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Notulen van de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op 26 juni 2003 om 13.30 uur in 
het gemeentehuis te Emmeloord. 
 
Aanwezig zijn: de dames H. Binksma-Martens (VVD), M.T.B. Droog-Smit (CDA), J. Faber-Slootheer  
(PvdA/GroenLinks), A.J. Geluk-Geluk (VVD), H.J. Straatsma-Reuvers (PvdA), Wondergem-
Nieuwenhuizen (CDA) en de heren J.W. Bakker (PvdA/GroenLinks), W.R. Bouma (CDA), G.P. Dibbits 
(P.U.), P.G. van Diepen (P.U.) (vanaf 14.30), P.J. van Domburg (P.U.), L.G.M. Hermus (CDA), G. Nentjes 
(ChristenUnie/SGP), T. Nijdam (PvdA/GroenLinks), P. Reijenga (CDA), H.F.A. Roefs (VVD),  
P.J. Sanderse (CDA), J. Schipper (CDA), H.J.M. van Steen (P.U.), T. Tuinenga (P.U.), J.J. van der Velde 
(CDA), P.M.S. Vermeulen (D66), L.G. Voorberg (ChristenUnie/SGP), C. Wagemaker (P.U.) en  
R.F. Wassink (ChristenUnie/SGP) 
 
Voorzitter: W.L.F.C. ridder van Rappard, burgemeester 
Wethouders: de dames T. Bij de Vaate-de Jong (CDA) en I. van Gaalen-van der Kooij (P.U.) en de he-

ren A.H.T. van Meijel (CDA) (vanaf 14.10 uur), J. Mulder (PvdA/GroenLinks) en  
J.A. Ritsema (P.U.) (vanaf 15.10 uur) 

Griffier:  J.M. Even 
Afwezig: de heren J.M. van der Est (PvdA/GroenLinks) en W.C. Haagsma (P.U.) 
 
 
I. Opening 
 
De voorzitter: Ik heet u allen hartelijk welkom. De heren Van Est en Haagsma zijn afwezig en de heren 
Van Diepen, Van Meijel en Ritsema komen later. De heer Ritsema vertrekt nu uit Den Haag, waar hij de 
commissiebehandeling over het ziekenhuis heeft meegemaakt. 
Het duale begin zonder college wordt gesymboliseerd door een wat bescheiden wijziging van de setting. 
Dit was op korte termijn snel te realiseren. Het kan nog dualer worden, maar daarvoor zijn meer ingrepen 
nodig. Dit symboliseert de nieuwe verhoudingen in dit huis. 
Het is een lange vergaderdag, waarin we zullen proberen u van het nodige te voorzien. Dat betekent dat 
rond 14.30 uur hier koffie en thee zullen worden geserveerd en dat we rond 15.45 uur de echte theepau-
ze hebben. Het is de bedoeling om 18.00 uur te stoppen voor de traditionele haring en de maaltijd daar-
na. Dan wil ik om 19.00 uur weer beginnen, tenzij we dan klaar zijn. 
 
II. Vaststelling agenda 
 
De voorzitter: Het voorstel is met het agendapunt ziekenhuis te wachten tot de heer Ritsema er is. We 
hadden afgesproken dit als 5a in te voeren, maar ik behoud me het recht voor dit door te schuiven, indien 
de wethouder er dan niet is. De brief van de maatschap Schot wordt toegevoegd aan de ingekomen stuk-
ken. Ik stel voor de heer Schot eerst van het spreekrecht gebruik te laten maken. 
 
De agenda wordt met inachtneming van deze wijzigingen vastgesteld. 
 
III. Vaststelling notulen van de vergadering van 22 mei 2003 
 
Zonder hoofdelijke stemming worden de notulen ongewijzigd vastgesteld. 
 
IV. Ingekomen stukken 
 
De heer Nijdam: Mijnheer de Voorzitter. Ik wil brief 5 onder de aandacht van een commissie hebben. Ik 
denk aan commissie IV, waarin ook de recreatie wordt behandeld. 
 
De voorzitter: De brief staat nu op de agenda en behoort tot de bestuursbevoegdheid van het college. 
Laat het college eerst zijn werk doen en dan kan het altijd nog in de commissie komen, indien men de re-
actie van het college niet verstandig vindt. 
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De heer Wagemaker: Mijnheer de Voorzitter. De firma Schot heeft ook een brief aan de raad gestuurd. 
Daarom wil ik graag naar aanleiding van beide brieven het woord. 
 
De voorzitter: Is het dan niet wijs de heer Schot eerst het spreekrecht te geven? Anders herhaalt hij wat 
u zegt. Het is zijn brief en het lijkt me beter dat u aanhaalt wat hij zegt. 
 
De heer Bouma: Mijnheer de Voorzitter. Ten aanzien van de brief van de heer Mantje zouden we graag 
de toezegging hebben, dat de evaluatie van het onderzoekje alsnog in commissie III aan de orde komt. 
 
De voorzitter: Het college is eerst aan zet. 
 
De heer Roefs: U zegt dat zo, maar als de raad vraagt een brief in een commissie te brengen, onverlet 
wat het college ermee doet, dan moet dat gebeuren. 
 
De voorzitter: Ik heb het over de volgorde. 
 
De heer Roefs: Zelfs als de volgorde zo zou zijn. U kunt dat in de twee genoemde gevallen zo niet doen. 
 
De voorzitter: Ik zeg dat B&W aan zet is en "bevalt" van een standpunt. Dat gaat naar de commissie en 
niet andersom. 
 
De heer Roefs: Geen probleem, maar ik kreeg de indruk dat uw reactie op de heer Nijdam een beetje 
was van we zien wel wat ermee gebeurt. Dat is niet de bedoeling. 
 
De voorzitter: Ik zei tegen de heer Nijdam, het college is aan zet, geeft een antwoord. Als het een ver-
standig antwoord is, kan de heer Nijdam zeggen het ermee eens te zijn. Een andere variant in de com-
missie is dat hij zegt dat het college niks ervan bakt en dat het heel anders moet. Beide mogelijkheden 
met alle gradaties zijn er. Dat houdt in dat eerst het college een standpunt inneemt en daarna de com-
missie aan zet is. Ik heb het over de volgorde der zaken en niet over het uitsluiten van zaken. Wij denken 
daarover dus hetzelfde. 
 
Zonder hoofdelijke stemming worden over de afdoening van de ingekomen stukken besloten overeen-
komstig de voorstellen. 
 
V. Mededelingen 
 
Er zijn geen mededelingen. 
 
VI. Spreekrecht 
 
De heer Schot: Mijnheer de Voorzitter. Naar aanleiding van de brieven die wij hebben verstuurd als 
maatschap Schot heb ik nog een paar punten, waarover ik een paar korte opmerkingen zou willen ma-
ken. 
Ten eerste is het zo dat wij onze verontwaardiging willen uitspreken over de situatie waarin wij nu verke-
ren. In januari hebben wij op de juiste wijze de procedure ingezet met het oog op de bouw in het najaar. 
De bedoeling om na de bouwvak daadwerkelijk de bouwwerkzaamheden te kunnen beginnen uitgaande 
van de gedachte dat de gemeente de procedure vol had ingezet. Blijkbaar niet, een bouwstop volgde. 
Erfvergroting is niets nieuws, doch toekomstig beleid, snelle medewerking is gewoon mogelijk, ook ge-
zien de situatie van een aantal locaties, waarop de situatie zoals wij willen uitvoeren al reeds heeft 
plaatsgevonden in de gemeente Noordoostpolder. We gaan ervan uit dat de wil van de gemeente daarin 
aanwezig is. Er zijn geen beletselen om snel tot afronding van de aanvraag te komen; dat kan omdat er 
geen algemeen en geen individueel belang derden tegen ons bouwvoornemen is. Een bouwstop is dan 
ook geen logische stap, zeker niet gelet op het feit van de inzet van de gemeente tot op heden. Middels 
artikel 19, lid 2 kan een snelle bestemmingsplanwijziging worden doorgevoerd. 
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Op grond van deze punten en de punten die in de brieven naar voren zijn gekomen verwachten wij dat de 
bouwstop snel wordt opgeheven en dat wij kunnen doorgaan met de voorbereidende werkzaamheden 
voor de bouw. 
 
De voorzitter: Er speelt een aantal zaken. De maatschap Schot heeft ook een brief naar B&W gestuurd. 
Het onderwerp is niet in de volledige breedte aan de orde, maar dat deel over de procedure. Een andere 
zaak ligt meer op het bord van het college. Er zijn procedures voor om daar tegenin te gaan en dan zit je 
overeenkomstig de zaken die onder de rechter zijn. Ik vraag dus aan de raad enige zorgvuldigheid bij het 
uitsplitsen van de onderwerpen die we zo in gesprek hebben. 
 
De heer Wagemaker: Mijnheer de Voorzitter. De brieven van de firma Schot aan het college en de raad 
zijn voor de P.U. aanleiding tot het maken van een aantal kritische opmerkingen. Ik volg de gang van za-
ken volgens de brief aan het college, omdat deze daarin gedetailleerd uiteen wordt gezet. 
Onder punt 1 van deze brief is er sprake van overleg tussen de firma Schot, een wethouder en een amb-
tenaar. Het is niet de eerste keer dat naar aanleiding van een dergelijk gesprek bij de burger een optimis-
tisch beeld ontstaat over de kans dat zijn verzoek probleemloos kan worden gehonoreerd, terwijl in het 
vervolg dit optimisme ongegrond blijkt. Al eerder heeft de P.U. aangedrongen op de schriftelijke verslag-
legging van dergelijke gesprekken. Het lijkt onbelangrijk, maar ook dit geval toont weer aan dat het wel 
degelijk van belang is. Het verweer vanuit het bestuurlijk apparaat dat de burger alles nu eenmaal in zijn 
eigen voordeel interpreteert, kan juist ook worden opgevat als een extra argument om de gesprekken 
schriftelijk vast te leggen. Nu is voor de zoveelste keer een situatie ontstaan, waarin na het gesprek de 
wethouder zich niets meer weet te herinneren en waarin de ambtenaar ontkent bepaalde uitlatingen te 
hebben gedaan. Het resultaat is dat de burger weer is gefrustreerd. Overigens geeft in een geval van twij-
fel zoals hier, de P.U. het voordeel van die twijfel aan de burger. 
In punt 2 en 3 van de brief wordt gedetailleerd de verdere gang van zaken beschreven. Wat hiervan blijft 
hangen is het volgende. Op 6 februari van dit jaar meldt de firma Schot zich via het bouwbedrijf bij het 
gemeentebestuur. Nadat meerdere keren op verzoek van dit bestuur aanvullende informatie is verstrekt, 
wordt in een brief van het college d.d. 10 juni 2003 gesteld … 
 
De voorzitter: Ik wil even interrumperen. Waarop u kunt reageren in dit punt is de brief aan de raad. 
Daarom hecht ik eraan dat we de procedures helder zien. 
 
De heer Wagemaker: Dan ga ik nu mijn volksvertegenwoordigende rol invullen en dat betekent dat ik 
namens de heer Schot spreek. 
 
De heer Bakker: Individuele belangenbehartiging is geen volksvertegenwoordigend belang. 
 
De voorzitter: U bent raadslid. U kunt spreken over het verzoek van de heer Schot over de procedure 
van de erfvergroting. Hij vraag een besluit te nemen. Over de rest van de procedure kunt u niets zeggen, 
want die is aanhangig. We moeten niet elkaars rollen door elkaar laten lopen en elkaar niet voor de voe-
ten lopen. Procedureel kan dan niet. 
 
De heer Wagemaker: Ik heb geen enkele aanmerking op de gang van zaken en de technische merites 
van deze kwestie, of de bouwvergunning terecht is en wat juridisch al dan niet klopt. Ik wil alleen opmer-
ken dat de gang van zaken in dit huis aan kritiek onderhevig is. Dat wil ik verwoorden. 
 
De voorzitter: Dat mag. 
 
De heer Wagemaker: Ontneemt u mij het woord? 
 
De voorzitter: Als dat het is, is dat het. Als u dat verder gaat toelichten met brieven aan het college, dat 
is niet aan de orde. 
 
De heer Wagemaker: Ik heb de brief aan het college gebruikt als leidraad wat betreft de tijdsorde. 
 
De voorzitter: Ik vind dat dit niet kan. U kunt alleen reageren op de brief die aan de raad is geschreven. 
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De heer Wagemaker: De strekking van de brief aan de raad is dezelfde. 
 
De voorzitter: Het verzoek is anders. Ik ga niet in discussie. Ik deel u mee dat dit zo is. Als u zich niet 
hieraan houdt, ontneem ik u het woord. 
 
De heer Wagemaker: Dank u. 
 
De heer Roefs: Mijnheer de Voorzitter. Ik heb over het punt van de communicatie dat de heer Wagema-
ker redelijk helder neerzet, ook wat vragen, maar voordat mij ook het woord wordt ontnomen, zal ik daar-
op niet ingaan. 
Ik heb twee vragen. Is de procedure bezwaarplichtig in die zin dat mensen bezwaar moeten kunnen ma-
ken tegen een wijziging van het bestemmingsplan? Ik dacht het wel en daarom moeten we die procedure 
doorlopen. Is het mogelijk om de procedure te versnellen door wat overwerk te doen in de vakantie of wat 
extra mensen erop te zetten? Als u zegt dat dit niet mogelijk is, leg ik me daarbij neer, maar daarnaar zou 
misschien kunnen worden gekeken. 
 
De heer Voorberg: Mijnheer de Voorzitter. Ik dacht dat het tot de procedure behoorde dat wij aan de in-
spreker vragen konden stellen? Die gelegenheid heeft u niet geboden. Ik had wel een vraag. Ik heb hem 
horen zeggen dat hij nu uitgaat van artikel 19, lid 2, terwijl in de brief aan de raad artikel 19, lid 1 wordt 
genoemd. Is dat een vergissing, of heeft hij daarmee een bedoeling? 
 
De heer Schot: Artikel 19, lid 1 is genoemd in de brief. Artikel 19, lid 2 geeft aan dat er buiten de proce-
dure kan worden ingezet, kan worden afgerond buiten de provincie. Dat betekent dat het op gemeentelijk 
niveau kan worden afgerond zonder dat de provincie daarin hoeft te worden betrokken. 
 
De heer Voorberg: Dat vind ik een belangrijk verschil. U acht dat mogelijk op dit moment? 
 
De heer Schot: Gezien het feit dat deze situatie niet de eerste is die op deze wijze plaatsvindt, is het niet 
uniek. Als zodanig hoeft het niet naar GS. Daarbij wil ik refereren aan een artikel, waarin staat dat de ge-
meente Dronten al voorziet in een erfuitbreiding van 2,25 hectare en dat dit bij Gedeputeerde Staten ook 
geen enkel probleem is. Het is hier in Noordoostpolder al vaker gebeurd. Dat heeft ongeveer 1,5 tot 2 jaar 
gebeurd en hier is sprake van dezelfde situatie. De gemeente kan het met artikel 19, lid 2 afdoen. 
 
De heer Voorberg: Mag ik de heer Schot vragen enkele voorbeelden te noemen in verband met het feit 
dat burgers gelijk moeten worden behandeld? De wethouder kan dan nu of op een ander tijdstip helder-
heid geven of dit inderdaad vergelijkbare gevallen waren. 
 
De heer Schot: Aan de Espelerweg bij de gebroeders Bos, de Koele Munt aan de Muntweg en Smits aan 
de Professor Brandsmaweg. 
 
De heer Voorberg: Aan het laatste hoef ik niets toe te voegen. Als de heer Schot voorbeelden kan noe-
men van toepassing van artikel 19, lid 2 en deze vergelijkbaar zouden zijn, zou hij een punt hebben. Ik 
zou graag van de wethouder willen horen, of het inderdaad vergelijkbare gevallen zijn. 
Wij willen het college verzoeken nu dit eenmaal zo is gelopen en er kennelijk sprake is van een aantal 
communicatiestoornissen aan beide kanten, dat de inzet van het college zal zijn, daar waar ook aan de 
kant van de gemeente wellicht punten liggen die verbetering behoeven in de behandeling, dat de ge-
meente zich tot het uiterste inspant om vanaf heden het zo snel mogelijk gerealiseerd te krijgen. Dat lijkt 
mij een redelijk verzoek. Dan ga ik niet op details in, maar wel op die vorige principiële vraag van gelijke 
behandeling in gelijke gevallen. Dan zou dat hier ook moeten kunnen. 
 
De heer Hermus: Mijnheer de Voorzitter. Wij kunnen ons vinden in de vraagstelling van de andere partij-
en. Er wordt genoemd dat er een bouwaanvraag is. Is deze wel of niet ontvankelijk verklaard? 
De herziening van het bestemmingsplan, wanneer kan dat rond zijn? We roepen het college op zijn uiter-
ste best te doen om dit zo snel mogelijk af te ronden. 
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Wethouder mevrouw Bij de Vaate: Mijnheer de Voorzitter. Ik zal mijn best doen de communicatie zo 
goed mogelijk uit te leggen. In februari jl. is een bouwaanvraag ingediend door maatschap Schot. Zij heb-
ben op 25 maart jl. een brief gehad van de afdeling Ruimtelijke ordening, waarin stond dat een bouwver-
gunning niet kon worden afgegeven in verband met de noodzakelijke erfvergroting. We hebben een 
beleid voor erfvergrotingen; we hebben dat twee jaar geleden in een verkorte artikel 11-procedure neer-
gelegd, maar dat betekent dat het erf in de diepte moet worden uitgebreid binnen bepaalde maten. Het 
erf van de maatschap Schot wordt zijwaarts uitgebreid. 
 
De heer Van Steen: Mijnheer de Voorzitter. Dat erf was toch al uitgebreid. 
 
Wethouder mevrouw Bij de Vaate: Er is een foutje gemaakt bij de vorige bouwvergunning van de maat-
schap Schot. Toen heeft men een bouwvergunning gevraagd voor een eerdere schuur. Die hebben ze 
verleend. Daarmee is niet de bestemming van het erf gewijzigd in een groter erf. Dat had toen al moeten 
gebeuren. Dat heeft de gemeente toen niet gedaan, dus nu gaan we niet opnieuw zo’n fout maken. Nu 
zullen we het erg officieel moeten vergroten. Dat gaan we doen. Dus artikel 11 kon. Vandaar dat die brief 
is gestuurd naar de maatschap Schot. 
Ik denk dat op 1 of 2 april jl. één van de gebroeders Schot heeft gebeld naar het gemeentehuis naar aan-
leiding van die brief. Ik heb toen gezegd dat ik het zou uitzoeken en dat ik een afspraak zou maken. Op  
7 april jl. hebben ze bij mij en hoofd Ruimtelijke ordening aan tafel gezeten. We hebben de zaak uitgelegd 
en ook uitgelegd wat het verschil was met de vorige keer en dat ze dus echt een erfvergroting moeten 
hebben, zodat mochten ze weer uitbreiding van die schuur willen hebben, ze erfvergroting hebben. Ove-
rigens is dat het beleid dat u of uw voorgangers hebben vastgesteld binnen een vierkante vorm. Zo moe-
ten wij dat doen en zo doen wij dat ook. Dan kunnen wij ook vragen, als een bouwaanvraag wordt 
ingediend, om inplanting van een nieuwe erfsingel. Dat hebben we uitgelegd; verteld dat we die procedu-
re kunnen starten, maar dat dan eerst zoals gebruikelijk is de leges moeten worden betaald. Dat hebben 
ze snel gedaan en we zijn vervolgens snel met het bestemmingsplan aan de gang gegaan. 
De stand van zaken nu is dat het bestemmingsplan in concept gereed is. Het zal heel snel in het voor-
overleg gaan. Onze inzet is en dat heb ik destijds toegezegd dat wij alles uit de kast zullen trekken om dit 
zo snel mogelijk voor elkaar te krijgen, omdat ze ons hebben uitgelegd dat ze vroegtijdig andere opslag-
mogelijkheden hadden verkocht en dat ze knel zouden komen te zitten. We hebben gezegd dat we niet 
buiten juridische procedures om kunnen, maar dat we alles uit de kast trekken. 
Eén van de mogelijkheden is, zodra we een positief vooroverleg hebben gehad over dit bestemmings-
plan, dat we door middel van 19, 2 iets kunnen regelen. Artikel 19, lid 2 is een redelijk nieuw artikel en 
hebben we nog niet zo vaak gebruikt. We hebben het wel gebruikt bij de Burchtweg 7. Ik weet niet zeker 
of bij Bos ook artikel 19, lid 2 is gebruikt, maar ik weet wel dat we daar bij een positief vooroverleg van 
het bestemmingsplan, via bepaalde artikelen de bouwvergunning hebben verleend. Ik weet niet uit mijn 
hoofd of dat via 19, 2 was. De andere gevallen ken ik niet. We zijn dus druk bezig dat voor elkaar te krij-
gen. 
De heren Schot hebben mij in het overleg van 7 april jl. gezegd dat ze waarschijnlijk zouden beginnen 
met bouwen en ik heb ze daarop formeel geantwoord: op het moment dat men begint te bouwen zonder 
bouwvergunning en onze handhaver komt langs, wordt gehandhaafd zoals we bij ieder bedrijf doen. Het 
lijkt tegenwoordig wel, alsof bouwen zonder bouwvergunning schering en inslag is in deze gemeente, 
maar dit kan dus niet. 
Ik denk dat ik heb uitgelegd dat er een goede communicatie is geweest tussen de gebroeders Schot en 
de gemeente, dat wij alles uit de kast hebben getrokken om ervoor te zorgen dat ze zo snel mogelijk kun-
nen bouwen, maar dat die procedure nog niet is afgewikkeld en dat we op termijnen geen invloed heb-
ben. We willen we graag met artikel 19, lid 2 aan de gang met een positief vooroverleg. Het gelijkheids-
beginsel proberen we in de procedures te hanteren. 
 
De heer Voorberg: Mijnheer de Voorzitter. Ik dank de wethouder voor het antwoord ook wat betreft het 
verschil tussen artikel 19, lid 1 en lid 2. Het lijkt me dat er voorbeeldgevallen zijn en dat het toch iets snel-
ler kan. Hoe lang denkt u dat het nu nog gaat duren? 
 
Wethouder mevrouw Bij de Vaate: Ik heb gezegd dat het bestemmingsplan in concept gereed is. Dat 
moet nog door het hoofd RO worden bekeken, maar ik schat in dat het zo klaar is. Als er een positief 
vooroverleg is, willen wij met artikel 19, lid 2 aan de slag.  



2003  N. 155 

Wat betreft de termijn van het vooroverleg, dat kunnen wij wel snel willen, maar daarbij zitten ook ande-
ren aan tafel. Ik kan dus niet zeggen hoe lang dat gaat duren. 
 
De heer Roefs: Betekent dit dat het nog formeel in procedure moet van onze kant, vanuit commissie III? 
Commissie III komt pas in augustus bij elkaar. Kunnen we dan misschien een ingelaste bijeenkomst 
plannen of het zo doen dat het openbaar is, dat commissie III zegt dat het in procedure kan? 
 
De heer Hermus: Er wordt gezegd dat een bouwaanvraag zou worden goedgekeurd. Is deze wel of niet 
ontvankelijk? 
 
Wethouder mevrouw Bij de Vaate: Ik denk dat over de status van de bouwvergunning geen verschil van 
mening is, maar deze moet worden getoetst aan het bestemmingsplan. Ik denk dat deze ontvankelijk is, 
want anders was het niet in behandeling genomen en dat is wel gebeurd. Het moet worden getoetst aan 
het bestemmingsplan en dat was het probleem. 
Ik zit te denken of het zaken zijn die in de commissie moeten, want al die erfplannetjes komen niet meer 
in de commissie, Die van Bos is ook niet in de commissie geweest. 
 
De heer Roefs: Ik heb ze allemaal liggen. Er wordt vaak gevraagd of iemand bezwaar heeft dat het in 
procedure gaat. 
 
Wethouder mevrouw Bij de Vaate: Het staat niet zo vaak meer op de agenda. 
 
De heer Roefs: Volgens mij heeft het heel andere oorzaken dat er niet zoveel op de agenda staat. 
 
Wethouder mevrouw Bij de Vaate: Dit staat niet regelmatig op de agenda. 
 
De heer Roefs: Mijnheer de Voorzitter. Als het college weet dat het bestemmingsplan er ligt en het niet 
duidelijk is of het in commissie III komt, is het zaak om het vandaag te weten, want nu zijn we nog bij el-
kaar. 
 
Wethouder mevrouw Bij de Vaate: Ik zal mijn best doen, maar het probleem is dat de mensen die ermee 
bezig zijn een cursus hebben gedaan en vandaag hun diploma gaan halen. Ze zijn om 12.30 uur ver-
trokken. Ik doe mijn best om het vandaag nog te weten te komen en dan laat ik het melden, maar ik weet 
ook niet of het via de commissie zou moeten. Ik probeer vandaag daarachter te komen en anders laten 
we het u weten. 
 
De voorzitter: Het college moet niet heel formeel doen en zeggen: in augustus commissie, dus we hou-
den het vast. We lossen het op. En als u tegen bent, moet u het nu zeggen. De commissie stemt ermee 
in. 
 
De heer Roefs: Als we dat nu kunnen besluiten en dat u dat vastlegt. 
 
De heer Bouma: Als het wel in de commissie moet, zou zelfs een schriftelijke procedure wat mij betreft 
voldoende zijn. 
 
De heer Van Steen: Als we dat nu bepalen, op welke termijn wordt de vergunning dan afgegeven en wie 
zijn betrokken bij het vooroverleg? 
 
Wethouder mevrouw Bij de Vaate: Dat rijtje instanties kunt u in ieder bestemmingsplan vinden. Dat zijn 
de provincie, het waterschap en andere instanties. Bij een erfvergroting is dat niet zo van belang. Ik denk 
dat de enige die van belang zijn de inspectie Ruimtelijke ordening en de provincie zijn. 
 
De voorzitter: We zeggen toe dat we het snel doen, schriftelijk of anderszins. 
De heer Roefs: Mijnheer de Voorzitter. De commissie is hier nagenoeg voltallig aanwezig. Je zou moeten 
constateren dat de commissie onder leiding van onze voorzitter positief besluit over het in procedure 
gaan van dat bestemmingsplan, ook al hebben we het niet gezien. 
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De heer Van Steen: Ik sluit me daarbij aan. 
 
De heer Bakker: Mijnheer de Voorzitter. Als plaatsvervangend commissielid heb ik daarmee moeite. Als 
je zonder iets op papier te hebben gezien, al vooraf akkoord te gaan met een bestemmingsplanwijziging, 
gaat mij wat ver. Het in procedure brengen is misschien niet zo’n probleem, maar bestemmingsplannen 
moeten wel door de raad worden goedgekeurd en vooraf moet globaal worden getoetst of het in procedu-
re kan. 
 
De voorzitter: Het gaat mij er niet om dat we het formeel doen en alle stappen zetten met de commissie 
van augustus. U moet natuurlijk weten wat u besluit; dat ben ik met de heer Bakker eens. We zullen dat 
snel doen. Natuurlijk zijn er onderliggende stukken. De raad moet niet willen dat na inspraak de raad 
staande de vergadering het toezegt. Zo werkt het niet en dat kan niet. Er komt een nette procedure, die 
ondanks dat we in een vakantie zitten niet extra belemmerend werkt. 
 
De heer Van Steen: Mijnheer de Voorzitter. Er is door de gemeente al een bouwvergunning verleend op 
die erfuitbreiding, waarvoor nu het bestemmingsplan moet worden gewijzigd. Het is niet zo dat we maar 
ergens aan beginnen. Het erf is nu na de uitbreiding 1,35 hectare; het ligt dus binnen oude grenzen. Er is 
een singel omheen gepland. Ze willen gewoon een schuur bijbouwen. Er is geen enkel planologisch be-
zwaar om dat tegen te houden, maar het juridisch traject moet worden doorlopen. 
 
De heer Hermus: Wij zijn het met de anderen eens, zo snel mogelijk uitvoeren en afwerken. 
 
De voorzitter: Dan doet we dat aldus. 
 
VII. Vragenuur 
 
De heer Hermus: Mijnheer de Voorzitter. Wij hebben in de kranten de laatste tijd verschillende malen za-
ken over de Knorpolder kunnen lezen. Er wordt een verbod op de bouw bij de Knorpolder gelegd. Er is 
een aantal zaken aan de orde in verband met de mestkelder en de bouwhoogte. Ik weet niet of de zaken 
die in de krant staan de waarheid zijn. Dat is een vraag aan de wethouder. Indien het waar is, lapt de 
heer Straathof dan de zaak aan zijn laars? 
Daarbij komt het punt van de geloofwaardigheid van de gemeente aan de orde. Deze vind ik behoorlijk in 
het geding. De man krijgt een bouwstop opgelegd en gaat gewoon door. Waar mensen over doorbouwen 
praten, is hier een heel andere situatie aan de orde. Dit is een 24-uurseconomie en 7 dagen in de week 
en er is dus een redelijk tempo, waarbij ook wordt gepraat dat hij wel zal zien na de bouwstop hoe hij 
verder gaat. Dit zijn vragen waarop ik antwoord wil hebben. 
 
Wethouder de heer Mulder: Mijnheer de Voorzitter. Ik zal proberen de gang van zaken zoals het college 
die beleeft op een rij te zetten. Op 6 november 2002 heeft de firma Knorpolder BV een bouwvergunning 
gekregen. Bouwvergunningen worden getoetst op drie onderdelen, op het welstandsadvies, het bestem-
mingsplan en het bouwbesluit. Dat is daar ook gebeurd en deze toetsing is positief uitgevallen. Het is vol-
komen gerechtvaardigd dat na deze toetsing Knorpolder BV een bouwvergunning heeft gekregen. 
Tegenwoordig moet je als onderneming langs drie vergunningencircuits. Je moet een milieuvergunning 
hebben en die heeft Knorpolder BV ook, ze hebben sinds 6 november 2002 een volstrekt legale bouw-
vergunning en daarnaast moet je voldoen aan de eisen die het waterschap stelt; dat heeft iets met het 
keur van het waterschap te maken. In mei of juni jl. heeft het waterschap te kennen gegeven dat zij geen 
bezwaar heeft tegen het bouwen, maar wel een aantal aanvullende eisen stelt. Deze eisen zijn gecom-
municeerd met de gemeente en onze adviseurs hebben daarop de spelregels losgelaten die moeten 
worden losgelaten en zij hebben geconcludeerd dat een aanvulling op de bouwvergunning moet plaats-
vinden. Het is namelijk met de huidige bouwvergunning niet mogelijk de spelregels van het waterschap 
uit te voeren.  
Volgens het gelijkheidsbeginsel betekent dat men een aanvullende, nieuwe bouwvergunning moet aan-
vragen, omdat de bouwvergunning niet meer voldeed, nadat het waterschap de spelregels heeft vastge-
steld en zeker niet meer voldeed aan de bepalingen van het bestemmingsplan, waarop de vergunning is 
verleend. 
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Dat heeft zich begin deze maand voltrokken. Onze mensen hebben geconstateerd en met Knorpolder BV 
overlegd dat deze procedure moet worden gegaan en dat met de bouw kan worden begonnen, nadat de 
aanvullende bouwvergunning is verleend. 
 
De heer Wagemaker: Is het zo dat wanneer het waterschap of een andere instantie weer andere eisen 
gaat stellen er weer een bouwvergunning moet komen? Dat is een ondoenlijke zaak. 
 
Wethouder de heer Mulder: We kunnen de zaak nog ingewikkelder maken. Ik probeer de zaken feitelijk 
op een rij te zetten. Mij is niet bekend dat er andere zaken gaan gebeuren. De gemeente doet haar werk 
ordentelijk, het waterschap doet ordentelijk zijn werk. Tot voor kort voldeed de heer Straathof aan de 
spelregels die de lokale overheden stellen. Derhalve was er tot voor kort op veel fronten weinig mis.  
Ik wil de heer Wagemaker vragen om de op zich lastige materie niet nog lastiger te maken door een aan-
tal veronderstellingen toe te voegen. 
Ik vervolg mijn antwoorden op de vraag van de heer Hermus. In de eerste helft van juni 2003 is ons ge-
bleken dat de heer Straathof, de Knorpolder BV, ondeugende dingen doet. Hij begint namelijk met de 
bouw, zonder bouwvergunning. Dat kan in deze gemeente niet. Als college hebben we op 16 juni 2003 
daarover een besluit genomen, namelijk dat door de spelregels die het waterschap heeft aangereikt – 
wijziging van de funderingsmethoden – een nieuwe bouwvergunning nodig is. Niet de geloofwaardigheid 
van de overheid is in het spel, maar de volstrekte ongeloofwaardigheid van een ondernemer, namelijk 
een ondernemer die zich niet aan de spelregels van de samenleving houdt. We zijn tegen anarchie in de-
ze samenleving, wie deze ook veroorzaakt, of het nu een ondernemer of een burger is. Voor het college 
was dit een reden een bouwstop af te kondigen, om daarmee het bedrijf duidelijk te maken dat niet met 
de bouw kan worden begonnen. In de vorige college- en raadsperiode hadden we het middel bouwstop. 
Punt. Nu hebben we bouwstop met een last onder dwangsom. Het is in de loop der jaren een strengere 
maatregel geworden. Dagelijks komen onze mensen van bouw- en woningtoezicht daar controleren. We 
hebben een dwangsom van EUR 5.000,00 per dag. Dat instrumentarium is door ons gemaximeerd tot 
EUR 300.000,00 in totaliteit. Behoudens tot dit geval, is dit instrumentarium buitengewoon effectief. Ie-
dereen, die een beetje ondeugend is, om het plastisch en eufemistisch te zeggen, begrijpt wel dat hij er-
mee moet stoppen. 
Van vandaag weet ik het niet. Tot gisteren is de stand van zaken dat de heer Straathof doorgaat met het 
bouwen van zijn bouwwerk. Het betekent, dat de werking van het instrument dat het college heeft inge-
zet, ook doorgaat, met de daarbij behorende spelregels. Het betekent, dat de heer Straathof een aantal 
euro's – een aanzienlijk aantal – kan overmaken op de bankrekening van de gemeente.  
Dit is het instrumentarium dat de gemeente Noordoostpolder heeft. Er is een proces-verbaaltracé, maar 
dat is de bevoegdheid en de afweging van de politie. We hebben uiteraard overleg met de politie. 
Een derde en laatste opmerking is, ook met ondeugende mensen in onze gemeente moet je als gemeen-
tebestuur proberen te kijken of je er samen kunt uitkomen. Deze zaak moet niet oneindig voortduren. We 
hebben overleg met de Knorpolder BV om te kijken of we op korte termijn aan een voor de gemeente on-
gewenste situatie – en ik ga ervan uit, dat het ook voor de Knorpolder BV een ongewenste situatie is – 
een eind te maken. Wij proberen er uit te komen door spelregels te ontwikkelen, waarover het college 
nog een besluit moet nemen. We hopen op korte termijn een einde aan deze onverkwikkelijke zaak te 
kunnen maken. 
 
De heer Hermus: De wethouder kan er wel anders over denken, maar ik vind dat een stukje geloofwaar-
digheid wel degelijk in het geding is. De heer Straathof of Knorpolder BV heeft een slechte reputatie. 
Daarop mag je niet iedereen op aanspreken. Het kan wel van tevoren belangrijk zijn in de manier waarop 
je gaat optreden. Hij is dus allesbehalve onder de indruk van de EUR 5.000,00 boete per dag. Dat inte-
resseert hem niet. De heer Straathof gaat vervolgens in het hoogste tempo, dat hij kan bedenken aan de 
gang. Ik denk dat je dan mag zeggen dat hij behoorlijk stout is en niet een beetje ondeugend. Dat is een 
andere benadering. Het andere is meer een kwajongensstreek. Dit is geen kwajongensstreek meer.  
Hier praat je echt over bewust traineren van een beleid. Naar andere ondernemers en inwoners van onze 
gemeente moet je kunnen aantonen, dat je je best doet om beleid waar te maken. Ik meen dat het in dit 
geval niet gebeurt. 
 
De heer Voorberg: Mijnheer de Voorzitter. Ik heb er nog enige vragen over. Voorop staat, dat ik van me-
ning ben dat de gemeente op dit moment terecht zegt: als in afwijking van de bouwvergunning wordt ge-
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bouwd, vindt handhaving plaats. Anders krijgen we inderdaad anarchie. De vraag is wel hoe had dit kun-
nen worden voorkomen. Dan kom ik toch bij de gemeente. Op 6 november 2002 wordt een bouwvergun-
ning verleend voor een kennelijk heel ingrijpende funderingsconstructie op nog geen meter afstand van 
de voet van de dijk. Je vraag je dan af of er binnen het gemeentehuis niemand op het idee is gekomen 
toen reeds het waterschap daarvan in kennis te stellen in plaats van vele maanden later.  
Het waterschap kon daarom ook pas vele maanden later een ontheffing van de keur verlenen, nadat 
breedvoerig is afgewogen dat de funderingsconstructie een probleem vormde voor de stabiliteit van de 
dijk. Dit nog afgezien van de vrijwaringzone en het vrijwaringbeleid dat uit WB21-beleid voortvloeit. Zo 
dicht tegen de dijk aan een zo ingrijpend bouwwerk maken. Mijn vraag is of dit in het vervolg niet kan 
worden voorkomen door, indien dit binnen de invloedssfeer van de keur komt – en u behoort die in-
vloedssfeer te kennen – alle daarop betrekking hebbende bouwvergunningen een-op-een in afschrift aan 
het waterschap te zenden dan wel voor verlening van de bouwvergunning overleg te plegen met het wa-
terschap. 
 
De heer Hermus: Mijnheer Voorberg, als u redelijk goed op de hoogte bent, dan weet u ook dat in de 
tussentijd het plan van de heer Straathof is veranderd. Door het afwijzen van de door hem voorgenomen 
bouw en het nader moeten beantwoorden van vragen, zijn de bouwplannen veranderd.  
 
De heer Voorberg: Ja, ik ben er aardig van op de hoogte. Ik weet dat het waterschap onkundig was van 
de aanvraag. Het is in eerste instantie de verantwoordelijkheid van de aanvrager om met het waterschap 
te overleggen. Daarnaast is het zo, dat als de gemeente een ontheffing verleent, binnen de invloedzone 
van de keur, dan moet de gemeente het waterschap daarover informeren voor het verlenen van de ont-
heffing. Als de ontheffing is verleend, dan moet een afschrift aan het waterschap worden gezonden, zo-
dat eerder kan worden gereageerd. 
 
De heer Roefs: Mijnheer de Voorzitter. Het betoog van de heer Mulder is mij helder. Het is een goede 
weergave van wat is gebeurd. Er stond vanmorgen nog iets meer in de krant. De heer Straathof zei, dat 
zijns inziens alles op een misverstand berustte. Dat hoor je wel vaker in je leven. De gemeente zou heb-
ben gezegd te proberen nog deze week te bekijken of het bouwplan kan worden aangepast. Dat zal mo-
gelijk niet lukken vanwege de cursus. 
De inzet is derhalve aanwezig en dat waardeer ik zeer. Ik begrijp dat er nog iets anders ligt. Op  
1 augustus a.s., midden in de vakantieperiode, zal een andere vergunning verlopen. Mijn vraag is of het 
college inschat dat deze procedure voor 1 augustus a.s. kan plaatsvinden of dat het wellicht onderhuids 
de inzet is de vergunning toevallig te laten verlopen op 2 augustus a.s. Daar zijn we natuurlijk tegen.  
Mijn tweede vraag is wat u doet met de opbrengst; EUR 5.000,00 per dag is niet mis. 
 
Wethouder de heer Mulder: Mijnheer de Voorzitter. Om bij de heer Roefs te beginnen. Opbrengsten die 
voortkomen uit last onder dwangsom verdwijnen in uw portemonnee, namelijk in de algemene middelen 
van de gemeente. Het zou wel een behoorlijke vorm van onbehoorlijk bestuur zijn als dit gemeente-
bestuur met dubbele agenda's zou werken. Wij zijn er niet om de burgers te pesten, maar om de burgers 
goede diensten te verlenen. Ook om onze plichten aan de burgers uitermate goed en adequaat na te ko-
men. Het betekent niet dat de burgers de verplichtingen die zij vervolgens hebben naar ons toe moeten 
verzaken. U en uw fractie kennende bent u dat volstrekt met mij eens. Potentieel leeft het kennelijk in uw 
voorhoofd. Ik kan het ontzenuwen. U mag alles vinden. Ik heb ook gelezen wat u van ons vindt, maar dat 
het college onbehoorlijk bestuur pleegt, gaat mij twee mijlen te ver.  
 
De heer Roefs: Die woorden heb ik niet gebruikt. De heer Mulder gebruikt ze zelf. Wat in zijn hoofd om-
gaat weet ik niet, maar misschien gaat dit wel bij hem om. 
 
Wethouder de heer Mulder: Om de suggestie te wekken, dat met de procedure wordt gewacht, waardoor 
het een dagje later wordt en daardoor de ondernemer qua milieuvergunning in de problemen komt, vind 
ik een vorm van onbehoorlijk bestuur die u en ik niet willen. 
 
De heer Roefs: Daarmee zijn we het eens. Ik ben blij, dat u ons nog eens heeft verzekerd, dat het abso-
luut niet aan de orde is en er geen sprake van zal zijn.  
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Wethouder de heer Mulder: De heer Voorberg heeft wel een punt. We kunnen terugkijken naar de histo-
rie, maar ook binnen het college en bij de portefeuillehouder leeft een idee en misschien sluit het wel een 
beetje aan op de opmerking van de heer Wagemaker. Als je in bepaalde bouwsituaties weet, dat je in de 
vergunningensfeer niet alleen langs het gemeentehuis moet, maar ook langs het waterschapshuis, zou 
het dan niet verstandig zijn dat in de eerste plaats de aanvrager zelf coördineert en integreert. De eerste 
verantwoordelijkheid ligt bij de aanvrager. Van de overheden – waartoe ook het waterschap wordt gere-
kend – mag ook alertheid worden verwacht, zodat er coördinatie ontstaat. Dat past weer in de correcte 
dienstverlening. Ik vind het een goed punt. Met de suggestie die u doet: blijf ervan leren en probeer er in 
voorkomende functionele gevallen naar te handelen, ben ik het eens.  
Ik ben het minder eens met de heer Hermus en zijn analyse, met name in tweede termijn. Het college 
toetst nimmer op reputatie van welke bouwaanvrager ook. Het college heeft drie objectieve criteria en die 
heb ik u verteld. Verdere oordelen of vooroordelen die u ten aanzien van deze bouwaanvraag hebt, laat ik 
graag voor uw rekening.  
Namens het college distantieer ik mij van de indruk – tenzij ik de heer Hermus niet goed heb begrepen – 
dat hij het gemeentebestuur beschuldigt van het niet inzetten van goed instrumentarium en het niet ade-
quaat handelen, waardoor de burgers de indruk krijgen dat het gemeentebestuur niet goed handelt. Ik 
spreek ook wel burgers. De burgers, die ik spreek krijgen sterk de indruk dat we hier met een onderne-
mer te maken hebben die niet juist handelt. 
 
De heer Reijenga: Ik ben van mening, dat de wethouder de woorden van de heer Hermus volstrekt ver-
keerd uitlegt en volstrekt verkeerde suggesties wekt. 
 
De voorzitter: Ik meen, dat de heer Hermus heeft bedoeld te zeggen: het verkleinwoord dat wethouder 
Mulder gebruikte in het kader van de overschrijding is een eufemisme. Het mag sterker worden gezegd. 
Zo heb ik de opmerking van de heer Hermus begrepen. Ik neem aan dat de wethouder dit met hem eens 
is.  
 
Wethouder de heer Mulder: Daarmee ben ik het volstrekt eens. Het is boeiend te kijken welke typeringen 
je kunt formuleren.  
 
De heer Hermus: Met alle respect, ik blijf van mening dat wel of niet breeduit moet worden gepropa-
geerd, dat een bouwstop wordt afgekondigd en dan handhaven. Als je weet dat een boete geen indruk 
maakt, dan komt de geloofwaardigheid om de hoek kijken. Er zijn mensen die het allemaal zien. Zij ko-
men vervolgens met een andere procedure aan uw deur. U heeft dan iets uit te leggen. Ik zou willen 
voorstellen: laat het zo niet gebeuren. Ga vervolgens, als je het wel doet, handhaven. 
 
De heer Bakker: Mijnheer Hermus, kunt u aangeven welk middel het college nog meer ten dienste staat 
dan de dwangsom? Heeft het college de mogelijkheid de bouw stil te leggen? Die vraag heeft u niet aan 
het college gesteld.  
 
De heer Hermus: Ik wil niet in de bevoegdheden van het college te treden. 
 
De heer Bakker: Het college heeft alle middelen die hem ten dienste staan ingezet. U vindt dat onvol-
doende. Dan moet u meer middelen ter beschikking stellen.  
 
De heer Hermus: Het gaat om het feit, dat het zo in de krant staat. 
 
De heer Bakker: Wat in de krant staat, is aan de krant en niet aan het college. U heeft vragen gesteld 
aan het college. 
De heer Hermus: Ik meen dat het vanuit het college ook naar de pers is gegaan. 
 
