letter toe uit. Wat doe ik namelijk?  
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Ik ga daar waar 60 km gewenst en gevraagd is en ook door deskundigen wordt geadvi-

seerd, in overleg met bewoners. Als bewoners van de Westermeer- en Noordermeerweg 

zeggen dat zij verkeersremmende maatregelen willen, verbreding van de weg en de 60 

km. Voor de 60 km is men niet altijd even enthousiast maar men was er niet op tegen; 

hetzelfde geldt voor de Karel Doormanweg. Het zijn twee wegen die ik volgens de motie 

heb uitgevoerd.  

Wat ik heb gedaan in Noordermeer- en Westermeerweg is dat ik volgend op het beleid 

zoals het geldt voor de gebieden Ettenlandseweg, Ramspolweg en – ik ben het even kwijt 

– dat de toeleidende wegen ook van een 60km-regime worden voorzien. Waarom doen 

we wat? Om het gebied af te bakenen. Als men van de provinciale weg af komt, weet 

men dat men een volledig 60km-gebied inrijdt.  

In alle gesprekken die ik heb gevoerd, in al die bijeenkomsten die ik heb meegemaakt 

hoor ik één ding: veiligheid. Het college is ervan overtuigd dat 60 km daaraan bijdraagt. 

Kunnen we een keer discussiëren, dan wil ik de CDA-fractie tegemoetkomen en wil ik dis-

cussiëren over de toeleidende wegen, zoals genoemd. Ik denk dat het te ver gaat en ze-

ker tegen de wensen van de bewoners ingaat, maar ook tegen ons veiligheidsgevoel in-

druist, als wij overal 60 km weghalen. Ik zou u dat absoluut ontraden. Ik kan nog op 

vragen ingaan, maar ik denk dat ik de meeste vragen heb beantwoord. 

 

De voorzitter: Even naar de fractie van de Politieke Unie, die vragen had gesteld. 

 

De heer Tuinenga: De vragen die wij hadden, zijn duidelijk beantwoord. Het brengt ons 

ertoe dat we geen behoefte hebben aan deze moties.  

 

De voorzitter: ONS was ook tegen de motie van het CDA? 

 

De heer Lammers: Dat is correct.  

Als ik dit constateer, dan constateer ik dat beide moties het niet hebben gehaald. 

Het is nu bijna tien voor tien. Ik stel voor dat we pauzeren tot vijf over tien. 

Mag ik voor het gemak nog in herinnering brengen dat als we de moties hebben gehad, 

we nog een aantal besluiten moeten nemen. U bent er dan nog niet. Ik wil proberen eni-

ge snelheid te betrachten. De vergadering is geschorst. 

 

Schorsing 

 

De voorzitter: Ik heropen de vergadering. 

 

Motie 10, ingediend door ChristenUnie/-SGP, kerstgeschenken.  

 

De heer Lammers: Het gaat om het reserveren van € 30.000,00 voor dertig, misschien 

400 medewerkers.  

 

De heer Wassink: 525. 

 

De heer Lammers: Dat getal miste ik hier. Het is een aardige post. Ik weet dat de 

kerstgeschenken in 2002 zijn afgeschaft. Ik vind het een beetje een emotiemotie. Ik heb 

er moeite mee. De achterliggende gedachte dat de raad veel waardering heeft voor het 

vele werk is terecht, maar het geldt voor veel mensen ook buiten deze bestuursdienst en 

andere bedrijven. Het lijkt een aardige geste. Het komt neer op ongeveer € 70,00 per 

kerstpakket. 

 

De heer Wassink: € 57,00. 

 

De heer Lammers: Ik moet het uit mijn hoofd doen. U heeft een calculator, geweldig. Ik 

sta niet te juichen voor deze motie. Wij overwegen hier niet voor te stemmen. 
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Mevrouw Van Elk: De heer Lammers heeft al een en ander gezegd wat ook wij zouden 

willen zeggen. Wij willen nog weten: als je zegt "verzoekt het college een kerstgeschenk 

uit te reiken aan alle medewerkers en vrijwilligers van de gemeente Noordoostpolder" 

dan zijn het volgens mij veel meer mensen dan 525. Het is erg ruim. Dan vraag ik me af: 

ik zou wel eens willen weten wie het allemaal zijn. 

 

De heer Wassink: Het gaat om de ambtelijke medewerkers, de medewerkers van het 

Muzisch Centrum en vrijwilligers van de brandweer. Die drie groepen; er zullen er mis-

schien nog wat los omheen lopen, maar dan heb je het wel.  

 

De heer Lammers: Ik zou de vrijwilligers van de Voedselbank er ook bij willen zetten.  

 

De heer Wassink: Zij hebben niet direct een gemeentelijke relatie.  

 

Mevrouw Van Elk: Het betekent dat wij niet meegaan met deze motie. We krijgen dan 

toch dat bepaalde mensen bevoordeeld worden. Ik heb me ook laten vertellen dat het 

kerstgeschenk is geschrapt, maar dat er iets anders voor in de plaats is gekomen. Ik 

denk dat het college daarop kan antwoorden. Vooralsnog gaan we niet mee met deze 

motie.  

 

De heer Blauw: Wij vinden de motie sympathiek. We hebben ook waardering voor het 

apparaat. Laat dat duidelijk zijn. We vinden het lastig om te bepalen welke vrijwilliger 

wel en welke niet. Een ander punt is dat het zonder meer onverstandig is om in de toe-

komst het geschenk te handhaven. Dat moet de volgende generatie maar beslissen. 

Wij zijn van mening dat dit helemaal niet in de raad thuishoort. Het college of wie erover 

gaat, moet hierover beslissen. We vinden het futiel om in de raad met 29 man te gaan 

praten over een kerstgeschenk, hoe sympathiek het ook is. 

Als het dan toch moet, dan zouden wij ervoor zijn om het niet uit de reserves te halen, 

maar voor zover ik mij kan herinneren was er een raadsuitje gepland. Dat is voor het 

grootste deel niet doorgegaan. Daarmee is geld overgebleven. Als we dat geld nu eens 

besteden aan een kerstgeschenk voor de ambtenaren, dan verloopt het voor dit jaar 

budgetneutraal. We doen dan ook nog iets leuks. Als het zo kan worden gefinancierd, zijn 

wij ervoor en anders niet.  

 

De heer Wassink: Misschien moet onze calculator dan even uitrekenen wat een raads-

uitje gedeeld door 45 mensen heeft gekost voor € 30.000,00. 

 

De heer Blauw: Voor de duidelijkheid. Ik heb het niet gehad over € 30.000,00. Ik heb 

het gehad over het bedrag dat normaliter aan een raadsuitje zou worden besteed. Als het 

€ 17.000,00 is dan is het € 17.000,00. Het verloopt dan budgetneutraal. Zo sympathiek 

vinden wij het dus wel.  

 

De heer Sanderse: De CDA-fractie heeft sympathie voor deze motie, een stukje waarde-

ring voor de inzet van ieder die genoemd is door de ChristenUnie/SGP. Wij stellen voor 

om als suggestie mee te nemen het cafetariamodel. Wat houdt het cafetariamodel in? 

Men kent het bij de provincie en noemt het ook wel de pluimboom. Je zou een keuze 

kunnen maken: het geld gaat naar een goed doel, je neemt er een abonnement van op 

een bepaald tijdschrift of je besteedt het op een andere manier. We worden wat kriti-

scher in onze samenleving en dan komt het altijd goed terecht. Wij zijn voor de motie.  

 

Mevrouw Schrijver: Wij vinden het een sympathiek voorstel, dat we ondersteunen. Wel 

zou ik graag willen dat aan punt 1 wordt toegevoegd, achter "vrijwilligers": "in gemeen-

telijke dienst". Dat haalt veel onduidelijkheid weg.  

 

De heer Van de Belt: Het klinkt heel sympathiek. We hebben vanavond gestreden voor 

bepaalde uitgaven. Hoe sympathiek het ook klinkt, ik kan en mag van mijzelf hier niet 

voor stemmen.  
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De voorzitter: We besluiten hier zonder last en ruggespraak. Het is duidelijk dat u het 

voorstel niet ondersteunt. 

Even een reactie namens het college. De overweging dat er sinds 2002 niets is gebeurd, 

is niet helemaal juist. We hebben het kerstgeschenk wel afgeschaft vanwege alle bezui-

nigingsperikelen. Het jaar daarna is het niet uitgekeerd. Er was toen algehele malaise. 

We hebben toen vacatures niet moeten vervullen. We vonden het niet passend om tegen 

medewerkers te zeggen dat vacatures niet worden vervuld, je werkt maar wat harder en 

dan ondertussen dit soort dingen te doen. We hebben daaraan allemaal meegewerkt. 

Toen de tijden wat beter werden, heeft het college gekeken, binnen de ruimte die de be-

groting op de personeelspost biedt, of er iets kan worden gedaan voor de medewerkers. 

We hebben toen ‘puur energiek’ de slogan werd de karaf met waterglazen gegeven. We 

hebben afgelopen jaar een overlevingsset – en daarvan moet u de symboliek niet onder-

schatten – met een mes, een kijkertje, kompas, e.d. gegeven. Nogmaals, de symboliek 

moet u daar laten. Het college zegt eigenlijk: het gebeurt al. Dit jaar hebben we op 14 

december a.s. een groot personeelsfeest, dat we niet eerder hebben gehouden. Het geeft 

ook een stukje binding onderling. Ook daar zullen we aan het eind de medewerkers een 

intentie meegeven. Naar het oordeel van het college is de motie wat overbodig. Ik vind 

niet dat we in de raad over de invulling van de personeelszaken moeten spreken. Dat is 

aan het college. Het college vindt de motie overbodig.  

Ik kijk even naar de indieners van de motie hoe zij daarop reageren. 

 

De heer Wassink: Wij hebben bedoeld het uit de bezuinigingssfeer te halen. Of het de 

€ 30.000,00 moet zijn is de vraag; er wordt al naar gekeken. Vanuit de raad is er na-

drukkelijk waardering voor het werk; het kan misschien iets groter dan het geweest is. 

Een overlevingsset klinkt wel wat anders dan een kerstpakket.  

Wij houden de motie overeind. De invulling laat ik over aan het college. Het kan via het 

cafetariamodel, maar het kunnen ook andere modellen zijn. De motie blijft overeind van-

uit de intentie die we ermee hebben.  

 

De heer Blauw: Mag ik een vraag stellen, want nu begrijp ik het niet helemaal meer. De 

motie blijft overeind, de € 30.000,00 is niet meer van toepassing. De intentie blijft over-

eind, maar hoe moeten we de motie zien?  

 

De heer Wassink: U kunt de motie ook zien als maximaal € 30.000,00. Je hebt de inten-

tie dan wel degelijk. Of het gehele bedrag wordt gebruikt, laat ik aan de uitvoering over.  

 

De voorzitter: Ik probeer zorgvuldig te formuleren. Het zou gek zijn als je als portefeuil-

lehouder van P&O gaat zeggen: als u aardig wilt zijn voor het personeel, moet ik u dit af-

raden. Die indruk wil ik uiteraard niet wekken. Dus breng mij niet in die positie. 

Als uw motie is: het is niet altijd mogelijk een eindejaarsattentie te geven, dat vinden wij 

jammer. Wij dringen er bij u op aan dat u zoveel mogelijk uw best doet om ieder jaar 

ruimte te vinden voor een kerstattentie voor uw medewerkers of een eindejaarsattentie 

voor uw medewerkers als waardering voor het vele werk dat zij doen. Iedereen kan 

daarmee unaniem instemmen. U bevestigt dit nog een keer. Ik weet zeker dat ambtena-

ren dat gebaar heel leuk vinden, maar ook waardering voor het werk dat zij leveren – de 

notities die ze schrijven, het onderhoud dat zij in de buitendienst verrichten – vinden zij 

leuk. Als er iets misgaat, zegt u er wel eens iets over. Het is ook goed dat u het zegt als 

het goed gaat. Dat wordt zeer gewaardeerd.  

 

De heer Wassink: Als er iets verkeerd gaat zijn we er als de kippen bij. Als het goed 

gaat, dan blijft er nogal eens iets liggen. Als je dan kijkt naar een rapport van de Reken-

kamercommissie, dan denk ik: we hebben nogal eens gemopperd. Waarom gaat dit niet 

goed, waarom gaat dat niet goed. Er gaan heel veel dingen wel goed. Dan neemt u de 

ruimte om ruimhartiger te doen. Als u dat toezegt, kan de motie als afgedaan worden 

beschouwd.  
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De voorzitter: Akkoord? Het college doet zijn best om ieder jaar een attentie aan het 

personeel mogelijk te maken om daarmee waardering uit te spreken voor de werkzaam-

heden. Dat heeft uw brede instemming.  

 

Motie 11, ingediend door ChristenUnie/SGP, stedelijk waterbeheer 

 

De heer Voorberg: Wethouder Van Meijel heeft mij zojuist nog een en ander zelf uitge-

legd. Hij zal het zelf ook nog doen. Voor een snelle afwerking van de vergadering is het 

wellicht goed dat ik nu aangeef welke aanpassingen ik in de motie wil aanbrengen. 

Onder het eerste punt van "spreekt uit dat" wordt vermeld "de kosten". Daar moet staan 

"een zo hoog mogelijke bijdrage aansluitend bij het gekozen onderhoudsniveau."  

Het betekent – maar het is misschien beter als de heer Van Meijel dit toelicht – dat er 

een overleg en meningsverschil is met het waterschap, dat door het college moet worden 

uitonderhandeld. Daarvoor moeten we de ruimte bieden dat het gaat gebeuren. De ge-

dachte van de motie blijft overeind.  

 

De voorzitter: Is het wijs om wethouder Van Meijel te vragen dit toe te lichten? Deze 

tekst is niet voor iedereen helder. 

 

Wethouder de heer Van Meijel: Dit is een discussie die al een poos speelt. Het water-

schap heeft een autonoom proces doorgemaakt om de kostentoedelingssystematiek te 

wijzigen. Het houdt in dat er sprake is van een aanmerkelijke verschuiving van het lan-

delijke gebied naar het bebouwde gebied. Dat maakt uit voor woningen van 

€ 200.000,00 – het is gerelateerd aan de ozb – ongeveer € 88,00. Het is een autonoom 

proces van het waterschap.  

Het waterschap brengt het naar buiten toe alsof het veel meer voor het stedelijk water 

gaan doen. Dus kan het schap een taak van de gemeente overnemen, waardoor het in 

feite kan worden gecompenseerd door de gemeente. Deze redenering van het water-

schap is volstrekt onjuist. Op dit moment doet het waterschap helemaal niets in het ste-

delijk water. Er is wel een gesprek over baggeren. In het wijkpark West wordt inderdaad 

iets gedaan. Op dit moment hebben wij de discussie met het waterschap, met de geza-

menlijke gemeenten, hoe je daarmee omgaat. Het waterschap stelt zich op het stand-

punt het stedelijk beheer over te nemen. Afgelopen week stond nog in de krant dat het 

waterschap de regie wil overnemen in het stedelijk gebied. Dat is voor het college van 

Noordoostpolder onacceptabel, dat een waterschap zal gaan uitmaken hoe het water in 

het stedelijk gebied eruitziet. Het waterschap redeneert ook: zijn onderhoudsniveau is 

het niveau dat puur voor de waterbeheersing noodzakelijk is. Dus de zaken die voortko-

men uit het Nationaal Bestuurakkoord Water. Daarover gaat op dit moment de discussie. 

Waar leg je een bepaald basisniveau neer waarmee te werken is? Minimaal zal het water-

schap dat moeten bepalen. Je komt dan nog met een plus erop, die wij gezamenlijk af-

spraken: hoe we het stedelijk water invullen. We willen erover discussiëren om daarvan 

een zo groot mogelijk deel bij het waterschap neer te leggen. Het waterschap preten-

deert immers veel meer voor het stedelijk water te gaan doen.  

 

De voorzitter: Ik begrijp dat het college de motie ondersteunt als deze wordt aange-

past. De indiener heeft er geen bezwaar tegen. Moeten we een rondje doen of kunnen we 

gelijk aangeven wie het niet met deze motie eens is? 

Akkoord. De gewijzigde motie is aangenomen. 

 

Motie 12, ingediend door ChristenUnie/SGP, tijdelijk opvang mensen die mogelijk onder 

het generaal pardon vallen.  

 

De heer Simonse: Mag ik van tevoren een opmerking maken? Ik denk dat ik u kan hel-

pen als het om snelheid gaat. Ik heb het in de pauze even besproken met de fractievoor-

zitter en de wethouder, de heer Zeilstra. Wij zijn tot de conclusie gekomen dat de mate-

rie dermate complex is dat de wethouder zelfs zei: er komen voor mij ook nog nieuwe 

dingen om de hoek kijken. Ik ben ermee bezig. 
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We kunnen natuurlijk de lijn volgen die we vanavond hebben gevolgd en iedereen aan 

het woord laten. Dat wordt een discussie van een halfuur die vrij vruchteloos is. Daarom 

zeiden we: zou het niet verstandig zijn om in dit geval eerst de wethouder aan het woord 

te laten, om enige uitleg en toelichting te geven. Gaat u daarmee akkoord? 