De voorzitter: De heer Hermus spreekt zorg uit: kan het zijn dat een overheid beleid afkondigt, waarbij 
wordt gesteld "gij zult niet...." en betrokkene gaat ongestoord verder en maakt per dag een bedrag over. 
Dat is niet beleid dat we willen. Kun je wat anders? In alle redelijkheid, het is heel moeilijk of je moet ie-
mand gijzelen of de weg blokkeren. Je krijgt dan weer andere zaken. Dat werkt niet. Voor de meeste 
mensen is dit een hanteerbaar middel. De dwangsom, de bestuurlijke boete, is een nieuw middel. We 
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werken ermee. Als het maar lang genoeg duurt, dan kost het voldoende. Betrokkene is een ondernemer, 
die probeert zo veel mogelijk rendement uit zijn boete te halen. Hij werkt zo lang mogelijk door. De werke-
lijkheid wordt daardoor niet anders. Je gaat kijken wat er is en moet doel en middelen op elkaar afstem-
men. Als het 100% niet kan en er zou geen bouwvergunning zijn verleend, dan heb je andere middelen. 
Het is die afweging die is gemaakt. We delen uw zorg, want het is absoluut een verkeerd beeld dat naar 
buiten komt. Het kan niet zo zijn, dat de gemeente iets zegt en de burger daarop reageert met "de groe-
ten".  
 
De heer Roefs: Ik dacht niet, dat de heer Hermus dat vroeg. Het ging om zijn antwoord – ik neem aan 
namens de CDA-fractie – dat hij, gehoord hebbende wat wethouder Mulder zei, zijn twijfels hield en zich 
meer richtte op het krantenartikel, dan wat het college naar voren brengt. Ik steun de heer Mulder hierin. 
De wethouder heeft gezegd wat het beleid van de gemeente is. Het kan niet zo zijn, omdat de heer 
Straathof in deze situatie komt, dat de gelegenheid wordt aangegrepen om te zeggen, dat geen intensie-
ve veehouderij mogelijk is. Dat is net wat de heer Mulder als onbehoorlijk bestuur uitlegde. 
 
De heer Hermus: Er wordt een suggestie gewekt, die absoluut niet aan de orde is en niet in redelijkheid 
staat tot de situatie. Een dergelijke situatie moet niet ontstaan. Dit is geen besturen. 
 
De voorzitter: Ik wil geen nieuwe ronde over de wenselijkheid van intensieve veehouderij houden, maar 
de discussie afronden. De vraag van de heer Hermus is adequaat beantwoord. We hebben over die 
vraag alle aspecten over tafel gehad en kunnen daaraan niets meer toevoegen.  
 
VIII. Agendapunten 
 1.  Begroting 2004 Hulpverleningsdienst Flevoland inclusief de 1e t/m 5e wijziging van de be-

 groting 2003 en Meerjarenraming 2005-2007  
 
Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming besluit de gemeenteraad overeenkomstig het 
voorstel. 
 
 2. Kredietvotering uitbreiding zmlk-school De Zonnebloem 
 
Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming besluit de gemeenteraad overeenkomstig het 
voorstel. 
 
 3. Realisatie project "Uitbouw vooroever Schokkerhaven" (banket en voorland c.a) en be-

 schikbaarstelling krediet EUR 2.026.619,00 
 
Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming besluit de gemeenteraad overeenkomstig het 
voorstel. 
 
  4. Ontwikkeling vrijkomende schoollocaties Emmeloord 
 
Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming besluit de gemeenteraad overeenkomstig het 
voorstel. 
 
 5. Voornemen tot deelneming van Noordoostpolder in Stichting Platform Werelderfgoed 
  Nederland 
 
Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming besluit de gemeenteraad overeenkomstig het 
voorstel. 
 
De voorzitter: We hadden gezegd dat als agendapunt 5a het ziekenhuis aan de orde zou komen. Het 
lijkt me verstandig dit nog niet te doen, in afwachting van de komst van de heer Ritsema.  
 
  6. Nieuwbouw gymnastieklokaal te Rutten 
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Mevrouw Droog: Mijnheer de Voorzitter. De CDA-fractie wil naar aanleiding van dit voorstel en de dis-
cussie in de commissievergadering nog een paar opmerkingen maken.  
De gymzaal in Rutten is wederom een project met een lange historie en staat al vele jaren op het vuurtje 
te pruttelen. Alle ingrediënten zitten nu in de pot. We hebben gelezen, dat er overeenstemming is met de 
Vereniging Dorpsbelang. Wel verbaast het ons dat nog overleg moet plaatsvinden met de uitbater van De 
Stiepe, in verband met inkomstenderving. We vragen ons af of dit niet in een eerder stadium had gemoe-
ten. Wat moet er nog besproken worden en heeft het consequenties voor de gemeente? 
Er is een financieel dekkingsplan; de exploitatie is geregeld. Dat is het volgende ingrediënt. Een belang-
rijk deel van de dekking komt uit het fonds infrastructurele voorzieningen. Het lijkt een bodemloze put te 
zijn, waaruit we regelmatig iets mogen halen. Er zijn echter nog steeds geen kaders gesteld. De CDA-
fractie wil het college vragen snel met een voorstel daarvoor te komen. 
Over de bijdrage van Dorpsbelang, een volgend ingrediënt, kunnen we kort zijn. De nieuwe gymnastiek-
zaal in Rutten komt ten goede aan de hele gemeenschap van Rutten. Het is een grote investering. Jong 
en oud kan er straks terecht. Dat er dan een eigen bijdrage uit de gemeenschap komt, via Dorpsbelang, 
vindt de CDA-fractie een goede zaak. Dit is niet nieuw. Het is vanaf het begin van de plannen de inzet 
geweest.  
Het volgende ingrediënt zelfwerkzaamheid is voor de CDA-fractie geen vies woord. Het bevordert het 
samen verantwoordelijk zijn voor dit geheel. Rutten heeft tijdens het 50-jarig jubileum laten zien wat men 
daar samen kan. De fractie is ervan overtuigd, dat de zelfwerkzaamheid geen probleem is. 
Dit zijn de extra kruiden in de pot van een prachtig gymnastieklokaal. Het resultaat zal goed smaken. Wel 
willen we het college met klem vragen om bij de aanbesteding goed op de centen te passen en deze zo 
scherp mogelijk te houden. 
 
Mevrouw Binksma: Mijnheer de Voorzitter. De VVD-fractie wil Rutten feliciteren, dat een langgekoester-
de wens werkelijkheid zal worden. Rutten krijgt een gymnastieklokaal. Ik wil het college vragen wat is ge-
daan met de suggesties, die enkele keren door de VVD-fractie zijn ingebracht, namelijk bij de presentatie 
van het collegeprogramma en de najaarsrapportage. Verschillende keren heb ik daarover vragen gesteld 
en nog steeds komt er geen duidelijk antwoord. Wordt er wel iets met de suggesties gedaan? Naar onze 
mening wordt te gemakkelijk een te grote greep gedaan uit het fonds infrastructurele voorzieningen, ter-
wijl blijkbaar nog niemand weet wat daaronder precies valt. Dat schept op zijn minst verwachtingen en 
kan precedentwerking tot gevolg hebben. Is het college het daarmee eens? 
Anderhalf jaar geleden was al een globaal financieel plaatje gemaakt voor het gymnastieklokaal in Rut-
ten. Zelfs in dit huis. Daarin was de suggestie gedaan om eventueel grond te verkopen en woningbouw te 
plegen op het grasveld achter De Stiepe. Ik begrijp wel dat niet het hele grasveld zal worden gebouwd, 
omdat men in het dorp groene ruimte wil houden. Ik heb sterk de indruk, dat geen moeite is gedaan om 
op een of andere manier geld te genereren. Het had bijvoorbeeld EUR 200.000,00 kunnen schelen.  
 
De heer Van Steen: Bij interruptie, dit is toch niet het voorstel waarover we spreken, suggesties over 
voorliggende tijden?  
 
Mevrouw Binksma: Het gaat over geld. Ik heb het al verschillende keren ingebracht en wil nu weten of er 
moeite is gedaan om op een andere manier geld bijeen te krijgen om een accommodatie in het dorp van 
de grond te krijgen. Het lijkt me dat ik daarop antwoord mag hebben. 
 
De heer Van Steen: U mag daarop ook antwoord hebben. U wijdt uit naar verkoop van grond ten gunste 
van het gymnastieklokaal in Rutten.  
De heer Vermeulen: Mijnheer de Voorzitter. Al heel lang klagen de kinderen in Rutten over splinters in de 
voeten, als ze het hebben over de gymzaal. Het is goed dat na meer dan tien jaar tot besluitvorming kan 
worden gekomen. In de commissievergadering is uitgebreid over dit onderwerp gesproken. Ik wil er niet 
meer op terugkomen. Eén punt, dat uit de discussie niet helemaal duidelijk is, betreft de onderhandelin-
gen met de exploitant van De Stiepe. Deze onderhandelingen zullen na de zomer gaan plaatsvinden. 
Voorheen werd door de gemeente een vergoeding gegeven voor het gebruik van de gymzaal. Hoe wor-
den de onderhandelingen ingezet? Is het niet aan de vroege kant nu al met een voorstel voor de gymzaal 
te komen, terwijl de onderhandelingen nog moeten plaatsvinden? Vooralsnog stemmen we in met het 
voorstel.  
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Mevrouw Faber: Mijnheer de Voorzitter. Ook onze fractie is verheugd, dat het voorstel eindelijk op tafel 
ligt. Het is een lang voortraject geweest. We zijn blij, dat het college nu eindelijk tot realisering overgaat. 
Het is belangrijk voor het dorp. Het is goed dat er veel overleg is geweest met Dorpsbelang. We hopen 
dat in het vervolgtraject – in de voorbereidende en uitvoerende fase – het contact met omwonenden en 
Dorpsbelang blijft. Wij zijn ook benieuwd naar de contacten met De Stiepe. In de commissie heeft de 
wethouder aangegeven daarop terug te komen. We zijn benieuwd hoe dat zal verlopen. Ik hoop dat er 
geen belemmeringen ontstaan en dat medio oktober a.s. de eerste paal de grond in kan. Wij wensen  
Rutten veel geluk met de nieuwe sportzaal.  
 
Wethouder mevrouw Van Gaalen: Mijnheer de Voorzitter. Het is inderdaad een lange geschiedenis ge-
worden. Zoals u bekend is zijn we in goed overleg met Dorpsbelang en omwonenden tot dit plan geko-
men. Een compliment aan onze afdeling Bouwkunde over het ontwerp is zeker op zijn plaats. Het is zeer 
eigentijds en geen blokkendoos geworden. 
Mevrouw Droog, er is wel contact geweest met de uitbater van De Stiepe. Hij is ingelicht over de plannen 
en de gang van zaken. We hebben geen klachten of vragen van hem gekregen. We gaan in september 
met hem rond de tafel zitten om een en ander door te spreken. Er zal voor hem sprake zijn van inkom-
stenderving. Daarvoor krijgt hij een zaal terug, waarbij hij ook diverse horeca-activiteiten kan uitoefenen. 
De uitbater wordt betrokken bij het schoonmaken e.d. van het nieuwe gymnastieklokaal. Daaraan zit ook 
een financieel plaatje. We moeten dat nog met hem bespreken. Hij is ingelicht en er is met hem gespro-
ken over de nieuwbouw van het gymnastieklokaal naast De Stiepe. 
Over de kaders en het fonds infrastructurele voorzieningen durf ik u nu geen concreet antwoord te geven. 
U krijgt er antwoord op wanneer we dat van plan zijn. De zelfwerkzaamheid in het dorp is belangrijk, voor 
de saamhorigheid, maar ook voor het zorgen voor het gebouw. We zullen de aanbesteding zeker zo 
scherp mogelijk maken. 
Mevrouw Binksma had ook een vraag over het fonds bovenwijkse voorzieningen. De heer Mulder zal 
daarop antwoorden.  
Een historie van woningen achter De Stiepe is mij niet bekend. Ik ben verheugd, dat de VVD-fractie in-
stemt met een gymlokaal in Rutten. 
Mijnheer Vermeulen, ik hoop dat ik een antwoord heb gegeven over De Stiepe. Mevrouw Faber, bedankt 
voor uw woorden. Er is inderdaad veel overleg geweest met Dorpsbelang. We ervaren het zeer prettig. 
Zeker in de uitbreiding en de voortang van de zaken zal Dorpsbelang worden betrokken. Dit geldt ook 
voor de verenigingen bij de inrichting van het gymnastieklokaal. Na goedkeuring van het voorstel zal ver-
der overleg plaatsvinden. Buurtbewoners, de Vereniging Dorpsbelang en andere belanghebbenden wor-
den dan geïnformeerd.  
 
Wethouder de heer Mulder: Mijnheer de Voorzitter. De gevoelens, die mevrouw Binksma en mevrouw 
Droog uitspreken is of langzamerhand niet moet worden gestopt met de dekking uit het fonds, waarvan 
de criteria nog niet zijn vastgesteld. We zijn dat met u eens.  
 
Mevrouw Droog: Ik heb niet gezegd, dat we daarmee moeten stoppen. Ik heb om kaderstelling ge-
vraagd. 
 
Wethouder de heer Mulder: Ik ben het geheel met u eens. Ik wil er nog iets aan toevoegen. Een vorige 
keer heb ik namens het college de uitspraak gedaan, waarmee we bij u de verwachting hebben gewekt, 
dat de kaderstellende notitie grondbeleid met de daaraan verbonden criteria voor de besteding van het 
fonds fysieke en sociale infrastructuur op een haar na gevild zou zijn.  
Die verwachting is bewaarheid geworden. Het college heeft inmiddels een kaderstellende notitie grondbe-
leid vastgesteld. Wij zullen deze ter bespreking en vaststelling in augustus a.s. aanbieden, inclusief de 
bestedingscriteria van het fonds. 
 
Mevrouw Binksma: Mijnheer de Voorzitter. Ik wil nog reageren op het antwoord van het college. Ik ben 
hogelijk verbaasd. Bij de presentatie van het collegeprogramma is uitvoerig aangegeven waar geld te ge-
nereren is, zelfs meer dan de EUR 200.000,00. Het is dan vreemd dat er helemaal niet naar wordt geke-
ken. Blijkbaar is er geen overleg tussen verschillende afdelingen in dit huis. Ik heb zelfs een notitie, die in 
dit huis is opgesteld. Wat dat betreft valt het me erg tegen. We zijn absoluut niet tegen een gymlokaal in 
Rutten. Het gaat erom waar het geld vandaan komt en hoe we dit op een goede manier kunnen inzetten.  
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We zijn akkoord met het voorstel nu, maar zouden eigenlijk het krediet ergens anders vandaan halen. 
 
De heer Vermeulen: Mijnheer de Voorzitter. Op zich een duidelijk antwoord in eerste termijn. Het bevre-
digt mij niet. De onderhandelingen met De Stiepe moeten nog plaatsvinden. Stel, dat de onderhandelin-
gen moeizaam gaan of blokkeren, welke impact heeft dit op de financiering van het geheel? In het 
verleden was er een stichting die de zaken exploiteerde en die de nodige inkomsten kreeg voor het me-
de-exploiteren van de gymzaal. Daar ligt een bepaalde prestatie en verwachting. Met welke handen en 
voeten gebonden gaat u de onderhandelingen in en welke impact heeft het straks op de financiële situa-
tie en exploitatie van de gymzaal.  
 
Mevrouw Droog: Mijnheer de Voorzitter. Ik wil aansluiten op de vraag van de heer Vermeulen. Wordt het 
contact met de uitbater een kwestie van informeren of is het onderhandelen? We hebben ook al wat pro-
blemen gehad met het zwembad. Ik hoop dat het hier niet aan de orde is. 
 
De heer Vermeulen: In de stukken staat: onderhandelingen. 
 
Wethouder mevrouw Van Gaalen: Mijnheer de Voorzitter. Het is onderhandelen, maar ook overleggen. Ik 
zal zien hoe het gesprek gaat lopen. Van tevoren kan ik niet overzien hoe het zal aflopen. We zijn positief 
met elkaar in gesprek. Zo zijn de sportambtenaar en de eigenaar van De Stiepe de laatste keer ook uit 
elkaar gegaan. Ik neem aan, dat er niet al te veel verrassingen bij komen. Ik kan geen voorschot geven 
op het resultaat van het gesprek.  
 
De heer Nentjes: Mijnheer de Voorzitter. Ik vind het wel een genadig antwoord van mevrouw Van  
Gaalen. De vraag is of er verplichtingen zijn jegens de uitbater van De Stiepe? Als die verplichtingen er 
niet zijn, dan is het een aardig overleg dat kan worden gevoerd. Zijn er wel verplichtingen, dan moeten 
die duidelijk zijn, want daaruit kunnen financiële of andere zaken voortvloeien. Ik denk dat de raad er 
recht op heeft om dat te weten: zijn er wel of geen verplichtingen. 
 
De heer Vermeulen: Het gaat om de ruimte, die u in de onderhandelingen heeft. Ik denk dat u vanuit het 
verleden al met handen en voeten bent gebonden. Misschien niet formeel juridisch, maar wel vanuit een 
soort natuurlijke verbintenis. 
 
Mevrouw Droog: Ik begrijp dat de wethouder gaat onderhandelen, maar we willen weten wat de onder-
handelingspunten zijn.  
 
De voorzitter: Is het goed dat de wethouder antwoordt op de vraag of het onderhandelen of mededelen 
is en waarom het gaat? Het is niet handig als we de onderhandelingen hier gaan voordoen.  
 
Wethouder mevrouw Van Gaalen: Mijnheer de Voorzitter. We hebben met de officiële gesprekken met 
De Stiepe gewacht totdat de gemeenteraad het besluit heeft genomen over het gymnastieklokaal. Ik blijf 
erbij dat ik liever geen voorschot wil geven op het gesprek. Ik kan u de uitkomst daarvan niet vertellen. 
Het zijn onderhandelingen. 
 
De heer Nentjes: Dus er zijn verplichtingen, anders hoef je niet te onderhandelen. 
 
Wethouder mevrouw Van Gaalen: Er zijn niet echt verplichtingen; contractueel staat het niet op papier. Ik 
vind dat je moreel een verplichting hebt. Dat is iets van een andere orde. 
 
De heer Vermeulen: Er wordt ook een aantal diensten verricht. Het lijkt me een vrij normale situatie dat u 
voor die diensten een bepaalde prijs afspreekt. Het is dan een kwestie van geven en nemen. 
 
Wethouder mevrouw Van Gaalen: Dat gaan we nog overleggen met de uitbater. Ik kan u er geen voorzet 
voor doen. 
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De heer Vermeulen: Mijn voorstel is, dat u daarop in de commissie terugkomt, zodra de onderhandelin-
gen zijn gestart, desnoods in beslotenheid, omdat anders de onderhandelaar ook weet wat het standpunt 
van de gemeente is. U kunt ons op de hoogte houden. 
 
Wethouder mevrouw Van Gaalen: Ik hoop dat de rest van de raad zich hierin kan vinden.  
 
Zonder hoofdelijke stemming besluit de gemeenteraad overeenkomstig het voorstel. 
 
 7. Algemene subsidieverordening Noordoostpolder 
 
Mevrouw Geluk: Mijnheer de Voorzitter. In commissieverband is over dit onderwerp gesproken en zijn we 
in grote lijnen akkoord gegaan met uw voorstel. Nadien hebben we nog enige extra informatie gekregen, 
naar aanleiding van vragen die in de commissie zijn gesteld. We willen daarop ingaan, omdat we de 
voorstellen die daarin worden gedaan willen overnemen.  
Het betreft artikel 15, lid 2; overnemen zoals het is verwoord in de toevoeging. Daarnaast is er een vraag 
over de volgende zin in het informatieve stuk "Ook kan worden afgesproken, dat een onderwerp als be-
doeld in artikel 169 van de Gemeentewet wordt opgenomen." Waar stellen we dat vast en wanneer? Is 
het iets, dat we nu afspreken?  
Bij artikel 11 lid 2: het is natuurlijk niet doenlijk dat iedere statutenwijziging voluit naar het gemeentehuis 
of de commissieleden komt. Bij de subsidieaanvraag kan worden gevraagd of sprake is van statutenwijzi-
ging en zo ja, op welk onderdeel. Als het over de doelstelling gaat, dan lijkt het handig dat de gemeente 
meteen de nieuwe statuten ontvangt. Derhalve een simpele vraag waarop meteen antwoord kan worden 
gegeven, kan de papierstroom beperken en de informatiestroom bevorderen. We gaan akkoord met uw 
voorstel en hopen dat u de voorstellen overneemt.  
 
De heer Bakker: Mijnheer de Voorzitter. Ik wil aansluiten bij de woorden van mevrouw Geluk ten aanzien 
van artikel 15. In de commissievergadering was vrij breed de indruk dat de raad bevoegdheid moet hou-
den in het kader van meerjarige subsidies. De suggestie in de ambtelijke notitie om aan artikel 2 een 
tekst toe te voegen spreekt de raad aan. Ik meen dat ik voor alle fracties kan spreken, dat we het college 
adviseren dit daaraan toe te voegen. Het moet helder zijn of het college ook die mening is toegedaan. 
Uiteindelijk gaat de raad over deze regeling en stelt de regeling vast. 
Ten aanzien van artikel 11.2 over de statuten is het correct dat we zicht houden op belangrijke statuten-
wijzigingen. Niet alle kleinere statutenwijzigingen zijn van belang. Doel, vestigingsplaats en werkingsge-
bied van een stichting kunnen van belang zijn. Ik kan me voorstellen dat een stichting lokaal begint en 
vervolgens regionaal of landelijk de vleugels uitslaat en dan denkt dat ze te maken kan hebben met sub-
sidiëring door de gemeente.  
Ten aanzien van artikel 18 willen we daarover nu geen nadere aanwijzingen geven.  
 
De heer Vermeulen: Mijnheer de Voorzitter. In dit voorstel gaat het wat ons betreft alleen over artikel 15 
lid 2. We kunnen instemmen met de ambtelijke notitie. Het is een belangrijk instrument, dat we in het ka-
der van het dualisme zouden moeten hebben: het plaatsen van piketpaaltjes wat we met het welzijnsbe-
leid willen. Wat ons betreft aanpassing van artikel 15 lid 2 en in de rest van de verordening kunnen we 
ons in hoofdlijnen vinden. Ik wacht de voorstellen, die wellicht nog ter tafel komen, af.  
 
De heer Van Domburg: Mijnheer de Voorzitter. Volledigheidshalve, de fractie van de P.U. kan zich vin-
den in de opmerkingen van de heer Vermeulen. Wij wachten met belangstelling het antwoord van het col-
lege af. 
De heer Nentjes: Mijnheer de Voorzitter. We hebben niet veel te vertellen over het voorstel. Wel willen 
we vermelden, dat de voorgestelde wijziging in artikel 15 lid 2 door ons wordt ondersteund. We stellen het 
op prijs als het college dit wil regelen. 
 
De voorzitter: Het is de brede wens van de raad om artikel 15 lid 2 te wijzigen. Wie zijn wij om dat niet te 
willen. Het college neemt deze wijziging over. Van artikel 11 lid 2 is de bedoeling helder. Het is niet de 
bedoeling, dat een vereniging wordt gesubsidieerd, die vervolgens de statuten wijzigt en heel andere din-
gen doet, terwijl de gemeente blijft subsidiëren. Dat moeten we niet willen.  
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Bij de verplichting, die de gesubsidieerde instelling op zich neemt, moeten we een passage toevoegen: 
"dat de instelling uit zichzelf essentiële wijzigingen ten aanzien van doelstellingen, inzet van middelen en 
werkingsgebied dient te melden aan het gemeentebestuur." Doet men dit niet, dan handelt men in strijd 
met de subsidievoorwaarden. Dat is een titel om de subsidie in te trekken c.q. andere voorwaarden te 
stellen. We voorkomen dan een administratieve rompslomp. De instelling die nalaat een en ander te mel-
den roept het onheil over zichzelf af. Ik begrijp dat u van artikel 18 zegt dat het zo is. Je moet niet meer 
kosten laten maken voor verklaringen dan de subsidie groot is. Ik denk dat het college hiermee kan leven 
en vraag of u met de tekst, zoals ik aangaf voor artikel 11 lid 2 kunt leven.  
 
Mevrouw Geluk: Kunt u nog iets zeggen over artikel 169 van de Gemeentewet? Gaan we er ook op die 
manier mee om, dat u vooraf inlichtingen geeft. We moeten met elkaar afspreken dat dit artikel in werking 
treedt. Het is niet meer dan informeren. Het valt onder uw informatieplicht. Ik veronderstel, dat u dat met 
vreugde zult doen. 
 
De heer Bakker: Als we net hebben afgesproken, dat ten aanzien van meerjarige contracten een en an-
der in de verordening is opgenomen, dan is artikel 169 van de Gemeentewet niet nodig. Dat artikel gaat 
in algemeenheid over belangrijke zaken, waarover het college een beslissing wil nemen. In dit kader is 
dat artikel niet meer nodig, omdat het college heeft toegezegd dat een en ander binnen de door de raad 
gegeven kaders zal plaatsvinden.  
 
De voorzitter: Wat wil er gezegd zijn met de notitie die u heeft gekregen? Als in artikel 15 lid 2 wordt op-
genomen "binnen door de raad aangegeven kaders" wordt de verordening aangevuld. Het gaat dan wat 
verder dan de algemene verplichting, die artikel 169 van de Gemeentewet aan het college geeft: vanuit 
zichzelf de raad actief informeren, op een moment dat de raad nog invloed op het besluit kan uitoefenen. 
We hebben dit zwaardere middel – met naar ik begrijp uw aller instemming – toegevoegd. Daarmee is het 
college niet ontslagen van zijn verplichting de raad actief te informeren. Die verplichting blijft aanwezig. 
We dienen het te doen. U zegt het prettig te vinden er iets actiever bij betrokken te worden dan volgens 
artikel 169 van de Gemeentewet. Ik neem aan dat u daarmee instemt. 
 
Mevrouw Geluk: Er stond "Daarnaast kan ook...." Het leek me een aardige aanvulling. 
 
Zonder hoofdelijke stemming besluit de gemeenteraad overeenkomstig het voorstel, rekening houdend 
met de toevoeging aan artikel 11 en artikel 15. 
 
 8. Aanschaf wegbeheersysteem RAWEB 
 
De heer Hermus: Mijnheer de Voorzitter. We zijn blij, dat er nu een goed stuk ligt. Het is jammer, dat het 
in eerste instantie anders liep. In de beantwoording is vermeld, dat het systeem zich terugverdient. Er is 
wel iets omschreven, maar het is de vraag of het bevredigend is.  
 
De heer Roefs: Mijnheer de Voorzitter. Het was een aardige ontwikkeling in commissie III, toen we dit 
onderwerp bespraken, omdat uiteindelijk de VVD-fractie, waarvoor ik aanwezig was, zich door de wet-
houder van nut en noodzaak liet overtuigen, maar het zou aardig zijn een beter collegevoorstel te krijgen. 
Dat hebben we gekregen. Ik was wel overtuigd van nut en noodzaak, maar de collegepartijen niet. Het is 
jammer, dat wethouder Ritsema er nog niet is om dit uit te leggen. Uitleg voor mij is overigens niet nodig, 
want ik was al overtuigd.  
 
De heer Tuinenga: Mijnheer de Voorzitter. We zijn blij met de onderliggende stukken, die zijn aangereikt.  
We blijven het jammer vinden dat het budget niet binnen het automatiseringsbudget valt. Openbare we-
gen, de algemene automatisering, het hoort bij elkaar.  
 
De heer Voorberg: Mijnheer de Voorzitter. In de commissie hebben we een discussie gehad over nut en 
noodzaak. Ik was daarvan ook wel overtuigd, maar het onderliggende stuk vonden we niet geweldig. Het 
leek alsof we voor het eerst begonnen aan rationeel werken en daarvoor alleen sprake was van emotio-
neel wegbeheer. Dat is volgens mij zeker niet het geval. In de ambtelijke notitie staat dat er al een sys-
teem was. Dat vermoedde ik al. Het is eigenlijk jammer, dat destijds met veel kosten en moeite een 
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systeem is opgezet en dat nu veel gegevens in een ander systeem moeten worden gestopt. Je begint wel 
niet helemaal opnieuw, maar er moet wel heel wat extra worden gedaan. Ik hoop dat het in de toekomst 
wat efficiënter kan plaatsvinden. Ik weet overigens wel dat steeds nieuwe inzichten ontstaan. Rationeel 
wegonderhoud gebeurt al lang. 
In het nieuwe voorstel lezen we bij de probleemstelling dat een en ander noodzakelijk is, omdat op een 
andere manier met veiligheid en comfort wordt omgegaan. De gemeente is door de provincie verplicht 
beheerplannen aan te leveren. Ik mis dat de gemeente er zelf behoefte aan moet hebben. Immers, hoe 
kun je planmatig onderhoud plegen als je dit niet goed in een beheerplan kunt onderbrengen en het ken-
nelijk – volgens dit stuk – nog niet eerder hebt gedaan. 
Bij de voorjaarsrapportage zullen we erop terugkomen, dat het ontberen van de beheerplannen het ons 
onmogelijk maakt een goede afweging te maken, ook over meerdere jaren. We blijven betreuren dat het 
nu pas kan plaatsvinden. Dit zijn wat opmerkingen mijnerzijds.  
We zijn het eens met de inhoud van het voorstel, ook met de wijze van financiering. Het hoort bij het 
wegbeheer. Het is goed alle kosten aan dat product toe te rekenen. 
 
De heer Nijdam: Mijnheer de Voorzitter. Ik heb dit stuk wat later dan gebruikelijk onder ogen gekregen, 
maar heb onmiddellijk voor mijzelf en mijn fractie de conclusie getrokken, dat het typisch een stuk is dat 
past in het dualisme. Als raad willen we vooraf kaders stellen en we willen gelden voor onderhoudswerk-
zaamheden kunnen beheren. Dit is een systeem daarvoor. Het is misschien jammer dat het er niet vijf 
jaar geleden was, want dan hadden we misschien al op het wegenonderhoud kunnen bezuinigen.  
We hebben op het bezuinigingsplan EUR 150.000,00 voor het wegenonderhoud opgenomen. Als we dit 
systeem al een aantal jaren eerder hadden gehad, dan hadden we nu kunnen zien wat de EUR 
150.000,00 betekent voor de staat van de wegen. Met dit systeem kunnen we dat perfect weten. Dit soort 
systemen zal steeds meer nodig zijn. Het is mij volkomen duidelijk dat dit een verantwoorde investering is  
voor een beheersbaar wegonderhoudsysteem, dat geen cent te veel kost en op termijn zelfs geld kan be-
sparen. Daarvan ben ik overtuigd en mijn fractie ook. 
Het gaat hier om 1% van het budget voor het wegenonderhoud. Het kan altijd te veel zijn. Laten we niet 
te moeilijk doen over de post waar het geld vandaan moet komen. We willen uiteraard kaders stellen, we 
moeten de wegen goed beheren en laten we de voorgestelde weg inslaan. 
 
De heer Roefs: In commissie III maakte de fractievoorzitter van PvdA/GroenLinks een voorbehoud bij dit 
onderwerp. Niet zo maar, het was een zwaar voorbehoud tegen het collegevoorstel, daar waar de heer 
Voorberg en ik het collegevoorstel het voordeel van de twijfel gaven.  
 
De heer Nijdam: U heeft er volkomen gelijk in. In het eerste voorstel waren zaken niet allemaal duidelijk 
omschreven. Nu hebben we een tweede voorstel gehad. Ik ben bij het ambtelijk apparaat geweest – 
waarbij ik heel goed ben ontvangen, met koffie – en het was me na vijf minuten duidelijk.  
 
De heer Reijenga: Ik wil de triomfantelijke opmerking van de heer Roefs wat nuanceren. Hij was al een 
voorstander avant la lettre. Als ik de stukken erop nakijk, dan blijkt dat hij later op zijn schreden is terug-
gekomen. De heer Roefs heeft gezegd bij nader inzien toch een beter voorstel te willen. De zaak ligt dus 
toch wat genuanceerder. 
 
De heer Roefs: Wij hebben ons laten overtuigen door de mondelinge toelichting van de wethouder. Het 
stond inderdaad niet op papier. De heer Hermus heeft gezegd dit graag op papier te willen hebben. 
Daarbij hebben we ons aangesloten. Ik sta er nog steeds achter. Het was een goede suggestie. 
 
De heer Reijenga: U vroeg niet alleen om een toelichting op papier, maar ook om een beter voorstel. 
De heer Roefs: Voor ons was de toelichting voldoende om het voorstel het voordeel van de twijfel te ge-
ven.  
 
De voorzitter: Ik begrijp dat u het bijna eens bent.  
 
De heer Van Steen: Ik wil nog even reageren op de heer Nijdam, die zegt dat het niet uitmaakt waaruit 
het systeem wordt betaald. De Politieke Unie hecht aan goed wegenonderhoud. Als er een ICT-pot is dan 
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vinden wij, dat je zulke programma's daaruit zou moeten halen. Dan bespaar je in ieder geval 
EUR 15.000,00, die kan worden gebruikt voor het onderhoud van de wegen.  
 
De heer Bakker: De kosten moet je daar leggen waar ze thuishoren. In dit geval is het direct voor het 
wegenonderhoud. Derhalve moeten de kosten ten laste daarvan komen. 
 
De voorzitter: Nog even en dan heeft u mijn antwoorden allemaal gegeven. Ik wil proberen daarin enige 
lijn te krijgen. 
De heer Hermus stelt de vraag of het zo is, dat het systeem zichzelf terugverdient. Waar breng je het on-
der: bij het ICT-budget of bij wegen? Ik begin de vraag te beantwoorden met de enthousiaste benadering 
van de heer Nijdam, die zegt dat dit typisch in het dualisme past. Ik ben zo vrij daarin van mening te ver-
schillen met de heer Nijdam. Dit past typisch niet in het dualisme. Het is een stuk onderhoud, beheer, dat 
op een gegeven moment budgettair neutraal gaat. In het college hebben we afgewogen: doen we het 
zelf, zullen we het naar de raad brengen of niet? In het kader van het zoeken en tasten naar een goede 
weg hebben we gezegd: formeel doe je met een begrotingspost iets anders. We hebben het breed in de 
commissie en de raad gebracht. Ik zeg niet dat we het in de toekomst niet meer zullen doen, maar wel 
met de beperking. Het is geen uitbreiding van budget, maar een kwestie van voorinvesteren en het wordt 
terugverdiend. Die ruimte moet je als bestuursorgaan, als college van burgemeester en wethouders, 
hebben. Wij verdienen het terug. Stel dat absoluut blijkt, dat dit niet zo is en dat het eigenlijk een aanvul-
lend krediet had moeten zijn, dan moeten zij dat in de loop der tijd zelf aan de raad melden.  
Voor de rest is het een beheermaatregel, die goed werkt. Ik ben het met de heer Voorberg eens, dat in 
het voorstel de nadruk erop ligt dat anderen het prettig vinden dat we het doen. We vinden het zelf pret-
tig. Het geeft ook niet aan, dat we nu pas rationeel wegenonderhoud hebben. Dat doen we al jaren, maar 
het ging wat anders; meer met visuele waarnemingen en dat soort zaken. Nu kunnen we er een systeem 
onder leggen, dat in het kader van aansprakelijkheden en dergelijke je positie versterkt. Daarom vinden 
wij het een noodzakelijk beheerinstrument. Ik beluister dat u het een verstandig voorstel vindt. Ik wil u 
daarvoor bedanken en vraag of u nu geen opmerking wilt maken, die het tegendeel inhoudt. 
 
De heer Nijdam: Mijnheer de Voorzitter. Een reactie op het punt van dualisme. We mogen daarover van 
mening verschillen. Ik heb het zo gelezen en zo bekeken dat in het kader van beheersbaarheid en het 
vooraf door de raad stellen van kaders – je kunt met het systeem kwaliteitsniveaus stemmen, bijv. in de 
30km-gebied, op een industrieterrein e.d. – sprake is van dualisme.  
 
De voorzitter: Die kaders moet de raad zeker stellen, maar de instrumenten die wij menen daarvoor no-
dig te hebben, is een zaak van het college. We zijn het best met elkaar eens. 
 
Zonder hoofdelijke stemming besluit de gemeenteraad overeenkomstig het voorstel. 
 
De voorzitter: Wethouder Ritsema is inmiddels in ons midden en ik heet hem van harte welkom. We 
hebben agendapunt 5a aangehouden tot het moment dat u hier aanwezig zou zijn. Ik stel voor dat we 
wethouder Ritsema vragen kond te doen van wat de Kamercommissie heeft gezegd en hoe hij een aantal 
zaken inschat. 
 
 5a. Stand van zaken ziekenhuis Emmeloord 
 
Wethouder de heer Ritsema: Mijnheer de Voorzitter. Ik wil een punt van orde voorstellen en zal toelich-
ten waarom. De Kamercommissie heeft vanmorgen overleg gehad met de minister. Dat heeft erin gere-
sulteerd, dat de Kamercommissie niet tevreden is met het antwoord van de commissie.  
Het zal u duidelijk zijn waarom: de Kamer wil vasthouden aan hetgeen steeds is uitgesproken, niet alleen 
door de Kamer, maar ook in het kabinetsbeleid, verwoord in de brief van de minister van 10 oktober 
2002. Een en ander heeft erin geresulteerd dat vanmiddag omstreeks vier uur de minister naar de Kamer 
wordt geroepen en een redelijk Kamerbrede motie in ontvangst mag nemen. Het lijkt me verstandig, om 
het verhaal in een keer mee te kunnen nemen, om op de uitkomsten daarvan te wachten, voordat wij hier 
over het ziekenhuis spreken. 
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De voorzitter: Het lijkt mij een verstandig voorstel. Stemt u daarmee in en we dit onderwerp later op de 
agenda zetten? 
 
De heer Bakker: Mag ik van de wethouder weten of hij over de tekst van de motie beschikt en zo ja, kun-
nen wie die dan op zo kort mogelijke termijn onder ogen krijgen, zodat we weten waarover het in de 
Tweede Kamer gaat?  
 
Wethouder de heer Ritsema: Ik heb gepoogd die tekst meteen mee te krijgen, maar dat is mij niet gelukt. 
Er wordt aan gewerkt om via communicatiemiddelen de tekst deze kant op te krijgen. Ik hoop dat de mo-
tie er is op het moment dat wij hierover spreken.  
 
 9. Voorjaarsrapportage 2003  
 
De heer Van Steen: Mijnheer de Voorzitter. U heeft een e-mail gestuurd over de orde tijdens de behan-
deling van de Voorjaarsrapportage. Wilt u dat toelichten. Het is mij niet duidelijk of in de eerste vijf minu-
ten ook al mag worden geïnterrumpeerd. 
 
De voorzitter: Iedereen krijgt de kans zijn of haar verhaal te houden. In de eerste ronde zijn de fractie-
voorzitters aan het woord. We vragen u dan rustig te zijn met interrupties, omdat we anders bezig blijven. 
Vervolgens komt er een korte reactie op hoofdlijnen op het politieke gehalte van de algemene beschou-
wingen. Daarna bent u weer aan de beurt en kunt u binnen redelijke grenzen – de lijn van de discussie 
moet herkenbaar blijven – op elkaar reageren, ook bij interruptie. 
 
De heer Reijenga: Mijnheer de Voorzitter. Het motto van de algemene beschouwingen van de CDA-
fractie is "Samen sterk". Samen sterk als raad en college, met respect voor elkaars rol en verantwoorde-
lijkheid, ten dienste van een leefbare en levendige lokale gemeenschap. Samen sterk als burgers en be-
stuur, luisterend naar elkaar. Serieus en respectvol en op interactieve wijze met elkaar omgaan. Dat is 
wat de CDA-fractie voorstaat. Duaal lokaal is een jaar onderweg. Het is wennen aan de rollen. Het doel: 
een doorzichtige en aantrekkelijke lokale democratie, is nog lang niet bereikt. Nog te veel neuzelen en 
navelstaren en intern gericht zijn, als in een caviabak waarin iedereen de vaste paadjes beloopt, totdat 
iemand de schotjes anders neer zet. In plaats van grote lijnen, naar buiten gericht, op de lokale samenle-
ving.  
Het heeft tijd nodig. Cultuurveranderingen gaan langzaam. Laten we elkaar scherp houden om lokaal du-
aal, ondanks een gezonde dosis scepsis, tot een succes te maken.  
De CDA-fractie vraagt zich af hoe groot de eigen beleidsruimte is op het terrein van openbare orde en 
veiligheid. We zetten meer middelen in en willen het doen op basis van werkelijke risico's. We willen ei-
gen keuzen maken. Blijven de basistaken van de politiezorg gegarandeerd nu politie Flevoland onder cu-
ratele staat?  
De CDA-fractie roept het college op het gemeentelijk verkeers- en vervoerplan zo aan te passen, dat het 
een integraal onderdeel van het Masterplan Emmeloord-Centrum wordt. 
 
Wonen in een groene ruimte is een sterk punt van Noordoostpolder. Groei van onze bevolking is noodza-
kelijk om onze voorzieningen op peil te houden. Het CDA pleit voor een voldoende voorraad bouwgrond 
in Emmeloord en de dorpen. In bepaalde dorpen stagneert de woningbouw. College, wat is daarvan de 
oorzaak?  
Bouwmogelijkheden in Emmeloord zijn van het grootste belang. Het CDA roept het college op het be-
stemmingsplan Emmelhage de hoogste prioriteit te geven.  
Jeugd- en onderwijsbeleid loopt prima in Noordoostpolder. Donkere wolken pakken zich echter samen. 
De rijksoverheid gaat over tot een andere toedeling van middelen. Dreigen alle verworvenheden zo de 
mist in te gaan?  
Op het terrein van welzijn is nog weinig tot stand gekomen. Hoe staat het met de deelnotities van de nota 
Welzijn en de subsidie om de vrijwilligersinfrastructuur te versterken? Hoe staat het met de vereiste cofi-
nanciering hiervan? Het kan toch niet zo zijn, dat we het geld weer moeten teruggeven aan de rijksover-
heid? 
De golfbaanplannen worden steeds concreter. Het CDA vindt dat de toegang laagdrempelig moet zijn, 
voor iedereen bereikbaar. 
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De Bijstandswet wordt vervangen. Dit heeft ingrijpende gevolgen voor cliënt en gemeente. Het CDA roept 
het college op zo snel mogelijk duidelijkheid te geven, in een plan van aanpak, hoe onze gemeente hier-
mee omgaat. 
Met de Voorjaarsrapportage stellen we de beleidsplanning vast. Het collegeprogramma is hier richtingge-
vend geweest. Qua vorm en inhoud een overzichtelijk document, een planning met evenwicht bij een 
krimpend financieel perspectief. Dat moet de basis vormen voor de begroting 2004.  
De CDA-fractie wil ondergrondse verzamelcontainers schrappen. Te duur. 
De Prins Willem-Alexanderhal nu al in een sterfhuisconstructie plaatsen gaat de CDA-fractie te ver. Dus 
schrappen. 
Extra kredieten voor Emmeloord-Centrum moeten uit de reserve komen. De taakwethouder is blijkbaar 
geschrokken van de kritiek in de commissie. In het raadsbandje is de tekst gewijzigd. Ook de VVD-fractie 
is spontaan op tilt. De alternatieve VVD-dekkingsballon loopt daarmee gierend leeg. Ik adviseer die frac-
tie een alternatief VVD-dekkingsplan te maken. 
Het glastuinbouwgebied Luttelgeest heeft recht op duidelijkheid. College geef klip en klaar aan hoe de 
stand van zaken is. Onzekerheid is niet langer gewenst. 
Het college heeft in tijd de bakens verzet. Het voorlopige dekkingsplan zorgt voor een sluitende begro-
ting. De gevolgde aanpak spreekt de CDA-fractie aan: kordaat, adequaat en evenwichtig. Dat wil niet 
zeggen, dat de CDA-fractie alle keuzen van harte steunt.  
Met extra verhoging van de OZB heeft de CDA-fractie grote moeite. Eveneens met de afschaffing van het 
schoolzwemmen.  
Controleren is een basistaak van de raad in een duaal stelsel. De CDA-fractie stelt voor om een keer per 
jaar een "gehaktdag" te houden en een verantwoordingsdag. Wat is er van de beleidsafspraken terecht 
gekomen en zijn de doelstellingen gehaald? Niet ter bevordering van een afrekencultuur, maar als een 
zelfevaluatie van raad en college. Dit tegelijkertijd met de bespreking van de jaarrekening. Hoe denken 
de andere fracties daarover?  
Over het ziekenhuis is al veel gezegd. Niet is gesproken over de brief van de Raad van Bestuur over de 
gemeenschappelijke regeling. Wat gaat het college doen? Heeft het gevolgen voor de gemeentelijke fi-
nanciën? 
Tot slot, raad en college zoeken in deze periode naar een goed evenwicht in de duale rollen. Dat is niet 
eenvoudig en heeft tijd nodig. Als we het maar doen met wederzijds respect, met als doel samen te wer-
ken, ten dienste van onze mooie gemeente en ten dienste van onze poldergemeenschap. Dan alleen is 
er perspectief en kunnen we verder bouwen aan de gemeente en het versterken van de gemeenschap. 
De CDA-fractie wenst college, collega-raadsleden en alle medewerkers in dit huis Gods zegen toe in 
dienst van onze burgers.  
 
De heer Van Steen: Mijnheer de Voorzitter. Het is de eerste keer, dat we de Voorjaarsrapportage in een 
duale vorm behandelen. Het is even zoeken geweest hoe we dit vorm moeten geven. Ik hoop, dat de wij-
ze waarop we het zullen doen, ook effect mag hebben. 
De fractie van de P.U. heeft de hele cyclus meegedraaid. We hebben veel geleerd. Misschien nog niet 
genoeg. We zullen zeker nog meer leren. We zijn aan het zoeken geweest naar de ruimte, die we als 
raad en college hebben. Dat zal nog wel even doorgaan.  
Op zich is er niks mis mee, zolang het beoogde doel maar hetzelfde is: een goed draaiende en fatsoenlijk 
bestuurde gemeente.  
Onze algemene beschouwingen. 
Openbare orde en veiligheid. Hierover kan ik kort zijn. Het college heeft gezegd in augustus/september 
met een discussienota Fysieke veiligheid en rampenbestrijding te komen. Daar zullen we bespreken hoe 
we daarmee omgaan.  
We maken ons wel zorgen over de financiële consequenties, die de strengere normen betreffende veilig-
heid met zich zullen meebrengen.  
Verkeer en vervoer. Het gemeentelijk verkeers- en vervoerplan is een goed plan om de verkeersstromen 
in Emmeloord beter te reguleren. Een goede bereikbaarheid van het centrum via logische routes is een 
must. Ook weer om het centrum te verlaten. 
We zijn van mening dat het stimuleren van het fietsgebruik in Emmeloord het beste kan door dit te facili-
teren, door middel van goede fietsenstallingen dicht bij winkels en openbare gebouwen. Een goede af-
stemming met Emmeloord-Centrum is daarvoor een must. U heeft daarvoor nu de gelegenheid nu 
Emmeloord-Centrum op de rol staat. 
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Onze waardering voor de wijze waarop de bewoners van de buitenwegen betrokken zijn bij de maatrege-
len om die wegen veiliger te maken voor fietsers en tegen sluipverkeer. 
Voor wat betreft de 30km-gebieden heeft mijn fractie vragen of we hiermee op de goede weg zijn. Het 
aanleggen van druppels, drempels, plateaus en andere verkeersremmende of werende maatregelen mag 
misschien de indruk wekken, dat het veiliger is. Het heeft ook nadelen. Uit gesprekken met de brandweer 
hebben we gemerkt, dat drempels voor de aanrij- en uitruktijden – die al zeer krap zijn bemeten – belas-
tend werken. Voor een goed functioneren van deze diensten moeten we kritisch nadenken over de in-
richting van de openbare wegen. Ook van het efficiënt onderhoud, vegen en zoutstrooien zal het niet 
goedkoper worden. Een suggestie van de P.U. is dan ook het simpeler uit te voeren en de vervuiler te la-
ten betalen. Het houdt dan in, dat we misschien met mobiele flitsteams de snelheid moeten gaan hand-
haven in plaats van de verkeersremmende maatregelen. We kunnen dan besparen op uitvoering en 
onderhoud. Graag vernemen wij van de andere fracties hoe ze hierover denken. 
Wonen en ruimtelijke ordening. U meldt middels de nota Noordoostpolder ruimte voor wonen dat in 2003 
een start wordt gemaakt met het opstellen van woonplannen per dorp. Wij meenden dat er al afspraken 
met de verschillende dorpen waren gemaakt over hoeveel en wanneer zou worden gebouwd.  
We horen steeds vaker dat we hierbij vertraging oplopen. De dorpsverenigingen zijn teleurgesteld, dat 
niet aan de beloften wordt voldaan. Ook de raad wordt hierop aangesproken. Wij moeten uitleggen waar-
om het gebeurt. Wij willen dat het college met realistischer planningen naar de betrokken dorpsverenigin-
gen gaat. Hoe gaan we de achterstand inlopen? Wat de P.U. betreft is de keuze niet dat de andere 
dorpen in de tijd doorschuiven. 
 
De voorzitter: Mag ik u even interrumperen? Ik heb de indruk, dat u de gehele algemene beschouwen 
voorleest. Dat lukt u niet in vijf minuten. 
 
De heer Van Steen: Ik neem alleen de belangrijkste punten. De Wet op de Ruimtelijke Ordening is erg 
belangrijk.  
We zijn inmiddels vier, vijf jaar bezig met het bestemmingsplan Landelijk gebied. De stelling van de P.U. 
blijft, dat vrijkomende boerderijen meer mogelijkheden moeten bieden. Er moet meer ruimte komen voor 
een rendabele bedrijfsvoering in het algemeen. 
Onze gemeente profileert zich graag met termen als rust, ruimte en groen. Gelukkig hebben we nog veel 
ruimte en we kunnen nog gemakkelijk verdubbelen. De P.U. is echter van mening, dat het tijd is ervoor te 
zorgen, dat de elf kernen ook werkelijk hun groene karakter behouden. In elke woonkern zorgt de aanwe-
zigheid van open ruimte en cultuur voor de noodzakelijke afwisseling, die de leefomgeving aantrekkelijk 
maakt. Omwonenden voelen zich vaak betrokken bij de stukjes groen in hun omgeving en deze hebben 
zo een grote waarde voor de inwoners. De P.U. is van mening, dat de laatste jaren in de diverse kernen 
te veel van deze open ruimten zijn gebruikt voor inbreidingsplannen. Wij willen dit tot een einde brengen 
en een motie indienen, mochten college en rest van de raad niet met ons meedenken, om vast te leggen 
dat de laatste stukjes snippergroen en openbaar groen niet worden volgebouwd.  
Het nieuwe kabinet schrijft: "De noodzaak tot beperking van bureaucratie en vermindering van regeldruk 
doet zich nadrukkelijk voor op de beleidsterreinen die te maken hebben met de ruimtelijke inrichting van 
ons land." Wij hopen dat de regering daarvan snel werk zal maken. 
Milieu. De fractie van de P.U. blijft van mening dat de riolering in het buitengebied een veel te dure oplos-
sing is voor een milieuwinst van 0,6%. Ook de P.U. is van mening, dat de ondergrondse vuilcontainers 
wegbezuinigd kunnen worden.  
De plantsoenen. Wij vinden dat het gebruik van chemische middelen mogelijk moet blijven. De angst be-
staat, dat er beleid wordt gemaakt op middelen die enkele jaren geleden nog beschikbaar waren. Daar-
over zijn onderzoeksrapporten verschenen, die in feite zijn achterhaald, omdat de middelen die tegen-
woordig mogen worden gebruikt veel minder milieubelastend zijn dan in de rapporten is vermeld. 
Economische ontwikkeling. In de Voorjaarsrapportage vinden we de economische ontwikkeling, zoals 
door het college beschreven, erg mager. We hadden wat meer concrete voorstellen en initiatieven ver-
wacht om de bedrijvigheid te stimuleren. Er wordt een aantal onderzoeken en nota's in het vooruitzicht 
gesteld, waaraan we nu niets hebben.  
Op dit moment moeten de mensen die van Marknesse Emmeloord naderen en niet zijn ingevoerd, de in-
druk krijgen dat op de kavel Luik een megaplantsoen met waterpartijen wordt gecreëerd. Men is voortdu-
rend bezig met het aanleggen van straatjes, waterpartijen, het slaan van dammetjes en inzaaien van 
gras. Het is toch niet de bedoeling dat hier een Van Meijelpark wordt gecreëerd? Het wordt een bedrij-
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venterrein. Daarom onze vraag: Heeft het college op korte termijn plannen om bedrijven voor de Noord-
oostpolder te interesseren en lopen er al onderhandelingen? We hebben immers rondom Emmeloord, in 
tegenstelling tot de dorpen, een grote voorraad bedrijventerreinen.  
Wethouder Van Meijel heeft nog een paar dagen de tijd om een groot bord in de Munt II te plaatsen voor-
dat de landbouwdagen daar beginnen. Men verwacht daar veel bezoekers. 
 
De voorzitter: U speelt in de verlenging. 
 
De heer Van Steen: Ik rond af. 
Financiering en dekkingsmiddelen. Het is nog niet duidelijk wat de consequenties van het regeringsbeleid 
voor onze gemeente zijn. Wij onderschrijven de tekst, zoals het college die heeft genoteerd. Wij spreker 
liever van een realistische grondhouding dan van een pessimistische.  
Het beleidsplan. We hopen dat de bezuinigingen niet te veel remmend gaan werken.  
Het eerste jaar van dit college zit er op en er zijn voldoende prioriteiten op de rails gezet, die de komende 
tijd handen en voeten moeten krijgen. We hopen dat hieraan voortvarend kan worden doorgewerkt.  
We kunnen ons in grote lijnen vinden in het dekkingsplan. Het werkelijk te bezuinigen bedrag staat nog 
niet vast. We gaan ervan uit, dat we daarover later een definitief besluit gaan nemen.  
Verder wensen wij iedereen in het komende jaar veel wijsheid toe. 
 
De heer Bakker: Mijnheer de Voorzitter. In deze duale behandeling van het beleid voor de komende pe-
riode, in deze mondelinge bijdrage, doe ik geen terugblik op het afgelopen jaar, zoals het wel in de schrif-
telijke bijdrage is gedaan. Als gemeenteraad en college vindt onze fractie dat we aanvullend op elkaar 
samen het bestuur van onze gemeente vormen. Dus samen aan de slag. 
Wonen en ruimtelijke ordening. Onze fractie is van mening dat de gemeente zich voor 300% moet blijven 
inzetten voor het houden en bouwen van voldoende betaalbare woningen voor lage inkomens. Er moet 
een regelmatige analyse komen van het bestaande woningaanbod. Ook moet er onderzoek komen naar 
de toekomstige vraag naar wonen. Vervolgens moet dit een evenwichtig woonplan opleveren en daarop 
gebaseerd moeten kwalitatief goede en betaalbare woningen worden gerealiseerd. Ik had begrepen, dat 
het college van mening was dat er weinig vragen in onze algemene beschouwingen waren. Als het colle-
ge die er niet heeft kunnen uithalen, dan heb ik ze in deze bijdrage voor het college helder gemaakt. 
De vraag is: op welke termijn komt het college – op basis van de woonmarktanalyse en nieuwbouweffect-
rapportage – met plannen voor voldoende goede en betaalbare woningen? 
De fractie van de PvdA/GroenLinks vindt, dat alleen onder strikte voorwaarden tweede woningen in het 
buitengebied mogen worden gebouwd. De vraag is of het college daaraan werkt in het bestemmingsplan 
Buitengebied, zodat tweede woningen alleen onder controleerbare regels mogelijk worden.  
Het dokter Jansen Ziekenhuis is ons aller zorg. Het moet als basisvoorziening blijven bestaan voor de in-
woners van Emmeloord en omgeving. De basiszorg is de laatste tijd ernstig aangetast. De gemeente is 
weliswaar niet de eerstverantwoordelijke, maar zij kan en mag naar onze mening niet aan de kant gaan 
staan. Onze fractie wil de bestuurlijke weg, die tot nu toe is afgelegd, tot het uiterste volgen, om te komen 
tot de vier basisspecialismen en de acute opvang. Als deze weg doodloopt – en dat blijkt misschien van-
middag wel – dan moet volgens onze fractie worden onderzocht of samen met zo veel mogelijk andere 
partners op een andere manier kan worden gerealiseerd, dat de basisvoorzieningen voor een langere tijd 
kunnen worden gegarandeerd. 
Vraag aan het college is: waarom komt voor het college het moment om niet langer via de bestuurlijke 
binnenlijnen te streven naar behoud en herstel, maar andere richtingen in te slaan? 
Het college rept in de algemene beschouwingen met geen woord over het milieu. Onze fractie vindt mili-
eu en milieubeleid wel belangrijk, omdat een gezond milieu niet alleen een waarde in zichzelf is, maar 
ook garantie biedt voor een gezonde toekomst voor na ons komende generaties.  
Wat onze fractie betreft is de bodem van bezuinigingen op het milieu bereikt. Er moet, naast de wettelijk 
opgelegde taken, waarvoor geld beschikbaar moet blijven, ook ruimte blijven voor eigen gemeentelijk be-
leid.  
Vraag aan raad en college is: Bent u met ons van mening, dat het eigen milieubeleid ook in de toekomst 
dient te worden gehandhaafd? 
Onderwijs en educatie zijn pijlers van de samenleving, waaraan alle inwoners moeten kunnen deelnemen 
ten behoeve van eigen ontplooiing en de mogelijkheden voor de maatschappij in de toekomst. De  
PvdA/GroenLinks-fractie is blij dat de onderwijsketen inclusief de brede school en volwasseneneducatie 
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gespaard blijven binnen het dekkingsplan. Wij vinden, dat onze bibliotheek en Paspartoe dit soort basis-
voorzieningen zijn. Dus ook van deze instellingen: handen af.  
Al hebben we de komende jaren misschien wel windkracht 10 tegen, we moeten ons blijven inzetten voor 
mensen die het sociaal en/of financieel moeilijk hebben. Zeker voor de jeugdigen.  
Onze vraag aan raad en college is: Bent u met ons van mening dat sociaal cultureel werk en bibliotheek 
tot de basisvoorzieningen moeten worden gerekend, die een belangrijke bijdrage leveren tot de vorming 
en opleiding, mede gericht op het verminderen van achterstanden in de breedste zin? 
Het algemeen maatschappelijk werk is een instelling voor mensen in problemen. Een investering in deze 
functie verdient zich maatschappelijk volledig terug door vermindering van individuele en maatschappelij-
ke problemen. Goede afspraken moeten hierover worden gemaakt. Wij vinden dat de raad hierbij de ka-
ders moet aangeven. We zijn blij dat we vanmiddag de subsidieverordening in die zin hebben vast-
gesteld.  
De arbeidstoedeling en de inkomensondersteuning ondergaan grote veranderingen. Het kabinetsbeleid 
geeft dit uit. Zowel voor de uitkeringsgerechtigden als voor de gemeenten. Ook alle gemeentelijke rege-
lingen die als inkomensondersteuning kunnen dienen zullen wegvallen. Ook de ondersteuning om weer 
aan het werk te komen zal sterk worden gekort en dat bij een dalende werkgelegenheid. Dit alles baart 
onze fractie grote zorgen. De gemeente is dan straks wel regisseur, maar wij zien niet van welk stuk en 
wij kennen ook de spelers niet. Het minimabeleid wordt in de ogen van de fractie van PvdA/GroenLinks 
overboord gezet. Wij vinden dat moet worden voorkomen, dat de tweedeling in de maatschappij, die al 
zichtbaar is, nog groter wordt.  
Vraag aan het college: Deelt het college onze mening dat de Wet werk en bijstand grote gevolgen heeft 
voor de uitkeringsgerechtigden? Wat wil het college doen om die gevolgen te beperken? 
Verder maakt de fractie zich ernstig zorgen over de werkgelegenheid voor mensen met een ID-baan, te 
meer omdat ook gesubsidieerde instellingen, die ID-banen hebben, worden gekort in hun subsidies. Kun-
nen deze instellingen die ID-banen nog wel betalen? Ook de stadswachten staan op de tocht. Wij weten 
niet wat het college zal doen om dit probleem aan te pakken. Dat verontrust onze fractie. 
Vraag aan het college: Op welke termijn komt u met voorstellen over deze ID-banen? 
Het Concern voor werk heeft het moeilijk; de gemeente heeft een eigen verantwoordelijkheid voor werk-
nemers in deze instellingen. Dit is onze meest kwetsbare groep werknemers in de samenleving. We mo-
gen onze verantwoordelijkheid niet ontlopen. Juist niet bij een minder wordende economie.  
De gemeente komt in de toekomst voor grote financiële moeilijkheden te staan. Het aanspreken van re-
serves biedt geen structurele oplossing. Voor welke oplossing wij ook kiezen, voor onze fractie geldt dat 
de sterkste schouders de zwaarste lasten dienen te dragen. Sterker nog, de zwakke schouders kunnen al 
geen zwaardere lasten meer dragen. Vooral niet door hetgeen de regering voor deze doelgroep al in pet-
to heeft.  
Enkele gedachten die onze fractie over de voorliggende suggesties heeft willen we op dit moment noe-
men. 
Als het schoolzwemmen wordt afgeschaft, dan moet er een fonds komen voor de minderdraagkrachtigen. 
Wij vinden de OZB geen heilige koe. Goede diensten en goede voorzieningen kosten geld. Als het moet, 
moeten de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen.  
Onze fractie vraagt zich af of de inkrimping van de afdeling sociale zaken in de huidige situatie, gelet op 
de bezuinigingen die worden doorgevoerd in deze sector, wel reëel zijn.  
Daarnaast zijn we ook bezorgd over de effecten op de dienstverlening aan burgers en bedrijven door de 
bezuinigingen op de bestuursdienst.  
Een vraag aan het college: Zal het college bij de nadere invulling van de dekkingsvoorstellen een helder 
beeld geven van wat de besluiten betekenen voor de dienstverlening aan burgers, organisaties en bedrij-
ven? Kan het college al in globale zin aangeven waar de pijn zal worden geleden? Kunt u eveneens aan-
geven op welke wijze de zwakkeren in de samenleving worden ontzien of gecompenseerd?  
Tot zover de algemene beschouwingen, nadat ik een ieder die zal meewerken aan de realisering van het 
beleid veel sterkte en wijsheid toewens en om dat te doen wat de zwakkeren in onze samenleving zal 
ontzien.  
 
De heer Voorberg: Mijnheer de Voorzitter. Wij hebben onze algemene beschouwingen wat anders ver-
woord; we volgen niet ons verhaal, dat heeft u. We pakken wat krenten uit de pap en hopen daarmee 
binnen de vijf minuten te blijven. 
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Wij hebben in onze algemene beschouwingen het begrip partners naar voren gehaald, omdat dit het mot-
to is van het collegeprogramma. Het college heeft er nog een belangrijk woord voor staan: betrouwbare. 
We twijfelen niet aan de intentie van het college om dit waar te maken. Toch zien we vaak dat toezeggin-
gen niet worden nagekomen, zonder dat dit wordt gemeld. Bij de Najaarsrapportage hebben we gewezen 
op de noodzaak van een betere planning en meer transparantie op dit punt. Dit punt wordt door een aan-
tal andere fracties ook onderkend. We hebben toen zelfs gezegd, dat we er een wethouderspost voor 
over hebben, maar dan wel binnen de bestaande formatie van het college. Dat moge duidelijk zijn. 
In het westen des lands werd vroeger een gezegde gebezigd. Mijn moeder zei tegen ons: tussen doen en 
zeggen liggen grote weggen. 
Ik wil hiermee zeggen: laten we ons eraan houden. Wat we zeggen moeten we doen en daar niet te lan-
ge wegen tussen laten liggen.  
Het woord partners duidt op gelijkwaardigheid. De overheid is echter nooit gelijkwaardig aan de burger.  
Dan kom ik bij wat D66 zegt in navolging van Jean-Paul Sartre: het gezag komt niet van boven, maar van 
beneden. Wij reageren daar dan op: Ons uitgangspunt ligt in de Bijbel. In Romeinen 13: 1 lezen we "Ieder 
mens moet zich onderwerpen aan de overheden die boven hem staan. Er is geen overheid dan door God 
en die er zijn, zijn door God gesteld." Voor wat ons betreft komt het gezag van boven en niet van bene-
den. Er moet verschil zijn in onze uitgangspunten. Het geeft ook de verscheidenheid van onze samenle-
ving aan. Het wil niet zeggen, dat er geen invloed van beneden zou mogen zijn. Het huidige bestuurlijke 
stelsel in Nederland is voor ons een belangrijke verworvenheid, die evenwicht geeft in de rechtsstaat, 
waarin de overheid gezag heeft en dit uitoefent. We hebben vanmiddag bij monde van de heer Mulder 
gehoord hoe dit moet. Anderzijds de volksvertegenwoordigende organen die de kaders bepalen. We zijn 
voor dualisme. We voelen ons bij de visie op het begrip in het collegeprogramma over partners behoorlijk 
thuis bij wat de CDA-fractie zegt over de rollen van raad en college. Ook heb ik PvdA/GroenLinks dit ho-
ren zeggen: wij zijn partners en vormen samen het gemeentebestuur.  
Dit brengt ons op het voorstel van het CDA om de burgers meer en beter voor te lichten over het duale 
bestel en de rollen van gemeenteraad en college. Wij ondersteunen dit van harte. 
Verder reagerend op een aantal aspecten uit de algemene beschouwingen van CDA. Het is te breed om 
alles aan de orde te stellen. We pakken er een paar aspecten uit. 
De controlerende taak van de gemeenteraad moet volgens ons mogelijk blijven op basis van de product-
begroting. We moeten inzicht hebben wat iets kost en of het efficiënt wordt uitgevoerd. Het mag een on-
derlegger zijn van de programmabegroting. De behandeling van de beleidsrekening in mei, zoals wordt 
voorgesteld, lijkt ons een goed streven. Laten we het geen gehaktdag noemen. Verantwoording afleggen 
klinkt mooier. 
Twee bestuursrapportages lijken ons het minimum. In onze schriftelijke algemene beschouwingen heb-
ben we aangegeven wat we daaronder verstaan. 
Reagerend op de algemene beschouwingen van de VVD-fractie valt ons op, dat men spreekt over de 
spaarpot van de gemeente. Wij stellen: de gemeente is geen spaarbank. Het hebben van een spaarpot of 
uitzonderlijk hoge reserve kan geen doel van de gemeente zijn. Als we kosten dekken uit reserves maakt 
het in principe niet uit ten opzichte van andere dekkingsmiddelen. Reserves zijn gevormd uit opbreng-
sten, die de gemeente nog niet heeft willen uitgeven.  
 
De heer Roefs: Het ging natuurlijk over de laagte van de spaarpot en niet over de hoogte. 
 
De heer Voorberg: Ik heb bezwaar tegen het begrip spaarpot, omdat het de indruk geeft alsof wij aan het 
sparen zijn. We hebben hier wel vaker discussies hoe we iets moeten dekken. Dan wordt heel gauw naar 
de reserve gewezen. Ik wil dat anders bekeken hebben. Bij het uitgeven van reserves vervallen renteop-
brengsten. Wil je kapitaal lenen, dan betaal je rente. Het gaat erom dat zaken moeten worden betaald.  
Als u met reserves schommelingen in de lasten van de burgers wilt voorkomen, dan kunnen we onze de-
ze functie voorstellen, plus de functie als weerstandsvermogen. 
Wij stemmen ten zeerste in met de VVD over de aanpak van de drugshandel. Het gaat ons in dit stadium 
te ver om in te gaan op alle concrete voorstellen van de VVD. Vooralsnog houden we aan de door ons 
aangevoerde punten vast. Voor zover deze samenvallen met de VVD-voorstellen zullen we samen op-
trekken. 
We willen dan nog ingaan op wat de P.U. zegt over de riolering Buitengebied, of beter: het niet aanleggen 
daarvan. Niets doen of achterover leunen is voor de gemeente en haar inwoners niet goed.  
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De inzet voor "De IJsselmeerpolders" om een uitzonderingspositie te krijgen, is na te streven. Echter, als 
het niet lukt dan moet worden nagedacht over andere scenario's, waarbij het doel moet zijn zo veel mo-
gelijk rendement tegen zo laag mogelijke maatschappelijke kosten. Dat vereist onderzoek van de ge-
meente naar de beste oplossing voor ons gebied. We missen dit onderzoek. 
Met ondermeer de fractie van PvdA/GroenLinks zijn we van mening niet te moeten bezuinigen op onder-
houd plantsoenen. Het onderhoudsniveau is op sommige plaatsen in onze mooie gemeente onaanvaars-
baar laag. Een fundamentele discussie over het beheerplan groen hebben we als raad nog niet gevoerd. 
Ter illustratie hebben we foto's van achterstallig onderhoud bij ons, zoals o.a. geconstateerd in Emme-
loord. We zullen ze aanbieden aan de wethouder.  
Tot slot willen we stellen, dat we hiervoor en in onze algemene beschouwingen wel kritisch zijn op wat 
het college voorbereidt en uitvoert, maar daarmee mag ons verhaal niet eindigen. Door de gemeente 
worden dagelijks veel nuttige en noodzakelijke taken voor onze samenleving verricht. Veel medewerkers 
werken hard om alles in goede banen te leiden. Niemand van ons is volmaakt. Waar wordt gehakt, vallen 
spaanders. We hopen dat we met een positieve grondhouding er samen iets goeds van maken om tot het 
beste resultaat te kunnen komen. Ik hoop dat we er straks in het debat met elkaar op een goede manier 
zullen uitkomen, ook over de eventuele geschilpunten. 
Onze fractie wenst de bestuursdienst, college, raad en inwoners Gods zegen toe voor het komende jaar. 
 
De heer Roefs: Mijnheer de Voorzitter. Ik zal proberen in vijf minuten een paar hoofdpunten die in onze 
algemene beschouwingen, onder het motto Blijf investeren in ruimte en samenleving, om de voorwaarden 
te scheppen voor een veilig en leefbaar bestaan, zijn opgeschreven. U allen heeft deze. 
Het accent in onze algemene beschouwingen is te kijken of een alternatieve richting kan worden ingesla-
gen, met name op het gebied van de investeringen en de structurele uitgaven in de toekomst. 
De heer Voorberg sprak al over de veiligheid. Wij stellen voor preventief fouilleren en het openbaar bezit 
en gebruik van drugs door jongeren onder de achttien jaar in de APV op te nemen en dus niet toe te 
staan. Ik begrijp dat de heer Voorberg die lijn wil volgen. Het CDA stelt een samenscholingsverbod bij 
scholen voor. Wij willen dat met elkaar bespreken. 
Veiligheid heeft ook een verkeerscomponent. Wij vinden ook, dat we moeten blijven investeren in het on-
derhoud van de wegen. De heer Voorberg steunt dat. Ook D66 is het met ons eens. Ik was erg benieuwd 
of de P.U. wel of niet met ons wil meegaan om het wegenonderhoud op peil te houden. Ik begrijp dat ze 
het niet wil. 
Groen. De P.U. heeft gezegd, dat we de dorpen groen moeten houden. In principe vinden we dat een 
sympathiek idee, ondanks de discussie die we net hadden over Rutten. Op een aantal momenten lukt 
een inbreiding niet anders, dan als je er geld voor hebt. Kijk naar Creil. Overigens gaat iedereen bezwaar 
maken als je het niet zou willen. We willen het nadenken over het idee steunen. 
Milieu. Wij vinden dat ook het lokale milieuprogramma een bijdrage moet leveren aan de bezuinigingen. 
De bodem van dat programma is niet bereikt. We zijn het met P.U. en CDA eens, dat de onkruidbestrij-
ding moet met spuiten en niet met mechanische middelen als het geld oplevert.  
De ondergrondse containers hebben we stadse fratsen genoemd. Ik denk dat een meerderheid in deze 
raad daartoe niet wil overgaan. Ook de riolering in het buitengebied willen we niet doorzetten. Ik begrijp 
dat P.U., CDA en ChristenUnie/SGP het daarmee eens zijn. 
Een derde component in de leefbaarheid is cultuur. Ons is opgevallen dat er nog heel weinig aandacht, 
zowel in de Voorjaarsrapportage als in de algemene beschouwingen van de fracties, is voor cultuur. We 
begrijpen niet hoe het kan. Het is een essentieel deel van de leefbaarheid.  
Ook begrijpen we niet waarom PvdA/GroenLinks Paspartoe een basisvoorziening voor een leven lang le-
ren vindt, terwijl het sociaal cultureel werk voor specifieke probleemgroepen is. Waarom dan voor jeugdi-
gen wel de bibliotheek en Paspartoe in stand houden en niet het Muzisch Centrum? In ieder geval vinden 
we dat de bezuinigingen op culturele zaken minder moeten zijn. De kwaliteit wordt daar aangetast. 
Economie. De nota Economisch beleid zou moeten worden opgepakt. Wij willen heel snel meer duidelijk-
heid – ik begrijp dat CDA en D66 dat ook willen – over Luttelgeest II.  
Het is enigszins verrassend dat PvdA/GroenLinks in de algemene beschouwingen aangeeft vooral hoog-
waardige arbeid te willen aantrekken. Als je kijkt naar de algemene beschouwingen van die fracties, dan 
gaat het over mensen die het wat moeilijker hebben. De vraag is of als je in de bijstand zit echt geholpen 
bent met hoogwaardige arbeid. Werk is dan zonder meer al meegenomen. 
Bestuur. Wij willen de relatie met inwoners wat anders oppakken dan we nu vaak zien. Vooral meer aan-
dacht geven aan een goede prijskwaliteitverhouding van de diensten. Het CDA noemt de dienstverlening 
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core business. Daarmee zijn we het geheel eens. De CU/SGP wil een kaderstellende nota. D66 wil zorg-
vuldige communicatie en uitlatingen. Alles bij elkaar genomen vragen wij ons af: wat vinden jullie ervan 
als we echte dienstverlening doen door een 24-uursloket te hebben en de openstelling op koopavond 
realiseren? Op dat soort dienstverlening zitten wij te wachten. 
Dualisme. We zijn het ermee eens, dat dit wordt geëvalueerd om te kijken of het over duellisme of over 
dualisme gaat. Ook de "gehaktdag" die het CDA voorstelt willen we steunen. Het is een aardige naam, 
die landelijk bekend is. Het hangt ervan af wat voor gehakt je eet. We zijn het niet met D66 eens om de 
fractievergoeding niet te korten. Ik wil die partij de suggestie doen om de stukken niet zelf uit te printen, 
maar die op het gemeentehuis te vragen. Dat spaart u geld.  
OZB. Wij vinden dat de inwoners baas in eigen beurs moeten blijven. De OZB moet in de komende jaren 
niet worden verhoogd. Het is een van de inzetten van ons alternatieve dekkingsplan: op hoofdlijnen we-
gen en de OZB. We hebben geconstateerd dat PvdA/GroenLinks in de dekkingsplandiscussie alleen 
maar komt met extra plannen die nog meer geld kosten. De P.U. neemt geen afstand van de OZB-
verhoging, zelfs niet in de dorpen. Dat is opvallend. Ik ben benieuwd hoe de CU/SGP over de OZB-
verhoging denkt. Het CDA geeft aan moeite te hebben met de verhoging, maar er komen geen alternatie-
ve bezuinigingen naar voren. 
Samenvattend, wij willen meer leefbaarheid door voldoende culturele activiteiten. Veiligheid door goede 
polderwegen en keuzevrijheid door minder belastingen en een reservepot voor tegenvallers. Het woord 
spaarpot mag ik niet gebruiken, dan maar reserve. Minder investeren in milieuprogramma's met gering 
rendement. Onnodige welzijnscontracten openbreken. Denk aan het schoolzwemmen, waarover ik een 
kritische opmerking heb geplaatst richting een van onze raadsleden, namelijk of het wel verstandig is dat 
hij voorzitter is van het bestuur van het zwembad, terwijl wij het zwembad subsidiëren. Daarover hoor ik 
straks nog wel. Ook een efficiënte en effectieve bestuursdienst. Het is allemaal niet eenvoudig. We den-
ken dat het mogelijk is en hopen dat iedereen zich achter ons wil scharen om dit te realiseren. 
 
De heer Vermeulen: Mijnheer de Voorzitter. "Democratie is discussie en geen geouwehoer. In gelul kun 
je immers niet wonen." Uitspraak van Schaeffer. Doel van de discussie moet zijn meningsverschillen uit-
diepen om te komen tot een aanvaardbaar compromis en helderheid over standpunten te verkrijgen. Niet 
vergaderen om het vergaderen. Immers, dualisme moet leiden tot meer effectief vergaderen. Dualisme is 
in feite het verder doorvoeren van de scheiding van machten, zoals Thorbecke dit ooit heeft bedoeld. In 
dat kader past, zoals de VVD opmerkte, het terugtreden als voorzitter uit het bestuur van het Bosbad, hoe 
integer je ook met je dubbelrol omgaat.  
De kwaliteit van de dienstverlening is ook gebaat bij een heldere en duidelijke communicatie, niet alleen 
over de gewijzigde rol van de raad, maar ook over de verwachtingen die bij de burgers over de raad 
nieuwe stijl, zoals het CDA voorstelde moet worden betrokken. 
Daarnaast het slechten van de hokjesmentaliteit van GroenLinks. De experimenten – of misschien zijn we 
dat stadium al voorbij – met de website, zijn wat ons betreft geslaagd en mogen worden uitgebouwd tot 
een 24-uursloket. Welke impact heeft het op de bestuursdienst. De zender van een mail kan deze binnen 
een seconde verzenden, maar als het antwoord bij Postvak In als 150e mail van die dag binnenkomt, dan 
duurt het wel erg lang. Hoezo verwachtingen wekken? 
Het CDA stelt voor een gehaktdag in te voeren. Wij hebben vorig jaar voorgesteld om de jaarrekening 
primair te zien als een belangrijk communicatie- en verantwoordingsstuk en dus los te koppelen van de 
cyclus van de voor- en najaarsrapportage. Daarover is toen gesproken. Ik dacht dat er al over was beslo-
ten. We moeten dat misschien alsnog doen. 
In dat kader begrijp ik dat de P.U. instemt met alle bezuinigingen. Ik zie in haar stuk geen afwijzing van 
voorgestelde bezuinigingen. Wij hebben een andere afweging gemaakt. Wij zien de milieutaak van de 
gemeente nog lang niet als afgerond en zien verder mogelijkheden voor een mentaliteitsverbetering. 
Kortom, niet bezuinigen op voorlichting. Het blijft wat ons betreft een gemeentelijke en geen provinciale 
taak.  
Hoe de VVD de bezuinigingen van sociale zaken nog verder wil vergroten zonder verdere uitholling van 
taken is voor ons een raadsel. Wij denken dat er meer in plaats van minder geld naar toe moet. Hoe ziet 
de VVD deze kerntaak eigenlijk?  
Overigens, de meevaller die het CDA ziet aankomen zou mooi kunnen worden meegenomen in de be-
zuinigingen en kan een aantal bezuinigingen vervallen. Welke keuze maakt het CDA als het meevalt? 
Overigens geldt de weddenschap om een fles wijn van wethouder Van Meijel en Esther Kuper over het 
verwachte rekeningoverschot nog steeds? Ik denk dat je alvast Lambrusco kunt aanschaffen. 
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De noodzaak van het betaald parkeren zou worden onderzocht. De VVD heeft al een conclusie: onhaal-
baar. Kunnen we inzage krijgen in uw onderzoek? Volgens ons wat voorbarig en erg kort door de bocht 
als je ook wilt vasthouden aan de ambitie van een nieuw en gezellig centrum. Ik schaam me er niet voor 
destijds te hebben gepleit voor een geitenwollen sokken standpunt om op te komen voor het langzame 
verkeer. Wil de VVD de laatste resten van het GMK om zeep helpen door te pleiten voor een correctie op 
de verkeersinzichten? Of zien we het verkeerd? U was destijds toch ook voor de bescherming van het 
langzame verkeer? 
Het GMK was van voor het P.U.-tijdperk. Logische fietspaden waren een van de verworvenheden van het 
GMK. In dat kader zal het GVVP daarin een bepaalde correctie aanbrengen. Wat wil de P.U. nog meer 
verbeteren? Is zij ook voor een fietsbrug bij de Poldertoren over de stadsgracht richting Kampwal, zoals 
wij in het verleden wel eens hebben voorgesteld? We zijn het met de P.U. eens, dat door mobiele contro-
les de veiligheid op de buitenwegen kan worden verbeterd. 
De VVD pleit voor het terugbrengen van het aantal wethouders en een herverdeling van taken. Voorwaar 
een geweldige bezuiniging, die overigens niet wordt uitgerekend. Het is wel het onderzoeken waard.  
Aan welke portefeuille denkt u dan? Ik heb zo mijn vermoedens. 
De ondergrondse containers mogen wat mij betreft ook uit het wensenlijstje worden geschrapt.  
Een aantal slotopmerkingen. Het kenmerkende van wijk- en buurtgericht werken is onzes inziens een cul-
tuuromslag in het denken en doen in dit huis. Niet op het laatste nippertje zeggen: o ja, we moeten niet 
vergeten om ook nog de buurt of de wijk te vragen wat zij er van vindt. Wij willen een inspanning van het 
college om in 2004 te komen tot wijkraden, die participeren in alles wat in de eigen wijk gebeurt. De 
buurthuizen zijn dan een uitstekende wijkpost.  
Misschien is het beter de bibliotheek meer geld te geven in plaats van te korten, zodat ook de minstbe-
deelden, die misschien nu niet aan een computer toekomen, daarvan in de bibliotheek gebruik kunnen 
maken. Wellicht een alternatief voor het sympathieke idee van PvdA/GroenLinks. 
Een basisvoorziening is een basisvoorziening en wat ons betreft moet je daarvan afblijven. 
Tot slot. Als er naast de verschraling op het terrein van de volksgezondheid ook nog eens stilstand op 
cultuurgebied is, dan komen er helemaal geen nieuwelingen meer binnen onze grenzen. Laten we dan 
maar ophouden met Emmelhage. Waarom een zo knotsdure investering in Noordoostpolder als er toch 
niets meer te vinden is.  
 
De voorzitter: We zouden ongeveer twintig minuten geleden pauzeren. Ik denk dat het voor de opbouw 
der dingen goed is als wethouder Bij de Vaate namens het college ingaat op de hoofdlijnen van uw alge-
mene beschouwingen.  
 
Wethouder mevrouw Bij de Vaate: Mijnheer de Voorzitter. In deze eerste reactie van het college op wat u 
ons heeft doen horen, willen we ons beperken tot een algemene reactie op een drietal zaken, dat in iede-
re algemene beschouwingen aan de orde kwam. 
Het dualisme. Het college komt in elke bijdrage van een ieder van u tegen dat het nog zoeken is hoe we 
het dualisme precies vorm moeten geven.  
In de toon van bijna alle beschouwingen spreekt ons aan, dat u allemaal van mening bent dat we geza-
menlijk moeten werken aan hetzelfde doel, namelijk het klimaat van wonen, werken, recreëren en leven 
in onze gemeente zo goed mogelijk voor elkaar te krijgen en te houden met de daarbij behorende voor-
zieningen. Het college heeft gehoord, dat u heeft gezegd dat te moeten doen met respect voor elkaars 
rollen en verantwoordelijkheden.  
Het betekent dat we ook vertrouwen moeten hebben in de wijze waarop we ons werk doen. De raad stelt 
kaders waar het nodig is en controleert. Het college bestuurt en legt verantwoording aan u af. Dat is iets 
anders dan een afrekencultuur. Gelukkig hoorde ik van het CDA dat het een verantwoordingsdag zou 
moeten zijn. Een afrekencultuur is niet de cultuur die we met elkaar willen. Die hebben we ook niet gele-
zen in wat u over het dualisme zegt. 
De financiële kaders stelt u in de programbegroting, waarin u als raad zelf kunt aangeven wat u het be-
langrijkste vindt. Dat is een weg van zoeken naar de juiste formuleringen en de doelstellingen. We heb-
ben daarover al een tweetal werkbijeenkomsten gehad. We hebben gezamenlijk ontdekt, dat het niet zo 
gemakkelijk is. We hebben daarvoor tijd nodig. Laten we ons zelf de tijd geven deze vier jaar.  
Het betekent soms ook iets loslaten en dat is dan bijvoorbeeld voor u de vertrouwde productbegroting. 
Natuurlijk is deze straks nog in te zien, maar u zult deze niet meer thuis krijgen om ook vast te stellen. 
Dat is aan het college. Het college zal verantwoording afleggen door middel van de buraps. Of het een 
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hoofdstuk wordt bij de voor- en najaarsrapportage in plaats van een apart document is niet zo interes-
sant. De inhoud is interessant. Het college heeft er deze keer voor gekozen, als start, de burap alleen 
voor de projecten te doen. Het is de bedoeling dat dit straks twee keer per jaar, per programma zal ge-
beuren. Degenen die nu constateren dat het nu nog wat mager is, kunnen we daarin gelijk geven. Het 
gaat het college om de manier waarop het hier is weergegeven en of de inhoud voor u voldoende is. Ook 
voor ons is het nog wat zoeken. We willen dit doen zonder grote pakken papier te produceren, zoals de 
fractie van D66 constateert. 
Het college zet zich ervoor in om dit bij de najaarsrapportage op meer fronten te doen. We moeten elkaar 
daarbij blijven stimuleren en aangeven wat we precies van elkaar willen en hoe we dat het beste kunnen 
verantwoorden in de burap.  
Het tweede instrument is de rekenkamerfunctie die nog moet worden ingevuld. De meesten van u vinden 
dat het bedrag, zoals het nu is weergegeven aan de magere kant is. Opgeteld bij de ruimte, die nog in het 
budget zit wordt dit bedrag EUR 27.000,00. Het college stelt zich voor dat u daarmee begint en dat het 
een groeimodel is. We zijn benieuwd hoe u dit straks gaat vormgeven. Afhankelijk van het groeimodel 
kan het bedrag worden verhoogd. 
Als laatste nog iets over de meicirculaire. Deze is er niet. Het lijkt wel alsof het Kabinet Balkenende II nu 
al mensen naar huis heeft gestuurd. De meicirculaire, die in juni zou komen, hebben we helaas nog niet 
ontvangen. Misschien wordt het wel een julicirculaire. In ieder geval, u heeft hem tegoed als wij de circu-
laire op de deurmat krijgen. Op dit moment kan ik er nog niets van zeggen, alleen dat deze macro minder 
negatief lijkt te worden. Op microniveau is het afhankelijk van de ontwikkeling per gemeente. Als negatie-
ve verrassing kan er nog wel eens iets aan vastzitten, namelijk de taakombuigingen die het kabinet zich 
voorstelt en waaraan we moeten meedoen. 
 
De voorzitter: Het is nu bijna kwart over vier. Ik stel voor, dat we tot vijf over half vijf schorsen en dan de 
vergadering hervatten. Ik herinner de fractievoorzitters aan de afspraak om met de griffier en mij om de 
tafel te gaan zitten om te kijken wat de punten zijn, die in het debat in volle breedte aan de orde komen. 
 
Schorsing 
 
De voorzitter: Ik heropen de vergadering.  
De procedure is een beetje zoeken hoe we het zo interessant mogelijk voor elkaar kunnen maken. Ik was 
iets te voorbarig met mijn conclusie, dat we nu zouden komen met de te bespreken onderwerpen. Daar-
voor zit nog de ronde dat de fracties op elkaar kunnen reageren. Nu is de tweede ronde voor de fractie-
voorzitters aan de orde om op elkaar te reageren. Het college leunt achterover. Na die ronde kunt u bij 
uzelf te raden gaan wat de gemeenschappelijke punten zijn. Die bespreken we in overleg met voorzitter, 
griffier, fractievoorzitters. Daaruit destilleren we direct de punten waarmee we verder gaan. 
Nog een opmerking van orde. Ik begreep van wethouder Ritsema, dat de stemming in de Tweede Kamer 
over de twee moties rond een uur of acht plaatsvindt. Het lijkt me wijs die stemming af te wachten.  
Daarom is het mijn voorstel het punt ziekenhuis door te schuiven totdat de stemmingen en de reactie van 
de minister zijn geweest.  
We gaan nu verder met de voorjaarsnota. Interrumperen mag. Ik zal daarin lankmoedig zijn. Wel vind ik 
dat degene die aan het woord is, zijn verhaal moet kunnen afmaken. Als je wordt geïnterrumpeerd, u 
hoeft er niet op te reageren. Het woord is aan de heer Vermeulen. 
 
Mevrouw Geluk: Is het de bedoeling dat de fractievoorzitters het woord voeren? 
 
De voorzitter: Het is aan de fracties wie het woord voert. Als u maar niet in koorzang begint. Iedereen 
die het wil mag het woord nemen. 
 
De heer Reijenga: Het doel van de ronde is dat de fracties – en misschien college – zeggen welke on-
derwerpen zij straks willen uitdiepen. Het is een aangeven van onderwerpen welke wel en niet aan de or-
de komen. 
 