 

De voorzitter: Als het de snelheid bevordert dan doen we dat zeker.  

 

Wethouder de heer Zeilstra: We hebben beleid met betrekking tot de noodopvang. Voor 

2007 is € 17.000,00 extra vrijgemaakt en voor 2008 € 25.000,00. Met andere woorden: 

er wordt gebruikgemaakt van noodopvang. 

De situatie waarom het gaat heeft een bepaalde complexiteit. In de motie, zoals ik die 

heb gelezen en voor mijzelf begrijp, gaat het om een groep uitgeprocedeerde asielzoe-

kers. Zij hadden eigenlijk uitgezet moeten zijn, maar zitten nog in ons land. In het kader 

van het generaal pardon zouden zij een status kunnen krijgen. Door het beleid van het 

generaal pardon is het een nieuwe groep, waarmee we te maken hebben. Die groep zit, 

zoals hier wordt weergegeven, bij particulieren. Volgens onze beleidsregels zouden zij in 

de noodopvang opgenomen moeten kunnen worden vanwege het feit dat zij mogelijk in 

aanmerking komen voor een generaal pardon. De vraag die ik in de motie lees – het 

staat ook vrij duidelijk onder punt 2 – is of het niet van belang is om naast vastgesteld 

beleid ook nieuw beleid te ontwikkelen, dat gericht is op deze doelgroep, binnen het ka-

der van het generaal pardon. Er zitten wat risico’s aan. Als men de status niet krijgt, dan 

is het einde verhaal van ondersteuning. Het probleem is dat als je dit wilt onderzoeken je 

het per geval moet bekijken of men er wel of niet aan voldoet. Dat betekent dat je het 

alleen maar kunt doen als je er criteria voor opstelt. Dat is het nieuwe beleid. Het kost 

even tijd om dat te onderzoeken. Op zichzelf vinden wij, gezien het landelijke beleid ten 

aanzien van het generaal pardon, dat er iets voor te zeggen is om daarmee rekening te 

houden en te kijken welke mogelijkheden daarvoor zijn te realiseren. Het betekent nieuw 

beleid ontwikkelen. Zo schat ik deze motie in. Met andere woorden als het verzoek onder 

1. na te gaan... dan is het niet zo moeilijk. Het probleem zit bij punt 2. Mijn gedachte is 

dat wij er verder werk van willen maken. We hebben er al eerder intern over gesproken 

en er is ook al eens een overleg geweest met een vertegenwoordiger van de Christen-

Unie/SGP. Wij willen dit verder tegen het licht houden en komen erin een volgende com-

missievergadering op terug. Dit is mijn aanvullende informatie als het gaat om de inter-

pretatie van deze motie.  

 

De voorzitter: Tot welke conclusie brengt dit de indieners van de motie?  

 

De heer Simonse: Ik ga ermee akkoord als we dit onderwerp bespreken in de volgende 

commissievergadering. We houden de motie dan aan. 

 

De heer Haagsma: Mag ik de heer Simonse daarover een vraag stellen? Ik weet niet wat 

de tijdspanne is. Ik heb het idee dat het uiteindelijk concreet maken wie voor het gene-

raal pardon in aanmerking komen, inmiddels is geweest. 

 

De heer Simonse: Nee, nog lang niet. Ik heb van de voorzitter begrepen – in de laatste 

commissievergadering BFC – dat de periode zelfs is opgerekt.  

 

De voorzitter: De burgemeester kan de verklaring later indienen.  

 

De heer Simonse: Als we het over een tijdspanne hebben, kan het voor sommige men-

sen nog wel drie maanden duren. U moet maar zeggen als ik het niet juist heb.  

 

De voorzitter: Ik heb mijn verklaringen ingediend. De minister heeft de termijn opge-

rekt, voor een situatie dat er nog mensen komen die een beroep op de regeling willen 

doen. Voor zover mij bekend is, speelt het hier niet. De IND moet de verklaringen van de 

burgemeesters beoordelen. Dat is een aardige hoeveelheid werk. Voor het voortraject 

wordt meer tijd genomen.  
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De heer Haagsma: Het gaat mij erom: wie is de komende drie weken, voordat we daar-

over een uitspraak doen, financieel ‘verantwoordelijk’ voor deze mensen? Ik heb ook be-

grepen – en daarop zou de wethouder kunnen reageren als iemand die verstand heeft 

van de materie – dat als je maximaal tien mensen zegt, twee van die mensen op dit 

moment al bij INLIA zitten. Hoe kan het dat twee er wel zitten en de anderen niet? Die 

regels zijn redelijk strikt geformuleerd. Daarvoor hoef je geen nieuw beleid te formule-

ren.  

 

Wethouder de heer Zeilstra: Het gaat erom dat de uitgeprocedeerde asielzoekers, die 

eigenlijk ons land hadden moeten verlaten, in de illegaliteit verblijven. Mogelijk vallen zij 

onder de generaalpardonregeling. Over die groep hebben wij het. Zij zijn ondergebracht 

bij – wat we voor het gemak noemen – particulierinitiatief. De vraag is of het voor het 

particulierinitiatief betekent dat zij deze mensen moeten onderhoud of dat deze mensen 

zelfvoorzienend zijn, omdat ze bijvoorbeeld werken. Wij kunnen dat niet beoordelen. 

In onze gemeente gaat het om ongeveer zeventien mensen. Stel dat wij over een maand 

opeens honderd mensen binnenkrijgen en men hoort dat er een gemeente is waar... 

Je moet er met de nodige zorgvuldigheid naar kijken, ondanks de sympathie van de kant 

van het college. Is het gezien het generaal pardon een doelgroep waarvoor we verant-

woordelijkheid moeten nemen. Het kost nog even tijd om die afweging te maken. Ik heb 

de consequenties nog niet helder. Daar worstelen wij mee.  

 

De voorzitter: Nu even de vraag van de ChristenUnie/SGP aan de wethouder: als het in 

de volgende commissievergadering kan worden besproken, dan zegt de fractie: wij heb-

ben geen behoefte aan behandeling nu van de motie.  

 

Wethouder de heer Zeilstra: De motie wordt dan aangehouden en wij bekijken hoe we 

dit intern een beetje in kaart kunnen brengen. Het betekent dat we er eind november 

a.s. in de commissie op terugkomen en dan bekijken wat de stand van zaken is met be-

trekking tot deze materie.  

 

De heer Simonse: Akkoord. 

 

De voorzitter: De motie wordt aangehouden. 

 

Motie 13, ingediend door ONS, algemene percentageregeling voor kunstopdrachten 

 

De heer Poppe: De motie ziet er wel sympathiek uit, maar we zijn er geen voorstander 

van omdat er eerste een concreter plan onder moet liggen. Ook wat financiële conse-

quenties betreft.  

Er worden allerlei percentages genoemd. Bij welk project doe je welk kunstwerk? Dus 

toch nogal wat vragen en onzekerheid over de financiële consequenties. 

 

De heer Van de Belt: Ik sluit me bij mijn buren aan.  

 

Mevrouw Van Mook: Een algemene percentageregeling voor kunstopdrachten heeft in 

grondslag wel onze sympathie, maar het verzoek om zowel een financieel kader nader uit 

te werken en direct in te stellen, zijn wat ons betreft twee stappen die in een keer wor-

den gezet. Dat heeft niet onze voorkeur. Het financieel kader uit te werken om deze al-

gemene percentageregeling te vergelijken met de huidige regeling, daarvan zouden we 

wel voorstander zijn.  

 

De heer Torenbeek: Wij hebben er vorig jaar ook over gesproken. Het heeft nog niet te 

overziene financiële consequenties. Wij zin hier niet voor.  

 

Mevrouw Sparreboom: Wij zouden ermee kunnen instemmen als "in te stellen" wordt 

vervangen door "door met een concreet voorstel te komen." Ook wij willen zien wat het 

financieel zal betekenen in vergelijking met de huidige regeling.  
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De heer Haagsma: Ik voeg niets aan de woorden van de PvdA/GroenLinks en de VVD 

toe. Hetzelfde gevoel leeft bij de Politieke Unie.  