De voorzitter: Het is een proeven waarover we verder moeten praten en wat zijn zaken, waarover we 
wel wat meer willen weten, maar die meer informatief van aard zijn.  
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De heer Vermeulen: Mijnheer de Voorzitter. Ik heb thuis, aan de hand van de algemene beschouwingen 
een vergelijking gemaakt op basis van mijn algemene beschouwingen: waar liggen punten van overeen-
stemmingen en verschillen. Dat wil ik nu als leidraad gebruiken. 
Het onderwerp dualisme. Het viel mij op, dat er redelijke consensus is over wat we willen met betrekking 
tot dualisme. In de algemene beschouwingen van het college stond nog tussen haakjes het fenomeen 
raadsprogramma. Wij hechten eraan daarnaar verder te kijken. Ik ben benieuwd of de andere fracties 
daarover een standpunt hebben ingenomen.  
Ik heb bij het CDA geproefd, dat zij stelt dat het dualisme wat aarzelend op gang komt. Het lijkt me dat je 
dan alle instrumenten en daarbij hoort ook de rekenkamerfunctie, maar ook het op peil houden van de 
fractievergoeding, daarbij betrekt. Voor een grotere fractie is het misschien wat anders dan voor een 
eenmansfractie. Wij vinden het in het eerste jaar korten met 30% een stap te ver. Ik kan me meer vinden 
in het standpunt van PvdA/GroenLinks die zegt, als we iets doen, laten we het dan gefaseerd doen. Wij 
willen 5% terug; we zijn nu eenmaal verplichtingen aangegaan. 
Een belangrijk item in onze algemene beschouwingen was de kwaliteit van de dienstverlening. De rode 
draad daarin was – en op zich ben ik het daarmee eens – opletten richting burgers dat er geen verwach-
tingen worden gewekt, die misschien niet kunnen worden waargemaakt. Binnen dit huis moet een attitude 
daaromtrent komen. Hokjesmentaliteit noemt de PvdA/GroenLinks het. Zorgvuldigheid van dienstverle-
ning (CU/SGP). Punten waarover we redelijk consensus hebben. Wij denken dat als je dit koppelt aan het 
dualisme je een stapje verder kunt gaan. Met name de scheiding van de machten, zoals ik heb aangege-
ven, is een belangrijke randvoorwaarde om tot een betere kwaliteit van dienstverlening te komen.  
We hebben ook genoemd, dat bij iedere uiting vanuit dit huis – of het nu gebeurt door een ambtenaar op 
een laag, midden of hoog echelon – moet worden afgewogen wat de juridische risico's zijn en welke ver-
wachtingen we wekken.  
Belangrijk punt is de bezuinigingen. Wij hebben keuzen gemaakt. We gaan nog iets verder. In een com-
missievergadering is het destijds meteen de grond ingeboord door de vakwethouder door te zeggen: als-
jeblieft geen kerntakendiscussie. Wij hebben ermee willen zeggen, dat er wel grenzen liggen aan de mate 
van dienstverlening.Bij de afdeling Sociale zaken zie je dat allerlei taken op ons afkomen waarop ade-
quaat moet worden ingespeeld. Je moet daarvoor wel de instrumenten hebben. Kortom, je moet vol-
doende op niveau zijn qua bezetting. We hebben heel veel moeite met bezuinigingen op Sociale zaken. 
We zijn er eigenlijk op tegen. 
Bezuinigingen op milieu, groot onderhoud, wegen. Voor milieu liggen de meningen wat verdeeld. We vin-
den daar gelukkig PvdA/GroenLinks aan onze zijde. De andere fracties hebben daarover wat andere 
ideeën. Ik heb het idee dat CU/SGP ons kan helpen. Wij menen dat het milieu meer een gemeentelijke 
taak is en geen provinciale. Daarop moet niet worden bezuinigd, zeker niet op het punt van voorlichting 
waar de mentaliteitsverbetering in zit.  
Belangrijk zijn Paspartoe en bibliotheek. Wij vinden dat basisvoorzieningen en zijn tegen het voorstel 
daarin te hakken. Wel ben ik het ermee eens, dat we het koppelen aan een convenant dat met beide in-
stellingen is gesloten. Er mag best wel iets van hen worden verlangd. We nemen nogal wat diensten van 
Paspartoe af. Daaraan hangt een prijskaartje. Paspartoe moet ook het basispakket in stand kunnen hou-
den. Ik vraag me af of het niet teveel onder druk komt te staan.  
Een onderwerp waarop we ook zijn ingegaan is de samenhang die we tussen een aantal belangrijke posi-
tieve items zagen, zoals Emmelhage, Visie 2030. Zijdelings heb ik de naam Noordoostpolder genoemd. 
Wat is de blik van buiten naar Noordoostpolder. Aan de andere kant negatieve ontwikkelingen: zieken-
huis, glastuinbouw misschien en andere wat negatieve punten.  
Volgens ons hebben de punten de samenhang van laten we het voorzieningenniveau in de polder posi-
tief, goed houden. Cultuur hoort daarbij; cement van de samenleving. Wat dit betreft ben ik blij met de 
woorden van de heer Roefs, die volstrekt op onze lijn zit. Wij vinden dat het niet moet worden uitgesloten 
van bezuinigingen, maar blijf er aandacht voor houden. Het is belangrijk.  
 
De heer Reijenga: Mag ik even interrumperen? Is dit de bedoeling van deze ronde? Ik dacht dat we per 
fractie de belangrijkste onderwerpen zouden moeten benoemen en moeten zeggen: die discussiëren we 
uit. Op deze manier is het een soort dialoog met oogkleppen op. Er is geen enkele interactie mogelijk.  
 
De heer Vermeulen: Ik geef duidelijk weer wat uw standpunten zijn en waar de verschillen ten opzichte 
van ons standpunt zitten. Dat is de bedoeling.  
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De heer Reijenga: Uiteraard door uw bril. 
 
De heer Vermeulen: Reageert u daarop. 
 
De voorzitter: Het is de bedoeling met elkaar te verwoorden waar onderkennen we de grote verschillen 
c.q. overeenkomsten. Dus hoe filter je onderwerpen uit voor een volgende discussie. Niet om alles vier 
keer te doen, want dan maak je het alleen maar langer en moeilijker. We hoeven niet volledig te zijn, 
maar we kunnen punten aangeven waarover we verder kunnen praten. 
 
De heer Vermeulen: De belangrijkste punten heb ik al genoemd. Er zijn nog twee hoofdpunten waarover 
ik nog iets wil zeggen. Dat is verkeer en vervoer, waarbij onze zorg blijft of we de laatste verworvenheden 
van het GMK – de zorg voor het langzame verkeer – saneren. Dat lijkt me niet de bedoeling. Wij denken 
dat daartegenover het buitengebied staat; daarover grote zorgen. De mobiele flitsteams, waarover de 
P.U. het had, is een item waarin wij ons kunnen vinden. Ons standpunt is, dat de maatregelen op de bui-
tenwegen noodzakelijk zijn. Of je het doet in de vorm van knippen van wegen, flitspalen vast of mobiel, 
drempels, druppels, is niet zo belangrijk. Dat is uitvoering. Dat mag u doen. 
Grondbeleid, wonen en woonomgeving is ook een belangrijk item. De P.U. zegt dat er een zeer geringe 
reactie is geweest met betrekking tot de centrumvisie. We hebben 40.000 inwoners; er hadden 40.000 
reacties moeten zijn. Dat is op zich knap; baby's gaan dan ook reageren. Ik ben van mening, dat dit een 
goed voorbeeld is van participatie van bewoners, weliswaar over de hele polder, maar ze hebben goed 
ingesproken en er is wel degelijk iets mee gedaan.  
Het brengt me bij de bewonersparticipatie. Wat ons betreft moet het college daaraan hard werken. Dat is 
ook toegezegd in het collegeprogramma. Een bijdrage vanuit het college kan misschien een van de ce-
menten zijn om dat te realiseren. 
Nog enkele losse opmerkingen. Wij delen het standpunt van het CDA met betrekking tot de laagdrempe-
ligheid van de golfbaan. Hopelijk geeft het een reactie. Ik ben er nog niet zo kapot van om alleen in te zet-
ten op het item drugs en de APV daarop aan te scherpen. Steeds wordt onderbelicht – iedereen weet het, 
maar niemand doet er iets aan – is het alcoholgebruik. Ik vind dat dit op zijn minst gelijkwaardig moet 
worden behandeld. Dus eens met de aanpak van drugs, maar niet alleen dat.  
 
De heer Roefs: Mijnheer de Voorzitter. Wij zullen de taken binnen de fractie verdelen en zullen de on-
derwerpen, waarover we verder willen praten aangeven. 
Duurzaam veilig. Voor ons is het niet duidelijk hoe we daarmee als raad verder gaan. Ik wil de P.U. vra-
gen of ze nu wel of niet naar 60 km per uur wil op de buitenwegen. Ik vind dat D66 wat dit betreft vrij cryp-
tisch is in haar algemene beschouwingen. 
Investeringen in onderhoud wegen. Een aantal fracties heeft zich hierover positief uitgelaten. Ik wil daar-
over graag praten, als het mogelijk is. We zijn er in ieder geval voor deze in stand te houden en de bezui-
nigingen niet door te voeren.  
Over de starterslening wil ik met CU/SGP verder spreken: vindt zij het wel of niet een taak van de ge-
meente of is het een taak van een bank? Misschien kan worden toegelicht waarom die weg wordt inge-
slagen. 
Milieu. Het is verstandig nog eens te praten over mechanische versus chemische onkruidbestrijding. Ik 
begrijp dat er een meerderheid in de raad is, die dit niet ziet zitten. 
Ondergrondse containers; misschien kunnen we dat bij hamerslag afdoen. 
Riolering buitengebied/IBA's, ondanks het bericht vanmorgen in de krant over de 6 m², we moeten er niet 
aan willen beginnen.  
De OZB dreigt op ons af te komen als een methodiek om alles te financieren. Ik wil daarover meer hel-
derheid hebben, met name ook over de denkrichting van de fracties.  
 
De heer Reijenga: Kunnen we niet beter clusteren, bijv. financiën. Daaronder vallen veel zaken, zoals 
beleidsplan, dekkingsplan, OZB. Je kunt ook zeggen: wonen en ruimte. Nu zijn het deelonderwerpen, die 
los staan van elkaar. We moeten clusteren en bijvoorbeeld vijf blokken uitzoeken waarover we praten. 
Zoals het nu gaat wordt het een oeverloos geheel.  
 
De heer Van Steen: Ik ben het daarmee eens.  
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De voorzitter: De bedoeling is dat we proberen ons op een paar onderwerpen te focussen. Het voorstel 
dat de heer Reijenga doet past daarin. De bedoeling was, op verzoek van de fracties, dat de onderlinge 
discussie tussen de fracties in de raad toeneemt. Het houdt in dat u niet met het college praat, maar met 
elkaar. Die discussie kan het college niet voor u organiseren. Uw voorzitter probeert het een beetje, maar 
u moet het wel zelf doen. Probeer het zo te doen, dat je daarover discussie krijgt. Als deze ronde niet no-
dig is, dan kunnen we met de fractievoorzitters om tafel gaan zitten en onderwerpen clusteren.  
We hadden gedacht, dat dit een tussenronde was. Als u zegt het niet te doen of het werkt niet, dan pas-
sen we aan. 
 
De heer Roefs: Ik denk dat het voorstel van de heer Reijenga goed is. Dit wordt inderdaad oeverloos. Ui-
teraard aardig dat de heer Vermeulen en ik even aan het woord konden zijn. Ik tel de neuzen. Er zijn 27 
neuzen. Misschien moeten we het voorstel van de heer Reijenga oppakken, met elkaar in conclaaf gaan 
en na tien minuten hier terugkomen. Dan hebben we een paar concrete punten. 
 
Mevrouw Geluk: In de eerste ronde is een aantal vragen gesteld. Komen die ook aan bod? 
 
De voorzitter: Die komen aan bod. Heeft het voorstel van het duo Reijenga – Roefs uw warme instem-
ming? 
 
De heer Voorberg: Ja, dat heeft mijn warme instemming. Na deze twee heren dacht ik ook: hoe gaan we 
verder. Zij hebben aangegeven hoe het niet moet. We hebben in onze algemene beschouwingen een 
aantal vragen aan het college gesteld. Die kunnen van belang zijn bij de behandeling van de punten. 
Wanneer komen die aan de orde?  
 
De voorzitter: We kunnen twee dingen doen: het nu in de breedte bespreken of daarover overleggen 
met de fractievoorzitters. Het lijkt me praktisch dit met de fractievoorzitters te bespreken. 
 
De heer Van Steen: Is het niet verstandig dat we als fracties eerst overleg plegen welke zaken de fracties 
uitgesproken willen hebben? 
 
De voorzitter: Als fractievoorzitter wordt u geacht te weten wat uw fractie vindt. Als we daarvoor apart de 
tijd nemen, dan komen we in tijdnood. Ik wil proberen deze ronde af te sluiten voor de schorsing voor de 
maaltijd.  
Ik schors de vergadering. 
 
Schorsing 
 
De voorzitter: Ik heropen de vergadering. We hebben in het overleg afgesproken, dat we de verdere be-
handeling in vijf blokken stoppen, aan de hand van de algemene beschouwingen. Per blok komt eerst het 
college aan het woord en die kan reageren op de opmerkingen in de algemene beschouwingen. Ieder 
collegelid krijgt daarvoor maximaal vijf minuten. Vervolgens kunnen de fracties daarop reageren, niet 
naar het college toe, maar naar elkaar. Per fractie heeft u drie minuten. Als u dit bij elkaar telt, dan is er 
nog twee minuten voor interrupties.  
We hebben de volgende blokken: 
1. Onderwijs, welzijn, sport en cultuur 
2. Dualisme, burgerparticipatie, inclusief rekenkamer, verantwoordingsdag en dienstverlening 
3. Economie, inclusief werkgelegenheid, sociale zaken, promotie, Luttelgeest II 
4. Verkeer en vervoer, wonen, ruimte en milieu  
5. Financiën, beleidsplanning, meerjarenplan, dekkingsplan 
 
Ik stel voor dat we met blok 4 beginnen, zodat mevrouw Van Gaalen vanavond naar de diploma-uitreiking 
van haar kind kan.  
 
Aan de orde is blok 1: Onderwijs, welzijn, sport en cultuur. Ik vraag de collegeleden die deze onderwer-
pen in hun portefeuille hebben te reageren op de vragen en opmerkingen. U heeft er vijf minuten voor.  
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Wethouder mevrouw Bij de Vaate: Mijnheer de Voorzitter. In de algemene beschouwingen over onder-
wijs heb ik opmerkingen gelezen over het jeugd- en onderwijsbeleid. Het is goed dat ik daarop inga. 
Daarvan wordt gezegd, dat het een prima zaak is zoals we dat in gang hebben gezet. U weet, dat we 
daarover afspraken hebben gemaakt voor de periode 2002 tot en met 2006 met de instellingen. Enigszins 
verontrustend is het feit, dat in Den Haag is besloten dat volgend jaar een bezuiniging van EUR 50 mil-
joen op de gemeenten afkomt. Vanaf 2005 zal het bedrag oplopen tot EUR 100 miljoen korting op de 
GOA-gelden. Op landelijk niveau heeft in de commissie Onderwijs daarover een discussie plaatsge-
vonden. Er is ook discussie over geweest door de voorzitter van de VNG, de heer Deetman, die dit rich-
ting minister van Binnenlandse Zaken heeft aangekaart. Hij heeft gezegd, dat de manier waarop het 
Kabinet de korting voorstelt en het geld van gemeenten overhevelt naar scholen, iets is waar gemeenten 
met zorg naar kijken. Op dit moment is het zo, dat we als gemeente plannen maken met instellingen. We 
stellen de plannen vast in het OOGO; daarbij zijn alle onderwijsinstellingen betrokken. In de stuurgroep 
jeugd- en onderwijsbeleid zitten de instellingen bibliotheek, sociaal cultureel wek, peuterspeelzalen, 
schoolbegeleidingsdienst, thuiszorg bij elkaar. Juist het netwerk, dat we van groot belang vinden voor het 
zo vroeg mogelijk signaleren en oppakken van achterstanden, kan wel eens verdwijnen. Ik begrijp dat 
een aantal fracties zich daarover zorgen maakt. Wij hebben die zorgen al neergelegd bij het Kabinet. We 
proberen in ieder geval op basis van afspraken die we hebben gemaakt en die we ook konden maken, 
doordat ons was voorgehouden dat het zeker de komende raadsperiode zou doorgaan, bij het Kabinet te 
bewerkstelligen dat de gelden de komende periode nog naar de gemeenten gaan. Ik weet niet of het lukt. 
De korting zal wel worden geëffectueerd. We zullen zeker naar prioriteiten moeten kijken. De vroeg- en 
voorschoolse periode en de periode tussen 16 en 23 jaar zullen prioriteit krijgen, als moet worden geko-
zen. 
Voorts cultuur. Opmerkingen zijn gemaakt, met name in het licht van het dekkingsplan. Ik hecht er aan te 
zeggen, dat het een voorlopig dekkingsplan is. U zal worden voorgesteld in te stemmen met het voorlopig 
dekkingsplan. In het najaar komen we bij u terug. Mij sprak aan wat de VVD bij cultuur noemt, zeker ook 
promotie door middel van cultuur. Dat kan een goed item zijn. We moeten kijken of we het nog meer kun-
nen gaan doen. Een aardig voorbeeld is bijvoorbeeld de beeldende kunst van Amerikaanse kunstenaars, 
die op dit moment in Schokland staat. Dit heeft de landelijke media gehaald. We zien in het gastenboek, 
dat we landelijke bezoekers krijgen, speciaal voor de beeldende kunst. Het is dus een aandachtspunt. 
Onze uitstraling zouden we beter moeten doen, zoals D66 ook zegt. Soms denkt Horeca Noordelijk Fle-
voland dat ze het goed doet. Als je dan in De Telegraaf een column leest, waarin het echt niet gaat over 
een positieve uitstraling, dan zouden we misschien eens een actie moeten bedenken waardoor we ge-
richt de landelijke journalisten uitnodigen om te laten zien wat hier aan de hand is. Op deze manier een 
column tegenkomen is een verkeerde uitstraling.  
 
Wethouder mevrouw Van Gaalen: Mijnheer de Voorzitter. De vrijwilligers. We zijn bezig met een haal-
baarheidsonderzoek te schrijven voor de Vrijwilligersacademie en een onderzoek naar de financiële 
haalbaarheid, de mate van het draagvlak. De Vrijwilligersacademie is een antwoord op de gesignaleerde 
knelpunten bij de totstandkoming van de nieuwe subsidienormen, vanuit de vorige raadsperiode.  
Er vinden interactieve ronden plaats. De knelpunten, die eerder zijn gesignaleerd, zijn nog steeds actu-
eel. 
Buurtgericht werken. Hiervoor is een projectleider aangesteld en valt onder de portefeuille van de heer 
Ritsema. Een financiële bijdrage uit welzijnsbeleid zal in de marge worden verleend. 
De CDA-fractie stelt dat op het terrein van welzijn weinig tot stand is gekomen. Ik hoop dat we over de-
zelfde gemeente praten. In de gemeente Noordoostpolder is wel veel tot stand gekomen. We hebben een 
uitstekende organisatie, Stichting Welzijn Ouderen, waarmee we onderhandelen over een nieuwe over-
eenkomst. Creil zal daaronder ook vallen. De vrijwilligersnota komt uit. Een jongerenbeleidsnota staat op 
de rit. Deze zal in augustus a.s. in de commissie worden besproken. Natuurlijk kunnen we Paspartoe niet 
vergeten. We hebben de mogelijkheid om gebruik te maken van de kennis van deze instanties. We doen 
het zeker, ook bij knelpunten ten aanzien van jongerencriminaliteit en dergelijke. We gebruiken deze in-
stanties om informatie te vergaren en gezamenlijk tot oplossingen te komen.  
Sport. De sport is in Noordoostpolder super geregeld. We hebben hele enthousiaste mensen op sportge-
bied, die met breedtesport in de weer zijn; die werken met sportstimuleringsregelingen. In september a.s. 
wordt een loket gedemonstreerd, waarbij alle informatie over verenigingen bij één loket te krijgen is.  
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De ouderensport wordt ook meegenomen in dit project. We zijn bezig met het investeren van de kader-
behoeften bij verenigingen. We zien dat de ouderen vertrekken uit de polder en daarmee het kader. We 
proberen aan de hand van nieuwe afspraken jongeren op te leiden tot kader.  
Bezuinigingen. In de convenanten wordt altijd de clausule opgenomen, dat de raad budget beschikbaar 
moet stellen; in principe pas na afloop van de subsidie-uitvoeringsovereenkomst. 
 
De heer Nentjes: Mijnheer de Voorzitter. In onze algemene beschouwingen hebben we iets gezegd over 
onderwijs en educatie. Daarvoor is veel geld nodig. We horen van het college dat fors moet worden be-
zuinigd. Zeker op het gebied van jeugd- en onderwijsbeleid. Het is goed naar de collega-raadsleden te 
kijken en de vraag te stellen: wat doen we daarmee? Gaan we creatief nadenken of we iets kunnen op-
lossen of wachten we tot het college met oplossingen komt?  
Met betrekking tot cultuur constateren wij, dat er een cultuurnota is. Allerlei zaken zouden worden uitge-
werkt. We hebben er nog heel weinig van gezien. Ook daar geldt, in het kader van het dualisme, wachten 
we tot er een plan komt, deeluitwerkingen of moet de raad zelf zeggen: college u krijgt een aantal maan-
den de tijd om met de uitwerking te komen? Doet het college het niet, dan moet de raad zelf iets doen. 
Het is niet zo, dat je als raadsleden om de tafel moet gaan zitten en moet bedenken wat je opschrijft, 
maar als raad kun je wel deskundigheid inhuren – en dat kost geld – om een nota te maken en de nota 
aan het college aan te bieden. We roepen al jaren: wilt u met beleidsnota's komen. We constateren 
steeds, dat het om allerlei redenen langer duurt. Je zou dit kunnen doorbreken door als raad te zeggen: 
we gaan er maar zelf energie in stoppen en bieden op enig moment het college een uitwerking aan. Het 
enige dat het college nog hoeft te doen is dat uitvoeren. 
 
Mevrouw Binksma: Mijnheer de Voorzitter. De antwoorden van de onderwijswethouder waren duidelijk. 
We moeten afwachten hoe het verder gaat en dan prioriteiten kiezen. Ten aanzien van cultuur is duidelijk, 
dat de VVD-fractie vindt dat cultuur nu veel moet bezuinigen, terwijl andere instanties – en ze zijn daar-
van op de hoogte gebracht – 5% moeten bezuinigen vanaf 2007. We komen daarop later terug. Ook op 
cultureel gebied zijn voor de jeugd zaken belangrijk. 
De heer Nentjes noemt de cultuurnota. We moeten de uitwerking daarvan afwachten. We moeten dan 
wel keuzen maken, omdat daarvoor in het beleidsplan een bepaald bedrag wordt geraamd. Je kunt daar-
voor lang niet alles doen.  
Welzijn. We wachten de nota's af. We hebben het schoolzwemmen genoemd. Dit is ook in de commis-
sievergadering aan de orde geweest. Er ligt een contract tot 2008. Als het inderdaad zo is dat al veel kin-
deren een zwemdiploma hebben, dan kun je daaraan misschien iets doen. Andere fracties hebben hierop 
ook gereageerd en zien het anders. Misschien is er geld mee te verdienen.  
 
De heer Reijenga: De VVD-fractie had ook een vraag over het bestuur van het zwembad. De heer 
Schipper werd daarbij genoemd. Misschien is het goed dat u toelicht wat u daarmee bedoelt. 
 
Mevrouw Binksma: Er wordt mee bedoeld, dat de heer Schipper lid is van de gemeenteraad en tevens 
voorzitter van het zwembadbestuur. Het is de vraag of het een goede zaak is en of je dan wel voldoende 
onafhankelijk bent.  
 
De heer Reijenga: Het is toch zo, dat wij als raad de heer Schipper daar hebben benoemd. Betekent het 
dat u zegt, dat in april 2001 een verkeerd besluit is genomen? Wilt u voorstellen het besluit terug te 
draaien? 
Mevrouw Binksma: De gemeente moet zeker op de hoogte blijven van wat er binnen het zwembad ge-
beurt. We hebben de heer Schipper wel benoemd, maar niet als voorzitter. Nu is hij het gezicht naar bui-
ten. Dat geeft soms verwarring.  
 
De heer Reijenga: Het gaat dus om het feit dat u zegt, dat de heer Schipper wel namens de raad in het 
zwembadbestuur mag zitten, maar het is niet verstandig volgens u dat hij voorzitter is. We zouden het 
dan moeten aanscherpen en zeggen: er mag wel een raadslid in, hij mag geen voorzitter zijn. Het was 
natuurlijk zo, dat de taakwethouder de voorzitter zou zijn. Hoe het precies in het bestuur is gegaan, weet 
ik niet. Het is goed, dat wordt uitgesproken hoe dit het beste kan.  
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De heer Bakker: Mag ik de discussie wat breder trekken? Ik denk niet dat het goed is in deze situatie uit-
gebreid over één functie of één functionaris te discussiëren. Ik ben het wel met de VVD-fractie eens, dat 
we de rol van de raad en de vertegenwoordigende functies tegen het licht moeten houden. We moeten 
bespreken in welke functies we mensen hebben benoemd en is het nog wel zuiver in de rollen die we op 
dit moment hebben t.o.v. de oude situatie waaruit dit voortvloeit.  
 
Mevrouw Binksma: Ik ben het ermee eens hierover een andere keer te spreken. De opmerking is geko-
men naar aanleiding van de zaak in Noptunus.  
Sport en recreatie. Gesproken is over de golfbaan. Diverse fracties, waaronder de VVD, zijn van mening 
dat sprake moet zijn van een laagdrempelige voorziening. Golf is allang geen elitesport meer en moet be-
taalbaar blijven. We hebben nog steeds zorgen over de realiseerbaarheid en of het met economische 
dragers haalbaar is. We willen daarover meer horen. Er hangt vaak een prijskaartje aan. 
 
De heer Dibbits: Mijnheer de Voorzitter. Allereerst onderwijs. Het jeugd- en onderwijsbeleid is een ge-
weldig verhaal. Het is jammer, dat we daarop worden gekort, zoals het zich laat aanzien. We willen stel-
len: houd het bij de gemeente en niet naar de scholen, omdat het dan kleine stukjes worden. Houd het 
centraal. Schoolzwemmen kan worden geschrapt. Het is niet meer van deze tijd. De meeste kinderen 
hebben al een zwemdiploma.  
Sport is geweldig goed geregeld; wij hoeven er niet zo veel aan te doen. De contributies liggen redelijk 
laag. Er mag wel iets bij komen en dan zijn we nog steeds zeer concurrerend met de omgeving. We zijn 
het eens met de VVD en het CDA inzake de laagdrempeligheid van de golfbaan. 
Omtrent cultuur het volgende. Paspartoe moet volledig overeind worden gehouden en absoluut niet wor-
den gekort. Als je het wel gaat doen, dan ga je wellicht minder goed om met mensen die in de problemen 
zitten. We zijn enkele maanden geleden bij de bibliotheek geweest. Het ziet er keurig uit. We denken dat 
hierop met enig creatief denken iets kan worden bespaard, vooral ook vanwege de ontwikkeling van het 
daarboven stellen van een provinciaal orgaan. Dat kost ettelijke euro's. Het is bureaucratie en dubbel-
werk. 
 
De heer Vermeulen: Ik neem aan dat u zich realiseert, dat u nu haaks staat op uw eigen standpunt met 
betrekking tot de bezuinigingen. Daarbij wordt voorgesteld Paspartoe en bibliotheek flinke bezuinigingen 
op te leggen. 
 
De heer Dibbits: We willen niet op Paspartoe bezuinigen. Het voorziet in een behoefte. Als je er enkele 
keren bent geweest, dan krijg je er veel meer inzicht in.  
 
Mevrouw Faber: Ik heb me hogelijk verbaasd over het feit, dat in de algemene beschouwingen van de 
P.U. onderwijs, cultuur en welzijn met niet één letter zijn genoemd. U houdt nu gelukkig een vrij positief 
verhaal. Wat is de reden dat u het eerder niet heeft genoemd? 
 
De heer Dibbits: U heeft volledig gelijk; we hebben dat onderwerp in onze beschouwingen onderbelicht.  
Daarom hebben we nu de kans dit recht te trekken.  
Ten aanzien van Schokland zeggen we dat het geweldig is, dat we dit in ons midden hebben. Het is een 
duur opererend apparaat. Is het niet iets om te zeggen: als we er met zijn allen voor moeten betalen, laat 
ons er dan gratis toegang hebben. Daardoor kunnen we misschien meer PR naar buiten toe plegen.  
In het Muzisch Centrum kan met het meer clusteren van het lesgeven mogelijk worden bezuinigd. Overi-
gens voorziet het Muzisch Centrum in een behoefte. 
De heer Van der Velde: Mijnheer de Voorzitter. Ik wil ingaan op de opmerking van de wethouder over 
welzijn, als zou het CDA hebben aangegeven dat op het gebied van welzijn niets is gepresteerd. Zo heb-
ben wij het niet verwoord. Wij hebben erop gewezen dat het lang duurt voordat er iets op gang komt. We 
zijn nog steeds in afwachting van nota's. 
Ten aanzien van de vrijwilligers hebben we naar de onderzoeksopdracht gevraagd. U heeft alleen aan-
gegeven dat het gestart is; ons is niet bekend wat de opdracht is. Uit uw woorden begrijp ik dat u nog na-
denkt over de vragen. Ook hier voorzie ik dat het lang zal duren en komt de subsidie mogelijk in het 
gedrang. Onzes inziens is al lang aangetoond, dat er draagkracht is voor de Vrijwilligersacademie. Het 
zou handig zijn als dit snel wordt gestart. We komen dan een beetje bij de opmerking van de heer Nent-
jes: moeten we het zelf doen? Dat is niet de bedoeling. Het college moet met voorstellen komen.  
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De heer Nentjes: Ik heb niet gezegd, dat het moet gebeuren. Ik heb gevraagd of het moet gebeuren. 
 
De heer Van der Velde: Ik vind het wat ver gaan. 
 
Mevrouw Droog: Mijnheer de Voorzitter. Voor het jeugd- en onderwijsbeleid moeten we al gaan beden-
ken wat er gaat gebeuren als de bezuinigingen worden doorgevoerd. Misschien is het een optie om naar 
het volgende te krijgen. De scholen krijgen geld voor uitvoering van delen van het JOB-programma. Ze 
zien daarvan wel de meerwaarde, zeker als je kijkt naar de voorschoolse signalering. Het is misschien 
een idee dat we overleggen met de scholen en zij positief zijn over een financiële bijdrage daarvoor. Ze 
zien daarvan de revenuen.  
We kunnen een eind meegaan met het idee om vooral de nadruk te leggen op de naschoolse opvang. 
Het zijn zaken die goed lopen. De evaluaties moeten goed in de gaten worden gehouden, voordat we 
daarin keuzen maken.  
Cultuur. De uitwerking van de cultuurnota is belangrijk. Er moeten keuzen worden gemaakt en prioriteiten 
worden gesteld. Zo lang we de uitwerking van de nota nog niet hebben gezien kunnen we er niet veel van 
zeggen. 
De CDA-fractie vindt het belangrijk dat het voorzieningenniveau in de gemeente op peil blijft, Het bete-
kent ook dat niet moet worden gewacht tot de grens van 50.000 inwoners is bereikt. Al eerder moeten we 
kijken wat nodig is aan voorzieningen om de aantrekkelijkheid van deze gemeente te behouden.  
Paspartoe. We moeten goed in de gaten houden welke taken we Paspartoe geven en welke opdracht ze 
krijgt, buiten het basisprogramma. In die zin moet het convenant tegen het licht worden gehouden.  
De heer Dibbits zegt dat als je een paar keer bij Paspartoe bent geweest, je weet hoe belangrijk het is. 
Als je een paar keer naar het theater gaat, denk je ook: het theater moet blijven; het is leuk. Ik wil het dus 
wat nuanceren. 
 
De heer Bakker: Theater en Paspartoe zijn gericht op een andere doelgroep. 
 
Mevrouw Droog: Dat begrijp ik, maar het is bedoeld als illustratie.  
 
De heer Roefs: Mag ik iets in het algemeen zeggen? Het is voor commissies heel nuttig om op werkbe-
zoek te gaan. Commissie IV, waarvan ik voorzitter mag zijn, doet dat ook. Ik onderschrijf wat mevrouw 
Droog zegt; het is goed om ergens te komen en te zien waarover het gaat. Dat geldt niet alleen voor 
theater, bibliotheek, maar voor alles. Laten we daarmee doorgaan. 
 
Mevrouw Droog: Ik wil nog iets zeggen over Schokland. De P.U.vindt dat er erg veel geld naar toe gaat. 
Daar ben ik mee eens. Het is ook een manier om onze gemeente op de kaart te zetten. Werelderfgoed is 
niet voor niets in de commissie aan de orde geweest. Wij zijn er voorstander van.  
Hoe meer publiciteit hoe beter.  
 
De heer Van Steen: Bij interruptie. We zijn er niet tegen, maar je moet op een gegeven moment keuzen 
maken. Veel mensen vinden andere dingen belangrijker dan het werelderfgoed. 
 
Mevrouw Droog: Dat begrijp ik wel, maar het werelderfgoed heeft voor ons geen financiële consequen-
ties. Daarom is het des te verbazender dat u zo veel kanttekeningen plaatst bij iets dat budgettair neu-
traal verloopt. Daar kun je niet tegen zijn.  
De heer Vermeulen: Mijnheer de Voorzitter. Ik heb niet veel meer toe te voegen, omdat ik net al de tus-
senronde heb gekregen. Ik wil nog iets zeggen over de golfbaan. Deze moet laagdrempelig zijn. 
Het buurtgericht werken, zoals wethouder Van Gaalen opmerkte, koppelt ze aan het vrijwilligersbeleid. 
Daarin zitten ook elementen van bewonersparticipatie. In het kader van het dualisme spreken we daar 
straks over.  
Belangrijk vind ik te constateren, dat vrijwel alle partijen hun zorgen hebben over Paspartoe. Volgens mij 
komt het in belangrijke mate neer op het ombouwen van Paspartoe van een aanbodgerichte naar een 
meer vraaggerichte organisatie en daarvoor de nodige gelden beschikbaar stellen. Het betekent dat bin-
nen het kader van het convenant Paspartoe daarvoor ruimte moet worden gegeven; we moeten niet te 
veel hakken op het reguliere budget. 
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Wij zien de bibliotheek als een basisvoorziening. Daarin moet niet worden gehakt. 
Het belangrijkste van dit blokje is, dat wij cultuur zien als samenhang tussen voorzieningen, waardoor 
naar buiten toe een beeld ontstaat: het is fijn en prettig wonen in de polder. Als dit door een artikel in De 
Telegraaf of een uitzending van NOVA teniet wordt gedaan is het heel vervelend.  
Het is ook iets met betrekking tot promotie en acquisitie. Het betekent dat we niet het voorzieningenni-
veau grof naar beneden moeten brengen. 
 
Mevrouw Binksma: Wat bedoelt u precies met laagdrempelig zijn van de golfbaan? 
 
De heer Vermeulen: Dat deze openbaar toegankelijk moet zijn; dus voor iedereen. 
 
De heer Bakker: Wat bedoelt u daarmee, mevrouw Binksma? Dat iemand met een bijstandsuitkering ook 
kan golven? 
 
Mevrouw Binksma: Meestal is het zo, dat je een bepaald vaardigheidsbewijs moet hebben. Ik heb er 
verder geen verstand van. U bedoelt wellicht niet alleen de golfbaan, maar het hele recreatiegebied. 
 
De heer Vermeulen: Nee, ik heb het specifiek over golfen. In eerste instantie heeft u dit gekoppeld aan 
wonen. Qua financiering kan ik me voorstellen dat het nodig is. Nu we met de nieuwe ontwikkelingen aan 
de oostrand zitten, wordt daar een golfbaan gemaakt. Deze moet laagdrempelig zijn en niet zoals vroeger 
elitair. Dus gemakkelijk toegankelijk. 
 
Mevrouw Binksma: Het betekent dat er publiek geld bij moet? 
 
De heer Schipper: Daarom kunt u het ook integreren in het totale recreatiegebeuren. Ik heb de wethou-
der wel eens een pleidooi horen houden, waarbij het daarop neerkwam, met wandel- en fietspaden. Het 
klinkt als een klok. Ik raad u aan nog eens met wethouder Bij de Vaate te praten. 
 
De heer Vermeulen: Uw fractie heeft ook gepleit voor de laagdrempeligheid van de golfbaan. Daaruit heb 
ik niet gemerkt dat het wat breder is. Liefst natuurlijk zo breed mogelijk.  
 
De heer Nentjes: Mag ik aan D66 en CDA vragen of ik dan moet denken aan bijvoorbeeld het zwembad; 
we proberen het laagdrempelig te houden door de tarieven een beetje in de hand te houden. Het bete-
kent dat we op jaarbasis een forse subsidie geven. Moet ik het zo zien, dat het ook zo bij de golfbaan 
gaat gebeuren?  
 
De heer Schipper: Dat heeft u mij niet horen zeggen en het is ook niet de bedoeling van het CDA daarin 
iets te veranderen. Het gaat erom de golfbaan in een open beeld neer te zetten. De toegang tot het 
zwembad wordt laagdrempelig gehouden doordat een fonds wordt aangesproken om de laagdrempelig-
heid te bewerkstelligen. Ieder jaar op nieuw. 
 
De voorzitter: Volgens mij spreekt u als raad over twee verschillende dingen: laagdrempeligheid, toe-
gankelijkheid voor iedereen en over het openbare karakter van een golfbaan. Het zijn essentieel verschil-
lende dingen. Volgens mij hebben we in het verleden in deze raad over het openbare karakter gesproken 
of komt er een groot hek om het geheel.  
 
De heer Vermeulen: Een zwemvoorziening heeft het karakter van een basisvoorziening. Het is duidelijk 
dat je het zwembad qua tariefstelling moet ontzien. Een golfbaan is een sportvoorziening, maar het moet 
qua contributie en mogelijkheden niet een dermate hoog niveau krijgen, dat velen daarvan geen gebruik 
kunnen maken. 
 
De heer Nentjes: Het is wel aardig dit te roepen, maar als je vervolgens zegt dat het laagdrempelig moet 
zijn, iedereen moet erbij kunnen komen, ook openbaar gebied, kom dan niet bij ons om geld te vragen 
want dan zijn we er niet. Als je deze kreet slaakt moet je je ervan bewust zijn, dat het geld kost. Wil je dat 
niet bijleggen, dan moet je deze kreten niet slaken.  
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De heer Schipper: Wij pleiten voor een openbare toegankelijkheid. Er zal een vereniging komen die de 
eigen contributie zal vaststellen. Dat is puur privaatrechtelijk. Het laagdrempelige is voor ons de openbare 
toegankelijkheid.  
 
De voorzitter: Het verschil tussen laagdrempelig en openbaar toegankelijk is aangegeven. De woorden 
van de heer Vermeulen heeft de duidelijkheid bevorderd. Ik geef mevrouw Faber het woord.  
 
Mevrouw Faber: Mijnheer de Voorzitter. Allereerst het onderwerp onderwijs. We zijn er blij mee dat het 
allemaal zo loopt. De bezuinigingen die te verwachten zijn gaan zwaar wegen. Het is goed dat de priori-
teiten bij de vroegschoolse signalering en naschoolse opvang komen te liggen. We vinden belangrijk, dat 
ook in de toekomst de regie bij de gemeente blijft.  
Cultuur. Het is voor ons heel belangrijk de culturele voorzieningen te behouden. We hebben gesproken 
over Paspartoe, de bibliotheek en zijn blij dat de P.U. en D66 met ons meegaan in het voorstel om Pas-
partoe niet te korten. Wij stellen dat de bibliotheek daarbij ook hoort. Het is een basisvoorziening voor on-
ze gemeente, waar je niet aan mag komen. Je moet daaraan niet tornen. 
In onze algemene beschouwingen hebben we een voorstel gedaan ten aanzien van het schoolzwemmen. 
Het is voor een groot deel duidelijk, dat veel kinderen al een zwemdiploma hebben voordat ze aan het 
schoolzwemmen beginnen. Er is een kleine categorie die het niet doet. Wij zijn van mening, dat we een 
fonds in de benen moeten helpen om de mensen die om financiële redenen de kinderen niet naar zwem-
les doen, wel aan een zwemdiploma te kunnen helpen. Ik heb geproefd dat men er in het algemeen wel 
achter kan staan. 
 
De heer Schipper: Heeft u er cijfers van? Wat is het percentage kinderen dat geen diploma heeft? 
 
Mevrouw Faber: Ik heb het niet bij de hand. 
 
De heer Schipper: Die zijn er wel. Ik denk dat u moet bellen met de directeur van het Bosbad. U zult 
misschien schrikken van het aantal. Dan laat u misschien het fonds lopen om het schoolzwemmen te 
handhaven. Het percentage is groter dan we hier denken. 
 
Mevrouw Faber: Het zou me verbazen. Ik zal gebruik maken van uw tip. 
 
De heer Roefs: Begrijp ik hiermee dat het fonds voor minderdraagkrachtigen hiermee zinkt?  
 
De heer Reijenga: Mag ik mevrouw Faber vragen waaruit zij de conclusie trekt, dat bepaalde partijen van 
mening zijn dat niet moet worden gekort op Paspartoe? Ik heb het niet gehoord. 
 
Mevrouw Faber: De P.U. heeft, bij monde van de heer Dibbits, duidelijk gemaakt, dat ze van mening is 
dat Paspartoe een belangrijke organisatie is en dat deze niet moet meedoen in de bezuinigingen. D66 
heeft dit ook naar voren gebracht.  
 
De heer Van Steen: Dat ben ik met u eens. Wij hebben niet gezegd, dat niet op Paspartoe kan worden 
bezuinigd. In onze beschouwingen hebben we gezegd, dat de reële keuzen over de bezuinigingen pas in 
het najaar worden gemaakt. De voorkeur ligt dan niet bij Paspartoe. Wij hebben ons geschaard achter het 
voorlopige dekkingsplan. De definitieve keuzen komen later.  
 
Mevrouw Faber: Dat heb ik niet uit de woorden van de heer Dibbits geproefd. We komen er in het najaar 
op terug.  
 
De voorzitter: Het is voor ons allemaal een nieuwe verrassende ronde. Qua tijd is het ongeveer gelukt. 
De griffier heeft meegeschreven wat we als conclusies uit deze ronde zouden moeten constateren. Het is 
een discussie tussen de raad onderling. 
Cultuur: Schokland, het PR-verhaal; qua bezuinigingen is er een gevoel over, maar niet bij iedereen. Met 
ongeduld wordt gewacht op de uitverwerking van de cultuurnota. 
Onderwijs; u vindt vrij breed dat de JOB-gelden via de gemeenten moeten blijven gaan.  
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Er is enig zinderend ongeduld over de nota's die in het vooruitzicht zijn gesteld over het jongerenbeleid 
en het vrijwilligersbeleid. 
De rol van de raad bij de vertegenwoordigende functies; daarop komen we in den brede terug: hoe ver-
houdt het zich in de duale situatie. Het is goed dat vast te leggen. 
Golfbaan; gesproken is over enerzijds het openbare karakter daarvan en de laagdrempeligheid. We moe-
ten daarover zeker nog een discussie voeren, omdat het twee verschillende begrippen zijn die soms door 
elkaar heen worden gebruikt. Als we daarmee verder gaan, dan moeten we over de begrippen duidelijk-
heid hebben, zodat de verwachtingen gelijkgericht kunnen zijn, op basis van de inhoud die we daarbij 
verwachten. 
In het kader van de bezuinigingen zijn schoolzwemmen, Schokland, Paspartoe en bibliotheek genoemd.  
Het is goed dat een aantal schoten voor de boeg is gedaan, waarvan sommigen zeggen dat het goed is, 
anderen zeggen dat het te ver gaat of het is onderdeel van het totale dekkingsplan. Laten we het dek-
kingsplan voorlopig niet onderuit halen; bij de keuzen geven we alvast aan wat meer en minder moet 
worden ontzien. 
Het lijkt mij een conclusie te zijn uit deze ronde en kijk u aan of ik daarmee ongelijk heb. 
Ik heb er gelijk in. 
 
Ik stel voor dat we nu schorsen voor de maaltijd. Ik stel voor dat we kwart over zeven weer verder gaan. 
De vergadering is geschorst. 
 
Schorsing  
 
 
Het avondgedeelte. 
 
De voorzitter: Ik heropen de vergadering. We zullen nu het blok dualisme, participatie, inclusief reken-
kamer, verantwoordingsdag en dienstverlening doen. 
We hebben geconstateerd dat in de eerste beantwoording namens het college wethouder Bij de Vaate 
over het dualisme en de rekenkamerfunctie al het nodige heeft gezegd. Het lijkt me niet wijs dat te herha-
len. Er zijn enkele punten over de burgerparticipatie/dienstverlening, waarover ik iets wil zeggen. Dan wil 
ik het woord aan de raad geven.  
We hebben tijdens de schorsing met de fractievoorzitters en de griffier de ronde geëvalueerd en hebben 
gesteld, dat er geen reden is te wijzigen. Interrupties kunnen gebeuren, maar we moeten wel proberen 
ons aan een eindtijd te houden. 
De constatering is wel, dat een aantal onderwerpen vanavond niet meer aan bod komt. Het onderwerp 
openbare orde en veiligheid komt in september a.s. uitgebreid in de commissie aan de orde. Het lijkt niet 
wijs het er nu uitgebreid over te hebben. De organisatieaanpassing komt ook nu niet aan bod. Zo zijn er 
meer onderwerpen, die in deze samenvatting niet aan bod komen. We hebben afgesproken, dat de porte-
feuillehouders kritisch bekijken welke zaken worden beantwoord en welke niet. We zullen die schriftelijk 
kort beantwoorden, als het mogelijk is. Dat zeggen we u toe. Ruim voor de commissievergaderingen van 
augustus sturen we u die antwoorden toe. We moeten dan bekijken hoe we daarmee omgaan. Ik begreep 
van de griffier, dat de agenda's voor de commissievergadering van augustus al aardig vol beginnen te 
worden. We moeten nog bekijken hoe we een en ander behandelen, maar u krijgt van ons schriftelijk re-
actie op de diverse punten die u aan het college heeft voorgelegd. 
Als u in uw algemene beschouwingen elkaar vragen heeft gesteld, dan moeten we die niet als college 
beantwoorden.  
Hiermee is misschien enige onduidelijkheid verworpen. 
Ik kan u melden dat mevrouw Van Gaalen naar de eindexamenuitslag van haar dochter is. De heer Her-
mus heeft ook een afscheid van een kind van school. We slagen er altijd in dit samen te laten vallen met 
de raadsvergadering. 
 