 

De heer Lammers: Ik begrijp, kunstminnende raadsleden, dat men wil dat er een finan-

ciële onderbouwing is. Er zijn vanavond meer voorstellen aan de orde geweest, waaraan 

geen financiële onderbouwing ten grondslag heeft gelegen. Dat is dan een punt waarop u 

scoort.  

Waarom gaat het: de algemene percentageregeling voor kunstopdrachten is niet een 

1%-regeling. Dat is een naam die eraan is gegeven. Het gaat erom: vinden wij als raad 

dat wij het college kunnen bewegen om voor rood, groen, grijs en blauw in de variabili-

teit van die percentages – natuurlijk verschilt het per gemeente of je veel bebouwing 

hebt of niet, enz. – die regeling in te voeren. We hebben hier meegemaakt dat ..... 

 

De voorzitter: Ik denk dat u met name wordt gevraagd om te reageren op de amende-

menten.  

 

De heer Lammers: Dat ga ik doen. We hebben bij de eerste bullet gezegd: "verzoekt het 

college de algemene percentageregeling voor kunstopdrachten in de gemeente Noord-

oostpolder in financieel kader nader uit te werken."  

Ik had natuurlijk graag gezien dat de regeling gelijk was ingesteld, maar daarvoor blijkt 

nu geen draagvlak te zijn. Er is wel draagvlak om te starten met de uitwerking van het 

financiële kader om mogelijk, misschien begin volgend jaar, met de Voorjaarsnota of 

daartussenin, te komen tot invoering daarvan. Interpreteer ik dan mijn collega’s juist? 

Ik zou dan de laatste woorden "kader nader uit te werken" willen schrappen en het in-

stellen achterwege laten, maar in ieder geval het college de opdracht te geven er con-

creet mee aan de slag te gaan.  

 

De voorzitter: Als het anders was, had het college de motie ontraden, omdat het een 

openeindregeling is. Zeker ook omdat er een relatie is gelegd naar nieuwe infrastructure-

le werken. Als u ziet wat we daaraan per jaar uitgeven, dan praten we over hele grote 

bedragen. Hoe sympathiek het ook voor de sector zou zijn, we moeten het wel in het to-

taal afwegen. Dan zou het misschien kunnen zijn dat onze financiële portefeuillehouder 

misschien ook meldt dat het misschien niet helemaal verstandig is.  

Als dat in de uitwerking kan worden betrokken dan kunnen we op een later moment ver-

standige besluiten over nemen. In die zin zou mijn reactie zijn, met die aanpassing. Als 

we het zo doen, dan hebben we op zich geen probleem met het onderzoek.  

Kunnen degenen die een voorbehoud hebben gemaakt daarmee leven?  

 

Mevrouw Van Mook: Wij kunnen daarmee leven. 

 

Mevrouw Sparreboom: Wij ook, maar ik wil de zin niet laten ophouden bij "uit te wer-

ken". Ik zou ook binnen een bepaalde termijn een concreet voorstel tegemoet willen 

zien.  

 

De heer Lammers: Ik had bij het college de suggestie neergelegd om mogelijk begin 

volgend jaar met een uitgewerkt voorstel te komen.  

 

De voorzitter: De VVD noemt terecht dat ervoor moet worden gezorgd dat je termijnen 

stelt, anders komt er nooit wat van. Als de suggestie van de heer Lammers dat we het bij 

de Voorjaarsnota op een rij hebben, zodat wij er zinnig over kunnen praten, het kan dan 

het volgend jaar in de begroting worden meegenomen. . 

 

De heer Lammers: Er vindt in ieder geval nog commissiebehandeling plaats, neem ik 

aan.  

 

De voorzitter: Ook dat nog. In deze zin heeft de geamendeerde motie uw aller instem-

ming?  
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De heer Poppe: Voor ons is niet alleen het financiële aspect belangrijk.  

 

De heer Haagsma: Volgens mij heeft fractie Van de Belt ook tegengestemd, want zij 

heeft zich aangesloten bij de buren.  

 

De voorzitter: Even tellen. Ik ging te snel. Het CDA was tegen. De PvdA/GroenLinks is 

met deze wijziging akkoord. De VVD is ook akkoord. Politieke Unie ook akkoord. Fractie 

Van de Belt en ChristenUnie/SGP zijn tegen. 

 

De heer Torenbeek: Het kan natuurlijk in overleg zo zijn dat er argumenten op tafel 

komen, waardoor je zegt: nu zou ik ermee mee kunnen leven. Daarvoor overleg je. 

Met deze aanpassing kunnen wij ermee leven. 

 

De voorzitter: Dat verandert de wereld. Mijn snelle conclusie is toch juist.  

 

De heer Torenbeek: Maar u bent een goede voorzitter.  

 

De heer Poppe: Ik zou het niet alleen uitwerken in een financieel kader, maar ook veel 

meer van: hoe ga je er vorm aan geven en bij ieder project een kunstwerkje of ga je 

clusteren? Je hebt er beleid op. Hier staat wel dat het A.D. van Eckfonds er nauw bij be-

trokken wordt, maar ik kan me voorstellen dat voordat je hiervoor bent, je meer body 

eraan geeft. 

 

De voorzitter: Zo lang er geen nieuw beleid is vastgesteld geldt het huidige beleid. Ik 

leg het voorstel uit: kom eens met nieuwe voorstellen, waarbij een percentageregeling 

wordt betrokken. Leg het aan ons voor, geef de inhoud aan waaraan je denkt en geef de 

financiële consequenties aan. Dan zullen we beslissen. In volgorde vloeit daar geen bloed 

uit. U kunt daarmee leven, mijnheer Poppe? Ja. 

En mijnheer Van de Belt?  

 

De heer Van de Belt: Ook dat, voorzitter.  

 

De voorzitter: Dank u wel. 

 

Motie 15, ingediend door ONS, project zwerfvuil 

 

De heer Haagsma: Wij vinden het een sympathieke motie en zijn het ermee eens.  

 

De heer Blauw: Wij vinden het ook wel een sympathiek idee. Laat ik er niet te veel 

woorden aan vuil maken. Wij zijn er ook wel voor. 

 

De heer Seulmann: Wij hebben er een paar vragen over. Het rijk stelt geld beschikbaar. 

Weet ONS hoeveel dat ongeveer is? Een tweede vraag is: de gemeentemiddelen en men-

sen. Hoeveel geld zou ONS daarvoor willen uittrekken?  

 

De heer Lammers: Op de eerste vraag kan ik een concreet antwoord geven. Door het 

rijk is € 16,4 miljoen beschikbaar gesteld. De VNG heeft de gemeenten daarover ook een 

notitie gezonden. Ik had begrepen dat de gelden van het rijk niet per definitie hoeven te 

worden aangewend om dit project te kunnen doen slagen. De intentie van het project is 

om mensen erbij te kunnen betrekken en het accent op milieu te kunnen leggen, ter ver-

betering. Wie het zou moeten uitvoeren? Er zijn verschillende instanties waar je kunt 

aanbesteden. Je kunt denken aan Paspartoe, CWI. 

 

De voorzitter: Helder, het was een toelichtende vraag.  

 

De heer Bakker: Ook wij hebben wat vragen. De vraag over de middelen is gesteld. Be-

langrijker is nog dat de gemeente mensen ter beschikking zou hebben.  
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Ik wil weten van ONS aan welke mensen wordt gedacht. Denkt u aan mensen die bij de 

plantsoenendienst werken of denkt u aan andere mensen? In "is van oordeel dat...." zegt 

u dat het voor deelnemers een positieve bijdrage kan betekenen aan de projecten. Ik 

ben even in verwarring: waarover gaat het precies?  

 

De heer Lammers: Ik heb in de eerdere vraagstelling aan de taakwethouder gevraagd: 

zouden mensen die in de bijstand zitten en die nu niets om handen hebben, dat mis-

schien kunnen gaan doen. Ik heb het gericht gevraagd aan de wethouder en heb een 

duidelijke beantwoording gehad. Die heeft u ook gehad. Mijn fractie ziet graag dat deze 

mensen, als zij in een isolement zitten, hierbij kunnen worden betrokken om hen een 

signaal te geven hierin te participeren. Misschien kan het als een opstapje dienen tot een 

vaste baan of iets anders.  

 

De voorzitter: U bedoelt mensen in een uitkeringssituatie, die je daarvoor kunt inzet-

ten?  

 

De heer Bakker: De doelstelling om tot een beter milieu te komen door zwerfvuil aan te 

pakken is positief. De middelen die daarvoor worden ingezet, zo lang het financiële mid-

delen zijn en zeker als ze van buiten komen, dan hebben we daarmee niet zoveel pro-

blemen. Om er mensen op in te zetten die in een uitkeringssituatie zitten, daarmee heb-

ben we wel problemen. Ik denk dat de inkadering van dat geheel heel zorgvuldig moet 

plaatsvinden. 

Ik wil daarom ook graag weten hoe het college hier tegenover staat en of het mogelijk-

heden ziet om de doelstellingen die u met deze motie wilt bereiken zijn te combineren en 

uit te voeren.  

 

De heer Voorberg: Mag ik de heer Bakker vragen waarom hij er geen mensen in een 

uitkeringssituatie bij wil hebben? 

 

De heer Bakker: Als het gaat om mensen die in een uitkeringssituatie zitten, vind ik dat 

je daarop projecten moet zetten waaraan de mensen iets hebben. Dat moet de doelstel-

ling zijn. Met organisaties die mensen in een re-integratietraject nemen sluit je een con-

tract af. Mijn vraag is of we in staat zijn als overheid die integratieprojecten in te huren, 

waarmee dit project gediend is. Die combinatie lijkt mij heel noodzakelijk, omdat je an-

ders met verkeerde doelstellingen probeert verkeerde doelen te bereiken. Dat wil ik 

voorkomen.  

 

De heer Van de Belt: Ik heb vanavond al gezegd dat het leefgebied van Noordoostpol-

der vervuilt. De motie krijgt mijn volledige steun.  

 

De heer Voorberg: Er zijn wat vragen beantwoord. Er zit wel iets in wat de heer Bakker 

zojuist zei. We moeten kijken of het past bij de mensen die in een uitkeringssituatie zit-

ten en die je in een re-integratietraject wilt brengen.  

Wat voor gevolgen heeft het voor de gemeentelijke organisatie? De begeleiding legt een 

beslag op de gemeente. Je kunt wel zeggen, dat er € 16,4 miljoen landelijk beschikbaar 

is, maar hoeveel daarvan krijg je en wat moet je er zelf bij leggen. De financiële onder-

bouwing is niet helemaal safe. Daarom denken wij dat eerst moet worden onderzocht of 

het wel kan. Wij vinden dit te veel losse einden hebben, maar nogmaals: het doel van de 

motie om te zeggen dat we ons milieu schoner willen hebben, is volstrekt duidelijk. Daar 

staan we achter. Vraag is of dit de goede weg is die wij bewandelen.  

 

Wethouder de heer Van Meijel: Voorzitter, aansluitend bij de laatste opmerking van de 

heer Voorberg: volgens het college is dit niet de goede weg.  

De subsidieregeling geeft aan waarvoor deze is bedoeld. Dat is voor beleidsontwikkeling 

in eerste instantie, dan voor beleidsuitvoering en voor innovatieve projecten voor de 

aanpak van zwerfvuil. Dat staat op zich op zijn minst op gespannen voet met wat deze 

motie voorstelt.  
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Daarnaast is het zo – en dat is de eerste vraag van ONS geweest om het als re-

integratie-instrument in te zetten – dat college en afdeling hebben aangegeven dat er 

geen behoefte is aan dat re-integratie-instrument, omdat wij op dit moment instrumen-

ten genoeg hebben. Wel is daarbij aangetekend dat als er een aanbieder is met dat re-

integratie-instrument, we kunnen bekijken of het inpasbaar is. Je moet het dan inzetten 

als re-integratie-instrument, maar je kunt het dan niet als continu project voor zwerfvuil 

inpakken. In punt 10b van het Milieuprogramma heeft het zwerfvuil aandacht. Op dit 

moment wordt gekeken of er niet een subsidieaanvraag kan worden gedaan. Het gaat 

dan vanuit het milieubeleid om zwerfvuil aan te pakken. Een latere vraag is dan: hoe ga 

je het invullen? Op dit moment is de capaciteit binnen het gemeentelijke bedrijf zodanig 

dat het niet kan.  

Het is hinken op twee gedachten. Het college moet de motie ontraden.  

 

De heer Lammers: De reactie van het college stelt mij teleur. Ik had gemeend mensen 

die in het kader een bijdrage kunnen leveren een doel willen geven. Dat doel wordt een 

aantal mensen ontnomen. Ik begrijp dat ik nu geen meerderheid voor de motie kan ver-

krijgen.  

 

De heer Wassink: Ik heb een beetje moeite met "dat deze mensen nu een doel wordt 

ontnomen." Die mensen hebben een doel. Ze zijn in allerlei trajecten al aan de gang. Het 

is niet zo, dat ze thuis zitten duimen te draaien. Zij zitten al op alle mogelijke manieren 

in projecten en trajecten. Het beeld dat nu wordt geschapen is dat we deze mensen lek-

ker thuis laten zitten. Laat ze maar wat zinnigs doen. Dat is niet waarover we het hier 

hebben.  

 

De heer Blauw: Mag ik hierover nog een opmerking maken. We praten over twee din-

gen: we praten over zwerfvuil en we praten over re-integratietrajecten.  

 

De voorzitter: Met het oog op de tijd. Het is bijna elf uur. Ik constateer dat deze motie 

geen brede ondersteuning heeft. Het is een belangrijk onderwerp om te spreken over de 

wel of niet zinloosheid waarmee mensen zonder werk mee bezig zijn. Ik weet niet of het 

nu het moment is om dat te gaan doen.  

De fracties van ChristenUnie/SGP, CDA en PvdA/GroenLinks hebben een aantal vragen 

gesteld en willen na het antwoord hun mening geven. Ik wil deze fracties vragen hoe zij 

over de motie denken. Als het over de uitvoering gaat, dan kunnen we daarop altijd te-

rugkomen.  

 

De heer Voorberg: De beantwoording van de wethouder was zodanig dat het vermoe-

den van veel open einden is bevestigd. De sympathie voor de motie is aanwezig, maar ik 

denk dat het op een andere wijze gebeurt. Wellicht kan er nog meeraandacht aan worden 

besteed, maar niet nu op basis hiervan. We zijn het er niet mee eens.  

 

De heer Bakker: Ik denk dat de wethouder correcte informatie heeft gegeven. Die ge-

dachte leefde ook al bij onze fractie. Wij kunnen niet met de motie leven. Wel wil ik het 

college vragen om bij nieuwe aanbestedingen te kijken of dit element mogelijk als een 

suggestie aan de re-integratiebedrijven kan worden meegegeven dit in de bieding op te 

nemen. 

 

De heer Lammers: Mag ik een interruptie plaatsen? Ik begrijp dat ChristenUnie/SGP en 

PvdA/GroenLinks ten principale niet afwijzend staan tegenover het idee van het zwerf-

vuilproject, maar tegen de achterliggende gedachte van de invulling: op welke wijze en 

met welke mensen het zou moeten. Ik kom erin een later stadium uitgebreider op terug.  

Daar er geen meerderheid is, nemen we de motie terug.  

 

De heer Suelmann: Wij zijn tegen deze motie.  
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De voorzitter: De motie is dus niet aangenomen. Wellicht kom de heer Lammers ermee 

terug.  

 

Motie 16, ingediend door de VVD, herziene begroting 

 

De voorzitter: Eigenlijk hadden we met deze motie moeten beginnen, want het is de 

meest verstrekkende motie. Als deze motie was aangenomen, hadden we hier een hele 

tijd voor niets gezeten. We hebben een bepaalde volgorde gekozen en de motie komt nu 

aan de orde.  

 

De heer Haagsma: Eigenlijk ben ik op dit moment alleen maar nieuwsgierig wat het col-

lege hiervan zegt. Het lijkt een beetje slappeknieënpolitiek, voor iemand die altijd zegt 

dat het om de raad gaat, maar eigenlijk hebben we van het college – en misschien wel 

van een aantal partijen – duidelijkheid in dit traject nodig. De Politieke Unie kan die niet 

geven. 

 

Wethouder de heer Van Meijel: Dat is een heel gemakkelijke vraag. Volgens de Ge-

meentewet moeten we voor 15 november jl. een begroting indienen. Het is de bevoegd-

heid van de raad om tussentijdse begrotingswijzigingen door te voeren. In de beant-

woording ben ik al op een aantal punten van de VVD ingegaan. Ik heb met de heer Blauw 

een afspraak gemaakt om een aantal technische zaken nog eens nader door te spreken. 