Opmerkingen zijn gemaakt over de gemeentelijke dienstverlening en de goede verhouding van prijs en 
kwaliteit. We werken daaraan, ook een goede bereikbaarheid – het 24-uurs virtueel loket – en dergelijke. 
We zijn druk bezig, nu ook met het nieuwe systeem, om te komen tot een koppeling aan de website en te 
proberen dat we zo veel mogelijk een 24-uurs virtueel loket te hebben. Wel hebben we met elkaar afge-
sproken, dat we dit langzaam opbouwen.  
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De prijs-kwaliteitverhouding van de gemeentelijke dienstverlening. We komen nog met de notitie over de 
dienstverlening. De organisatieaanpassing moet ertoe leiden, dat in huis zaken beter meetbaar worden 
gemaakt, zodat we direct en sneller kunnen reageren. Het wordt een onderdeel van die nota.  
Ik maak een opmerking over de benadering van de VVD-fractie, die zegt: er moet nog eens 
EUR 150.000,00 extra aan fte's worden bespaard. Ik merk op dat de EUR 800.000,00 die er al voor staat 
– decentrale personeelsbudgetten – een gigantische opdracht is. Ik ontraad het voorstel van de VVD, 
omdat het naar mijn mening een hele toer wordt om met de wensen die we hebben, de kwaliteit die we 
vragen, tot een bezuiniging van EUR 800.000,00 te komen; ik zou niet willen dat er EUR 150.000,00 bo-
venop moet.  
 
De heer Van Steen: De VVD bepaalt niet wat hier gaat gebeuren. 
 
De voorzitter: Ik ontraad de raad daaraan al te zeer adhesie te betuigen. Dank voor deze steun. Het is 
misschien een begin. 
 
De heer Roefs: Het is misschien wel goed te constateren, dat de politiek wel erg onder de indruk is van 
de invloed van de VVD-fractie. 
 
De voorzitter: Wie niet, mijnheer Roefs? 
 
De heer Bakker: Maar dan misschien meer over de onzin, die de VVD-fractie verkondigt. 
 
De voorzitter: Ik geloof nu dat ik de voorzitterspet opzet en zeg dat dit verder niet aan de orde is.  
De nota Dienstverlening komt. 
Als we spreken over dienstverlening, dan maak ik een opmerking. Als organisatie moeten we daarmee 
steeds professioneler omgaan. We moeten mensen die niet professioneel met ons omgaan proberen te 
vergeten. In de nota Dienstverlening zult u, als het aan mij ligt, een opmerking tegenkomen, dat wij als 
gemeentebestuur worden geacht te handelen conform de beginselen van behoorlijk bestuur.  
Dat betekent, dat je alles gemotiveerd en op een correcte manier doet. Je mag ook minimaal verwachten, 
dat de inwoners zich ook iets gelegen laten liggen aan beginselen van algemeen fatsoen en dergelijke. 
We merken helaas, dat als je niet iemand vertelt wat hij wil horen, de redelijkheid van de argumentatie 
daarbij niet altijd past. Het is een mes dat van twee kanten snijdt. We moeten de mensen ook op hun 
verantwoordelijkheid wijzen.  
 
De heer Reijenga: Mijnheer de Voorzitter. Er is al heel wat gezegd over het onderwerp dualisme. Ik ben 
er gelukkig mee, dat we als raad daarover niet zo veel van mening verschillen. Ik waardeer de toonzetting 
van het college. Deze spreekt de CDA-fractie aan. We zitten met elkaar op een redelijke lijn: al experi-
menterend in gesprek te blijven als partners. Het heeft geen zin tegen elkaar als college en raad te pola-
riseren. We krijgen dan niets van de grond voor de inwoners. Daarom gaat het. Het gaat om de 
voorzieningen. Samenwerken is dan het beste. Vandaar dat de CDA-fractie het motto heeft "Samen 
sterk", daarin gesymboliseerd: we moeten het samen doen. Het heeft geen zin elkaar af te katten en el-
kaar vliegen af te vangen. Natuurlijk moeten we de rollen die er zijn onderscheiden en wat mij betreft ook 
scheiden, steeds in het licht van de dienstverlening aan onze burgers.  
We zullen dan al werkende weg elkaar vasthoudend tot goede resultaten komen.  
 
Mevrouw Geluk: Is dat het ultieme voorbeeld, zoals het dualisme er in de ogen van de CDA-fractie eruit 
ziet? Dus dat college en collegepartijen een op een hetzelfde denken? 
 
De heer Reijenga: Heb ik dat gezegd? 
 
Mevrouw Geluk: Daarop kwam het wel neer. 
 
De heer Reijenga: Bij dualisme is heel belangrijk, dat je goede oren hebt. Ik weet nog, toen de burge-
meester hier kwam, ik hem een paar oren heb aangeboden als symbool van goed luisteren. Ik denk dat 
het nu ook zo is. Mevrouw Geluk legt mij woorden in de mond die ik niet heb gezegd. 
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Mevrouw Geluk: Dat is zeker niet mijn bedoeling. U begon te zeggen, dat het college en uw partij – en 
meer dan die – vooral moeten samenwerken. U ging nog verder en daarbij kwam naar voren, dat het al-
leen maar goed kan functioneren als je het 100% met elkaar eens bent.  
 
De heer Reijenga: Dat heb ik niet gezegd. Er zijn gescheiden rollen. Een en ander moet worden gezien 
in het licht van de dienstverlening aan de burger.  
Wat is dualisme en wat zijn de verschillende rollen? De CDA-fractie heeft er steeds voor gepleit dit goed 
aan de burger uit te leggen. Bij de ingekomen brieven blijkt steeds dat burgers niet begrijpen waarom 
brieven moeten worden doorgestuurd aan het college. Ik hoop dat de andere fracties het met me eens 
zijn, dat we op dat gebied nog eens wat voorlichtingsactiviteiten moeten doen. Onze griffier schrijft er wel 
een zinnetje onder, waarin hij duidelijk maakt hoe het werkt. We moeten nog eens aan de burgers uitleg-
gen, dat de gemeenteraad niet meer het bestuur is, zoals vroeger.  
Als we dat niet duidelijk maken, dan scheppen we verkeerde verwachtingen. Daarmee schep je teleur-
stellingen bij burgers.  
Dienstverlening. Een plan van aanpak ligt er nu. Ik wil er toelichting op hebben; we zullen die in de com-
missie vragen. Ik ben benieuwd hoe een en ander verder wordt uitgewerkt.  
Ten aanzien van het interactief bezig zijn met de burger, met name over strategische onderwerpen, meen 
ik dat we moeten doorgaan zoals we gewend zijn. Kijk naar Visie 2030, het centrumplan. Daarover is 
goed gecommuniceerd. Iedereen kan er aan meedoen. Het is dan wel jammer, dat er weinig mensen aan 
meedoen, maar iedereen heeft wel de kans om mee te praten. We willen daarmee doorgaan. 
De VVD-fractie heeft enkele opmerkingen gemaakt over de dienstverlening van de gemeente, zoals het 
24 uur geopend zijn op een virtueel loket. Ik wil het idee van een gemeentewinkel nog eens naar voren 
brengen.  
Over de verantwoording heeft het CDA een duidelijk voorstel gedaan. Wij zijn van mening, dat een keer 
per jaar sprake moet zijn van een verantwoording(sdag), samen met de jaarrekening. Eerder hebben we 
al besloten, dat we aandacht zouden besteden aan de rekening als instrument. De jaarrekening is het 
controle-instrument bij uitstek. Ik heb begrepen, dat meerdere fracties een verantwoordingsdag goed lijkt. 
Het maakt niet zo veel uit of het in mei of in augustus wordt gedaan. Laten we op één moment deze za-
ken centraal stellen. 
 
De heer Bakker: Mijnheer de Voorzitter. Even reagerend op de woorden van het college het volgende. Ik 
denk dat we dicht bij elkaar zitten over wat we onder dualisme verstaan en welke doelstellingen we daar-
voor nastreven. Ik sluit me aan bij de woorden van de heer Reijenga daarover. Het zijn onderscheiden 
rollen tussen raad en college. Dat moeten we nog wat leren. We hebben eerder afgesproken, dat we in 
deze vergadering meer als raad met elkaar in discussie zouden gaan. We moeten dit nog leren. 
Ik wil op een aantal elementen, genoemd door andere fracties, reageren.  
De fractie van de D66 noemt – terecht voor een eenmansfractie – de fractievergoeding; dit is een belang-
rijk element in de financiering. Als raad hebben we de verplichting te kijken of eerlijke verdelingen worden 
gehanteerd ten aanzien van een basisbudget en een budget per raadslid c.q. burgerraadslid. Wat ons be-
treft is de vraag van D66 op zijn plek. We moeten er zorgvuldig naar kijken dat ook een kleine fractie vol-
doende financiële middelen heeft om te kunnen functioneren.  
De CDA-fractie heeft op dit vlak een aantal vragen gesteld.  
De voorlichting aan de burger is belangrijk. We moeten helder maken wat onze rol is geworden en waar-
om we anders reageren dan in het verleden wel eens het geval was.  
We wachten inderdaad met spanning op de kadernota Dienstverlening. We moeten proberen de dienst-
verlening aan de burger zo optimaal mogelijk te laten zijn. Het spreekt ons wel aan, dat dit ook in 24-
uursverband via digitale wijze kan gebeuren. Wel moeten we ons realiseren, dat nog niet iedereen op het 
systeem is aangesloten.  
Een onderdeel waar onze fractie niet zo achter staat betreft de vraag de productbegroting onderdeel te 
laten zijn van de discussie over de voorjaarsrapportage en de rekening. Ik meen dat het een onderdeel is 
van het functioneren van het college. Laten we die voorlopig buiten beeld houden. Als we deze buiten 
beeld hebben en we gaan de productbegroting missen, dan kunnen we altijd nog vragen om het monisti-
sche instrument terug te halen.  
De "gehaktdag". Op zich lijkt het ons een goede zaak. Eerder heb ik al aangegeven, dat de rekening een 
belangrijk instrument moet zijn. We moeten de rekening apart centraal stellen en niet deel laten zijn van 
de voorjaarsrapportage, omdat het dan te veel ondersneeuwt. 



2003  N. 190 

De Politieke Unie staat achter de digitale snelweg, maar zegt eerder: de organisatieontwikkelingen moe-
ten een pas op de plaats maken. Volgens mij is dat met elkaar in tegenspraak. Ik zou willen weten waar-
om de P.U. de pas op de plaats wil maken. Als een organisatieontwikkeling gaande is moet uiteraard wel 
de koers in de gaten worden gehouden, maar het schip moet wel op stoom blijven, om te voorkomen dat 
het schip gaat verlijeren en op een verkeerde plek wordt gekomen, zoals een rots of een rietveld. 
 
De heer Roefs: Verlijeren doet alleen een zeilschip? 
 
De heer Bakker: Als van een stoomschip de motor uitvalt, verlijert hij ook.  
 
De heer Roefs: Dan is hij niet op stoom. 
 
De heer Bakker: Ja, daarom niet stilleggen. 
 
De heer Van Steen: Ik wil reageren op de opmerking van de heer Bakker met betrekking tot de organisa-
tieontwikkeling. We horen wat geluiden in dit huis, dat er steeds veranderingen zijn. We moeten ook de 
kans krijgen uitontwikkeld te zijn. Als het later weer anders moet, dan moet het gebeuren.  
Wij bedoelen met de digitale snelweg, dat de gemeente deze moet gebruiken om informatie binnen te ha-
len. 
De gemeente Dronten heeft hetzelfde gesteld. Zijn er niet meer gemeenten, zoals wij daarmee we gege-
vens kunnen uitwisselen en we minder onderzoeksrapporten hoeven te produceren. We hoeven niet ie-
dere keer het wiel uit te vinden. De digitale snelweg kan ook goed worden gebruikt voor de 
burgerparticipatie. We kunnen bijeenkomsten organiseren, zalen afhuren en dan komen er dertig men-
sen. Het is zonde van het geld als het ook via de digitale snelweg kan. 
 
De heer Bakker: Dat ben ik met u eens. Wij hebben ook aangegeven, dat we de digitale snelweg moeten 
benutten. Het betekent dat het op alle niveaus voor de organisatie effecten heeft.  
Als we constateren, dat we ongeveer vier jaar geleden een veranderingsproces zijn ingegaan, dat nu een 
extra wijziging krijgt door de digitale snelweg en de eerste veranderingen zijn nog niet goed op de rit ge-
zet, dan zijn we niet goed bezig.  
De signalen bij veranderingen in de organisatie zijn helder. Een deel van de organisatie zal er altijd pro-
blemen mee hebben. Je moet daarvoor oog en oor hebben. Je moet het niet bagatelliseren. Veranderin-
gen zijn lastig. De koers moet niet worden verlegd als het einddoel nog niet is bereikt.  
Voorts wil ik nog reageren op de VVD-fractie, die aangeeft van mening te zijn dat het college te veel le-
den heeft. De VVD kan kennelijk niet tellen. Het gaat om vier fte's en vijf wethouders. Het is een efficiënte 
verdeling.  
 
De heer Nentjes: Mijnheer de Voorzitter. Er is al een en ander met betrekking tot het dualisme gezegd. Ik 
denk dat we de goede kant op gaan. We moeten nog veel leren en moeten nog wennen aan het feno-
meen. We merken dat ook aan de begroting of aan het dekkingsplan. Wij menen, dat je niet al te zuinig 
moet inzetten. Met betrekking tot de rekenkamer heeft de griffier een notitie gemaakt, waarin wordt aan-
gegeven dat daarvoor EUR 1,00 tot EUR 2,00 per bewoner nodig is. Het college wilde het zuiniger doen 
en ging naar EUR 15.000,00; dat is ongeveer EUR 0,30. Onze gedachte is dat een en ander minimaal op 
EUR 1,00 moet worden gehouden. Dat zal dan EUR 40.000,00 zijn. Als we het geld niet nodig hebben, 
dan stroomt het terug in de algemene middelen.  
Waarom zouden we ons nu al beperkingen opleggen door te laag te ramen. Eventueel moet dan later tot 
een bijraming worden gekomen. Dat kan gaten in de begroting schieten, ook al zijn het niet zulke grote 
bedragen. 
Wij adviseren het college – en vragen de raad dit te ondersteunen – een post van EUR 40.000,00 op te 
nemen voor een rekenkamer. We zien dan later wel waar we uitkomen. Als het minder is, dan is het pri-
ma. Moet het iets meer zijn, dan hoeven we minder bij te ramen. 
Met betrekking tot de voortgang van het dualisme en de werkgroep Dualisme het volgende. Aan het be-
gin van dit jaar hebben fracties gezegd, dat de werkgroep zo snel mogelijk ter ziele moet gaan. Wij zijn 
het daarmee in principe eens. Het is echter wel goed, afhankelijk van de evaluatie, te bekijken of de 
werkgroep nog een functie heeft. De werkgroep moet niet onnodig in stand worden gehouden, maar je 
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moet ook niet zo star zijn en zeggen "we hebben ooit geroepen dat de werkgroep eind 2003 weg moest 
zijn, dus dan moet deze werkgroep weg zijn." 
Dienstverlening. Wij denken dat hier nog wat te verbeteren valt. Zeker op het gebied van duidelijkheid 
richting burger. Als ambtelijk apparaat hoef je niet aardig te worden gevonden als burger. Het is meege-
nomen als het zo is. Als een burger met vragen bij de gemeente komt, waarvan bekend is dat een en an-
der moeilijk ligt of niet haalbaar is, dan moeten geen verhaaltjes worden verteld. Ik zeg niet dat het 
gebeurt, maar die indruk wordt soms wel gewekt. Je moet richting burger duidelijk zijn. Leg het maar 
schriftelijk vast als een gesprek heeft plaatsgevonden, zodat iedereen weet waaraan hij toe is. 
Bewonersparticipatie is schitterend, maar als ook daar niet voor duidelijkheid wordt gezorgd, ontstaan al-
leen maar problemen. We hebben een aantal keren meegemaakt, dat burgers hier zijn geweest in een 
soort hoorzitting. Vervolgens wordt, naar de mening van de burgers, niets met hun bijdragen gedaan. Wel 
is een paar keer geroepen "we nemen het mee, het is een goed idee". Bewoners moeten weten dat het 
wel een schitterend idee kan zijn, maar dat het niet wordt uitgevoerd. Als burgers hebben ingesproken en 
hun zienswijze hebben gegeven, dan moeten ze niet het pand verlaten met de gedachte: Nu komt het in 
orde. Ze moeten goed weten, dat het zou kunnen dat er iets mee gebeurt, maar het hoeft niet altijd. 
Tot slot iets over de fractievergoeding. De fractie van de ChristenUnie/SGP vindt het onverstandig daar-
aan nu al te tornen. Ik heb geen idee wat onze fractie gebruikt en daarvan overhoudt. Er zijn in de veror-
dening Fractievergoeding zekerheden ingebouwd. Als fracties geld overhouden, dan mogen ze daarvan 
iets reserveren. De rest moet terug naar de algemene middelen. Misschien is het andere fracties wel ge-
lukt precies uit te rekenen hoeveel ze nodig hebben of overhouden. Het is ons nog niet gelukt. Ik wil het 
college dringend aanraden en de raad dringend verzoeken om de huidige fractievergoedingen in stand te 
houden. We moeten hieromtrent eerst een evaluatie houden; daarbij kan duidelijk worden of het bedrag 
te veel of te weinig is. We moeten nu niet met losse flodders gaan schieten en zeggen, dat er iets aan de 
fractievergoeding moet worden gedaan. Richting burgers is het een goed signaal dat we ook in eigen 
vlees snijden. Het is een farce. We moeten dit vooralsnog handhaven. We kunnen er pas iets over zeg-
gen als we goede cijfers hebben. Op dit moment kan het niet.  
 
De heer Van Domburg: Mijnheer de Voorzitter. Laat ik inhaken op hetgeen de heer Nentjes noemt: de 
fractievergoeding. Als we een en ander nalezen, dan komen we uit op een verscheidenheid van 5% tot 
30%. De uitgangspunten liggen derhalve nogal uit elkaar. Wij schromen niet: wij gaan voor 30%. 
Wat willen we ermee? Aan de andere kant vinden wij dat de rekenkamer tekort wordt gedaan met de fi-
nanciële cijfers, zoals die nu zijn verwoord. Wij willen het inleveren op de fractievergoeding ten goede la-
ten komen van de rekenkamer.  
Wij zijn van mening, dat we voor de rekenkamer op minimaal EUR 1,00 euro per inwoner komen. 
 
De heer Nentjes: Weet de Politieke Unie al precies hoeveel de fractie gebruikt? Als die fractie daarover 
een keurig plaatje heeft, kan ze dit misschien aan de andere fracties geven.  
 
De heer Van Domburg: Onze reserves zijn zodanig, dat we die kar wel kunnen trekken. 
 
De heer Vermeulen: Gaat de heer Van Domburg nu niet appels met peren vergelijken? Het zijn twee 
verschillende instrumenten. U geeft met name de kleinere fracties de mogelijkheid mee te doen aan het 
politieke spel. Daarnaast is er een rekenkamer. Die uitruil tussen fractievergoeding en rekenkamer kan 
absoluut niet worden gemaakt. 
 
De heer Van Domburg: Als u als kleine partij meent meer in te leveren, dan moet ik u teleurstellen. Ik 
meen dat de kleine fracties er beter uitkomen. Immers, de kleine fracties krijgen net zo veel als de grotere 
fracties. Wordt dit omgerekend per raadslid, dan moet D66 zich stil houden, want dan komt die fractie er 
genadig af. 
 
De heer Vermeulen: Dat wil ik tegenspreken. In de korte tijd dat de fractievergoeding aanwezig is, zijn 
verplichtingen aangegaan. Die kunnen niet van de ene op de andere dag worden afgekapt. Ik wil het 
koppelen aan een evaluatie. In mijn inleiding heb ik gezegd: akkoord mee te doen aan de algemene be-
zuiniging. Daarbij is 5% akkoord, maar 30% vind ik veel te veel. 
 
De heer Van Domburg: Ik deel uw verplichtingen, die u op voorhand bent aangegaan, niet. 
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De heer Vermeulen: Op basis van verwachtingen. 
 
De heer Van Domburg: Wij zijn er niet verantwoordelijk voor. Er stond zwart op wit: er zal controle na-
dien plaatsvinden. Wij zijn daarmee allemaal akkoord gegaan. Wij willen van de controle achteraf af. Wij 
willen 30% inleveren, maar geen gezeur over de wijze waarop het geld is uitgegeven.  
Wij willen een pluim uitreiken voor de invulling van de functie van griffier. Deze voldoet prima. Alle dank 
daarvoor. 
Het duale stelsel is een leer- en broedproces. Echter, het moet mij van het hart, anders dan in een kran-
tenbericht staat over de 6 m³ septictank, dat het college daartoe heeft besloten. Wat heeft het college be-
sloten? Welke bevoegdheden heeft het college? Elke voorjaarsrapportage staat er bol van: dat willen we 
niet want het rendement is 0,00.  
 
De voorzitter: Wat mij betreft valt dit niet onder dualisme, rekenkamer en dienstverlening.  
 
De heer Van Domburg: Ik noem het bij dualisme. In de krant staat vandaag dat het college heeft beslo-
ten tot. Elke fractie wil de 6 m³ septictank niet. Ze willen de rioolaansluiting niet. Waarmee zijn we bezig?  
 
De heer Roefs: Een goede vraag, mijnheer Van Domburg. Waarmee bent u bezig? 
 
De heer Van Domburg: Het kwam ons niet duaal over. 
We delen de twijfels – met name van het CDA – over de bezuinigingen op de bestuursdienst niet. Het is 
ons duidelijk, dat er organisatorische veranderingen gaande zijn. Echter, dat mag de bezuiniging op de 
bestuursdienst vooralsnog niet in de weg staan.  
De collegeleden functioneren naar onze mening tot tevredenheid. Wij zien geen aanleiding tot een her-
verdeling van taken. Wellicht solliciteert de heer Roefs naar een wethouderspost. U moet proberen op 
een andere toonhoogte te spreken. U moet op zangles. 
 
De heer Reijenga: Is er geen vacature bij het Piratenkoor in Ens?  
 
Mevrouw Geluk: Mijnheer de Voorzitter. Naar de mening van de VVD-fractie kan de relatie met de inwo-
ners anders worden opgepakt, vooral gericht op een goede prijs-kwaliteitverhouding van de diensten. U 
heeft toegezegd, dat er een kaderstellende nota komt. Daarop zullen we wachten. We zullen daarover 
uiteraard meepraten. Ook heeft u toegezegd, dat er een 24-uurs virtueel loket komt.  
U bent niet ingegaan op de koopavond. Op dit moment is het zo, dat iedereen die een nieuw paspoort wil, 
daarvoor twee vrije dagen moet opnemen, zeker als hij wat verder weg werkt. Dat is in deze tijd van de 
zotte. Het zou anders moeten kunnen. Een koopavond zou daaraan tegemoet komen.  
Gesproken is over de herverdeling van taken. Wij hebben in onze bijdrage aangegeven, dat men voor 
bepaalde taken in het college affiniteit moet hebben. Als die affiniteit niet aanwezig is, geef die taak dan 
vrijwillig op. Doe je het niet, dan moet je daartoe door anderen worden aangespoord.  
De fractie PvdA/GroenLinks merkt op, dat we niet zouden kunnen tellen. Dat kunnen we goed. Echter, bij 
deeltijdfuncties is het zo, dat iedere wethouder een beroep doet op het ambtelijk apparaat. Dat kost extra 
uren. Op die manier zou het beter zijn terug te gaan naar vier fulltime wethouders en misschien ook wel 
minder. 
 
De heer Bakker U moet me dat eens uitleggen. De wethouders zijn verantwoordelijk voor bepaalde taak-
velden. Ik kan me niet voorstellen, dat als we alle wethouders door één wethouder vervangen, de taak-
velden ineens gaan veranderen. 
 
Mevrouw Geluk: De taakvelden veranderen inderdaad niet.  
 
De heer Bakker: Dus de ambtelijke dienst zal dezelfde werkzaamheden moeten blijven doen, zoals ze nu 
ook doet. 
 
Mevrouw Geluk: Misschien is het bedrijfsleven u vreemd. 
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De heer Bakker: Ik zit ook in het bedrijfsleven en nodige organisaties en weet waarover ik het heb. 
 
Mevrouw Geluk: In ieder bedrijf, iedere instelling of organisatie, is het zo dat iedereen die daarin werkt, 
voor anderen werk creëert. Dat feit kan niet worden ontkend. Dus leveren vijf wethouders meer werk dan 
vier. Hopelijk leveren ze ook meer prestaties. Dat hebben wij als VVD-fractie nog niet gezien.  
Wij willen bezuinigen op de bestuurdienst. Het was vooral onze bedoeling om te zeggen, dat als daar een 
reorganisatie, herstructurering, plaatsvindt, die efficiënt en effectief werken tot doel heeft. Het moet dan 
ook meetbaar en zichtbaar zijn. Reorganiseren om het reorganiseren is voor ons alleen onrust en moet je 
niet te vaak doen. Dat was onze achterliggende gedachte. Wij krijgen er, zo te horen, weinig steun voor. 
 
De heer Bakker: U reorganiseert blijkbaar alleen om inverdieneffecten te realiseren. Ik denk dat reorga-
nisatie is bedoeld om betere dienstverlening te realiseren. 
 
Mevrouw Geluk: Het is én – én. Natuurlijk realiseer je een reorganisatie om tot betere dienstverlening te 
komen. Een goede prijs-kwaliteitverhouding van de diensten staat bij ons bovenaan. Niet alleen de 
dienstverlening moet meetbaar worden gemaakt, hetzij via de koopavonden of de 24-uursloketten, hetzij 
kortere wachttijden. 
 
De heer Bakker: Moet het personeel op andere werktijden hetzelfde bedrag per uur krijgen of krijgt men, 
net zoals in het bedrijfsleven, een bonus? 
  
Mevrouw Geluk: Dit is duidelijk besturen op hoofdlijnen. 
 
De heer Bakker: Dat vind ik ook.  
 
Mevrouw Geluk: Opmerkingen zijn gemaakt over bewonersparticipatie, interactie. Het is een kostbare 
manier met weinig deelnemers. We moeten proberen daarmee verder te gaan. Ook moeten we er nuch-
ter naar kijken: is sprake van een goede kosten-batenverhouding? Is het wat we ervan verwachten? 
De CDA-fractie heeft opgemerkt, dat de burgers hun verzoeken en vragen aan het college moeten rich-
ten. Ik vind juist, dat we als volksvertegenwoordigers degenen zijn die moeten worden aangesproken 
door de burgers. Het is vanzelfsprekend, dat we de vragen vervolgens doorspelen aan het college. In on-
ze volksvertegenwoordigende taak moeten we vragen en verzoeken van burgers kunnen verwachten. 
Een andere manier van contact met bewoners van deze polder betreft de Verenigingen van Dorpsbelang. 
We hebben al eerder gevraagd om een extra bijdrage voor deze organisaties.  
We hebben in onze bijdrage uitgebreid aangegeven waarom we vinden, dat deze verenigingen extra 
moeten worden beloond. Ze doen erg veel werk, ook voor de gemeente.  
Het heeft mij verbaasd, dat noch de Politieke Unie, noch het CDA – die eerder stelde dat het college met 
een voorstel zal komen – hierover nu iets hebben gezegd. Ik ga ervan uit, dat zij ons verzoek zullen steu-
nen.  
 
De heer Reijenga: Zeker, mevrouw Geluk. 
 
Mevrouw Geluk: Heerlijk. Dan krijgt u van ons meteen uw gehaktdag.  
De rekenkamer moet wat ons betreft beter worden beloond. We gaan akkoord met voorstellen, zoals ook 
al door anderen zijn gedaan. 
De evaluatie is vanzelfsprekend. We zijn tegen de korting op de fractievergoeding. Laten we eerst kijken 
hoe we dit zelf kunnen uitbouwen. We zijn er nog niet goed mee bekend hoe hiermee om te gaan. Indien 
het teveel is, dan kan altijd nog een korting worden toegepast. Het korten met 5% is logisch; als een der-
gelijke korting van iedereen wordt gevraagd, dan moeten wij dat ook doen. Op dit moment niet meer kor-
ten.  
 
De heer Vermeulen: Mijnheer de Voorzitter. Enkele punten zijn nog niet geheel duidelijk. In de eerste 
termijn hebben we iets gezegd over de bewonersparticipatie. Wat ons betreft moeten we het koppelen 
aan andere organisaties, die midden in de dorpen en wijken staan en daarin een belangrijke rol spelen. 
Als voorbeelden noem ik Paspartoe, de woningbouwvereniging, Vereniging van Dorpsbelangen. Ik pleit 
ervoor te kijken, net zoals bijvoorbeeld in Lelystad, of niet een projectambtenaar – of een aparte afdeling 
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– wijkgericht werken, binnen de bestuursdienst kan worden aangesteld. Het hoeft geen fulltime baan te 
zijn, maar het gaat er mee om, dat wordt gelet op de contacten van de burgers met de gemeente en an-
dersom. Dat is een belangrijk punt. 
De voorzitter heeft ten aanzien van de dienstverlening gezegd, dat het om de prijs en de kwaliteit gaat. 
Vooral de kwaliteit van de dienstverlening is belangrijk en in het verlengde daarvan de attitude. Binnen dit 
huis moet het gevoel heersen: wij zijn er voor de burgers en niet andersom. 
We kunnen het idee van de VVD voor een 24-uursloket van harte ondersteunen. Het wordt onderzocht. 
We hebben daarbij warme gevoelens en wachten uw onderzoekje af. Wel vraag ik me af wat de impact 
op de financiën heeft.  
Bij de dienstverlening is niet alleen de attitude belangrijk, maar ook het inspelen op de juridisering van de 
samenleving, met name het letten op uitingen vanuit dit huis naar buiten en het screenen daarvan op juri-
dische aspecten.  
Ik ben blij met de ondersteuning van de andere fracties, behalve de P.U., met betrekking tot de fractie-
vergoeding. 
De rekenkamer. Wij vinden ook dat een bedrag van tenminste EUR 40.000,00 moet worden uitgetrokken, 
maar dan wel gekoppeld aan een regelmatige evaluatie. Als het bedrag niet nodig is, dan moet bijstelling 
naar beneden plaatsvinden. Het gaat erom, dat de instrumenten die de raad heeft optimaal worden be-
nut. Ik kan het budget niet goed bepalen. 
In het kader van het dualisme nog een opmerking. Ik heb al eerder het raadsprogramma genoemd. Geen 
enkele fractie is daarop ingegaan. Ik hecht er aan een duidelijk standpunt daarover in te nemen. Het is 
voor de continuïteit, de zorgvuldigheid van de besluitvorming belangrijk, dat de raad zich erover beraadt 
wat hij op dit punt wil. Wellicht is deze voorjaarsrapportage daartoe een eerste aanzet.  
Tot slot de gehaktdag. Het CDA ziet een en ander graag gekoppeld aan de jaarrekening, waarbij het niet 
uitmaakt of behandeling in mei of augustus plaatsvindt. Op het moment dat de jaarrekening aanwezig is 
en er liggen beleidsstukken, alsmede een uitleg waarom iets meer is geworden dan was begroot, kan 
daarover worden gesproken. Het liefst per commissie en raadsbreed.  
 
De voorzitter: Ik wil de griffier vragen samen te vatten wat de conclusies van deze ronde zijn. 
 
De griffier: Dualisme, geen grote verschillen van mening ten aanzien van de doelstellingen. Raad en col-
lege zijn partners, met inachtneming van elkaars rollen die te onderscheiden en gescheiden zijn. 
Ik heb gevoeld, dat het van belang is de suggestie – in eerste instantie gedaan door het CDA – om voor-
lichting te geven over de bevoegdheidsverdeling tussen raad en college vorm te geven. Sommigen vin-
den het ook nodig voor het college zelf. 
De verantwoordingsdag is in brede mate onderschreven. 
Bij de fractievergoeding is er een mate van verschil tussen helemaal niet aan tornen, het moeten kunnen 
blijven functioneren van kleine fracties tot 30% korten en dan niet meer een verantwoording behoeven af 
te leggen. 
Ten aanzien van de dienstverlening zijn voorschotten genomen op de discussie daarover. De nota is toe-
gezegd en komt in augustus a.s. aan de orde. Drie suggesties zijn daarbij gedaan: 
- de gemeentewinkel, die wellicht ook op koopavonden kan zijn geopend; 
- de 24-uursdienstverlening; hieraan moet verder worden gewerkt, alhoewel ook aandacht wordt ge-
vraagd voor het feit dat niet iedere burger een internetaansluiting heeft; 
- de professionalisering van het apparaat en de juridische risico's, die in het oog moeten worden gehou-
den.  
Over de rekenkamer is vrij breed gezegd, dat in ieder geval naar EUR 40.000,00 moet worden gegaan, 
ongeveer EUR 1,00 per inwoner.  
Bij de interactieve beleidsvorming zijn kanttekeningen geplaatst; er zijn goede voorbeelden genoemd. 
Ook zijn er zaken genoemd, die beter hadden kunnen gaan. Algemeen werd genoemd: de burger er 
vooral bij betrekken.  
 
Mevrouw Geluk: Ik heb van de CDA-fractie steun gekregen ten aanzien van de Verenigingen van Dorps-
belang. Ik wil ook van de andere fracties hierover een reactie horen: is er een mogelijkheid hiermee ver-
der te gaan? 
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De voorzitter: Even voor de spelregels. U weet allemaal wat in de beschouwingen is geschreven. Als u 
erop wilt reageren, dan doet u dit. Wordt er niet op gereageerd, dan moet daaruit ook een conclusie wor-
den getrokken. Ik wil daarover geen nieuwe ronde houden.  
 
Mevrouw Geluk: Ik wilde de Politieke Unie een herkansing geven, maar die krijgt ze nu niet.  
 
De heer Van Steen: Het gaat niet om herkansingen. We hebben in een eerdere raadsvergadering duide-
lijk verklaard, dat we het voorstel van het college over wijk- en buurtgericht werken afwachten.  
 
De heer Nentjes: Even een vraag. Van onze kant is aangegeven dat voor de rekenkamer EUR 40.000,00 
moet worden opgenomen. Het staat nu in het conceptdekkingsplan. Moeten we met moties of aanvullin-
gen komen?' 
 
De voorzitter: Het is een punt waarover ik vrij grote consensus hoor: EUR 1,00 per inwoner voor de re-
kenkamer. Wij zullen dit meenemen in de laatste ronde. Daarover hoeft dan geen motie te worden inge-
diend.  
 
De heer Vermeulen: Ik wil mevrouw Geluk een vraag stellen. U doelt op steun van de vrijwilligers in de 
dorpen. Moet ik het ook koppelen aan bewonersparticipatie? 
 
Mevrouw Geluk: Als u wilt kunt u het daaraan koppelen. De Vereniging van Dorpsbelang is een vorm van 
burgerparticipatie. Ik begrijp dat de P.U. wil wachten op het wijk- en buurtgericht werken. Als het daarin 
een plek krijgt, dan zien we dat wel weer. Voorlopig vind ik niet dat het daarin een plek moet hebben.  
 
De voorzitter: Dat is de afspraak die in meerderheid in deze raad is besloten.  
 
De heer Vermeulen: Nog een puntje ten aanzien van de samenvatting van de griffier. Ik heb het raads-
programma gemist. Ik heb van de andere fracties daarop geen reacties gehoord. 
 
De voorzitter: Het moet niet zo zijn, dat de griffier herhaalt wat u allemaal heeft gezegd. Daarvoor heb-
ben we een letterlijk verslag. We proberen nu een gemeenschappelijke lijn, waarmee we iets kunnen, aan 
te geven.  
Ik sluit deze ronde af. 
 
3. Economie, inclusief werkgelegenheid, sociale zaken, promotie, Luttelgeest II 
 
Wethouder de heer Van Meijel: Mijnheer de Voorzitter. Straks ging de discussie over parttime wethouder. 
Ik wist niet welke gevoelens ik daarbij kreeg. Ik krijg zojuist een papieren mailtje van mijn collega's, die 
mij bemoedigende woorden toespreken als parttime wethouder. Ik zal mijn best doen u een antwoord te 
geven.  
Wet werk en bijstand. Daarover is het nodige gezegd. Deze wet heeft ingrijpende gevolgen. Gesproken is 
over ID-banen.  
De organisaties hebben hierover een brief ontvangen. De regeling stopt formeel op het moment, dat de 
Wet werk en bijstand in werking treedt.  
We werken aan voorstellen om de regeling voor ID-banen tot 2005 door te zetten, om zo voor het eigen 
apparaat, maar ook voor de organisaties meer tijd te krijgen daarop in te spelen. Er zijn verschillende 
deelconvenanten om ID-banen om te zetten naar reguliere banen. We moeten tot nu toe constateren, dat 
het resultaat minimaal is. 
De formatie bij Sociale Zaken is wat veranderd. In de stukken wordt over 3,5 fte gesproken. Het is iets 
meer. Er is een ophoging geweest met twee fte; die ophoging is vervallen. We gaan met 3,5 fte terug als 
gevolg van mensen die het werk volgen. We praten ook over veel efficiënter werken binnen de organisa-
tie als gevolg van de aanschaf van GWS4ALL. Uiteindelijk levert het iets op. Dit is gebaseerd op de hui-
dige aantallen en het werk dat binnen Sociale Zaken gebeurt. Wanneer als gevolg van landelijke 
ontwikkelingen er forse aantallen klanten bijkomen, dan heeft het uiteraard consequenties voor de bezet-
ting van Sociale Zaken.  
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Als gevolg van de SUWI-wetgeving zijn we verplicht reïntegratietrajecten openbaar aan te besteden. 
Transparant, zoals het zo mooi wordt genoemd. Het heeft gevolgen voor Concern voor Werk. Mogelijk 
moet er meer afstand komen tussen de WSW-poot en de reïntegratiepoot. Op dit moment wordt bekeken 
hoe daaraan verder vorm kan worden gegeven, met de handicap in dit traject, dat niet geheel duidelijk is 
wat het vanuit de Wet werk en bijstand zal betekenen. 
Ten aanzien van de Wet werk en bijstand is een interne werkgroep actief die nagaat hoe uitvoering kan 
worden gegeven aan deze wet. De categoriale bijstand wordt afgeschaft.  
Een externe werkgroep, van de gemeenten in Flevoland, gaat na welke zaken samen kunnen worden 
gedaan en waar tot afstemming kan worden gekomen. Het college zal in september, in ieder geval in 
commissie II, aandacht geven aan de inhoud en achtergrond van de Wet werk en bijstand. 
In de loop van de herfst komen verordeningen, die moeten worden vastgesteld, in de raad aan de orde. 
We komen er in stappen op terug. 
Opmerkingen zijn gemaakt over economische zaken. Afgelopen voorjaar is een matrix vastgesteld. Zoals 
het er nu naar uitziet, zal in de herfst een aantal resultaten van deelonderwerpen voor nadere besluitvor-
ming aan de orde komen. 
De Politieke Unie heeft aangegeven, dat erg weinig gebeurt op het gebied van de landbouw. We zetten 
daar in op de glastuinbouw. Daarop kom ik later terug. 
We hebben een bedrijventerrein in Creil, dat specifiek is bedoeld voor de be- of verwerking van agrari-
sche producten. Als het gaat om hoogwaardige werkgelegenheid, dan verwijs ik naar het bezoek van de 
commissie aan het Geomaticapark. Er zijn ontwikkelingen waarover ik op dit moment nog niet concreet 
kan zijn.  
Er is sprake van het inzetten op een breed segment aan werkgelegenheid, zowel aan de onderkant als 
aan de bovenkant. 
Promotie. Dit hoort officieel in de portefeuille van de burgemeester. We hebben overlegd en hij heeft mij 
het vertrouwen gegeven daarover iets te zeggen. De vraag is gesteld of we STEP niet moeten afbouwen. 
Het college is van mening dat het nog te vroeg is om daarover nu heldere uitspraken te doen. Gewerkt 
wordt aan het ontwikkelen van een promotiebeleid gemeente Noordoostpolder. In dat geheel speelt 
STEP een rol. Bekeken moet worden hoe dit wordt ingevuld, wat hebben we en hoe kunnen we dit uit-
werken. Daarnaast is er een acquisitiebeleid. Vanuit Economische zaken wordt op korte termijn gewerkt 
aan het handen en voeten geven hieraan. Vervolgens daadwerkelijk uitwerken en ervoor zorgen dat het 
niet in strijd komt met het te ontwikkelen promotiebeleid.  
Glastuinbouw. Recent is sprake van nieuwe ontwikkelingen. Er is een financier gevonden om fors in het 
project te investeren. Onlangs hebben we daarover een aantal basisafspraken gemaakt. Deze afspraken 
moeten nog zwart op wit worden gezet. Daarom doe ik op dit moment geen mededeling wie de financier 
is. Ik ben er optimistisch over dat we een en ander goed op papier krijgen. Het zal wellicht voldoende ba-
sis zijn om het bestemmingsplan in procedure te brengen. We zitten daar met een termijn van subsidie. 
De planning is dat in augustus a.s. behandeling in de commissie zal plaatsvinden. Een aantal hobbels 
moet nog worden genomen, zoals grondverwerving, realiseringsovereenkomst of, zo u wilt, een overeen-
komst die we met partijen gaan sluiten. Daarover moet nog stevig worden onderhandeld. Het zijn zaken, 
waarover we formele afspraken maken, waaraan college en raad goedkeuring moeten hechten, omdat 
we verplichtingen aangaan. Daarnaast moet op detailniveau een aantal zaken gebeuren. Wel is het zo 
dat althans deze wethouder redelijk optimistisch is, wetende dat nog een aantal hobbels moet worden 
genomen.  
 
De heer Schipper: Mijnheer de Voorzitter. Ik zal starten met de economische ontwikkelingen. De heer 
Sanderse zal ingaan op onderwerpen met betrekking tot Sociale Zaken. 
Luttelgeest II. We zijn blij met de positieve geluiden, die eindelijk van achter de collegetafel komen. We 
werden wat ongeduldig. Ik begrijp, dat de handtekeningen nog moeten worden gezet en dan kan het 
doorgaan. Misschien ben ik te optimistisch, maar wij zijn er zeer gelukkig mee.  
Overigens zijn we met de ontwikkelingen rondom economische zaken gelukkig, zoals we dit in onze al-
gemene beschouwingen ook hebben aangegeven. 
Het verbaast ons dat ik in de algemene beschouwingen van de P.U. lees, dat zij valt over nette bedrijven-
terreinen. Ik heb wel eens discussies gehoord, dat als het gras twee centimeter te hoog stond, het ge-
meentehuis in rep en roer raakte. Nu gaan we een bedrijventerrein anno 2003 maken, gericht op 
parkmanagement, veiligheid. Wat mij betreft mag het "Van Meijelpark" heten. De P.U. zegt, dat het er te 
netjes bij ligt, waarbij het wel een plantsoen lijkt.  
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De CDA-fractie moedigt de wethouder aan dit park te laten liggen, zoals het nu ligt. We zien het in de 
toekomst graag volgebouwd met veel bedrijven. Het kan een visitekaartje zijn voor al die mensen, die 
vanuit Marknesse richting Emmeloord rijden.  
 
De heer Van Steen: Het was een beetje sarcastisch bedoeld. Aan de andere kant van de Marknesser-
weg staan drie borden van een particulier ontwikkelaar van Ecopark.  
Er ligt een mooi terrein, maar het moet wel worden verkocht. Er staat nog geen bord in. 
 
De heer Schipper: Dan heb ik het misschien verkeerd begrepen. We zijn voor netjes onderhoud. 
Voor wat de activiteiten betreft noemt u de eurosubsidie, met name gericht op de landbouw. Als lid van 
commissie II herinner ik u eraan dat het SON (servicepunt ondernemend Noordoostpolder) is opgericht. 
Wij kunnen u melden, als u de mensen kent die er aan werken, dat heel intensief wordt gewerkt aan in-
ternetmogelijkheden naar de groendorpen. Er zijn daarvoor subsidieaanvragen gedaan. Het is jammer, 
dat van de landbouw, na veel verzoeken geen reactie is gekomen.  
 