Het is volstrekt helder dat deze motie sterk moet worden ontraden. We moeten ervoor 

zorgen dat we een begroting hebben; anders kunnen we niet werken.  

 

De heer Blauw: De afspraak die wij hebben gemaakt, gaat meer over technische zaken, 

presentatie e.d. en heeft inhoudelijk niets met de motie te maken. Wij vinden nog steeds 

dat in de basis onder deze begroting – het collegeakkoord – wijzigingen optreden, die we 

nu nog niet kennen. Wij hebben ook gezegd dat de begroting niet sluitend is. Op die 

gronden nemen wij aan dat als wij voor deze begroting stemmen, dan stemmen wij im-

pliciet in met het collegeprogramma, zoals het ter uitvoering voor ons ligt. Wij weten niet 

wat het collegeprogramma gaat worden.  

 

De voorzitter: De begroting is een titel voor het college om geld te mogen uitgeven. 

Niet meer en niet minder. Als u de begroting niet goedkeurt, kunnen wij per januari a.s. 

geen cent uitgeven. Dat is het verhaal. Een aantal medewerkers, dat u zo met zijn allen 

heeft gewaardeerd, stelt het wel op prijs als zij in januari salaris krijgen. Een flauwe op-

merking, maar het is wel zo.  

 

Mevrouw Faber: Ik denk dat het ook goed is dat de VVD begrijpt dat zij met een derge-

lijke motie niet met twee voeten op de rem stapt, maar met acht voeten en bij wijze van 

spreken de achteruitstand instelt, terwijl u aan het begin van de vergadering hebt ge-

zegd: kom op, we gaan vooruit en steunen dat er voortvarend wordt gehandeld. Dit is in 

volledige tegenspraak daarmee. 

 

De voorzitter: In het kader van de bekorting van de vergadertijd het volgende. Ten 

aanzien van het realiteitsgehalte van de motie zegt de wethouder dat de raad een begro-

ting moet vaststelen. De begroting ligt voor.  

Wie heeft behoefte om de motie bespreken? Bij handopsteken. Mag ik constateren dat de 

motie is verworpen? Ja. 

 

Motie 17, ingediend door de VVD, lokaal inkoopbeleid 

 

De heer Van der Velde: Bij "overwegende dat" het vierde streepje staat: "bij gelijk-

waardige aanbieding in prijs en kwaliteit de voorkeur dient uit te gaan naar inkoop bij lo-

kale leveranciers..." Dat is dus de doelstelling. Het betekent dat daarvoor al de maximale 

inspanning wordt gedaan.  
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Dan passen daarbij geen minimumeisen, want dan zou je de eis van prijs en kwaliteit 

moeten laten lopen om de minimumeis te halen. Als zodanig steunen wij de motie niet.  

 

Mevrouw Van Mook: Het CDA heeft keurig verwoord wat wij ook vinden. In het inkoop-

beleid wordt al het streven genoemd om zoveel mogelijk bij lokale leveranciers te kopen, 

zodat het gelijkwaardige aanbiedingen zijn in prijs en kwaliteit. Daarbij past geen percen-

tage.  

 

De heer Van de Belt: Ik ben tegen deze motie.  

 

De heer Poppe: Ik sluit mij aan bij de vorige sprekers.  

 

De heer Pausma: Wij zijn voor de motie. De economie in Noordoostpolder moet worden 

gestimuleerd. Je kunt niet een dubbelbeleid voeren door zoveel mogelijk bedrijven naar 

binnen te halen en vervolgens je handel buiten Noordoostpolder te kopen. Dat vind ik 

raar. Misschien is het wel een open deur, omdat het al de bedoeling is. Ik vind dat er wel 

een percentage bij past, omdat het een streven moet zijn een bepaald niveau te halen.  

 

De heer Haagsma: Het zal u niet verbazen dat de Politieke Unie voor het streven van 

deze motie is: zoveel mogelijk lokaal doen als het in prijs en kwaliteit het beste is. Wij 

hebben dit samen met de VVD al vaker bepleit. We zijn er ook nu voor.  

 

De voorzitter: Hoewel het niet helemaal nodig is, vind ik dat u er recht op hebt te weten 

wat het college ervan vindt.  

Dit zo bepalen, ten minste 50%, mag nooit uw eigen doelstelling zijn. U handelt daarmee 

in strijd met uw eigen inkoopbeleid en de verplichtingen die de Europese Unie oplegt ten 

aanzien van aanbestedingen. Veel van het totale werk dat hier wordt aanbesteed, gaat 

om zaken die niet door lokale bedrijven kunnen worden geleverd. 

Als het een doelstelling zou zijn om in strijd met het beleid te handelen, dan kan dit niet. 

Bovendien is lang niet alles lokaal te krijgen. U maakt het ook onmogelijk om samen met 

andere gemeenten in te kopen en te proberen door de massa veel te doen. Je kunt dan 

bepaalde kortingen bedingen. Als iedere gemeente zegt dat het bij haar leverancier 

moet, dan lukt het niet. We hebben al de afspraak met elkaar dat we kleine aankopen 

zoveel mogelijk in Noordoostpolder aanbesteden. Het college zou grote moeite hebben 

met het aannemen van deze motie.  

Ik constateer dat de motie de ondersteuning heeft van de Politieke Unie, ONS en VVD. 

De motie is daarmee verworpen.  

 

Motie 18 (aangepast), ingediend door de VVD n ONS 

 

De voorzitter: U wordt geacht bij het tweede gedachtestreepje van motie 14 te denken: 

"draagt het college op om in overleg met de eigenaar van de N50 te komen tot adequate 

afspraken." Er wordt een derde streepje toegevoegd: "een onderzoek te doen naar de 

aansluiting op de nieuwe aan te leggen ontsluitingsweg tussen de N50 en de Enserweg 

en de verkeersstroom van de Zwartemeerweg via de Enserweg/ontsluitingsweg op de 

N50 te laten uitkomen ten behoeve van de verhoging van de veiligheid." 

 

De heer Voorberg: Wij hebben best wel wat vragen bij deze motie. Bij het eerste punt 

"draagt het college op" wordt gesproken over de eigenaar van de N50. Dat is helemaal 

niet van belang, want eigendom en beheer hoeven niet samen te vallen. De beheerder 

wordt bedoeld. Je zou kunnen zeggen: kijk eens of je dat stukje veiliger kunt maken, 

echter, om vervolgens een onderzoek te doen naar de aansluiting op de nieuw aan te 

leggen ontsluitingsweg tussen de N50 en de Enserweg,dat gebeurt al in het kader van 

het besluit dat we over die weg hebben genomen. Om de verkeersstroom van de Zwar-

temeerweg via de Enserweg/ontsluitingsweg op de N50 te laten komen, ja daarover heb-

ben we grote vragen. Is dat nu wel zinvol?  
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Je moet het zien in het kader van het eerste, dat je in overleg met de beheerder van de 

N50, dus Rijkswaterstaat, komt tot goede afspraken. Of je dit onderzoek moet doen naar 

het afsluiten van de Zwartemeerweg – dat misschien achter deze motie zit – vragen wij 

ons ten zeerste af. 

Wij hebben wat vragen over het tweede, echter, dat je probeert Rijkswaterstaat ertoe te 

brengen dat zij het hele stukje weg bekijkt, inclusief de aansluiting: akkoord. Ik zou de 

motie algemener geformuleerd willen hebben. We zouden er dan beter mee kunnen le-

ven. 

De heer Lammers: Mag ik er een verklarende reactie op geven, als medeopsteller van 

de motie? Kunt u mij twintig seconden geven. Ik vind het belangrijk dat aan de raad te 

melden. Er is een rapport Startnotitie N50, Ramspol-Ens. Heel summier heeft mijn colle-

ga, mevrouw Geluk, erover gesproken. Ik wil u twee zinnen voorlezen: "Landelijk risico 

cijfers voor het type weg als Ramspol–Ens is 0,22. Voor het gedeelte op en nabij de 

Ramspolbrug dat is opengesteld voor landbouwverkeer is het risicocijfer 0,30. Dat zijn 

referentiewaarden. Om te kijken hoe veilig een weg daadwerkelijk is, wordt het actuele 

risicocijfer berekend. Het actuele risicocijfer voor het bepaalde tracé, voor het wegvak 

Ramspol-Ens is 0,31, gemeten over een periode van vijf jaar." Het rapport van het direc-

toraat-generaal van Rijkswaterstaat stelt voort: "De weg is daarmee minder veilig dan 

het Nederlandse gemiddelde voor dergelijke wegen. In totaal betrof het 76 ongevallen in 

de genoemde vijf jaar. De meeste ongevallen vinden plaats bij twee kruispunten nabij 

Ens en Ramspolbrug. Het gaat hier voornamelijk om kop-staartbotsingen." 

Wat ik wil beogen met de toevoeging van het tweede punt binnen de motie van de VVD 

is dat wij louter en louter verzoeken aan het college te overwegen om dat mee te nemen 

in de beoordeling om te komen tot een goede aansluiting. In ieder geval om als onder-

zoek mee te nemen of een afsluiting eventueel mogelijk zal zijn. Dat is het verzoek, niet 

meer en niet minder. We zeggen niet dat de weg moet worden afgelopen, maar we vra-

gen het college expliciet op basis van deze tracégegevens onderzoek te doen. 

 

De heer Van de Belt: Mag ik voor mijn besluitvorming de mening van het college horen? 

 

Wethouder de heer Schutte: Ik zou dan wel eerst graag de vraag horen.  

 

De voorzitter: Dan maken we toch maar even een rondje.  

 

Mevrouw Faber: Wij zitten wat te dubben met deze motie. Aan de ene kant hebben wij 

het gevoel dat we met de behandeling in de commissie en met het raadsstuk al veel 

hebben gesproken over de veiligheid. ONS heeft toen ook al de mogelijkheden naar vo-

ren gebracht. Kijk hier eens naar, kijk daar eens naar. Vooralsnog hebben wij de indruk 

dat het college best bereid is naar de opties te kijken en al heeft toegezegd met de be-

heerder in gesprek te gaan over de mogelijke opties. Voorlopig zijn we niet zo geneigd 

mee te gaan met deze motie.  

 

De heer Hermus: We sluiten ons bij een aantal voorgaande sprekers aan. Als het gaat 

over de Zwartemeerweg, waarover al veel eerder discussie is geweest over wel of niet 

afsluiten, zijn in Ens zelf bezwaren ontstaan, omdat men dan veel verkeerssituaties in 

Ens zien ontstaan. Je gaat het stroomgebied van de ontsluitingsweg blokkeren of anders 

sturen dan is bedoeld. Ik weet niet wat ik hiermee moet. Ik wil eerst een reactie van het 

college horen. 

 

De heer Haagsma: Ik denk dat het verzoek aan het college om te kijken naar de inpas-

sing van de ontsluitingsweg een gesprek over de techniek en de veiligheid met zich mee-

brengt. Het is dan part of the deal om ook de kijken naar de Zwartemeerweg en de 

Kamperweg. Dat gesprek moet dan de wijsheid op tafel brengen. Ik heb niet het idee dat 

de motie hieraan op dit moment iets toevoegt.  

 

Wethouder de heer Schutte: Een paar punten. De meeste dingen zijn gezegd. Ik vind de 

motie eigenlijk overbodig en zal u zeggen waarom.  
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Er wordt met name nogal aangedrongen op onderzoek, gesprekken. Gesprekken met 

Rijkswaterstaat vinden momenteel plaats, zowel via mij als via de ambtelijke organisatie. 

Het gesprek heeft vooral de insteek om argumenten te vinden om onderzoek te doen, 

dat momenteel plaatsvindt, om zo snel mogelijk de ontsluitingsweg zo volledig mogelijk 

op de huidige Kamperweg aan te sluiten. Al die onderzoeken lopen. Dit geldt ook voor 

onderzoeken om aan alternatieven te komen.  

Een tweede punt is de toegevoegde bullet van ONS. Laat ik het maar eens met een duur 

woord zeggen: ik ben daar mordicus op tegen. Ik ben er buitengewoon huiverig voor om 

dat te doen. De heer Lammers heeft me in de pauze gevraagd er over na te denken. Hoe 

langer ik er over nadenk, hoe absurder ik het voorstel vind. Ik zal u ook vertellen waar-

om. Wij praten al zolang als ik hier zit met Dorpsbelang, met aanwonenden van de En-

serweg over de verkeerssituatie in Ens, maar vooral van de Enserweg. Als je de Zwarte-

meerweg gaat afsluiten en je laat al het verkeer – dat voor een deel sluipverkeer is – 

over twee derde van de Enserweg gaan, dan denk ik dat men in Ens de weg gaat barri-

caderen. Voor wat mij betreft hebben zij gelijk. Ik vind het levensgevaarlijk. Onze inzet is 

om te proberen samen met de wegbeheerder de situatie zo veilig mogelijk te maken, als 

het gaat om de op- en afritten. Meer kunnen we niet doen. We streven ernaar zo snel 

mogelijk een aansluiting te krijgen via de extra weg. 

Ik wil nog een opmerking plaatsen. De oprit Zwartemeerweg is inderdaad wat gevaarlijk. 

Er gebeuren ongelukken, maar alle ongelukken gebeuren daar niet. Het probleem is wel: 

auto’s komen van een hoogte – de Ramspolbrug – en dat is inderdaad een knelpunt. Ik 

ontraad u in ieder geval de extra oplossing om de Zwartemeerweg af te sluiten.  

 

Mevrouw Geluk: Het gaat om een onderzoek. Het gaat erom hoe we dat stukje weg vei-

liger kunnen maken. Het woord "eigenaar" moet inderdaad worden vervangen door "be-

heerder". Het gaat erom te kijken hoe we het grote aantal ongelukken dat de afgelopen 

vijf jaar aan de orde was, de komende vijf jaar kan worden voorkomen. Het kan u zijn, 

het kunnen uw kinderen zijn, uw naasten, maar velen van ons rijden dat stukje weg en 

iedereen weet hoe gevaarlijk het is. 

Als de taakwethouder nu al weet dat zonder onderzoek te doen het een waardeloos voor-

stel is dan moet dezelfde conclusie ook uit het onderzoek komen. Waarom is hij bang 

voor een dergelijk onderzoek? Mensen die vanaf de Zwartemeerweg over de Enserweg 

naar de N50 gaan komen niet door Ens. Als u weet hoe het rijdt daar dan bestaat het ook 

niet. Wij hebben niets anders gewild dan proberen een stukje veiliger weg te creëren. Ik 

ben stomverbaasd. Heel de polder moet 60 km worden. Als je over die wegen rijdt, zie je 

vijf kilometer voor je geen auto, geen fiets. Vijf kilometer daarachter ook niet, maar je 

moet 60 km blijven rijden, want o, o, o dat is pas veilig. Voor een stukje weg waar zo-

veel ongelukken gebeuren, mogen we geen maatregelen nemen en mogen we geen on-

derzoek doen. We kunnen daarover geen afspraken maken met de beheerder hoe we dat 

veiliger kunnen maken. 

 

De heer Haagsma: Bij interruptie. Volgens mij gaat mevrouw Geluk nu een heleboel 

dingen zeggen die in ieder geval niet juist zijn. Als je samen met Rijkswaterstaat zoekt 

naar een veilige aanhechting van de nieuwe ontsluitingsweg op dit stukje weg, dan kijk 

je ook hoe je dat zo goed en zo veilig mogelijk kunt doen. U gaat daaraan volkomen 

voorbij.  

 

Mevrouw Geluk: Ik ga er niet aan voorbij. De aansluiting van de nieuwe weg op de A50 

is een gevaarlijk punt. Als u wel eens vanaf de Zwartemeerweg op de N50 wilt komen, 

tijdens de spits, dan is het een ander onveilig punt. Als u van de Kamperzandweg op de 

N50 wilt komen, is het een derde gevaarlijk punt. Bovendien gebeuren ook bij Ens de 

nodige ongelukken. Ik ben stomverbaasd over de tweeslachtigheid en de onvoorstelbare 

manier van denken in deze raad, waarbij je het ene moment zegt: 60km-wegen waar 

geen extra ongelukken gebeuren en die niet veiliger zijn geworden. We hebben dat in 

een evaluatie duidelijk gemeten en met elkaar vastgesteld. Daar wilt u doorgaan met het 

beleid. Hier op een stukje dat aantoonbaar gevaarlijk is, bent u niet bereid om onderzoek 
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te doen en afspraken te maken met de beheerder, totdat de nieuwe weg er is, om daar 

te komen tot maatregelen. Ik sta werkelijk paf.  

De voorzitter: Mevrouw Geluk, we moeten voorkomen dat het beeld ontstaat dat we 

verkeersslachtoffers niet belangrijk vinden. Volgens mij komt de reactie van de wethou-

der door de koppeling met een deel van de motie van ONS. Misschien was uw motie als 

die koppeling er niet was veel positiever. Ik geef dit als overweging mee. Als ik luister 

naar de opmerkingen zou dat mee kunnen spelen.  