De heer Sanderse: Mijnheer de Voorzitter. Namens de CDA-fractie ga ik in op de Wet werk en bijstand. 
De kerngedachte hiervan is meer beleidsvrijheid en volledige verantwoordelijkheid voor reïntegratie en 
bijstand. De wethouder heeft er opmerkingen over gemaakt. Wij dringen aan op een plan van aanpak, 
zodat in september a.s. – als we van de afdeling een presentatie over deze wet krijgen – hopelijk een tip-
je van de sluier van het beschikbare budget kan worden opgelicht. Weet de wethouder al iets meer? Wat 
zal de hoogte van de korting door het rijk zijn? Hoe kunnen we minima in onze gemeente van een be-
staansminimum voorzien? 
Over het Concern voor Werk is gesteld, dat transparante aanbevelingen een rol spelen. Het is belangrijk 
het Concern voor Werk overeind te houden, zodat voldoende mensen werk kunnen houden. Wij dringen 
erop aan, dat u als gemeente invloed uitoefent, voor zover mogelijk, om een en ander in goede banen te 
leiden.  
De ID-banen zijn ook belangrijk. Volgens mij vallen de stadswachten daar ook onder. Probeer deze ba-
nen te handhaven, omdat ze belangrijk zijn voor een bepaalde categorie mensen.  
De ChristenUnie/SGP spreekt over een noodopvang voor daklozen. Waaraan wordt dan gedacht? Denkt 
die fractie aan het openstellen van gemeentehuis of kerken daarvoor?  
De VVD spreekt over aanzienlijke besparingen die mogelijk zijn. Geen gemeentelijke extraatjes meer om 
de armoedeval te bestrijden. Dat lijkt me wat lastig, als ook moet worden bezuinigd op het budget. Hoe 
denkt de VVD dit te bereiken?  
De PvdA/GroenLinks spreekt over de categoriale regelingen, die straks verboden zijn. Ook wij vinden het 
jammer. De tweedeling in de maatschappij mag niet groter worden. Wat is het alternatief? We moeten al-
lemaal een stapje terug doen.  
Ik wil afronden met de opmerking, dat de verantwoordelijkheid door de landelijke overheid steeds meer bij 
de lokale overheid wordt neergelegd. Als CDA-fractie pleiten we ervoor dat zo veel mogelijk een budget-
tair neutrale insteek kan worden gehandhaafd. De medemens in de verdrukking mag niet in de klem ko-
men. 
 
De heer Van Diepen: Mijnheer de Voorzitter. Ten aanzien van de Wet werk en bijstand doet het ons ge-
noegen dat de wethouder zich sterk maakt om de ID-banen met een jaar te verlengen, indien de wetge-
ving daartoe ruimte geeft. Daarnaast is het zo, dat de wetgeving achterloopt, waardoor de planning voor 
de komende jaren in problemen verkeert. In augustus a.s. worden nadere gegevens van het ministerie 
verwacht. In september a.s. zal een verdere invulling worden gegeven aan het Concern voor Werk. Wij 
vertrouwen erop, dat in deze gemeente sprake is van een goede uitvoering via het Concern voor Werk, 
waarbij mensen worden opgevangen en reïntegratie kan worden aangeboden. We zijn op de goede weg.  
Inzake de economische aspecten het volgende. De komende week vinden hier de landbouwdagen 
plaats. Wat is er tegen om alvast voor het mooie bedrijvenpark, dat al klaar ligt, te promoten en niet, zoals 
de heer Schipper zegt, het mooi te laten liggen.  
 
De heer Schipper: Nu heeft u slecht geluisterd. Ik heb juist gezegd, in tegenstelling tot wat de P.U. wil, 
dat we dit bedrijventerrein zo mooi moeten laten liggen, zodat het een visitekaartje voor onze gemeente 
wordt. Als u er een bord bij plaatst, omdat het zo mooi is, dan ben ik het helemaal met u eens.  
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De heer Van Diepen: Het is geen natuurpark, het is een bedrijvenpark dat moet worden ingevuld. Er 
moet derhalve worden gezorgd voor afname van grond in het bedrijvenpark. 
 
De heer Schipper: Ik heb gezegd, dat het met bedrijfsgebouwen moet worden bebouwd. 
 
Mevrouw Geluk: Wil de Politieke Unie voorbij gaan aan wat we als gemeente willen ten aanzien van het 
bedrijvenpark Munt II en meegaan in wat de provincie wil: daar absoluut geen kantoren? 
 
De heer Van Diepen: Op dit moment moeten we zeer gereserveerd zijn over het bedrijvenpark. In heel 
Nederland staan veel kantoorgebouwen leeg. Voor een bedrijvenpark, dat niet op een kruising van spoor- 
en autowegen ligt, moeten we niet de illusie hebben dat er veel belangstelling is voor kantorenbouw. We 
moeten ons veel meer richten op andere bedrijvigheid, niet zijnde de kantorenmarkt. Bij het Geomatica-
park is er voor kantoren voldoende ruimte aanwezig.  
Omtrent het Ecopark zijn we van mening, dat de nodige druk moet komen – ook vanuit het college – om 
daar van start te gaan. Wij weten niet wat de bezwaren zijn. Een en ander blijft achter ten opzichte van 
bedrijvenpark De Munt. Eenzelfde uitstraling als De Munt zou een goede zaak zijn. 
 
De heer Wassink: Volgens mij vindt u het een te netjes en het andere te slordig.  
 
De heer Van Diepen: Het is niet te netjes; het moet worden ingevuld. Het ligt er keurig bij; dat ben ik met 
de heer Schipper eens, maar we hebben niets aan een park dat er ligt en alleen maar geld kost. De be-
drijventerreinen in de dorpen worden altijd te duur gevonden omdat ze zo lang leeg blijven. We moeten 
ervoor oppassen, dat dit ook niet bij De Munt zal gebeuren.  
Gesteld werd dat de bedrijventerreinen in de dorpen te duur waren, omdat sprake was van een slecht uit-
giftebeleid. Mede een reden om hier het tegendeel te bewijzen. Ik nodig de wethouder uit de komende 
dagen de nodige promotieactiviteiten uit te oefenen om een en ander onder de aandacht van de agrari-
sche sector te brengen.  
Wij zijn tevreden over de mededelingen van de wethouder dat een financier belangstelling heeft voor Lut-
telgeest. We hopen dat hieraan spoedig uitvoering kan worden gegeven. 
 
De heer Wassink: Ik sluit me volledig aan bij het laatste, dat u zegt. 
Het moment van het verschijnen van de nota Grondbeleid en daaraan gekoppeld het fonds Bovenwijkse 
voorzieningen – of welke prozaïsche naam hieraan wordt gegeven – wordt noodzakelijk Steeds is sprake 
van het vooruitschuiven van de verschijning hiervan.  
De heer Sanderse heeft aangegeven niet akkoord te gaan met besteding van geld uit dat fonds, voordat 
er een nota is. De waarheid blijkt iets genuanceerder te zijn. 
Nogmaals, het is nodig dat een goede nota wordt neergelegd.  
 
De heer Sanderse: Met het zicht op september moet het kunnen. 
 
De heer Wassink: Uiteraard, maar ik wil het nog benadrukken.  
De gemeente heeft geen voorziening voor een noodopvang van daklozen binnen de eigen gemeente. 
Onze fractie heeft dit onderwerp eerder aan de orde gesteld. Daarbij werd gesteld dat het voor onze pro-
vincie in Almere is geregeld. Dat is ook zo. De opvang daar gebeurt samen met het Leger des Heils. Die 
opvang is vrijwel altijd vol. Er doen zich in deze gemeente ook af en toe noodsituaties voor. Er is dan 
geen voorziening.  
De fractie hecht er nogmaals aan onder de aandacht te brengen dat er noodopvang is voor daklozen.  
 
De heer Sanderse: Hoe geeft u dit gestalte? Doe eens een voorzet hoe u het ziet. 
 
De heer Wassink: Het kan vanuit de kerken, het Leger des Heils. Er zijn diverse instanties, die expertise 
op dit onderwerp hebben. Daarmee kunnen we in gesprek gaan hoe hier aan de noodopvang gestalte 
kan worden gegeven. Er zijn ook verenigingen, stichtingen, binnen deze gemeente die op dit punt erva-
ring hebben opgedaan. Daarbij noem ik de Stichting Rehoboth.  
Het is goed dat in het kader van de Wet werk en bijstand een werkgroep is gevormd.  
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We moeten voorzichtig zijn met het te veel vooruitlopen op wetgeving, die nog moet komen en waarvan 
slechts vage contouren aanwezig zijn. Ook met voorstellen voor bespreking in de commissie. Laten we 
het even afwachten, maar wel adequaat uitvoeren.  
 
De heer Vermeulen: Mijnheer de Voorzitter. Er is vanavond al veel gezegd. Ik wil ook nog enkele duiten 
in het zakje doen.  
Wethouder Van Meijel spreekt zorgen uit over de Wet werk en bijstand en de taken die naar de dienst 
SoZa komen en anderzijds bij SoZa weg gaan. Ik proef daarin een vrij grote mate van onzekerheid over 
de toekomst. Het brengt me op een concreet punt. 
Er wordt een behoorlijk bedrag aan bezuinigingen voorgesteld. De VVD-fractie gaat zelfs nog verder en 
zegt, dat aanzienlijke besparingen mogelijk moeten zijn. Wordt hiermee benoemd nog verdergaand dan 
nu al is aangegeven? Het is niet duidelijk waarop de fractie dit baseert.  
In eerste termijn heb ik aangegeven, dat je zo langzamerhand komt tot een bodemfunctie en bodemtaak 
van Sociale Zaken. Het zijn vooral medebewindstaken. U kunt weinig naar beneden toe bijstellen en 
daardoor zijn weinig besparingen mogelijk.  
Promotie. De wethouder geeft aan dat de bezuinigingen op STEP waarschijnlijk wat te fors zijn ingeschat. 
Ik ben blij dat u het zegt; anders hadden wij het naar voren gebracht. We willen STEP zo veel mogelijk 
ontzien. Wel moeten we kritisch kijken wat we doen met de subsidiëring aan en de ondersteuning van 
STEP.  
Het CDA pleit voor een promotiebeleidsplan. Het is goed daarnaar te kijken en ook te bekijken hoe de 
sterke/zwakke punten, bedreigingen, kansen, van de gemeente in beeld kunnen worden gebracht. Als je 
dit op een professionele manier op een rijtje zet, heb je een instrument om het gebied te promoten. 
 
De heer Schipper: In de commissie hebben we eraan gekoppeld, dat sprake is van een samenwerking 
tussen de afdeling Communicatie/Economische zaken en het gemeentelijke bedrijfsleven. Met die partij-
en kan, onder leiding van de wethouder, tot een perfect promotieplan worden gekomen. 
 
De heer Vermeulen: Ik ben dat met u eens. Je moet het in brede samenhang bekijken. Dat staat ook in 
onze algemene beschouwingen. 
De VVD koppelt de toeristenbelasting aan het promotiebeleid. Op zich is het geen gekke gedachte. Ik 
ben wat terughoudend met betrekking tot de toeristenbelasting, omdat het haaks staat op het promoten 
van het gebied. Als je deze opbrengst inzet voor het geven van een extra stimulans aan het gebied, dan 
kan ik me daarbij iets voorstellen. 
De glastuinbouw. Ik ben blij dat een financier is gevonden. Ik neem aan, dat u in de commissie zo snel 
mogelijk terugkomt op de ontwikkelingen daaromtrent.  
 
Mevrouw Geluk: Mijnheer de Voorzitter. Evenals andere fracties waren ook wij benieuwd naar nieuws 
over Luttelgeest II. De wethouder heeft ons niet teleurgesteld. Goed nieuws; we horen dat graag veel. 
Nog een vraag, die eventueel een andere keer kan worden beantwoord. Wij dachten dat met het starten 
van de MER-procedure ook de bestemmingsplanprocedure zou zijn gestart. Als het nu nog moet gebeu-
ren, dan zal het veel tijd vergen.  
Uw matrix ten aanzien van de nota Economisch beleid levert enorm veel deelnota's en deelplannen op. 
Wij zien liever wat concrete activiteiten om de werkgelegenheid op peil te houden en zo mogelijk te laten 
groeien. We zijn het eens met de Politieke Unie, die dit hoofdstukje te mager vond. 
Met de CDA-fractie zijn we het eens als zij vraagt om voldoende bouwgrond. Daarbij wil ik aanvullen: laat 
het een strategische grondvoorraad zijn. Het is een onderdeel dat in de nota Grondbeleid zal worden ge-
noemd. Een van onze wethouders is op dit moment hoogzwanger daarvan. We zien met verwachting uit 
naar het product. 
 
De heer Schipper: We waren het er over eens, dat sprake is van een goede matrix. 
 
Mevrouw Geluk: De uitwerking van de matrix en plannen maken is één ding, het oppakken van de uitvoe-
ring is een andere. We zijn nog steeds bezig met het maken van plannen en nota's.  
Wij zouden liever meer daadwerkelijke actie zien om te proberen meer werkgelegenheid naar deze ge-
meente te halen.  
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De heer Schipper: U twijfelt niet aan de prioriteitenmatrix.  
 
Mevrouw Geluk: Nee, dat heb ik ook niet gezegd. Daartoe hebben we met elkaar gesproken.  
Bedrijventerreinen zullen worden uitgegeven. Dat gebeurt de laatste tijd weinig. We kijken er naar uit wat 
De Munt II zal worden. We hopen ook dat de andere terreinen, eigendom van projectontwikkelaars, op 
korte termijn worden bebouwd en ons veel werkgelegenheid zullen bieden. Niet alleen aan hoogwaardige 
arbeid, maar aan alle vormen van arbeid. We hebben uiteindelijk een gevarieerde bevolking. Voor ieder-
een moet er een mogelijkheid voor werk zijn. 
Ten aanzien van de bedrijven en bedrijventerreinen is acquisitie nodig. We komen dan bij promotie en 
acquisitie. Naar het idee van de VVD – zeker als we denken aan de activiteiten van STEP, maar ook an-
dere acquisitieactiviteiten – zal na 2006 ook actie op dit gebied nodig zijn. We vinden het vreemd, dat 
daarvoor geen geld is vrijgemaakt na 2006. Wij stellen voor – en ik neem aan dat andere fracties het met 
ons eens zijn – dat ook na 2006 daarvoor budget wordt vrijgemaakt, om het even of het uit de grondop-
brengst of van elders komt. Ik hoop dat de fracties ons hierin zullen steunen. 
Geen OZB-verhoging. Ik hoor hier links van mij iets zeggen, dat me niet aanstaat.  
Met betrekking tot de detailhandel is Emmeloord aangegeven als regiocentrum. Tot nu toe horen we 
daarover erg weinig. Als we daarmee iets willen – en het zijn kansen – dan moeten we die kansen benut-
ten en moeten we hieraan handen en voeten geven. Ook daarvoor vraag ik steun van de andere fracties. 
Als we daarin alleen staan, dan zwijgen we er over.  
 
De heer Reijenga: Door wie is Emmeloord aangegeven als regiocentrum? 
 
Mevrouw Geluk: Door het ministerie van Economische Zaken. Dit is in de vorige raadsperiode al aan de 
orde geweest. 
 
De heer Schipper: Het klinkt mij onbekend. Als u zegt dat het in de vorige raadsperiode was, dan kan het 
zo zijn. 
 
Mevrouw Geluk: Ik zat toen in de commissie Economische Zaken. Het is terug te vinden in verslagen. 
De VVD-fractie wil anticiperen op de nieuwe wet Werk en Bijstand, die het bestrijden van de armoedeval 
tot doel heeft. Op advies van de SER worden straks geen lokale extra's meer gegeven en mag niet wor-
den gewerkt met categoriale bijstand. Geprobeerd moet worden meer mensen aan het werk te helpen. 
 
De heer Bakker: Het betekent wel, dat de mensen in de armoede vallen. 
 
Mevrouw Geluk: Als mensen werk kunnen krijgen, dan zullen ze zeker niet in de armoede vallen. De 
PvdA/GroenLinks wil, met alle goede bijbedoelingen, de mensen gijzelen in de armoede door hen in de 
bijstand te houden. De nieuwe wet is erop gericht mensen uit de bijstandssituatie te halen. Voor een aan-
tal zal dit niet mogelijk zijn. Zij moeten kunnen blijven rekenen op een goede uitkering en een goed vang-
net. Mensen die niet kunnen werken, zullen op onze steun kunnen rekenen. Mensen die wel kunnen 
werken, moeten aan werk worden geholpen.  
Het is een idee vanuit deze wet, waaraan we moeten werken. Op het moment dat dit zal gebeuren en het 
zal lukken, dan zal door de wet een andere situatie ontstaan: meer mensen in een werksituatie en minder 
mensen in de bijstand. 
Inkomensbeleid zal rijksbeleid moeten zijn. 
 
De heer Nijdam: Hoor ik mevrouw Geluk zeggen, dat de nieuwe Abw, zoals die thans geldt en in 1996 is 
aangenomen, niet streng genoeg is geweest voor de mensen die er absoluut niet konden uitkomen? We 
zijn gegaan van 1.100 mensen in de bijstand, naar nu zo'n 400 à 500. Ik kan uw betoog niet begrijpen. 
We zijn streng genoeg geweest. Ik zie dat u er nu nog meer vanaf wilt doen. Misschien heeft u met de 
minister gebeld; dat weet ik niet.  
 
Mevrouw Geluk: Het is aardig dat de heer Nijdam mij aanspreekt alsof ik de SER of de minister van So-
ciale Zaken ben. Dat ben ik niet. De wetgeving komt daar vandaan. Wij moeten het uitvoeren. Wij zullen 
er rekening mee moeten houden, dat we straks niet meer de kwijtscheldingen, die we hebben gegeven, 
Ook categoriale bijstandsmogelijkheden zijn niet meer mogelijk.  
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Het is iets dat op ons afkomt. De wethouder heeft terecht gezegd, dat we moeten uitwerken hoe we 
daarmee omgaan. We hebben een beleidsplanning die over vele jaren gaat.  
 
De heer Nijdam: Prima. U heeft geen contact gehad met de minister. U kunt dan toch niet op voorhand 
zeggen, dat al EUR 100.000,00 kan worden bezuinigd. Laten we eerst eens afwachten wat allemaal 
wordt bezuinigd.  
De heer Sanderse: Mag ik nog een opmerking maken naar aanleiding van het betoog van mevrouw Ge-
luk? Mevrouw Geluk spreekt over besparingen. Het toeleiden van mensen naar de arbeidsmarkt is prach-
tig. In de huidige situatie lijkt het mij een utopie. Het is vrij onnozel om te denken dat we het komende jaar 
daarop kunnen besparen. Er zal eerder geld bij moeten. 
 
Mevrouw Geluk: Er zijn op dit moment veel meer arbeidsplaatsen vrij dan mensen die werk zoeken. De 
CDA-fractie weet zeker, dat veel mensen vanuit de landen van de Europese Unie hier werk vinden. Ech-
ter, ook mensen van buiten de Europese Unie worden toegelaten om hier te werken, omdat veel arbeids-
plaatsen niet kunnen worden vervuld. Veel arbeidsplaatsen kunnen worden vervuld door mensen die op 
dit moment een uitkering genieten.  
 
Mevrouw Straatsma: Mijnheer de Voorzitter. Ik wil me aansluiten bij de woorden van de heer Sanderse, 
die zich afvraagt hoe het mogelijk is dat kan worden bezuinigd. De landelijke overheid bezuinigt 5,2% op 
het budget. Hoe willen wij lokaal nog bezuinigen? Gesteld kan worden dat de strijd tegen de armoedeval 
een strijd tegen de armoede is. De VVD-fractie wil de armoedeval verkleinen door de armoede te vergro-
ten. Kijk maar naar de flyer van de Sociale Alliantie: wat is een minimum en kunt u ervan rondkomen? Ik 
kan er niet van rond komen.  
Opgemerkt is dat een goede uitkering de basis is. Sinds 1979 is de koopkracht van de minima 23% ver-
laagd. Ik meen dat de oplossing is de minima omhoog te helpen, op basis van een goede uitkering. 
Ik ben blij te horen, dat de overige partijen het ermee eens zijn, dat de tweedeling niet verder moet toe-
nemen en dat de gemeente Noordoostpolder oog moet hebben voor de zwakkeren in de samenleving.  
De heer Roefs heeft aangegeven, dat de burger de baas moet blijven over zijn eigen beurs. Deze men-
sen zijn helemaal geen baas meer over de eigen beurs. Er zit geen goud en zilver in, misschien nog een 
beetje kopergeld.  
Het is goed van de wethouder te horen, dat in september a.s. sprake zal zijn van een notitie met een plan 
van aanpak inzake de Wet werk en bijstand. Ik hoop dat we breed kunnen discussiëren over de vraag 
wat we wel en niet onder de bijzondere bijstand kunnen laten vallen, te meer omdat het minimabeleid en -
fonds over boord wordt gezet. De groep van 110% is niet meer zichtbaar. Dit heeft gevolgen voor deel-
name aan bijvoorbeeld sport. Eerder kreeg men vanuit het minimafonds hiervoor geld.  
Economische zaken, promotie en acquisitie. De matrix wordt uitgewerkt, er worden prioriteiten gesteld. Ik 
ben blij te horen, dat de wethouder toezegt, dat we in de herfst de resultaten daarvan zien.  
We zijn het niet eens met de VVD om alvast meer geld aan promotie en acquisitie te besteden. In het be-
leidsplan is voor drie jaar EUR 40.000,00 extra uitgetrokken. Wij nemen aan dat er een goed plan voor 
promotie en acquisitie wordt gemaakt en dat integraal wordt samengewerkt om tot een goed plan te ko-
men. We moeten afwachten wat daaruit voortkomt, zonder voor volgende jaren meer geld beschikbaar te 
stellen.  
ID-banen en Concern voor Werk. Misschien had de CDA-fractie voorinformatie, omdat zij aangaf dat per 
1 januari 2005 de ID-banen verdwijnen. Die informatie had ik nog niet. Bij mij ging het om 1 januari 2004.  
 
De heer Schipper: Mag ik dit even verduidelijken? Er is een brief naar de instanties gegaan, dat de ID-
banen uiterlijk 1 januari 2005 stoppen. Dit is afhankelijk gemaakt van ontwikkelingen van de wet. Nu de 
wet pas per 1 januari 2004 ingaat, is formeel de regeling dan afgelopen. Het college overweegt tot een 
verlenging met een jaar om partijen meer ruimte te geven en onszelf ook. We blijven gesubsidieerde ar-
beid houden.  
 
Mevrouw Straatsma: Ik ben blij dat te horen, maar die informatie was nog niet tot mij gekomen.  
 
De heer Schipper: Wij hebben geen voorinformatie gehad. De datum heeft gestaan in een brief aan de 
organisaties, die gebruik maken van ID-banen.  
 



2003  N. 202 

Mevrouw Straatsma: Ik ben blij dat de ID-banen nog een jaar blijven bestaan.  
We hebben ten aanzien van het Concern voor Werk een taak om ons best te doen, dat in ieder geval bij 
de WSW-poot sprake zal zijn van een goede ontwikkeling.  
 
De heer Nijdam: Ik wil een vraag stellen aan de CDA-fractie. Gevraagd wordt naar de meerkosten om 
het huidige categoriale beleid uit te voeren als individueel maatwerk. De CDA-fractie bedoelt daarmee, 
dat straks sprake zal zijn van bijzondere bijstand? 
De wethouder heeft gesproken over het zoeken van afstemming met andere gemeenten. Prima. De 
PvdA/GroenLinks pleit voor een eigen invulling van het gehanteerde percentage boven de bijstandsnorm, 
zoals we die thans kennen. Het is een cryptische omschrijving, maar ik leg het later wel eens uit.  
 
De voorzitter: Ik wil de griffier vragen aan te geven waartoe deze ronde heeft geleid.  
 
De griffier: Glastuinbouw. Men trappelt van ongeduld. 
Bedrijventerreinen. Ook daarvan wordt gezegd: heb aandacht voor de vulling daarvan. Heb aandacht 
voor het onderhoud en het parkmanagement van de bedrijventerreinen. Denk nu ook in het voorstadium 
aan promotieactiviteiten, vestig je op De Munt fase II. 
Promotie. Een aantal fracties onderschrijven het idee van een promotiebeleidsplan. In ieder geval wordt 
aandacht gevraagd om het idee van Emmeloord als regiocentrum uit te nutten. Eveneens wordt aandacht 
gevraagd voor een budget, ook na 2006.  
Promotie is overigens een uitwerking van een van de punten uit de matrix.  
Opmerkingen zijn gemaakt in de richting van een hoogzwangere wethouder met betrekking tot de nota 
Grondbeleid en het fonds Sociale en fysieke infrastructuur. De bevalling is geweest. In de commissiever-
gadering van augustus a.s. dient u te beoordelen of het een goede bevalling en een aardig kind is. 
De Wet werk en bijstand. Alom is sprake van tevredenheid omtrent het initiatief om in september a.s. 
hierover informatie te geven, zodat ook voorschotten met betrekking tot de uitvoering van de wet, die 
door sommige fracties werden genomen – sommigen zeggen bezuinigen, anderen pleiten ervoor een en 
ander zo budgettair neutraal mogelijk te houden – met het doel steun voor de ideeën te vinden.  
Het Concern voor Werk heeft aandacht gekregen, in de zin van: heb er zorg voor, met name voor de 
WSW-poot. 
Omtrent de ID-banen is de mededeling, dat ook na 1 januari 2004 – in ieder geval tot 1 januari 2005 – de 
ID-banen gewaarborgd kunnen zijn. Dat wordt geprezen en met graagte ontvangen. 
Op de suggestie van de ChristenUnie/SGP met betrekking tot noodopvang is niet door andere fracties in-
gegaan. ChristenUnie/SGP heeft aangegeven dat het ook een verantwoordelijkheid van de gemeente 
dient te zijn. 
 
De heer Wassink: De lichaamstaal van onze voorzitter deed mij daarover positieve gevoelens hebben. 
 
De voorzitter: We gaan naar het volgende blok: 
4. Verkeer en vervoer, wonen, ruimte en milieu  
In het vooroverleg met de fractievoorzitters hebben we gezegd, dat dit blok wel iets meer tijd mag hebben 
dan het halve uur. Echter, de andere blokken zijn ook ruim over het halve uur heen gegaan. We kunnen 
proberen de hoofdlijnen daaruit te halen. Bestemmingsplannen en dergelijke komen op een ander mo-
ment terug. 
Ik verzoek de wethouder Verkeer te beginnen en vraag u zich te beperken, gelet ook op de andere wet-
houders die in dit blok aan het woord zullen komen.  
 
Wethouder de heer Ritsema: Mijnheer de Voorzitter. Bij de aankondiging met betrekking tot de blokken, 
met name over blok 4 heb ik gehoord, dat er qua tijd 20% bij mag. Als we met zijn drieën vijf minuten 
moeten delen, dan is het 1,7 minuut; 20% erbij betekent iets meer dan twee minuten.  
Ik zal iets zeggen over:  
- GVVP Emmeloord 
Een aantal fracties heeft opmerkingen gemaakt over een bepaalde benadering in relatie tot het Master-
plan Emmeloord-Centrum. Het is een redelijk open deur. Het college heeft al aangegeven daarvoor na-
drukkelijk te kiezen. Het GVVP komt in september a.s. in commissie en raad aan de orde. U zult dan 
kunnen toetsen of het college daaraan voldoende aandacht heeft besteed.  



2003  N. 203 

D66 merkt op dat het GVVP in de centrumvisie zal worden verwerkt. Dat gaat net iets te ver. Er is een re-
latie tussen het GVVP en de centrumvisie.  
Het GVVP gaat verder dan de ontwikkelingen in het kader van het Masterplan Emmeloord-Centrum. 
De VVD wil in het kader van het GVVP EUR 300.000,00 besparen. Het college vraagt zich af of de VVD 
via het GVVP EUR 300.000,00 in mindering wil brengen op het Masterplan Emmeloord-Centrum, omdat 
u spreekt over een integrale benadering. Als de VVD dit wil bereiken, dan moet dit helder worden uitgesp-
roken.  
- duurzaam veilig 
Hierover is een aantal opmerkingen gemaakt.  
Ik wijs erop, dat de aanzet daartoe in de vorige collegeperiode is gegeven, ook in overleg met de toenma-
lige raadscommissie III. Er wordt dus niets anders gedaan dan uitvoering geven aan het beleid, waarvoor 
in de vorige periode de voorzet is gegeven. Nadrukkelijk is gekozen voor het eerst aanpakken van een 
aantal probleemgebieden, zoals de oostrand, de zuidkant, Karel Doormanweg. De westrandroute moet 
nog worden opgepakt. Daarvoor zijn middelen beschikbaar. De opmerking van de VVD om EUR 
100.000,00 te bezuinigen omdat zij tegen snelheidbeperkende maatregelen is, past niet in het beleid dat 
naar onze mening eerder door de raad is vastgesteld en waaraan uitvoering wordt gegeven. 
- onderhoud openbaar groen en plantsoenen. 
De fractie van ChristenUnie/SGP wil geen EUR 45.000,00 beschikbaar stellen voordat plannen aanwezig 
zijn. Als u de beleidsplanning goed heeft gelezen is het de bedoeling dat budget te gebruiken om tot 
plannen te komen. We willen het budget beschikbaar houden om de start, die inmiddels is gemaakt, voort 
te zetten. Voor de najaarsrapportage zal een eerste aanzet aanwezig zijn, op het moment dat definitief 
wordt besloten over de aspecten van het dekkingsplan.  
De ChristenUnie/SGP maakt opmerkingen over de wateroverlast in Tollebeek. U zegt, dat het een ver-
haal is dat onder de groenvoorzieningen hoort en niet uit de rioleringen mag worden gehaald. Het feit dat 
we daar rioleringen hebben vernieuwd – de oude riolering werkte als een drainage – heeft de waterover-
leg tot gevolg. We menen daarom ook dat de kosten uit het budget van de rioleringen moet komen. 
- MobiMax 
De VVD spreekt over concurrentievervalsing. De VVD mag geacht worden te weten wat de uitgangspun-
ten bij het opzetten van MobiMax waren, met name de voorwaarden die de provincie bij monde van de 
VVD-gedeputeerde aan deze gemeente heeft gesteld. De voorwaarden waren dat wij ook nadrukkelijk 
het reguliere openbaar vervoer daarin moesten meenemen. 
Het heeft geleid tot overbesteding van de budgetten. U weet, dat we met de provincie in overleg zijn om 
de budgetten te scheiden. Echter, voor het deel van de zorgplicht schatten we in dat we de 
EUR 100.000,00, die de VVD eruit wil halen, nodig hebben. Het collectief vraagafhankelijk vervoer voor 
de reguliere OV-passagier gaat naar de provincie. Het overblijvende deel is het deel zorgplicht Wvg, dat 
de gemeente dient in te vullen. 
 
Wethouder mevrouw Bij de Vaate: Mijnheer de Voorzitter. Allereerst het bestemmingsplan Buitengebied, 
waarover een aantal opmerkingen is gemaakt. Ik kan u vertellen dat hard wordt gewerkt aan de juridische 
paragraaf. De planning is dat het bestemmingsplan in september a.s. in de commissie aan de orde komt. 
De bedoeling is, dat we dan tegelijkertijd het verhaal in het vooroverleg brengen. Ik hoop dat we dan de 
puntjes op de i hebben. Het is overigens lastig de puntjes op de i te krijgen, als je naar het totale buiten-
gebied kijkt en de bestemming voor ieder perceel goed moet zijn omschreven. We geven onszelf de tijd 
om in het vooroverleg te kijken of de puntjes er goed in staan. 
Vrijkomende boerderijen. In het bestemmingsplan zal daarvoor iets meer ruimte worden geboden dan tot 
nu toe. Over tweede woningen – sommige fracties zijn voor, andere fracties zijn tegen – is ons beleid dat 
we kijken wat in het landelijk gebied van toepassing moet zijn, Belvedère, cultuurhistorie en landschap. 
Waarschijnlijk zal de tweede woning er niet in staan.  
Bij de partiële herziening van het omgevingsplan hebben we een aantal zaken bij de provincie onder de 
aandacht gebracht. Ambtelijk is een aantal zaken aangedragen, dat moet worden meegenomen bij de 
partiële herziening. Het zijn zaken, waarover veelal hier al is besloten, zoals het windmolenbeleid. We 
maken opmerkingen over de vrijkomende agrarische bedrijven, waarvoor we meer ruimte willen hebben. 
We gaan in op discotheek Chez André, waarover een aantal van u opmerkingen heeft gemaakt. Op 10 
juli a.s. hebben we hierover een gesprek bij de Inspectie Ruimtelijke Ordening. Het heeft veel moeite ge-
kost daar binnen te komen. Aan de provincie zullen we aangeven dit aangepast te willen hebben in het 
omgevingsplan.  
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We hebben er ook bij genoemd het verplaatsen van recreatie zwaartepunt asielzoekerscentrum.  
De raad heeft daarover eerder aangegeven dat het concentratiepunt op de verkeerde plek lag. Wij vinden 
dat ook. Hetzelfde doen we ook voor de plannen van de corridor, zoals die nu aanwezig zijn. 
We zijn van mening dat de woonvisie Flevoland moet worden meegenomen in het omgevingsplan. Dat-
zelfde geldt voor die delen van het locatiebeleid, die voor onze gemeente van toepassing zijn. Morgen 
vindt daarover, samen met de portefeuillehouder Economische Zaken, nog een overleg bij de provincie 
plaats. 
Er is een gesprek geweest bij de provincie, door de voorzitter van de raad en door mij, om aan te geven 
dat wat in de kwaliteitskaart staat niet op te nemen in het omgevingsplan, omdat we vinden dat het geen 
ruimtelijke werking mag hebben. Het was een gesprek met de voormalige gedeputeerde.  
Dit onderwerp zal binnenkort onder de aandacht van de nieuwe gedeputeerde worden gebracht.  
Over de uitbreidingsplannen van de dorpen het volgende. Ik heb de oproep van de Politieke Unie met 
veel interesse gelezen: de oproep aan de Haagse partijen om de vermindering van regeldruk op het ge-
bied van de ruimtelijke ordening te effectueren. Ik weet ook hoe het zit. Wij moeten een archeologisch 
onderzoek doen, we moeten een geohydrologisch onderzoek doen, wij moeten een flora- en faunaonder-
zoek doen. Als we dat allemaal hebben gedaan, dan kunnen we op basis van de onderzoeken onze be-
stemmingsplannen als volgt inrichten: groen en water daarin, vandaar het prachtige park op De Munt. 
Vandaar ook de wadi's in de verschillende plannen en ook op sommige uitbreidingen extra kosten omdat 
het water meer ruimte vraagt dan in het verleden. 
De VNG heeft vorig jaar zomer een brochure gegeven aan de toenmalige minister van VROM, onder de 
titel "Tempo met die regels". We hebben daarover tot nu toe niets gehoord. Ik denk dat we er ook niets 
over zullen horen. Het zit zo in elkaar, dat de onderzoeken moeten gebeuren op basis van andere regels. 
We hebben daarvoor tijd nodig. Er staat een nieuwe wet Ruimtelijke Ordening op stapel. Als deze er door 
komt – en dat zal waarschijnlijk wel, ook al zal het nog wel deze raadsperiode duren – dan kunnen de 
procedures sneller zijn, omdat in het vooroverleg, met name met de provincie, veel meer moet worden 
geregeld. Een schijf inspraak kan er dan tussenuit worden gehaald. In theorie kan een bestemmingsplan-
procedure dan ruim een half jaar beslaan. Ik schat in dat de wet niet voor 2006 zal zijn aangepast. 
Het bestemmingsplan Luttelgeest komt binnenkort ter inzage; Espel is vertraagd vanwege hetgeen ik net 
heb genoemd. Het maken van het bestemmingsplan Bant is net gestart. Over grondaankopen is een af-
spraak gemaakt. Het is goed te melden, dat de actualisering en digitalisering van bestemmingsplannen in 
augustus a.s. in de commissie en de raad aan de orde komt. Het is niet zo, dat het verzuimd is dit op te 
pakken, maar de politieke druk op andere ruimtelijke ordeningszaken, in de vorige raadsperiode – zoals 
uitbreidingsplannen dorpen, bedrijvenpark A6 – is groter geweest dan het ambtelijke voorstel om het be-
stemmingsplan te actualiseren.  
 
Wethouder de heer Van Meijel: Mijnheer de Voorzitter. Verschillende opmerkingen zijn gemaakt over het 
milieu, in de geest van "kan het niet wat meer" tot "kun je niet minimaliseren". In 2004 krijgen we een dis-
cussie over het nieuwe milieubeleidsplan voor de komende vier jaar. Ik denk dat het dan een goed tijdstip 
is om met elkaar te spreken over het ambitieniveau dat we als Noordoostpolder willen. 
Over de iba's kan ik veel zeggen, maar ik wijs op het artikel vanmorgen in het Dagblad Flevoland. Daarin 
is een redelijk goede weergave van het voorlopige standpunt van het college hierover opgenomen. In de 
commissie wil ik erop terugkomen. Het is een vrij technische discussie. Het college heeft gemeend een 
voorlopig standpunt te moeten formuleren, ook al zijn er nog wel vragen. Hiermee kan naar buiten toe 
duidelijk worden in welke richting wordt gegaan. De inwoners kunnen daarmee rekening houden, zij het 
dat nog een aantal zaken moet worden opgelost. 
Voorts de ondergrondse containers. De VVD spreekt over stadse fratsen. Ik heb mijn voorganger in het 
college een aantal keren ondergrondse containers zien verdedigen. Er zijn zeker voordelen. Ik wil dit on-
derdeel nu niet laten vervallen. Er is een onderzoek gaande. Als het onderzoek is afgerond, dan is duide-
lijk wat de technische mogelijkheden, voor- en nadelen zijn. Op basis van goede en actuele cijfers 
kunnen we dan besluiten het wel of niet te doen. Ik ontraad u het op dit moment te doen. 
 
Wethouder de heer Mulder: Mijnheer de Voorzitter. Voor het thema wonen is het plezierig, dat – met uit-
zondering van de VVD-fractie – alle fracties het college stimuleren om hard te blijven werken aan de zes 
doelstellingen, zoals opgenomen in de nota Wonen. Ook hard te blijven werken aan de instrumenten die 
we hebben afgesproken. Het college heeft de indruk, in tegenstelling tot sommige politieke fracties, dat 
we daarbij weinig tot geen achterstand hebben. De beste werkvolgorde is volgens het college, de combi-



2003  N. 205 

natie en de integraliteit met een woningmarktanalyse, een nieuwbouweffectrapportage, de woonplannen 
van de dorpen. Woonplannen gaan verder dan de kwantiteit en de uitbreidingslocaties. Ze gaan ook over 
de visie op de bestaande voorraad, eventueel inbreidings- en renovatielocaties, het type woningen en de 
prioritaire doelgroepen.  
Een ander belangrijk element is, dat we hopen een en ander in de loop van dit jaar op de rails te krijgen, 
met het uiteindelijk afsluiten van een convenant en meerjarenafspraken met de woningcorporatie.  
Het doet ons deugd, dat het merendeel van de fracties stelt dat met hetgeen in het collegeprogramma is 
afgesproken aan de slag moet worden gegaan. De vereiste budgetten en andere mogelijkheden moeten 
daarvoor beschikbaar zijn. Dank daarvoor. 
Het zal u duidelijk zijn, dat het college is teleurgesteld, dat de VVD-fractie stelt er weinig mee aan de slag 
te gaan en voordat ermee aan het werk wordt gegaan wil de VVD het budget enorm uitkleden. "De men-
sen in de dorpen en Emmeloord zullen daarmee blij zijn." Het is een opmerking, die ik uiteraard niet 
meen.  
De berichten van de VVD-fractie zullen zeker worden gehoord door de mensen in de dorpen en Emme-
loord.  
Het moge duidelijk zijn, dat dit niet de opvatting van het college is. 
De ChristenUnie/SGP maakt een aantal interessante opmerkingen, in relatie tot de gehele provincie.  
De woonvisie is erg belangrijk. Deze heeft gevolgen voor de bouwvolumes in Noordoostpolder. Het is het 
vertrekpunt van de nieuwe regering en de provincie. Het is verstandig om tot en met Almere te kijken. 
Een integrale visie op het terrein van wonen kan consequenties hebben voor de Noordoostpolder. Ik deel 
uw scoop. 
Voor de tweede keer heeft de ChristenUnie/SGP het college geattendeerd op het instrumentarium van 
starters. Het zal duidelijk zijn dat we nog niet zo in een stemming zijn om overal definitief nee tegen te 
zeggen. Gelet op de volgorde van werken, waarbij je uit de woningmarktanalyse en andere instrumenten 
de prioritaire doelgroepen nog moet vaststellen, vind ik het te vroeg. Het voorbeeld van Nunspeet is ge-
noemd. Ik heb het idee, dat dit niet overdraagbaar is naar de Noordoostpolder. In Nunspeet is geen enke-
le woning beneden EUR 190.000,00 voor geen enkele burger uit Nunspeet te koop. Die situatie op de 
woningmarkt kennen wij niet in Noordoostpolder. Het neemt niet weg, dat u mij wel heeft gestimuleerd de 
documentatie van de gemeente Nunspeet op te vragen. Ik heb deze informatie in mijn bezit. We kunnen 
daarover in de commissie spreken.  
 
De voorzitter: Omdat ik veronderstel dat het onderwerp iba's een hele discussie kan opleveren, en ook 
een beetje de suggestie volgend, stel ik voor daarop niet nu in te gaan, maar in de commissie. De relatie 
met de voorjaarsnota en het dekkingsplan is niet direct aanwezig.  
 
De heer Voorberg: Mijnheer de Voorzitter. Ik wil reageren op de iba's. Opgemerkt is dat de bevolking al-
vast in kennis moet worden gesteld van standpunten. Er wordt een ingrijpende beleidswijziging voorge-
steld. Als hierover nu geen discussie wordt gevoerd, dan kan het zo zijn, dat later tot een wijziging moet 
worden gekomen. Het lanceren van het standpunt is voorbarig. Het bespreken nu is misschien te veel, 
maar spreker wil de opmerking nu hebben gemaakt. De fractie is in haar algemene beschouwingen an-
ders met dit onderwerp omgegaan, omdat ze meer aarzelingen heeft gekregen bij de stimuleringsbijdrage 
en het rijksbeleid.  
Ik ben benieuwd wat de mening van de andere fracties hierover is. Ik heb trouwens niet gelezen wat u 
zich heeft voorgenomen.  
Inzake de plantsoenen heeft de wethouder erop gewezen, dat de EUR 45.000,00 bestemd is voor de 
voorbereiding. Ik had het anders gelezen en ben nu overtuigd.  
Aan de riolering in het bebouwde gebied mankeert nog het nodige. We hebben dit laatst kunnen merken 
bij de enorme regenbuien. Ik ben van mening, dat een verbeterslag mogelijk is, waarbij sprake zal zijn 
van minder wateroverlast, ook bij zware buien, die in de toekomst meer zullen voorkomen.  
Voorts de bezuinigingen ten aanzien van zwart, blauw en groen.  
Groen valt nu af; zwart zijn de wegen; blauw is bagger, beschoeiingen e.d. Wij zijn van mening, dat als er 
geen beheerplan is, ook geen sprake kan zijn van verandering van budget. Immers, op welke basis wordt 
het budget aangepast? Doen we dit zo maar even op gezag van het college? Ik heb wel vertrouwen in 
het college, maar wil dit ook graag onderbouwd zien met een nota. Onze opvatting is dat een verschui-
ving nu niet is onderbouwd.  
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Ik ben blij met de beantwoording van wethouder Mulder over bouwen en wonen en de inbreng van de 
provincie in de partiële herziening van het provinciale omgevingsplan. Ik ben blij dat het onderzoek inzake 
de huisvesting van starters niet uit beeld is. Inderdaad moet nog worden onderzocht of het een prioritaire 
doelgroep is. Laten we het daarop houden. We vinden de ondergrondse containers niet van zodanig be-
lang, dat deze nu moeten worden uitgevoerd. Wat ons betreft kan dit punt vervallen. 
De VVD vroeg iets over de starterlening. Dat komt op een ander moment aan de orde. Ik ben het niet 
eens met de door de VVD voorgestelde bezuinigingen op het gebied van het GVVP. Dit moet evenmin op 
duurzaam veilig gebeuren. Investeringen daarin zijn noodzakelijk.  
 
De heer Vermeulen: Mijnheer de Voorzitter. Ik hoef over dit onderwerp niet veel meer te vertellen. Ook 
dat heb ik in een eerder stadium gedaan.  
MobiMax. De wethouder zegt, dat sprake is van een overbesteding. Volgens mij waren er ook schotten 
tussen het Wvg-vervoer en het openbaar vervoer. Ik ben benieuwd naar de mening van de provincie 
hierover. Dit komt in 2004 aan de orde; ik wil er in de commissievergadering op terugkomen. 
 
Wethouder de heer Ritsema: Mag ik ter verduidelijking vragen wat de heer Vermeulen bedoelt met schot-
ten. Wij hebben hier geen schotten. 
 
De heer Vermeulen: Ik meen dat de budgetten in het kader van de gehandicapten voorziening en het 
openbaar vervoer redelijk gescheiden blijven.  
 
Wethouder de heer Ritsema: We zijn van mening, dat we daar naartoe moeten, maar op dit moment ge-
beurt alles vanuit de egalisatiereserve Wvg. Wij willen de scheiding, ook de scheiding van de verant-
woordelijkheden. Voor het budget openbaar vervoer ligt de verantwoordelijkheid bij de provincie. 
 
De heer Vermeulen: Precies. De mening van de provincie is dus van groot belang. Daarover wordt on-
derhandeld en zal in 2004 een mening aanwezig zijn. 
 
Wethouder de heer Ritsema: We zijn in overleg met de provincie.  
 