 

Mevrouw Geluk: De aansluiting van de Zwartemeerweg is een van de gevaarlijke pun-

ten. Het had er niet tussen hoeven te staan. Als je praat over het stukje weg, dan gaat 

het ook om de aansluiting Zwartemeerweg; het gaat ook om de aansluiting Kamper-

zandweg en gaat het ook om de aansluiting nieuwe weg. Het is een tussenvoegsel dat 

extra is, maar het oorspronkelijke voorstel niet verandert. Als dit werkelijk de mensen 

belet om hiermee in te stemmen, dan hadden zij het gezegd. Dat hebben zij niet gedaan.  

 

De heer Hermus: Denkt u aan maatregelen als het afsluiten van de Kamperzandweg, 

het afsluiten van de Zwartemeerweg of denkt u aan andere maatregelen om de proble-

men weg te nemen? 

 

Mevrouw Geluk: Het is een volstrekt onlogische en overbodige vraag. Ik ben geen ver-

keersdeskundige. Ik zit niet in het college; dat is wellicht genoegzaam bekend. Wij dra-

gen het college op om te kijken welke maatregelen te nemen zijn. Wij stellen als raad de 

kaders. Het college voert uit en het college komt met voorstellen richting deze raad. Zo is 

de procedure. Ik dacht dat met name de CDA-fractie bijzonder gesteld is op procedures.  

 

De heer Hermus: We hebben de discussie al geruime tijd geleden gehad. Het ging toen 

over een knip in de Zwartemeerweg. Weet u nog?  

 

Mevrouw Geluk: Dat weet ik. 

 

De heer Hermus: Die discussie heeft zich toen afgespeeld. Daarnaar zijn ook onder-

zoeken gedaan.  

 

Mevrouw Geluk: Ik heb het niet over de Zwartemeerweg sec. Ik heb het over de aanslui-

ting Zwartemeerweg/N50. Ik heb het ook niet over wat het effect is van het verkeersluw 

maken van de Zwartemeerweg op het verkeer door Ens. Het zijn allemaal bijkomende 

zaken waarover ik het niet heb. Ik heb het alleen over het stukje weg dat mijn fractie zo-

verschrikkelijk graag veiliger wil zien voor de gebruikers van die weg.  

 

Mevrouw Faber: Ik denk dat we het er met zijn allen wel over eens zijn dat we het over 

veiligheid hebben. Dat is het onderwerp van gesprek, ook van de motie. Ik heb de indruk 

dat de wethouder genoegzaam heeft aangegeven, dat voor hem veiligheid ook prioriteit 1 

is. Het is een jammere discussie, dat we over vormen, diepten, hoeveelheden en niveaus 

van veiligheid gaan praten. Voor onze fractie is voldoende dat de wethouder toezegt dat 

ook bij hem veiligheid bovenaan staat en dat hij in gesprek gaat met de wegbeheerder. 

Daarmee hebben wij deel 1 van uw motie ingevuld.  

 

Mevrouw Geluk: De wethouder heeft niet toegezegd terug te komen met voorstellen en 

adequate afspraken. Natuurlijk weten we dat hij regelmatig met de beheerder een ge-

sprek zal aangaan. Ik heb natuurlijk ook wel bepaalde twijfels ten aanzien van afspraken 

van deze wethouder, naar aanleiding van de 60km-motie, die op voorstel van de wet-

houder was ingediend.  

 

De voorzitter: Ik wil nu tot stemming overgaan.  

 

Wethouder de heer Schutte: Er worden dingen gezegd die niet waar zijn. In het open-

baar bestuur moeten die recht worden gezet.  
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Ik wil nog een keer aan mevrouw Geluk zeggen: we zijn in gesprek en we zijn aan het 

onderzoeken.  

Het is natuurlijk logisch dat ik met een uitslag van die onderzoeken bij u kom. U moet 

niet zeggen dat ik het niet doe en u moet het zeker niet koppelen aan uw verlies als het 

gaat over de motie.  

 

Mevrouw Geluk: Dat betekent dus dat het college de motie overneemt?  

 

Wethouder de heer Schutte: Wij nemen geen motie over, omdat we er geen enkele be-

hoefte aan hebben. Om twee redenen: we zijn met het nuttig deel volledig bezig, maar 

er staat een stuk in: dat wil deze wethouder niet uitvoeren. Ik ga geen maatregelen sti-

muleren die veroorzaken dat er nog meer auto’s over de Enserweg zullen gaan.  

 

De voorzitter: Ik stel voor dat de fracties die met hun standpunt hebben gewacht op 

over het standpunt van het college, de heer Van de Belt en de Politieke Unie, vertellen 

hoe zij erin zitten. 

 

De heer Van de Belt: Ik wil er iets aan toevoegen. Ik ondersteun deze motie niet, maar 

het lijkt mij zinvol, als dit mogelijk is, om voor het deel N50 60 km te laten gelden. Als er 

een ongeluk gebeurt, krijgen we iedere keer van mevrouw Geluk op ons bordje: raad dat 

heeft u aan uzelf te danken.  

 

Mevrouw Geluk: Dit vind ik een heel vervelende insinuerende opmerking. Dit heb ik tot 

nu toe nooit gedaan. Misschien zou ik het met ingang van nu wel moeten doen. Achteraf 

trappen is niet mijn eigenschap.  

 

Wethouder de heer Schutte: De heer Van de Belt maakt een heel goede opmerking. Wij 

zijn in onderhandeling geweest met Rijkswaterstaat om de weg af te waarderen naar 60 

km. Op dit moment is voor dat traject geen draagvlak.  

 

De voorzitter: Ik stop de discussie. De vraag is helder.  

 

De heer Haagsma: Het is duidelijk dat het college en de wegbeheerder bezig zijn om in 

het kader van de nieuwe weg na te denken over hoe je het geheel moet inrichten. Als je 

de Zwartemeerweg wel zou afhechten, moet het verkeer op de nieuwe weg op de N50 

komen. Dezelfde druk blijft bestaan. Ik zie daarin absoluut geen soelaas. Ik vertrouw er-

op dat de wegbeheerder er samen met het college uit komt.  

 

De voorzitter: Dan is motie 18 in combinatie met 14 niet aangenomen. 

De een na laatste motie, is motie 21. Die hebben we niet? Een andere motie, nummer 

22, hebben we ook niet? Het is op.  

Het betekent dat we teruggaan naar het voorstel dat vanavond voorligt. Ik ga met u naar 

pagina 53. Daar ligt een serie voorstellen aan u voor: Programmabegroting 2008-2012. 

Dat lijstje leg ik er besluitvorming voor. Is iemand tegen of wenst een voorbehoud te 

maken?  

 

De heer Wassink: Wij willen een voorbehoud maken als het gaat om die activiteiten in 

de programmabegroting die op zondag plaatsvinden en tegen de subsidie voor het thea-

ter.  

 

De heer Blauw: Wij zijn tegen de begroting.  

 

Zonder hoofdelijke stemming stelt de gemeenteraad de Programmabegroting 2008-2012 

vast, met dien verstande dat de fractie van de VVD wordt geacht tegen te hebben ge-

stemd en met de aantekening van de ChristenUnie/SGP, dat een voorbehoud wordt ge-

maakt voor die activiteiten in de programmabegroting die op zondag plaatsvinden en te-

gen de subsidie voor het theater.  
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 10. Aanpassing diverse belasting- en retributieverordeningen voor het belas-

tingjaar 2008 

 

De voorzitter: Bij de Verordening afvalstoffen gaat het om inclusief de aangenomen mo-

tie voor de een- en meerpersoonshuishoudens. 

 

Wethouder de heer Van Meijel:Deze moet technisch worden verwerkt. Deze kan zo wor-

den overgenomen.  

 

De voorzitter: Ik wil voorstellen: met inachtneming van uw eerdere besluit over de 

aangenomen motie, die in de verordening wordt verwerkt.  

Ik loop even de verordeningen door. 

 

De heer Haagsma: Het is toch een hamerstuk. 

 

Zonder hoofdelijke stemming besluit de gemeenteraad overeenkomstig het voorstel. 

 

IX. Sluiting 

 

De voorzitter: Het is toch nog gelukt om op 8 november 2007 de begroting vastgesteld 

te krijgen. Ik dank u wel en wens u wel thuis. Ik sluit de vergadering (23.25 uur).  

 

 

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 13 december 2007. 

 

 

De griffier,         De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