De heer Vermeulen: Omtrent de veiligheid is inderdaad sprake van twee trajecten: handhaving en de in-
richting van de weg op basis van duurzaam veilig. Ik ben blij van het college te horen dat dit met grote 
voortvarendheid wordt aangepakt, alhoewel ik vanuit de bevolking wel eens wat meningen hoor: "het gaat 
allemaal zo langzaam; er gebeurt niets."  
De tweede woning in het buitengebied is een belangrijk item. We zijn en blijven tegen een tweede woning 
in het buitengebied, met name om misbruik tegen te gaan.  
De P.U. zegt, dat de procedures voor de bestemmingsplannen sneller moeten. Terecht stelt wethouder 
Bij de Vaate, dat nu eenmaal een aantal trajecten is te gaan. Zij noemde daarbij niet de democratische 
spelregels, die in acht moeten worden genomen, zoals inspraak. Dat leidt tot zorgvuldige besluitvorming. 
Ik ben het met de wethouder eens, dat de procedures daardoor misschien onnodig lang worden, maar we 
voorkomen daarmee ook veel problemen.  
De stadse fratsen van de VVD zijn duidelijk. Dat onderwerp – ondergrondse containers – hoeft niet meer 
ter sprake worden gebracht. 
 
De heer Roefs: Mijnheer de Voorzitter. Ik zal proberen, ook gezien de tijd, er snel door heen te gaan.  
Het verkeer. Ik begrijp dat binnenkort over duurzaam veilig een voorstel aan de orde komt. Een groot deel 
van de voorstellen past ons. Het gaat om de veiligheid. Wij hebben herhaaldelijk naar voren gebracht, dat 
het ons gaat om het probleem van de 80km- en 60km-wegen. Ook over de communicatie met de bewo-
ners daaromtrent. Het komt de volgende keer aan de orde. Ik zal er nu niet op ingaan. Wij zijn nog steeds 
van mening, dat we er niet mee moeten beginnen.  
Het GVVP goedkoper? Een goede afstemming is belangrijk. Het gaat ten dele om de integraliteit van de 
twee ontwikkelingen. Ik zou bijna als voorbeeld de Julianastraat kunnen noemen. Eerst was daar twee-
richtingsverkeer; het is omgebouwd, met een mooie slinger. Nu gaan we terug. Het zou onverstandig zijn 
als de heer Mulder met zijn deelplan komt en zegt: "we moeten de weg opnieuw verleggen, want er moe-
ten parkeerplaatsen komen." Uit een goede afstemming moet je iets kunnen halen. Dat is een aspect, 
waarom wij ervoor pleiten het goedkoper te doen. We hebben enkele jaren geleden al gezegd, dat ver-
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schillende oplossingen mogelijk zijn en probeer het zo goedkoop mogelijk te doen. We willen vasthouden 
aan de EUR 2 miljoen, die we ooit hebben geraamd.  
Hoofdpunt voor ons was het blijven investeren in onderhoud van wegen. Ik heb niet helemaal goed be-
luisterd hoe men daarover denkt. We willen daarin blijven investeren. Ik hoop, dat fracties hun rug recht 
houden. 
Ruimtelijke ordening; de tweede woning. We komen daarover nog te spreken. De argumenten van de 
wethouder zijn ons sympathiek: Belvedère, cultuurhistorie. Echter, soms is het ook absoluut noodzakelijk 
er iets aan te doen. Daar ligt het evenwicht en moeten we daarover een goed besluit nemen. We willen 
daar niet nu ja of nee op zeggen.  
Ik begrijp dat de Politieke Unie – en ook de VVD – op het gebied van de ruimtelijke ordening minder re-
gelgeving wil, om de snelheid erin te krijgen. Ik vond het een selectieve oproep als ik denk aan de hele 
procedure rond het Waterloopbos, waarbij een aantal sympathisanten van de P.U. alles uit de kast heb-
ben gehaald om de procedure te rekken. Dat is wat vreemd. 
 
De heer Van Steen: Het is op persoonlijke titel gebeurd. Je mag mensen niet hun democratisch recht 
ontnemen. 
 
De heer Roefs: Ik heb het over sympathisanten, die zich ook duidelijk zo hebben gemanifesteerd. 
 
De heer Wagemaker: Het is niet de stijl van de P.U. daarin in te grijpen. 
 
De heer Roefs: Dat is mooi, maar u moet toegeven dat u namens de P.U. selectief zaken naar voren 
brengt. 
 
De heer Van Steen: Dat is niet waar. Als P.U. verkondigen wij een mening. Als iemand gebruik maakt 
van zijn democratisch recht wil het niet zeggen, dat wij een verkeerde mening ventileren. 
 
De heer Roefs: Ik heb het over P.U.-sympathisanten.  
De nota Ruimte voor wonen. Wethouder Mulder zegt, dat wij het college niet stimuleren. Dat is niet waar, 
maar bij de uitvoering van de nota Ruimte voor wonen gaan grote bedragen om. In de vorige raadsperio-
de kwam het, dacht ik, op ƒ 12 miljoen. Een groot deel gaat naar belangrijke projecten, zoals de Sterren-
buurt. Wij hebben aangegeven dat, gezien de vertragingen die zich voordoen en de ontwikkelingen op de 
woningmarkt, het niet onverstandig is nog eens te kijken naar de aanwezige reserve. Het ging ons erom 
een reserve op te bouwen; terug naar de reserve beleidsplan. Het moet mogelijk zijn. 

Milieu. Ik ben het met de wethouder eens, dat het milieuplan in 2004 aan de orde komt. 
We nemen hier een voorschot om terug te gaan naar wat het rijk wil en niet door te 
gaan met lokaal telkens nieuwe dingen te verzinnen. Ten aanzien van de ondergrondse 
containers – ik zou bijna zeggen: dorpse fratsen – wil ik wachten op de nota. We zou-
den tot de conclusie kunnen komen, dat we niet tot ondergrondse containers moeten 
overgaan. 
 
De heer Vermeulen: Ziet u in het kader van de milieutaak nog restanten voor de gemeente? 
 
De heer Roefs: De gemeente moet een aantal taken voor het rijk uitvoeren.  
 
De heer Vermeulen: U ziet verder geen gemeentelijke rol? 
 
De heer Roefs: Nee, die zien we niet.  
 
Mevrouw Geluk: Mijnheer de Voorzitter. Ik wil nog kort iets zeggen over de opmerking van de heer Rit-
sema over MobiMax. Door het gebruik laten maken van dit vervoer door niet Wvg-geïndiceerden is de 
bodem van de egalisatiereserve Wvg in zicht gekomen. Straks komt er een nieuwe situatie, omdat die ca-
tegorie onder een andere vervoermogelijkheid valt. We krijgen dan een andere situatie. Als dit geld weg-
valt, dan is het niet vanzelfsprekend dat de gemeente het geld aanvult. Daarom willen we eerst 
onderzoeken of we de Wvg-gelden goed inzetten. We kijken daarbij ook zeker naar het beleid, dat we 



2003  N. 208 

hier als raadsleden hebben uitgesproken. Doen we het goed? Moet het zo, dan kunnen we het geld als-
nog inzetten. Of moet het anders, omdat er een andere situatie komt. 
 
De heer Nijdam: Mijnheer de Voorzitter. Mijn fractie is verheugd, dat rekening wordt gehouden met de 
ontwikkelingen in Emmeloord-Centrum en de mogelijke aanleg van de Zuiderzeespoorlijn.  
De analyse over het sluipverkeer, het terugdringen van het centrumverkeer, de vrij brede maatschappelij-
ke weerstand, is duidelijk. Het is de vraag of we er blij mee moeten zijn dit terug te draaien. De bevolking 
denkt er verschillend over.  
Het fijnmazige fietsnetwerk in Emmeloord vertoont behoorlijke knelpunten. De komende periode moet 
daarvoor aandacht zijn.  
Het openbaar vervoer Emmeloord-Emmelhage is prima.  
Duurzaam veilig. Alle problematiek daaromtrent is bekend. Ik was bij de bijeenkomst, waarbij de wethou-
der een en ander heeft uitgelegd. Er moet iets gebeuren. We kunnen niet toestaan dat mensen uit andere 
gemeenten hier langs razen. Een maximum snelheid van 60 km/uur mag van ons. Onthaasting van de 
maatschappij is niet verkeerd. Het kan werkgelegenheid opleveren.  
Voorts wonen en ruimtelijke ontwikkelingen. Allereerst dit laatste. Het buitengebied is van iedereen en 
niet alleen van de agrariërs. Echter, onze fractie ziet daar ook het probleem van de vrijkomende boerde-
rijen. Daarom moet dit in het bestemmingsplan goed worden geregeld. Ook moet voorzichtig worden om-
gegaan met tweede woningen.  
Het wordt hoog tijd dat dit goed wordt geregeld in het bestemmingsplan.  
 
De heer Van Steen: Wat wil de PvdA met de vrijkomende erven? U kunt wel zeggen dat het goed moet 
worden geregeld, maar wat wilt u regelen? 
 
De heer Nijdam: We willen dat het goed is vastgelegd. De ontwikkeling in de landbouw is, dat sprake is 
van steeds grootschaliger bedrijvigheid. Steeds meer burgers gaan in het buitengebied wonen.  
Het botst met elkaar. Een agrariër is niet altijd om zes uur 's avonds klaar met zijn werk en wil wel eens 
langer doorgaan. 
 
De voorzitter: Is het een suggestie hierover bij het bestemmingsplan Buitengebied te spreken. 
 
De heer Roefs: Het is een valide vraag van de heer Van Steen. Wilt u nu wel of niet een tweede woning 
op een erf? 
 
De heer Nijdam: In het nieuwe bestemmingsplan komt dit aan de orde. 
 
De voorzitter: Laten we met het oog op de tijd dit onderwerp bij het bestemmingsplan aan de orde stel-
len en er niet nu een inhoudelijke discussie over voeren.  
 
De heer Nijdam: Ik meen, dat ik een duidelijk antwoord heb gegeven: geen tweede woning.  
Inzake het wonen ondersteunen we het aangegeven vervolgtraject. De VVD-fractie wil daarop 
EUR 500.000,00 besparen. Het is nog niet eens tot ontwikkeling gebracht en de VVD wil het kind met het 
badwater weggooien. 
Enkele jaren geleden heb ik minister Remkes hier horen spreken: het woord volkshuisvesting moet je niet 
meer gebruiken; het is ouderwets. Het volk moet wonen. Als u het op deze manier wilt brengen, dan is 
het niet goed. Immers, in de Pallasstraat, Saturnusstraat verdrijft u het volk. 
 
De heer Roefs: U weet net zo goed als ik, dat deze bedragen niet zijn bedoeld voor het bouwen van hui-
zen, maar voor ontwikkelingen in de omgeving. 
 
De heer Nijdam: Precies. We hebben daarvoor de laatste tijd voldoende ingezet. Kijk maar naar de pro-
jecten op De Wielingen. 
 
De heer Roefs: Ik begrijp dat u emotioneel bent.  
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De heer Nijdam: Ik ben helemaal niet emotioneel. Daarom gaat het niet. Ik wil aangeven dat het niet kan. 
Er is nog niets gebeurd in de betreffende buurt. Er zijn wel plannen gemaakt. De bewoners hebben, van 
verschillende kanten, verwachtingen gekregen. U roept al dat EUR 500.000,00 moet worden bezuinigd. 
 
De heer Roefs: Nee, ik heb het programma dat de heer Mulder heeft voorgesteld, onderschreven. In de 
toekomst zijn nog vele miljoenen nodig. In de beleidsplannen kunt u lezen dat vanaf 2005 de stortingen 
anders worden. Daaraan wil ik het koppelen. Het gaat erom, dat je ook op dit terrein een stapje terug 
doet, omdat anders uw spaarport leeg is. 
  
De heer Nijdam: Dat zal allemaal wel; ik ben het met u eens, maar je schrikt wel van uw voorstel. 
 
De heer Roefs: U bent het met mij eens en bent een beetje geschrokken, maar volgende week begrijpt u 
het.  
 
De heer Bakker: Ook de komende jaren moeten we nog een forse inspanning leveren om een goed 
volkshuisvestingsplan te realiseren. Ook in de dorpen komen renovaties aan de orde. De plannen daar-
voor moeten we nog ontwikkelen. Het lijkt me verstandig die plannen af te wachten en vooralsnog niet al 
te veel plukken aan de budgetten die we beschikbaar hebben.  
 
De heer Nijdam: In aanvulling hierop. Niet alleen de dorpen, maar ook Emmeloord-Centrum bestaat uit 
woningen van net na de oorlog. We krijgen nog genoeg gelden te besteden. Je kunt daarop niet nu al be-
zuinigingen loslaten. 
Het milieu, de iba's. Ik wil daarop nu niet ingaan en wil het eerst aan het college overlaten. 
 
De heer Bouma: Mijnheer de Voorzitter. De CDA-fractie heeft aan het college gevraagd de kwaliteits-
kaart naar de raad te brengen, zodat we daarover met elkaar kunnen praten en deze eindelijk kunnen 
vaststellen. Ik neem aan, dat de rest van de raadsleden dit met mij eens is. 
Ten aanzien van het GVVP constateert de CDA-fractie, dat het kennelijk een pap is waar de diverse frac-
ties naar behoeven hun eigen krenten halen. 
We constateren dat de VVD-fractie vooral van achter de voorruit van de auto tegen het plan aankijkt.  
De Politieke Unie wil Emmeloord bereikbaar houden. We zijn verbijsterd ten aanzien van hetgeen we bij 
de PvdA/GroenLinks-fractie hebben gelezen. Die wil terugdringing van het gemotoriseerd verkeer in ge-
heel intern Emmeloord. We kregen daarbij visioenen dat de PvdA/GroenLinks-fractie aan de randen van 
Emmeloord diverse parkeerterreinen wil situeren, waar we onze auto neerzetten. 
 
De heer Bakker: U begreep blijkbaar dat GroenLinks onderdeel uitmaakt van de PvdA-fractie.  
 
De heer Bouma: Dat heb ik begrepen. In het visioen had ik ook een visioen dat op die plek een witte bak-
fiets – dat is uw stijl van oudsher – staat, waarvan we gratis gebruik kunnen maken om naar de winkel te 
gaan, daar onze boodschappen te doen, deze in te laden in de bakfiets en vervolgens weer naar de auto 
gaan. Wij vinden het een onzalige ontwikkeling.  
Wij hebben in het plan gekeken. Er zit daarin een zevental bullits. Als u deze terugbrengt tot twee gebo-
den, dan gaat het om bereikbaarheid en veiligheid. Ze zijn naar de mening van de CDA-fractie beide 
even belangrijk. We hebben ook gelezen dat de PvdA/GroenLinks-fractie schrikt van de verkeersaantrek-
kende werking van een aantal bedrijven in het buitengebied. U dient zich te realiseren, dat het hier en 
daar misschien wat minder goed uitkomt, maar dat het wel essentieel is voor de ontwikkeling van een vi-
taal platteland. Dat is een van de zaken waarop we als gemeentebestuur goed moeten letten.  
 
De heer Bakker: Als bedrijven een dergelijke verkeersaantrekkende werking hebben, dan is het de vraag 
of ze daar passen of dat ze niet op de prachtige Munt of op een van de andere bedrijventerreinen in Em-
meloord of de dorpen moeten komen. 
 
De heer Bouma: Wij zijn er niet voor het allemaal uit te sluiten op de (voormalige) agrarische bedrijven. Ik 
ben het met u eens, dat we wel moeten proberen dit enigszins te reguleren.  
We hebben geen antwoord gehad op een door ons gestelde vraag. We hebben in het Masterplan Emme-
loord-Centrum afgesproken, dat dit leidend moet zijn voor het GVVP. We denken dat bij de uiteindelijke 
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vaststelling daarover een zinsnede moet worden opgenomen. De wethouder heeft wel iets gezegd van 
"ze staan naast elkaar". Ik meen dat we duidelijk hebben uitgesproken dat het Masterplan leidend zou 
zijn. 
Inzake duurzaam veilig hebben we gelezen dat de Politieke Unie in Noordoostpolder wat te veel drem-
pels tegenkomt. Dat kan gebeuren. We zijn het met u eens, dat er her en der wel wat veel drempels lig-
gen. Echter, om drempels weg te halen en te vervangen door intensieve mobiele controle, komt niet 
sympathiek bij ons over.  
 
De heer Van Steen: Het is niet direct het vervangen, maar het is meer het rekening houden met het aan-
leggen. 
 
De heer Bouma: Daarbij kunnen we ons iets voorstellen, maar niet bij vervanging. 
 
De heer Van Steen: Vervanging hebben we ook niet voorgesteld. 
 
De heer Bouma: Ik heb er wel iets over gelezen. 
 
De heer Van Steen: Er staat dat we in de toekomst goed moeten nadenken hoe we in de toekomst de 
nieuwe wegen gaan inrichten. Het gaat niet over bestaande situaties. 
 
De heer Bouma: Ik ben het volledig met u eens, dat we in de toekomst goed moeten nadenken. 
Ten aanzien van de tweede bedrijfswoning zijn we het volstrekt niet met de Politieke Unie eens. Dat was 
al bekend. De laatste stukjes groen moeten niet vol worden gebouwd.  
Wij verbazen ons over het standpunt van de PvdA/GroenLinks-fractie. Was deze fractie enkele jaren ge-
leden behoorlijk beginselvast in het afwijzen van een tweede bedrijfswoning, vorig jaar hebben we kun-
nen constateren dat u aan het glijden bent. U bent nog steeds verder aan het glijden, omdat u een 
regelgeving wil waarin een tweede bedrijfswoning wordt toegestaan. 
De CDA-fractie was, is en blijft van mening dat uit agrarisch oogpunt nauwelijks een reden voor een 
tweede bedrijfswoning te bedenken is.  
 
De heer Roefs: Het is goed dat ik bij de PvdA/GroenLinks-fractie check of het een goede verwoording 
van haar standpunt is.  
 
De heer Bakker: Het is blijkbaar een wat verwarrende tekst. Wij verwachten dat in het bestemmingsplan 
dusdanige voorwaarden worden opgenomen, dat een tweede bedrijfswoning vrijwel zo niet geheel zal 
worden uitgesloten. Ook deze fractie kent ontwikkelingen in denken. In die zin kunnen incidentele zaken 
en beleid wat dichter bij elkaar komen. 
 
De heer Bouma: Ik constateer dat u dichter bij ons standpunt komt. 
 
De heer Van Domburg: Een goedkope huurwoning zou inpasbaar zijn.  
 
De heer Bakker: Dat lijkt me niet.  
 
De heer Bouma: Over riolering buitengebied mogen we nu niet veel zeggen. Het enige dat ik wil zeggen 
is, dat ik het volstrekt niet eens ben met de ChristenUnie/SGP, dat we toe moeten naar een soort collec-
tieve noodopvangvoorziening. Die discussie zal nog plaatsvinden. 
 
De heer Voorberg: Kunt u ook zeggen waarom? Als het tot lagere maatschappelijke kosten leidt, zijn we 
als gemeente verplicht dit te bestuderen. Die kans is aanwezig. Als u daarvan à priori niet vanuit wilt 
gaan, dan is het jammer.  
 
De heer Bouma: Die discussie komt terug.  
De PvdA/GroenLinks-fractie heeft verklaard, dat de bodem in de bezuinigingen van het milieubeleid in 
zicht is. De CDA-fractie vindt dat op voorhand het item milieu en de post milieu niet heilig zijn. Het moet 
geen taboe zijn. Wij zijn van mening, dat hetgeen we met ons milieubeleid willen bereiken, niet ter dis-
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cussie staat, maar we hebben als fractie vraagtekens bij de effectiviteit van een aantal vermelde zaken. 
Wij zouden wel eerder met de wethouder daarover willen praten dan in 2004, misschien al wel deze 
herfst. Gaande het huidige plan kunnen we kijken of er iets te verbeteren is.  
 
De heer Roefs: Het zijn wat cryptische woorden. Kan hij wat verder gaan, waarbij hij niet het achterste 
van zijn tong hoeft te laten zien?  
 
De heer Bouma: Dat was ik niet van plan. 
 
De heer Roefs: Dat vermoedde ik, maar dan zegt u dus helemaal niets.  
 
De heer Bouma: Ik heb gezegd, dat wat onze fractie betreft het milieuplan deze herfst ter discussie mag 
komen. Niet op voorhand het huidige plan als een wet van Meden en Perzen gaan zien. Op onderdelen 
kan bijsturing mogelijk zijn. 
 
De heer Roefs: Wilt u het substantieel doen of gaat het om een paar euro's.  
 
De heer Bouma: Ik heb het niet over een paar euro's. 
Ten aanzien van de ondergrondse containers krijgt het college van ons de vrijheid het onderzoek af te 
wachten. Op voorhand blijven we er zeer sceptisch over. 
Plantsoenen. Wij zijn altijd al van mening, dat voor het beheer van de plantsoenen gebruik kan worden 
gemaakt van de geoorloofde chemische middelen. Daarmee kunnen we proberen onze plantsoenen op 
een goede wijze netjes te houden. 
 
De heer Roefs: Mag ik vragen of de griffier met name dit laatste punt meeneemt. Wij ondersteunen het 
punt van de onkruidbestrijding. Als ik het goed heb begrepen is de Politieke Unie dezelfde mening toege-
daan. Als ik de neuzen tel, dan zijn we al een heel eind om van deze zaak af te raken. 
 
De heer Voorberg: Wij zijn er niet voor. We moeten het in het kader van het nieuwe milieubeleidsplan 
bekijken. Dat is evenwichtiger dan het nu zo even te stellen. Evenzeer zoals het CDA enige tijd geleden 
niet meeging met bezuinigingen en nu kennelijk daarover wat anders is gaan denken. 
De heer Van Domburg: De Politieke Unie gaat er wel in mee.  
 
De heer Wagemaker: Mijnheer de Voorzitter. Het GVVP – of beter gezegd: het EVVP (maar ik zal spre-
ken over GVVP om geen verwarring te krijgen) – is een goed plan. Ik constateer met genoegen dat de 
andere partijen daarover dezelfde mening hebben.  
Het is voor de P.U. volstrekt logisch dat het plan Emmeloord-Centrum en het GVVP soepel in elkaar 
overgaan, waarbij het Emmeloord-Centrumplan de leader moet zijn.  
In de tweede zin in onze beschouwingen over verkeer en vervoer is vermeld, dat de auto een belangrijk 
vervoermiddel voor onze inwoners zal blijven. Om de schrik bij sommige raadsleden weg te nemen, wil ik 
aangeven dat het niet zo is dat wij de bevoordeling van de fietsers ongedaan willen maken. Zeker niet. 
De P.U. is van mening, dat de prioriteitenvolgorde moet zijn: voetganger, fietser, auto. Als de auto dan 
eindelijk op weg gaat, nadat alle andere weggebruikers de voorrang hebben gekregen, die ze verdienen, 
dan moet de auto wel soepel en snel naar het centrum kunnen. De P.U. heeft met name daarover een 
zorg, in die zin dat het erg lang duurt en dat de snelheid waarmee de realisatie van de plannen op ons 
afkomt, volstrekt niet in overeenstemming is met het geweeklaag van degenen die naar het centrum wil-
len. 
Als de fietsers, die een hoge prioriteit hebben, het centrum bereiken, dan willen we bij het college onder 
de aandacht brengen, dat in het plan Emmeloord-Centrum nog geen adequate oplossing is voor het stal-
len van de fiets.  
Het komt uit onverwachte hoek als de PvdA/GroenLinks-fractie buitengewoon verheugd is over het feit, 
dat de fietsers en het openbaar vervoer een prominente plaats in de voorkeursvariant van de VVD heeft 
gekregen. Wat ons betreft blijft het zo.  
De PvdA/GroenLinks-fractie doet er een beetje somber over en ik denk dat de knorrende wezentjes die in 
de Knorpolder zullen gaan wonen dat ook jammer vinden. Het is een heen- en terugreis naar en van de 
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mestplaats. Het kan betekenen dat grote vrachtauto's over de weg gaan rijden. Wij zijn van mening, dat 
het verkeer van de grote vrachtwagens op een veilige manier moet worden gefaciliteerd. 
 
Mevrouw Straatsma: Wordt dan het laatste stukje weg aangepast? Het is een vrij smalle weg. Als daar-
over per dag twintig vrachtwagens gaan, dan heeft het nogal een impact op het gebied.  
 
De heer Wagemaker: Dat denk ik ook. 
 
De heer Nijdam: Ik denk dat het drukker wordt als je daar een groot megavarkensbedrijf plaatst, op we-
gen die daarvoor niet bestemd zijn. Als ik de keuze had gehad, had ik er liever een helikopterfabriek ge-
had.  
 
De heer Wagemaker: Wij scharen ons achter het CDA in die zin, dat we het college vragen een toezeg-
ging te doen dat het plan in september a.s. in de raadscommissie kan worden behandeld. We hebben 
inmiddels begrepen dat dit het geval zal zijn.  
We zijn het eens met de ChristenUnie/SGP dat niet op grond van slagen in de lucht beleid kan worden 
gevoerd. We hebben ook sympathie voor een voorstel om bruggen in de verkeerswegen apart te behan-
delen, onder het beleidsthema verkeer en vervoer. 
Ik begrijp niet wat de VVD schrijft. Nota bene, het overleg over de verkeersveiligheid op buitenwegen is in 
de pers gepubliceerd. Er zijn verslagen van die bijeenkomsten. De VVD ontkent glashard dat het is ge-
beurd. Vermeld is dat de informatie van de VVD anders is en dat het overleg er niet is geweest. 
 
De heer Roefs: Omdat hier aan onze integriteit wordt getwijfeld, wil ik hierop reageren.  
 
De heer Wagemaker: Ik twijfel niet aan uw integriteit, maar u zou personen kunnen hebben gesproken 
die het niet voldoende interessant vonden. 
 
De heer Roefs: Het gaat erom, dat uiteraard met bewoners is gesproken. We zaten daar bij. We hebben 
geluisterd en hebben verslagen gelezen. Er is duidelijk verdeeldheid onder bewoners. Je kunt selectief 
luisteren waar het je goed uit komt. De VVD-fractie heeft een andere conclusie getrokken dan het college. 
Dat kan toch? We hebben allebei geluisterd, maar een andere conclusie getrokken. We hebben in ieder 
geval niet de conclusie getrokken – ook de bewoners niet – dat het moet zijn, zoals het college voorstelt. 
De enige manier waarop wij dat kunnen tegenhouden is het geld weg te halen bij het college. 
 
De heer Wagemaker: D66 eindigt met de opmerking dat het allemaal zo lang duurt. Wij hebben dat ge-
voel ook.  
 
De heer Van Steen: Namens de Politieke Unie nog enkele opmerkingen over ruimtelijke ordening. De in-
druk wordt gewekt, dat mijn fractie de schuld bij het college legt over het lang duren van procedures. Dat 
is absoluut niet waar.  
Het bestemmingsplan Landelijk gebied komt in september a.s. in de commissie. Het college stelt dat een 
tweede bedrijfswoning niet mogelijk is. Ik wil daarover een stevige discussie voeren. 
Woningbouw in de dorpen. Ik begrijp dat het ligt aan de procedure om een bestemmingsplan vast te stel-
len ligt. 
 
Wethouder mevrouw Bij de Vaate: Als u bijvoorbeeld bedoelt de vertraging, die bij Espel is opgetreden, 
dan ligt het aan het geohydrologisch onderzoek.  
 
De heer Van Steen: U schrijft in de krant, dat met de nieuwe Wet op de Ruimtelijke Ordening meer macht 
naar de gemeenten en provincies moet. Wij onderschrijven dat van harte. 
Ik heb geen reactie van het college gehoord over de opmerkingen die we over de inbreilocaties hebben 
gemaakt. Ik heb begrepen dat de meerderheid van de raad het ermee eens is dat geen openbaar groen 
of snippergroen moet worden opgeofferd voor woningbouw. 
 
Mevrouw Geluk: Niet zo absoluut, zoals u het nu verwoordt. Wij hebben gezegd dat we er voorzichtig 
mee moeten zijn, maar niet dat het nooit kan. 
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De heer Van Steen: We hebben hierover een motie opgesteld. Om de problemen te voorkomen, zoals 
die zich in de Sterrenbuurt hebben voorgedaan, hebben we een motie van die strekking voorbereid. Het 
is niet zo, dat het onmogelijk wordt gemaakt. Ik wil de motie ronddelen en daarop een reactie vernemen. 
 
Wethouder mevrouw Bij de Vaate: Mag ik er iets over zeggen? De Politieke Unie geeft als richting aan, 
dat in de dorpen en in Emmeloord zo weinig mogelijk de gronden met een bestemming groen moeten 
worden bebouwd. Het college onderschrijft deze richting van harte. Wat dit betreft lijkt het ons niet nodig, 
dat de motie wordt ingediend. We onderschrijven de lijn. 
 
De heer Van Steen: Ik ben blij dat te horen.  
Dan iba. Wij blijven van mening, dat Noordoostpolder een uitzonderlijk gebied is, in heel Nederland, voor 
wat betreft iba. Wij verzoeken het college als gemeente stappen te ondernemen om de uitzonderingspo-
sitie te verkrijgen. 
Omtrent de ondergrondse containers wachten we het onderzoek van het college af.  
 
De voorzitter: Ik wil zo naar een schorsing toe, maar begrijp dat wethouder Ritsema nog een opmerking 
wil maken over MobiMax. 
 
Wethouder de heer Ritsema: Een korte opmerking. Ik krijg de indruk, dat de VVD-fractie waarschijnlijk 
hetgeen onder nummer 125 in de beleidsplanning staat, niet goed heeft gelezen: "Bij ongewijzigd beleid – 
zoals MobiMax nu wordt gebruikt – zouden we jaarlijks structureel EUR 300.000,00 meer nodig hebben." 
Omdat wij ervan uitgaan, dat we in overleg met de provincie de verantwoordelijkheid voor de reguliere 
OV-passagier daar neerleggen en als gemeente daarin geen geld meer steken, kan het EUR 200.000,00 
minder. We hebben EUR 100.000,00 nodig in het kader van de zorgplicht en van toename van de vergrij-
zing en derhalve meer Wvg-gebruikers.  
 
De heer Roefs: Het is precies zoals de wethouder zegt: ongewijzigd beleid. We hebben het in het verle-
den wel vaker gehad. Je kunt twee dingen doen: je vasthouden aan de verordening en er geen geld bij 
leggen. Of je zegt: ik doe dat niet en je past de verordening aan. Je krijgt dan het gevecht: wat de zorg-
plicht is, wat staat in de verordening. Daarover gaat de discussie. Het is verstandig nog eens goed naar 
de verordening te kijken.  
 
Wethouder de heer Ritsema: Daarop is een en ander gebaseerd. We hebben eerder afgesproken: col-
lectief vraagafhankelijk vervoer. Het gaf een voordeel. Indien we het hadden gelaten zoals het was, met 
individuele vergoedingen in het kader van de kilometers, die men mocht rijden, dan waren we nog veel 
hoger uit gekomen.  
Wat hier staat is gebaseerd op de zorgplicht waarvan het college meent, dat we die voor de toekomst no-
dig hebben. 
 
De voorzitter: Ik vraag de griffier naar zijn waarnemen over onderwerpen, die over een bredere consen-
sus kunnen beschikken. 
 
De griffier: Ten aanzien van het milieubeleidsplan, milieuambities is men het er over eens, dat deze be-
sproken moeten worden in een evaluatie in 2004 of eerder.  
Iba's buitengebied komen in een volgende commissievergadering aan de orde.  
Het aspect van plannen voor woningbouw in de Noordoostpolder, in relatie tot de woningbouw in de tota-
le provincie wordt onderschreven, in ieder geval door het college. 
De VVD houdt vast aan de alternatieve bezuinigingsplannen c.q. bestedingsplannen. 
De problematiek van de tweede bedrijfswoning wordt verkend. Scepsis ten aanzien van de tweede wo-
ning is er op grond van Belvedèreaspecten. Een aantal fracties is tegen een tweede bedrijfswoning, maar 
wil mogelijkheden zoeken als de bedrijfswoning dit vraagt. 
Ondergrondse containers. In het algemeen wil men het onderzoek afwachten.  
De chemische onkruidbestrijding. Sommigen vinden het een beter alternatief dan mechanische onkruid-
bestrijding. Wellicht is het iets voor de laatste ronde. 
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Door het college wordt de door de Politieke Unie gevraagde uitspraak, om zo min mogelijk groene stuk-
ken in de dorpen voor inbreiding te gebruiken, onderschreven. 
 
De heer Voorberg: Wij hebben gezegd, dat als er geen beheerplannen zijn, wij de betreffende posten 
noch willen verhogen noch verlagen. Het ging over zwart en blauw; groen heb ik inmiddels laten vallen.  
Wij zullen hieraan vasthouden.  
 
De voorzitter: Dit komt bij het dekkingsplan aan de orde.  
We schorsen nu de vergadering voor een korte pauze. 
 
Schorsing 
 
De voorzitter: Ik heropen de vergadering. We gaan nu naar het laatste blok, waarin het dekkingsplan en 
dergelijke zit. Ik denk dat het verstandig is, dat we deze ronde ook gebruiken voor de besluitvorming. Fei-
telijk zijn het de stukken die vanavond ter besluitvorming voorliggen. Ik verwijs u naar de een na laatste 
bladzijde in uw raadsmapje, blz. 71-4619. Ik stel voor dat we de bespreking doen in de volgorde van het 
besluit. Dus dat we beginnen met de beleidsplanning 2004-2008. Van de kant van het college zal kort iets 
worden gezegd. 
We hebben vanavond over een aantal zaken gesproken, maar we moeten ook over een aantal zaken be-
sluiten. Dat zijn de punten 1 tot en met 5, die hier zijn vermeld. Bij het beleidsplan is de mededeling na-
drukkelijk, dat het bedrag voor de rekenkamerfunctie naar EUR 40.000,00 moet. Wij zullen dat melden. 
Als we het niet doen, dan wordt u geacht daarvan melding te maken.  
Dus als u iets niet wilt, maak er dan een bespreekpunt van, dien daarover een motie in, zodat we weten 
hoe de hazen lopen. Als u geen wijzigingsvoorstel of een motie indient, dan doen we de besluitvorming 
over de punten zoals die hier zijn vermeld.  
Allereerst de beleidsplanning. 
 
De heer Vermeulen: Gaan we nu alle vijftig punten weer langs? 
 
De voorzitter: Nee, dat hoeft niet. Het is voor een groot deel een herhaling van zetten. De wethouder vat 
samen. Als daarop geen reactie van u komt, dan wordt geacht daarover te zijn besloten. Zo tikken we alle 
punten af. 
 
Wethouder mevrouw Bij de Vaate: Mijnheer de Voorzitter. Het enige dat ik heb geconstateerd, dat naar 
uw mening in de beleidsplanning zou moeten veranderen is het bedrag voor de rekenkamerfunctie. Als 
de meerderheid dit vindt, dan is het een onderdeel dat we moeten veranderen. Ik heb gehoord, dat u 
spreekt over EUR 40.000,00.  
Van enkele andere zaken wil ik nog iets zeggen. De suggestie is gedaan om de sloop van de PWA-hal 
van de beleidsplanning af te halen. Het college adviseert u dat niet te doen. Regeren is vooruitzien. Op 
het moment, dat we er in Emmelhage een sporthal bij krijgen, betekent het dat je structurele lasten voor 
de bemensing van de sporthal hebt.  
Daarom wil het college de Prins Willem-Alexanderhal slopen, omdat je anders structurele lasten in de be-
groting krijgt. Overigens heeft het ook te maken met de bouw van gymnastieklokalen en dergelijke, die 
we op een andere manier hebben geregeld. 
Ik meen dat de meeste zaken, die u heeft aangekaart, niet zodanig zijn dat het college er nader naar 
moet kijken. Over het GVVP is een aantal opmerkingen gemaakt. Ik wijs u erop, dat het college het geld 
nog moet verdienen in Emmelhage.  
Daarmee moet u rekening houden als u daarvan iets wil zeggen. 
De beheerplannen voor groen en zwart. Op basis van de beheerplannen moeten in het dekkingsplan za-
ken worden besloten. Beheerplannen zwart zijn er al; beheerplannen groen moeten nog komen. Het is 
ook iets waarvan wij als college worden bekeken door de provincie. Dit heeft ook in de meerjarenbegro-
ting van het afgelopen najaar gestaan; het betreft een aantal punten waarop we nog iets moeten doen.  
 
De heer Voorberg: Ik wil u even interrumperen. We hebben er vanmiddag over gesproken. De voorzitter 
heeft gezegd, dat we het niet alleen voor de provincie doen, maar ook om ons eigen beleid verstandig te 
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kunnen voorbereiden. Ik ben niet van mening, dat het beheerplan zwart er is; dat is er niet. Vanmiddag 
spraken we over het raamwerk; dat is de basis om het beheerplan te kunnen maken.  
 
Wethouder mevrouw Bij de Vaate: Als u de begroting 2003 bekijkt, dan staat er in dat er wat ligt. Het is 
gebeurd in het kader van de "grote drie", destijds door de Grontmij. Wel moet actualisering plaatsvinden. 
Dat kan op basis van het raadsvoorstel dat u vanmiddag heeft bekrachtigd.  
Beheerplannen zijn nodig voor de provincie, maar ook voor ons zelf om een en ander zo goed mogelijk in 
beeld te krijgen. Beide argumenten gelden daarvoor.  
Voor het overige meen ik dat er geen financiële zaken zijn, waarvan ik heb beluisterd, dat er meerderhe-
den in de raad zijn om tot aanpassing van de beleidsplanning te komen, behoudens de rekenkamerfunc-
tie. 
 
De voorzitter: Is dit een gedachte die ook door uw raad wordt onderschreven? 
 
De heer Nentjes: Mijnheer de Voorzitter. Wij onderschrijven de gedachte. 
In commissie I heb ik een opmerking gemaakt over een klein stukje tekst, dat in de beleidsplanning staat. 
Dit heeft betrekking op het dualisme. Vermeld is "De werkgroep heeft besloten zich in 2003 op te heffen." 
Ik heb toen gezegd: de werkgroep heeft niets besloten. De werkgroep is door de raad ingesteld. De ver-
wachting is dat de raad eind 2003 de werkgroep zal opheffen. Ik weet dat er iets mis is gegaan met de 
notulering van commissie I, maar je kunt in een commissie opmerkingen maken in de verwachting dat 
zaken worden aangepast. Het is maar een minieme aanpassing, maar ik vind het slordig dat die zaken 
niet moeten worden meegenomen. Of er moet worden gezegd "De heer Nentjes zeurt maar wat, het is 
niet belangrijk. We laten de tekst staan." 
 
De voorzitter: Dat zeggen we niet. Deze opmerking die u maakt komt in het verslag. We besluiten dat 
deze passage, zoals u die formuleert, de juiste passage is en dat die wordt geacht te zijn opgenomen.  
 
De heer Roefs: Mijnheer de Voorzitter. In onze algemene beschouwingen hebben we op een aantal pun-
ten getallen geproduceerd. We hebben aangegeven wat we bereid waren te bezuinigen op bepaalde 
punten en wat we op andere punten anders wilden inzetten. Het heeft in een aantal gevallen geen meer-
derheden in de raad tot gevolg. Ik dacht dat voor de riolering buitengebied en iba's, waarvoor in de be-
leidsplanning incidenteel EUR 400.000,00 is opgenomen, wel een meerderheid was. Ik wil in ieder geval 
mijn vinger opsteken dat het anders moet zijn.  
Wij hebben meer zaken aangegeven, zoals bijgevoegd op een lijstje. Het lijkt me verstandig te constate-
ren, dat de VVD-fractie van mening is dat een aantal alternatieve bezuinigingen mogelijk is en dat ook bij-
ramingen mogelijk zijn. 
 
De heer Reijenga: Mag ik de heer Roefs interrumperen? De CDA-fractie heeft in het mondelinge deel 
gezegd, dat de VVD in feite een uitglijder maakt in haar algemene beschouwingen met betrekking tot 
EUR 1 miljoen voor Emmeloord-Centrum. De VVD zegt, dat "de inkt van het raadsvoorstel nog maar net 
droog was en verdoofd door het behaalde succes in de raad stelt een extra reservering van EUR 1 mil-
joen ten gunste van het structuurfonds Emmeloord vast." Daarvan is geen sprake. Als u dat bedrag 
neemt en je neemt ook de EUR 700.000,00 voor de kinderopvang – het zijn geoormerkte gelden waar je 
niet kunt aan komen – en je trekt het af van het bedrag, dan blijft er weinig over. Er blijft over het wonen, 
de armoedeval, de bijstand en de Wvg.  
Het is absoluut geen alternatief voor wat het college presenteert. Het geeft geen sluitende begroting, 
geen nieuw beleid, de reserve voor het beleidsplan wordt er niet mee verhoogd. Dus wat dat betreft denk 
ik dat er niets van over blijft. 
 
De voorzitter: We zijn nu met het dekkingsplan bezig. 
 
De heer Roefs: Ja, het dekkingsplan komt hierna. Even over de reserve kinderopvang. Deze is gedeelte-
lijk ontstaan door rentetoevoegingen vanaf 1992, over het verschil door uitkeringen op grond van de sti-
muleringsmaatregel en verstrekte subsidies en is in principe thans vrij aanwendbaar, doch wordt achter 
de hand gehouden. Het is dus niet zo dat we verplicht zijn het geld voor dat doel te besteden. Wij stellen 
voor het bedrag uit de reserve te halen en in de beleidsplanning te stoppen. 
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Wethouder mevrouw Bij de Vaate: Misschien mag ik er even iets aan toevoegen. De heer Roefs stelt 
wel, dat het geld vrij besteedbaar is, maar we hebben een beleid vastgesteld. Het is zo, dat de gemeente 
het geld achter de hand houdt om te sturen op accommodaties voor de kinderopvang. Het college heeft 
het geld voor uitbreiding van kindplaatsen achter de hand gehouden, om te sturen op de accommodaties.  
 
De heer Roefs: Dat staat niet in de beleidsplanning. 
 
Wethouder mevrouw Bij de Vaate: Niet alle beleidsnota's staan in de beleidsplanning, want dan zou deze 
drie keer zo dik worden. 
 
De heer Roefs: Daarom wordt het vanuit de ene reserve naar de andere reserve overgeheveld, waardoor 
de reserve beleidsplan een ander beeld krijgt. Het gaat ons erom dat in de beleidsplanning wordt uitge-
komen op een reservebeleid van nul. We hebben gepoogd hier en daar wat zuinig te zijn met ambities, 
die het college aangeeft, zodat het potje aan het einde van de periode ongeveer EUR 3 miljoen bevat. 
Dat betreft de incidentele kant. 
Aan de structurele kant hebben we geprobeerd een aantal verschuivingen door te voeren, dat enerzijds 
te maken had met wegenonderhoud en anderzijds met de OZB, zodat de burger dit niet hoeft te betalen. 
We moesten dit uiteraard weghalen bij onderwerpen. Bij de structurele kant hebben we ongeveer de helft 
omgebogen van wat het college doet. Bij de incidentele kant hebben we bijna EUR 3 miljoen gevonden. 
U zegt dat sommige zaken niet helemaal kloppen. Ik geef toe, dat wij niet acht ambtenaren achter de 
hand hadden, die maandenlang hebben gezocht. We hebben met elkaar, op basis van onze cijfers, ge-
probeerd een iets andere richting in te gaan, die zowel het potje aanvult als structureel ombuigt.  
De kinderopvang heb ik uitgelegd; het is het verschuiven van de niet aan te tasten pot, naar een wel aan 
te tasten pot; een iets bredere inzet van middelen. Daardoor verstevig je de reserve beleidsplan. 
 
De voorzitter: Laten we niet proberen de inhoudelijke discussie over te doen. Komt u met een wijzigings-
voorstel of wenst u bij de besluitvorming een aantekening, dat uw fractie op een aantal punten anders 
denkt. 
 
De heer Roefs: U zegt precies wat ik wilde zeggen. Met heel veel punten zijn we het eens. Ons lijstje is 
het wijzigingsvoorstel. We hebben nu liever de aantekening, dat we het daarmee niet eens zijn. Het geldt 
ook voor punt 2 van de besluitvorming, het dekkingsplan.  
 
Mevrouw Geluk: Mijnheer de Voorzitter. Emmeloord-Centrum. In de beleidsplanning 2004-2008, bladzij-
de 75, is duidelijk vermeld dat nogmaals een bedrag voor Emmeloord-Centrum wordt gereserveerd van 
EUR 1 miljoen. Bij het collegeprogramma hebben we gezegd: niet extra geld. Eerst kijken of kan worden 
gewerkt met het budget, waaraan mensen zich geconformeerd hebben en waarvoor we met zijn allen 
hebben gekozen. Achteraf blijkt, dat het om hetzelfde miljoen gaat, waarover in het collegeprogramma is 
gesproken. Ook daar waren we tegen. We blijven tegen.  
In het raadsvoorstel stond EUR 100.000,00 extra voor Emmeloord-Centrum. Dat scheen een vergissing 
te zijn; het raadsvoorstel is gewijzigd. Het punt aan het einde van het voorstel is hetzelfde gebleven; de 
rest van de tekst is veranderd.  
 
De voorzitter: Zijn er nog anderen die bij dit punt een aantekening willen maken? 
 
De heer Voorberg: Mijnheer de Voorzitter. Wij hebben uit de discussie overgehouden, dat bij volgnum-
mer 50, bruggen, baggeren, beschoeiingen, geen beheerplan beschikbaar is. Wij gaan daarom niet ak-
koord met dat bedrag, aangezien we geen gegevens hebben. 
Punt 150 betreft het plaatsen van ondergrondse verzamelcontainers, EUR 375.000,00 eenmalig. Wij 
gaan hiermee niet akkoord en menen dat het bedrag niet moet worden uitgegeven.  
Volgnummer 155: in principe geen riolering buitengebied. Het is de iba-kwestie. Wij maken daar een 
voorbehoud, omdat we niet weten wat het beleid is. We gaan niet zo maar zeggen dat het geld kan wor-
den uitgegeven. We willen eerst het beleid vaststellen.  
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De heer Roefs: Mag ik iets vragen? Is het zo, dat onze algemene beschouwingen integraal worden op-
genomen in het verslag? Dan hoef ik niet, zoals de heer Voorberg noemt, alle posten te noemen. Als de 
tabel er in komt, dan hoeven we de punten niet te noemen. 
 
De voorzitter: Voor de zuiverheid van de besluitvorming is het goed als u de punten noemt. Als het voor 
iedereen duidelijk is, dat het gaat om het lijstje aan het einde van de algemene beschouwingen van de 
VVD, dan is het prima.  
 
Wethouder mevrouw Bij de Vaate: Is het zo, dat het lijstje van de VVD inclusief de bijdragen in het plan 
moet worden opgenomen. Dan heeft u het zoals de VVD het wil.. 
 
De heer Roefs: Niemand heeft het gemeld, maar wilt u dan ook het cultuurhistorisch fotomateriaal van 
1956 meenemen in het verslag. Het is integraal onderdeel van ons verhaal. Het zou een novum zijn, want 
we hebben het nog nooit eerder genoemd. 
 
Mevrouw Geluk: Mag ik in één zin corrigeren wat ik net heb gezegd? Ik heb gezegd, dat EUR 1 miljoen 
uit het collegeprogramma kwam, maar het komt er bovenop. Het is EUR 1 miljoen extra. Als we dat met 
elkaar beslissen, dan moeten we daarin duidelijk zijn. 
 
De heer Reijenga: Het is een misverstand en ik wil dat het wordt uitgezocht. Wat mevrouw Geluk zegt 
kan tot een misverstand leiden. Ik begrijp het niet. Het moet een misverstand zijn. Er moet daarover dui-
delijkheid komen; dat hoeft niet vanavond. Volgens mij kan het niet, zoals het is vermeld. 
 
Mevrouw Geluk: Het staat er precies: EUR 250.000,00 uit het collegeprogramma. Ook is vermeld "Nog-
maals een bedrag van EUR 1 miljoen." 
 
De heer Schipper: Op bladzijde 75 staat het precies zoals mevrouw Geluk opleest.  
 
De voorzitter: Het is hetzelfde bedrag dat hier staat. De VVD-fractie zegt akkoord te gaan met de be-
leidsplanning, met de aantekening dat zij over de punten die zij in haar bijlage heeft opgenomen een af-
wijkend standpunt heeft.  
Als de VVD daarin geen meerderheid krijgt, dan heeft het geen consequenties voor de besluitvorming. Er 
zitten wel punten bij van de ondergrondse containers, riolering buitengebied. Ik wil dat de fracties uitspre-
ken met welke punten ze niet akkoord gaan. Daardoor wordt de besluitvorming helder. 
De heer Voorberg heeft de aantekening gemaakt tegen nummer 50 (bruggen e.d.), nummer 150 (onder-
grondse containers) en nummer 155 (riolering buitengebied) te zijn. 
 
Wethouder mevrouw Bij de Vaate: Mag ik met betrekking tot de riolering buitengebied nog iets zeggen? 
Het standpunt van het college hierover komt naar u toe. Wij geven het geld nog niet uit. Het lijkt mij ver-
standig dit af te wachten. Er gebeurt nog niets. Als u het standpunt van het college heeft, kunt u hierover 
in de commissie spreken. 
 
De heer Voorberg: Ik heb het idee, dat als we er nu mee instemmen naderhand wordt gezegd, dat we 
hebben ingestemd, met het daarvoor vrijmaken van een bedrag.  
 
Wethouder mevrouw Bij de Vaate: U weet het beleid nog niet. Wacht daarom nog even; er gebeurt nog 
niets met het geld. Het wordt nog niet uitgegeven.  
 
De heer Voorberg: Daar ben ik blij om. Dit geeft voor ons reden om het niet met het punt eens te zijn. 
 
De heer Bakker: Voor alle cijfers, die nu in de beleidsplanning staan, komen nadere voorstellen. 
De voorzitter: Ja, een en ander wordt verwerkt in de begroting.  
 
De heer Voorberg: Nog een aanvulling. Wat de VVD over het Masterplan Emmeloord naar voren heeft 
gebracht roept ook bij ons twijfels op.  
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We maken daarom een voorbehoud en willen eerst goed uitzoeken wat voor EUR 1 miljoen extra ge-
beurt.  
 
Wethouder mevrouw Bij de Vaate: Ik kan u zeggen dat er niets is veranderd vanaf vorig najaar, toen er 
geld is bijgekomen. Dat is de stand van zaken. De heer Mulder zoekt uit of het hier misschien verkeerd is 
vermeld. Ik kan het u nu niet uitleggen, maar kan u wel vertellen dat het college geen andere besluiten 
heeft genomen dan wat u bij de meerjarenbegroting in november 2002 heeft vastgesteld.  
 
De heer Voorberg: Als dat zo is, dan hoef ik het voorbehoud niet te maken, maar er blijft wel staan wat u 
zegt.  
 
Wethouder mevrouw Bij de Vaate: De heer Mulder zal nog precies uitzoeken waarom het er staat zoals 
het er staat.  
 
Wethouder de heer Mulder: Het is zoals mevrouw Bij de Vaate zegt. Vorig jaar hebben we bij de najaars-
rapportage EUR 1,5 miljoen opgenomen. Ik moest zelf ook even wennen aan de getallen op pagina 75 
van de beleidsplanning. De bedragen zijn van guldens naar euro's gegaan en de BTW is eruit gehaald. 
Het zijn twee factoren die de getallen soms even anders laat lezen. De EUR 1,5 miljoen zijn stortingen 
die in vijf jaar tijd worden toegevoegd. Nu is EUR 250.000,00 ingeboekt. De rest wordt de komende jaren 
verdeeld, waarbij we geen cent meer hebben ingeboekt of gepland dan uw besluiten van vorig jaar no-
vember.  
 
Mevrouw Geluk: Vier keer EUR 250.000,00 en nog EUR 1 miljoen, is EUR 2 miljoen; het is EUR 0,5 mil-
joen meer dan EUR 1,5 miljoen. 
 
Wethouder mevrouw Bij de Vaate: Volgt u mijn advies op: bij Financiën dit exact laten nagaan. 
 
Mevrouw Geluk: Ik heb het gevraagd, maar het antwoord bevredigde mij niet. Wij waren bij het college-
programma al tegen de extra investering; het is nu nog zo. 
 
De voorzitter: Ik constateer dat het lijstje van de VVD integraal overeind blijft. Van de ChristenUnie/SGP 
heb ik begrepen dat bij de nummers 50, 150 en 155 een voorbehoud wordt gemaakt. 
 
De heer Vermeulen: Wij maken een voorbehoud bij nummer 150, afvalcontainers. 
 
De heer Bakker: Wij hebben geen voorstel voor wijziging van de beleidsplanning. 
 
De heer Reijenga: De CDA-fractie heeft al duidelijk aangegeven: de rekenkamer. We vinden, ondanks de 
argumenten van het college, dat de PWA-hal niet moet. Het geeft een vervelende beeldvorming, een niet 
goed imago en het is nog niet nodig. Daarom willen we de PWA-hal niet opgenomen zien. 
 
Wethouder mevrouw Bij de Vaate: Wilt u dan wel structureel iets toevoegen op het moment dat een 
nieuwe sporthal in Emmelhage wordt gepland, waarmee u dus de begroting verslechtert? 
 
De heer Reijenga: Ik denk dat het niet zo is. Het moment dat het moet is nog niet aangebroken. Vandaar 
dat nog een jaar tot uitstel kan worden gekomen. 
Het CDA is tegen het plan voor ondergrondse verzamelcontainers. Over het extra krediet hebben we het 
al gehad. 
 
De heer Van Domburg: Onze fractie is ook van mening dat het onderzoek inzake de ondergrondse con-
tainers moet worden afgewacht. Op voorhand zijn we niet genegen met deze post akkoord te gaan. Met 
betrekking tot het iba-beleid (nummer 155) gaan we ervan uit, dat het terugkomt in de commissie.  
De uitleg met betrekking tot Emmeloord-Centrum (EUR 1 miljoen) hebben we begrepen. Het komt wel-
licht zoals wij het wensen. 
Wij waren tegen de sterfhuisconstructie van de PWA-hal. Gezien de uitleg qua bemensing, extra proble-
men en kosten, wachten wij het af en trekken wij onze negatieve houding in. 
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Met betrekking tot de fractieondersteuning houden we vast aan de 30%, zoals reeds eerder door ons ge-
steld.  
 
De voorzitter: U wacht ten aanzien van de ondergrondse containers en de riolering buitengebied de 
plannen af. Als u de plannen afwacht, dan hoeft er geen aantekening te worden gemaakt, want er is geen 
besluitvorming wat wel en niet wordt gedaan. Die komt later aan de orde. 
 
De heer Van Domburg: Wij zijn op dit moment tegen het aanpassen van de aanleg van ondergrondse 
containers. Ook zijn we tegen de riolering buitengebied. 
 
Wethouder mevrouw Bij de Vaate: U wilt het onderzoek wel afwachten? 
 
De heer Van Domburg: Als er een onderzoek is, dan nemen we daarvan graag kennis. Het is de vraag in 
hoeverre de resultaten daardoor veranderen. Wat op dit moment voor ons ligt, ook qua kostenplaatje, 
geeft ons reden om het onderzoek af te wachten.  
 
De heer Reijenga: Wij willen het onderzoek afwachten. 
 
De voorzitter: Het gaat erom dat we duidelijkheid krijgen. De opmerkingen over de rekenkamerfunctie 
zijn duidelijk: er moet een hoger bedrag worden opgenomen.  
Als we onderzoeken aankondigen kan het zijn dat u zegt: dat dit niet nodig is, omdat u er niet mee in-
stemt. Dat is niet motiverend voor mensen die hiermee aan de gang gaan.  
Laten we proberen op basis van argumenten besluiten te nemen. Dit soort besluiten neem je niet op ba-
sis van een hele summiere bespreking. Daarom vraag ik u ons en uzelf de ruimte te geven om op basis 
van onderzoek een gemotiveerd besluit te nemen.  
 
De heer Van Steen: Mijn fractie zou er tegen zijn, maar de heer Van Meijel heeft geantwoord dat er al 
een onderzoek loopt naar de ondergrondse containers. Dat wachten we af. Mocht uit het onderzoek blij-
ken dat het een voordelige investering is, dan zeggen wij alsnog ja. 
 
De voorzitter: Ik vraag me af wat uw aantekening dan betekent.  
 
Wethouder mevrouw Bij de Vaate: Op dit moment komen uit de aantekeningen geen extra gevolgen. 
Aan de hand van het door het college gepresenteerde werk wordt een besluit genomen, zoals u dat wilt.  
 
De voorzitter: We hebben nu punt 1 gehad met deze aantekeningen. 
Vervolgens het dekkingsplan. 
 
Wethouder mevrouw Bij de Vaate: Mijnheer de Voorzitter. Over het dekkingsplan is een aantal opmer-
kingen gemaakt. Laat ik in algemene zin dit ervan zeggen. Zoals het hier staat "voorlopig in te stemmen 
met het dekkingsplan 2004 – 2008" is in feite een verkeerde formulering. Het voorstel moet zijn: "In te 
stemmen met het voorlopige dekkingsplan." De afgelopen tijd heeft een werkgroep nagegaan wat de ka-
ders zouden kunnen zijn. Daaruit is dit lijstje voortgekomen. Het is een lijstje waarvan het eindbedrag re-
sulteert in het bedrag dat u heeft vastgesteld in het plan van aanpak. De VVD legt een aantal suggesties 
en alternatieven neer. Een en ander wijkt nogal af van hetgeen het college presenteert. Structureel ge-
zien is sprake van enkele verschuivingen. Er kunnen vragen worden gesteld bij de verschillende bedra-
gen, met name of ze terecht zijn. Van een aantal bedragen meen ik dat het niet het geval is.  
De opmerkingen van de fracties die vandaag zijn gemaakt, worden natuurlijk meegenomen. We hebben 
in een schema laten zetten wat u vindt van de bezuinigingen op de Bestuursdienst. Een aantal fracties 
heeft moeite met de OZB. Het college heeft het bedrag nodig om het eindbedrag op tafel te krijgen. Als u 
in het najaar het definitieve dekkingsplan vaststelt, zal zeker worden gekeken naar de lastenverzwaring 
voor de burgers. Stel dat op enig moment – ik dacht volgend jaar – de Zalmsnip wordt afgeschaft, dan 
moeten we goed kijken in hoeverre de lasten voor de burgers worden verzwaard. Op zich hebben we het 
instrument OZB nodig. 
Dit geldt ook voor de andere voorstellen. Ik heb notie genomen van de geluiden over Paspartoe en de bi-
bliotheek; dit geldt ook voor de milieuopmerkingen, alhoewel die soms weer tegengesteld zijn. Het zijn 
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opmerkingen die we zeer zeker meenemen als we het plan gaan uitwerken. We komen bij het definitieve 
dekkingsplan daarop terug.  
Als u op dit moment hier stukken uithaalt, dan wordt het lastig het totaalbedrag te halen. Zeker als er 
geen goede alternatieven voor zijn, die de gaten oplossen. Het college raadt u aan dit kader – waarvan ik 
niet heb geconstateerd dat er unanimiteit is voor bepaalde voorstellen die niet zouden moeten doorgaan 
– aan het college mee te geven voor een inhoudelijke uitwerking.  
We zullen de opmerkingen en aandachtspunten van vandaag meenemen. 
 
De heer Roefs: Mijnheer de Voorzitter. De VVD-fractie heeft een aantal uren, dagen, besteed aan het 
nagaan van alternatieven. Uiteraard zijn die niet zo diepgaand onderbouwd als waarschijnlijk door de 
werkgroep, die maanden heeft gewerkt aan het dekkingsplan. Dat kunt u ook niet van ons verwachten. 
Wij hebben een richting aangegeven, waardoor de lasten wat minder bij burgers uitkomen. We hebben 
onder andere geprobeerd de OZB niet omhoog te brengen. Daarvoor hadden we de beleidsplanning no-
dig. Daaruit is ons lijstje gekomen en dat geven we het college mee. Bij punt 2 kan ik zeggen dat we het 
niet eens zijn met het voorlopige dekkingsplan van het college, omdat we alternatieven hebben aange-
dragen. We hebben geprobeerd dit plan op nul te laten uitkomen. We hebben de helft van de EUR 1,5 
miljoen die het college wil bezuinigen omgebogen. Ik hoop dat men daarnaar kijkt en er over nadenkt. 
Niet alleen over Paspartoe, maar over de cultuursector in het geheel, het onderhoud van de wegen en de 
OZB. Je moet het in samenhang bekijken. Als het college dat doet, dan kunnen we in ieder geval zaken 
doen. 
Dit laat onverlet dat ik bij punt 2 een voorbehoud maak namens mijn fractie. 
 
De heer Reijenga: Mijnheer de Voorzitter. Dank voor de uitleg, die het college heeft gegeven. In mijn be-
toog heb ik gezegd: kordaat, adequaat en evenwichtig. Dit klinkt ook door in het verhaal van mevrouw Bij 
de Vaate. Het wil niet zeggen dat we geen pijnpunten hebben. De wethouder schetst een realistisch 
beeld hoe het college ermee bezig wil zijn. Dat is ook de insteek van de CDA-fractie. 
De 30% korting op het fractiebudget willen we als voorbeeld laten doorgaan. Als we van onze burgers 
een offertje vragen, dan mogen we dit ook van onszelf doen.  
De OZB. Het college moet zich tot het uiterste inspannen om de extra verhoging van de OZB tegen te 
gaan. We zijn tegen het afschaffen van het schoolzwemmen. Er moet een discussie plaatsvinden over de 
maatschappelijke functie van het schoolzwemmen en de gevolgen voor het zwembad. Voor ons is het op 
dit moment te vroeg daarover te besluiten. 
 
De heer Roefs: Mag ik de heer Reijenga vragen welke alternatieven hij heeft, omdat hij voor ongeveer 
EUR 0,5 miljoen aangeeft dat anders moet. 
 
De heer Reijenga: Wij hopen een beetje op het macro-microverhaal en ruimte daarin. Het is ook zo, dat 
we wat extra ruimte meenemen om het potje aan het einde meer te vullen. Het zit ook in het dekkings-
plan. Je kunt het lucht en ruimte noemen. Je kunt erover praten of de ruimte zo groot moet zijn ten koste 
van verhoging van lasten voor burgers. Er kan nog een discussie volgen om dit nog meer in evenwicht te 
brengen. 
 
De heer Roefs: U maakt in feite gebruik van de marges, die in het plan zitten. Dat is hoop, maar daarop 
kun je geen goed besluit nemen. 
 
De heer Reijenga: Hoop doet leven. 
 
Wethouder mevrouw Bij de Vaate: In het eindbedrag, dat het college heeft vastgesteld, zit ook ruimte om 
de reserve beleidsplan te vullen. Op het moment dat u zegt bepaalde zaken niet of anders te doen, kan 
het bedrag wellicht worden verlaagd. Ik adviseer u het niet te vroeg te doen. Laten we afwachten wat 
Prinsjesdag ons brengt. Dit kan op een aantal zaken meevallen.  
Ik heb echter ook al gezegd dat we mogelijk erg schrikken van de taakombuigingen die op ons afkomen.  
 
De heer Reijenga: Ik ben het met u eens. We besluiten in het najaar. Het CDA zal dan een duidelijk 
standpunt geven.  
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De heer Voorberg: Mijnheer de Voorzitter. De wethouder zegt, dat het met Prinsjesdag wel eens anders 
zou kunnen uitpakken. Dat was ook een van mijn vragen. We hebben iets gelezen over een meevaller 
uitkering gemeentefonds. U heeft er ook iets over gezegd. In uw stuk staat dat een pessimistische grond-
houding terecht is. Wellicht is er reden voor wat optimisme. 
 
Wethouder mevrouw Bij de Vaate: Ik heb deze week de heer Zalm horen zeggen, dat we misschien al 
weer moeten bezuinigen. Volgens mij moet de nota voor Prinsjesdag nog worden geschreven. 
 
De heer Voorberg: Een mens lijdt het meest, door het lijden dat hij vreest. 
 
Wethouder mevrouw Bij de Vaate: Ik vrees niet zo erg, maar we hebben het op papier gezet. 
 
De heer Voorberg: Laten we ook de positieve geluiden, die naar ons toekomen, meenemen. 
Bij de najaarsrapportage weten we hoe de situatie zal zijn. Wellicht zit er nog enige muziek in. Wij hebben 
aangegeven op welke punten we het niet eens zijn met het dekkingsplan: bezuiniging wegen, straten, 
pleinen; bezuiniging schoolzwemmen en bezuinigen plantsoenen. 
Voor wegen, straten en pleinen hebben we aangegeven, dat we geen extra uitgaven willen doen voor 
bruggen, baggeren en beschoeiingen. Dit allemaal gebaseerd op het feit, dat we geen beheerplan heb-
ben. Wat ons betreft weten we niet hoe we het precies moeten zien. We willen meer gegevens om te 
kunnen besluiten dat bezuinigingen verantwoord zijn. We hebben voor deze bezuinigingen een compen-
satie aangegeven. 
Voor wat betreft groenvoorzieningen: we hebben een alternatief aangegeven. Daarom ben ik het eens 
met de heer Roefs, dat je beleidsplanning en dekkingsplan in samenhang moet zien. Wij hebben aange-
geven dat de ondergrondse containers kunnen vervallen. Je houdt dan ook weer geld over. 
Schoolzwemmen is nu nog niet aan de orde, maar we zijn het er niet mee eens daarop te bezuinigen. 
 
Wethouder mevrouw Bij de Vaate: Mag ik iets toevoegen? De bedoeling van de ondergrondse contai-
ners was, dat we die financieren uit de verhoging van de afvalstoffenheffing. Als we de ondergrondse 
containers niet aanbrengen, betekent het geen lastenverhoging voor de burger.  
 
De heer Voorberg: Het betekent dat we de burger geld besparen. Als je op een andere manier wat meer 
heft, dan heft het elkaar op.  
 
Wethouder mevrouw Bij de Vaate: Het brengt geen geld in het laatje. 
 
De heer Voorberg: Uiteindelijk wel. We moeten het macro bekijken, over het hele maatschappelijke ge-
beuren. Het is moeilijk dit vanuit de positie van de gemeente te bedenken. 
 
Wethouder mevrouw Bij de Vaate: U kunt zeggen de burger geen extra lasten voor de afvalstoffenheffing 
te laten betalen ten behoeve van de ondergrondse containers. Wilt u dan wel – als u extra lasten voor de 
afvalstoffen wil – dit via de OZB doen?  
 
De heer Voorberg: Ik heb altijd gezegd, dat niet vooraf het tarief van de OZB moet worden gegeven. 
Eerst moet worden bepaald wat moet worden gedaan. Dan komen de kosten aan de orde. Het wordt dan 
een normale heffing. Hier wordt eerst aangegeven wat wordt geheven. Dat is geen goede benadering. 
 
Wethouder mevrouw Bij de Vaate: De afvalstoffenheffing is kostendekkend.  
 
De heer Voorberg: Ik heb het over de OZB. Er moet sprake zijn van een gezonde benadering van de 
OZB. Nu is het gelimiteerd met een bedrag vooraf. Dat is niet juist. Je moet eerst kijken wat je moet gaan 
doen en dan moet je heffen. Ook de OZB.  
 
Wethouder mevrouw Bij de Vaate: Wat we gaan doen, staat in de beleidsplanning. 
De heer Vermeulen: Mijnheer de Voorzitter. Ik kan kort zijn. Uit de betogen is duidelijk geworden, dat ik 
tegen het beperken van de fractievergoeding ben (hoofdstuk 3). Ik heb ook hoofdstuk 5 (milieuposten) 
genoemd, met name voorlichting; groot onderhoud wegen (P4.17). Ik blijf grote moeite houden met de 
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bezuinigingen op Sociale zaken, met name de beperking van de personeelsomvang. Ik ben er nog niet 
helemaal uit hoeveel het moet zijn. 
Ook ben ik tegen de planschade/legesverhoging (hoofdstuk 6). Met de punten Paspartoe en bibliotheek 
ben ik het niet eens. Eigenlijk moet ik concluderen, dat gezien de omvang van de posten waar ik tegen 
ben, ook rekening houdend met het feit dat de meicirculaire er nog niet is, dat ik op dit punt een voorbe-
houd moet maken.  
 
De heer Roefs: Tegen het totale dekkingsplan, begrijpen we. Dat zijn we het met elkaar eens.  
 
De heer Bakker: Mijnheer de Voorzitter. Ik kan nog korter zijn. In grote lijnen wil ik me aansluiten bij de 
opmerkingen van de heer Vermeulen over milieu, sociale zaken, bibliotheek en Paspartoe. We hebben 
twijfels of de doelstellingen ten aanzien van de bezuinigingen moeten worden gerealiseerd. Daarnaast 
heeft het college de opdracht gekregen – en ik begrijp uit de woorden van de wethouder ook aangeno-
men – dat de uitwerking van de voorstellen ook inhoudelijk aan de raad wordt voorgelegd, zodat we ook 
weten wat de maatschappelijke, sociale en financiële effecten van de verschillende voorstellen zijn. Die 
gegevens wil ik afwachten alvorens te zeggen wel of niet akkoord te gaan. Ik ga akkoord met de richting, 
die het college heeft neergelegd. In de uitwerking zullen we nagaan of het college een ander antwoord op 
diverse opmerkingen heeft kunnen vinden.  
 
De heer Vermeulen: Wat is de mening van de heer Bakker over de fractievergoeding? 
 
De heer Bakker: Daarover heb ik in eerdere instantie al gezegd, dat wij van mening zijn, dat we de be-
zuiniging op dit moment niet zo rigoureus zouden willen inzetten. Als we tot een besluit komen van een 
bezuiniging van 30% op het totale budget, dan moet de situatie voor kleine fracties apart worden beke-
ken, zodat ze goed kunnen blijven functioneren.  
Het is natuurlijk niet zo, dat de verdeling, zoals die nu is vastgelegd, automatisch moet worden vastge-
legd en pondspondsgewijze moet worden verminderd. Het kan zijn dat sprake is van een differentiatie.  
 
De heer Reijenga: Heb ik het goed begrepen dat u akkoord gaat met de voorlopige vaststelling van het 
dekkingsplan?  
  
De heer Bakker: Omdat we in het najaar de invulling van het totale dekkingsplan krijgen, kunnen we in-
stemmen met voorlopige vaststelling.  
 
Wethouder mevrouw Bij de Vaate: Het idee van het inkrimpen van de fractievergoedingen is uit de frac-
ties zelf gekomen, tijdens een van de bijeenkomsten over het dekkingsplan. Uiteraard staat het u vrij om 
de hoogte aan te geven. 
 
De voorzitter: De besluitvorming wordt er niet overzichtelijker op. 
 
Wethouder mevrouw Bij de Vaate: Ik heb begrepen, dat een aantal fracties heeft gezegd met onderdelen 
niet akkoord te gaan omdat er nog geen plannen zijn. Wel heb ik begrepen, dat door de meeste partijen 
de kaders worden onderschreven en het college in de diepte mag gaan met de hier vermelde punten. Ik 
heb toegezegd, dat wij uw opmerkingen meenemen bij de hoogte van de verschillende uitwerkingen van 
de taken.  
In principe concludeer ik, dat behoudens D66 en VVD, de fracties in grote lijnen zeggen: ga de diepte in 
en wij wachten het af. 
 
De heer Van Steen: Ik heb nog niet de kans gehad dit te zeggen, maar ik wil het zeggen. 
 
De voorzitter: Er zijn fracties, die nummers noemen waarop zij een voorbehoud maken c.q. tegen zijn. 
Ook wordt gesteld dat het totale pakket kan worden uitgewerkt, waarna later keuzen kunnen worden ge-
maakt. De opmerkingen zijn een soort politiek statement, maar het college krijgt de opdracht alles uit te 
werken. Als ik neuzen ga tellen voor sommige onderwerpen, dan kan het zijn dat een uitwerking niet no-
dig is, omdat er geen meerderheid voor is. U realiseert zich tegelijkertijd dat als bepaalde zaken niet wor-
den gedaan, de bezuinigingsdoelstelling niet wordt gehaald.  
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De VVD-fractie is helder; ze maakt hetzelfde voorbehoud als bij de beleidsplanning. Werk maar uit en wij 
zien het. 
 
De heer Roefs: Inderdaad. Wij zouden het prettig vinden als het college ons lijstje overneemt. 
Ik begrijp niet dat de fractie van PvdA/GroenLinks zegt bezwaar te hebben tegen een aantal punten, 
maar stemt in met het voorlopig dekkingsplan. 
 
De heer Reijenga: Ik heb het geverifieerd. 
 
De heer Roefs: De heer Reijenga stelde een goede vraag. U krijgt een antwoord, waarmee ik niets kan.  
 
De voorzitter: Dat is ook mijn verwarring. Daarom stel ik de vraag. We gaan integraal door met het voor-
stel zoals het hier ligt, met de nadrukkelijk gemaakte aantekeningen, maar het betekent niet dat we iets 
niet doen. De definitieve keuzen maken we bij de begrotingsbehandeling. Nogmaals, de voorkeuren voor 
de richting zijn gegeven. Er is geen verbod om bepaalde dingen te doen.  
Voor de rekenkamerfunctie wordt EUR 40.000,00 opgenomen. 
 
Voorts punt 3: diverse aanpassingen begroting 2003. 
Hierover worden geen opmerkingen gemaakt en met de voorstellen wordt ingestemd. 
 
Punt 4a: woningmarktanalyse, nieuwbouweffectrapportage en werkconferentie 
Hierover worden geen opmerkingen gemaakt en met de voorstellen wordt ingestemd. 
 
Punt 4b: vervangingsinvesteringen van de maaicombinatie 
Hierover worden geen opmerkingen gemaakt en met de voorstellen wordt ingestemd. 
 
Punt 4c: vervangingsinvesteringen voor de applicatie WOZ-heffingen e.d. 
Hierover worden geen opmerkingen gemaakt en met de voorstellen wordt ingestemd 
 
Punt 4d: het inhuren van extra deskundigheid 
 
De heer Van Steen: Mijnheer de Voorzitter. Mijn fractie zet hierbij grote vraagtekens. Bij de najaarsrap-
portage hebben we hierover ook gesproken: het zo veel investeren in de centrale inkoop om een kleine 
bezuiniging te bereiken. Er zijn gemeenten, die met centrale inkoop werken, met een e-mailadres. Het 
lijkt ons veel geld om EUR 14.000,00 te investeren in een onderzoek.  
 
De heer Schipper: Wij hebben begrepen dat het onderzoek al is gedaan.  
 
De heer Roefs: Dat argument maakt het absoluut niet sterker; je zou er dan tegen moeten zijn. 
 
De voorzitter: Hier ligt voor dat de kosten voor de baten uitgaan. In het college hebben we gezegd, dat 
bij de inkoopfunctie winst is te behalen. We hebben het op eigen kracht geprobeerd, maar dat heeft on-
voldoende resultaat opgeleverd. Naar de mening van het managementteam is er meer winst te behalen 
door de inkoop centraal en goed te doen. We hebben daarbij een stukje externe deskundigheid nodig, die 
het voor ons op de rol zet. Bij de rekening 2004, rekening 2005 kunt u het college vragen aan te geven of 
sprake is van winst. Zo ja, complimenten. Zo nee, klappen en nog meer je best doen.  
In de gretigheid, waarmee we de bezuiniging willen bereiken, hebben we al wat stapjes gezet. De heer 
Schipper heeft het wat stelliger gezegd; ik spreek het niet tegen. 
Maakt dit de werkelijkheid voor de heer Van Steen anders?  
 
De heer Van Steen: Het maakt de werkelijkheid niet anders, maar het heeft weinig invloed of ik er tegen 
of voor ben. 
 
De voorzitter: Ik constateer dat ook dat punt is aangenomen.  
Ook constateer ik, dat u de wijzigingen die uit de beleidsbegroting voortvloeien vaststelt.  
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Vervolgens gaan we naar het laatste punt: het ziekenhuis. 
Ik wil wethouder Ritsema vragen ons het laatste nieuws te melden. 
Wethouder de heer Ritsema: Mijnheer de Voorzitter. Toen ik vanmiddag voorstelde de bespreking op te 
schorten, had ik niet kunnen bevroeden dat dit punt om 23.17 uur aan de orde zou komen. Dat terzijde. 

Gelet op het tijdstip zal de raad er nu geen behoefte hebben aan een uitgebreide uit-
eenzetting van hetgeen in Kamercommissie aan de orde is geweest. Ik neem aan dat 
de raad zich aan de hand van de moties, die de raad voor zich heeft liggen, een duide-
lijk beeld heeft kunnen vormen van de inzet van de Kamercommissie. Overigens met 
uitzondering van de fractie van GroenLinks.  
Het houdt in, dat de lijn, die in oktober 2002 is ingezet – en die heeft geleid tot de brief van de toenmalige 
minister Bomhof – kabinetsbeleid is geworden. Ook vandaag is dit standpunt aan de nieuwe minister van 
Volksgezondheid, de heer Hoogervorst, meegegeven. In de Kamercommissie werd men het niet eens 
met de minister. Men zal plenair in de Kamer een motie indienen.  
Een van de moties gaat in op de inhoud van het ziekenhuis (vier basisspecialismen en zeven maal 24 uur 
spoedeisende hulp); de andere motie heeft betrekking op de wijze waarop een en ander kan worden ge-
financierd door het afbouwen van de fusiebonuspot, waarvan ik heb begrepen, dat er structureel op jaar-
basis EUR 30 miljoen zit. Deze kan worden verdeeld worden over problematiek kleine ziekenhuizen. Dit 
geldt niet alleen voor de IJsselmeerziekenhuizen.  
De informatie, die ik heb gekregen is, dat vanavond bij de stemming over de moties in de Tweede Kamer 
de minister niet aanwezig was. Het betekent, dat er ook geen reactie van de minister is op het aannemen 
van de moties.  
Een Kamerlid heeft mij aangegeven, dat hij ervan uitgaat, dat de minister deze motie zal meenemen naar 
het kabinet. In het kabinet zal er nader beraad over zijn. Mogelijk kan dit vrijdag a.s. het geval zijn. 
Het zwakke van de moties is, dat met betrekking tot de besluitvorming van de IJsselmeerziekenhuizen, 
waarbij het voornemen is dat een aantal zaken per 1 juli a.s. worden geïmplementeerd, niet in de moties 
worden genoemd. Qua uitvoering is voor de minister derhalve enige politieke ruimte aanwezig. Het houdt 
in, dat er geen garantie is voor hetgeen per 1 juli a.s. zal gebeuren, althans het voornemen op basis van 
het plan van aanpak, in het bijzonder met betrekking tot de kinderafdeling.  
Het college heeft deze week, in afwachting van hetgeen vandaag in de Kamer zou gebeuren, in overleg 
met het platform voorbereidingen omtrent de juridische procedure getroffen. Het college heeft gesteld, dat 
als deze week niet helder wordt dat bespreking in de Kamer effecten heeft, zeker ten aanzien van de be-
sluitvorming in het kader van de datum van 1 juli 2003, de procedure zal worden doorgezet. Indien mor-
gen niet blijkt, dat de motie in het kabinetsberaad tot een bepaald effect heeft geleid met betrekking tot de 
datum van 1 juli 2003, dan is het college voornemens de procedure zijn gang te laten hebben. De voorbe-
reidingen zijn daarvoor getroffen. Bij de rechtbank is daarvoor een datum gereserveerd: woensdag, 2 juli 
2003, 13.30 uur.  
 
De heer Reijenga: Mijnheer de Voorzitter. Een informatieve vraag. Gebeurt het aanhangig maken van de 
procedure samen met het platform?  
 
Wethouder de heer Ritsema: Het is een procedure, ingezet door de Stichting platform gemeente Noord-
oostpolder, gemeente Urk.  
 
De heer Reijenga: Ik weet niet of het de bedoeling is dat we terugkijken hoe het in feite zo is gekomen. Ik 
heb er kort behoefte aan en zal proberen dit in een paar minuten te zeggen. 
De brief van het college hebben we uitvoerig behandeld in de commissie. Ik heb daarvan het mijne ge-
zegd. Ik vond het vervelend en jammer, dat de brief is verzonden, gelet op de inhoud. Er zou een adden-
dum worden toegevoegd. Het is een e-mail van wethouder Ritsema geweest. 
Ook al vind ik het vervelend, ik zeg het toch: de hele zaak is bij mij knullig overgekomen, zowel de inhoud 
van de brief, als de e-mail daarna. De teksten zijn onduidelijk en maken geen goede indruk. Je kunt met 
een kromme stok een rechte slag maken. Laten we hopen, dat dát vanavond is gebeurd. 
Als ik bij mensen in Den Haag over dit onderwerp spreek en ik hoor hun mening over de voorgeschiede-
nis: de verdeeldheid over de rapportage, minderheids- en meerderheidsstandpunten, blijkt dat het een 
kwestie is van verdeel en heers.  

Zo moeten we het absoluut niet meer doen, want dit leidt tot niets. Gelukkig zijn we nog 
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zover gekomen, dat de minister voor het zomerreces heeft gereageerd. In feite toont de 
minister bereidheid om voor de infrastructuur iets te doen. Daarbij wordt een polikliniek 
genoemd; daarvan begrijp ik niets. 
Misschien kan bij de infrastructuur ook iets worden gezegd over de huisartsenpost in het ziekenhuis.  
Kortom, als ik naar de gehele affaire kijk, constateer ik dat het knullig is verlopen. Dan bedoel ik ook de 
interne zaken hier, met brieven e.d. 
Ik hoop dat met een Kamerbrede motie iets te doen valt.  
 
Mevrouw Geluk: Mijnheer de Voorzitter. Ik onderstreep volledig de opmerkingen van de heer Reijenga 
over de brieven. Brieven naar Den Haag sturen heeft zonder meer al weinig impact; men krijgt daar erg 
veel brieven. Als het dan ook nog brieven zijn, die zichzelf moeten corrigeren, dan word je er niet vrolijk 
van. Bovendien heeft het weinig effect; mogelijk zal het effect tegengesteld aan de bedoelingen zijn.  
We moeten ons nog meer stellen achter de Stichting Platform en moeten daaraan nog meer support ge-
ven. We moeten afspreken dat we ook de nodige financiële support geven om de juridische procedure in 
te gaan. We zijn het eens met de conclusies, die u uit de moties heeft getrokken. Er is voldoende lucht 
voor de minister om daarmee iets te doen. De minister heeft zich laten informeren door zijn ambtenaren, 
maar ook door het bestuur en de Raad van Toezicht van de ziekenhuizen.  
Het is belangrijk nauw samen te werken met het platform. Het bestuurlijke traject is op dood spoor geko-
men. U wilt het nog een dag volhouden, maar zet vooral in op het andere spoor: defusering. We zullen 
ons zelf moeten zien te redden. Hulp van over de brug hoeven we niet te verwachten. We moeten het zelf 
doen: Urk, Stichting Platform en Noordoostpolder. Misschien kunnen we van andere gemeenten support 
krijgen, in de zin dat ze het met ons eens zijn. Ik denk dan aan bijvoorbeeld Kampen. 
Het platform heeft gevraagd of we zitting willen nemen in de projectgroep. Ik ben van mening, dat we heel 
snel stappen moeten zetten om duidelijk te maken, dat we die kant op willen gaan. Ik verwacht van het 
bestuurlijke traject niets meer. De tijd werkt tegen ons. Heel vaak hebben we signalen van het college 
gekregen: rust, geef het de tijd, geen kritische vragen stellen, geen onrust veroorzaken. Ik meen dat het 
foute signalen waren, waarmee we niets konden. We moeten nu daadkracht tonen, snel. Er moet actie 
komen.  
 
De heer Van Steen: Mijnheer de Voorzitter. We hebben vorige week in de commissie afgesproken, dat 
we een tweesporenbeleid zouden volgen. Uit de reacties tot nu toe blijkt, dat er weinig vertrouwen is in de 
minister om uitvoering aan de moties te geven. Het tweesporenbeleid blijft van kracht. Er wordt een begin 
gemaakt met juridische stappen. Mijn vraag is wel: hoe gaat de raad daarmee in de vakantietijd om?  
 
De heer Nentjes: Mijnheer de Voorzitter. Wij zijn uiteraard ook teleurgesteld in de gang van zaken. Mis-
schien blij dat de moties zijn aangenomen, maar we zien nog niet echt licht aan het eind van de tunnel. 
We denken ook dat op dit moment rest het zo snel mogelijk in gang zetten van de juridische procedure. 
Naar onze mening moeten we deelnemen in de projectgroep om na te gaan hoe het verder kan gaan met 
ons ziekenhuis. Als we dat niet doen, dan weten we dat we straks een leeg gebouw hebben. Dus alles 
inzetten wat op dit moment mogelijk is. De mouwen opstropen en proberen te redden wat te redden valt. 
 
De heer Vermeulen: Mijnheer de Voorzitter. Dit lijkt het eindpunt van het bestuurlijke traject. Ons rest 
niets anders dan het juridische traject gaan. Het is ook goed te participeren in de projectgroep. Wel ben ik 
het ermee eens, dat we nog een dag moeten wachten. Stel, dat het collega-partijlid van de VVD van me-
ning is dat hij de motie wel moet uitvoeren. Dan ontstaat een nieuwe situatie.  
 
De heer Bakker: Mijnheer de Voorzitter. Ik wil de laatste oproep van de heer Vermeulen onderschrijven. 
Het is niet verstandig morgen al naar de rechtbank te stappen, indien de minister morgen mogelijk een 
ander besluit neemt dan in eerste instantie zou worden verwacht. Het is voor ons de vraag op welk mo-
ment het bestuurlijke traject op zijn eind loopt. Daar zit het nu dicht tegenaan.  
Onafhankelijk van de vraag welke samenstelling de projectgroep heeft, welk budget en welke opdracht 
worden meegegeven, wil spreker weten of het college een visie heeft op de projectgroep, zoals wordt 
voorgesteld. Deze werkt dan niet meer in het bestuurlijke traject, niet meer binnen het ziekenhuisgebeu-
ren, maar als een actiegroep. Niet dat actiegroepen niet tot succes kunnen leiden. In hoeverre ziet het 
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college mogelijkheden dit traject tot een succesvol einde te brengen, nu het in het bestuurlijke traject niet 
is gelukt? 
 
Wethouder de heer Ritsema: Mijnheer de Voorzitter. Allereerst de projectgroep. In de commissieverga-
dering van 19 juni jl. heb ik gesteld, dat het op dit moment instellen van een werkgroep of een project-
groep met het doel te komen tot verzelfstandiging verspilde energie is. Dat kan alleen effect hebben als 
een projectgroep aanwezig is, waarin ook het ziekenhuis is vertegenwoordigd. Daarin kunnen dan geza-
menlijk lijnen naar de toekomst worden uitgezet. Er is op dit moment geen verschil met het platform over 
het instellen van een werkgroep.  
Met elkaar is de conclusie getrokken, dat dit geen zin heeft. Op korte termijn zal er geen projectgroep 
komen.  
In het stakeholdersoverleg is vastgelegd, dat er een werkgroep langetermijnplanning zal komen. Deze 
werkgroep moet nog worden ingesteld. Ik kan me voorstellen, dat je in goed overleg met de stakeholders 
de opdracht van die werkgroep dusdanig breed maakt, dat ook dit onderdeel daarvan een aspect kan 
zijn.  
Zonder medewerking van het ziekenhuis onderzoeken doen naar zelfstandigheid van het ziekenhuis zal 
leiden tot een uitkomst, waarmee niets kan worden gedaan. Immers, het besluit daartoe moet worden 
genomen door het bevoegd gezag van het ziekenhuis. Dat is de Raad van Toezicht.  

De heer Reijenga refereert aan de brief. Ik kan u melden, dat in het overleg dat ik tele-
fonisch met Kamerleden heb gehad, voor de Kamerleden duidelijk is geworden waarom 
het ons gaat. Kamerleden hebben goed in de gaten, dat in het kader van de belangen 
sprake is van een verschil aan de weerkanten van de Ketelbrug. Kamerleden hebben 
vanmorgen in het overleg in de Kamercommissie in de richting van de minister – en 
over de minister heen richting Inspectie – opmerkingen gemaakt over hetgeen de In-
spectie omtrent kwaliteit heeft aangegeven. De Kamer heeft gezegd: als de Inspectie 
opmerkingen maakt, dan gaat het om het totaal van de IJsselmeerziekenhuizen.  
Dat betreft twee locaties. De Inspectie moet het ziekenhuisbestuur en de directie aan-
sporen om maatregelen te treffen, die de kwaliteit van alle specialismen op beide loca-
ties waarborgen. Het past niet – was het standpunt van de Kamer – dat men er één 
locatie uitlicht.  
De heer Reijenga heeft een opmerking gemaakt over de middelen, die de minister be-
schikbaar wil stellen in het kader van infrastructuur, waaronder polikliniek. Het is mij een 
raadsel wat de minister daarmee bedoelt. Als het plan van aanpak wordt uitgevoerd, 
dan hoeft in Emmeloord bouwkundig dan wel qua infrastructuur of facilitair geen inves-
tering te worden gedaan. Alles is aanwezig.  
De opmerking in de brief zou alleen betrekking kunnen hebben op hetgeen in Lelystad 
moet gebeuren. Het lijkt mij een verkeerde investering die te doen plaatsvinden. Als de 
minister die wel doet, dan kan ik hem daarin niet tegenhouden.  
Gesproken wordt over twee sporen. In de ogen van het college ligt het starten van de 
procedure in het verlengde van het bestuurlijke spoor. Daarbij vragen we van de rechter 
om de procedure die in het kader van het stakeholdersoverleg is ingegaan, tegen het 
licht te houden om na te gaan of de procedure zorgvuldig is geweest. De insteek van 
het kort geding is om via de rechter alsnog een goede afronding van de procedure te 
krijgen. In het laatste overleg was er geen eindbesluit; niet alle rapportages van de 
werkgroepen waren aanwezig. Wij vragen de rechter: het ziekenhuis te dwingen om 
binnen twee maanden de procedure opnieuw te starten en af te ronden, alsmede in af-
wachting daarvan de besluitvorming op te schorten.  
We praten over een gezamenlijke procedure, de twee gemeenten en de Stichting Plat-
form. Het betekent ook, dat we daarvan in gezamenlijkheid de financiële lasten zullen 
dragen. 
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De voorzitter: Ik wil nog een aanvulling geven. Er wordt met een zekere afkering gesproken over de be-
stuurlijke lijn, of het iets heel softs, zwak, slecht zou zijn. Bedoeld is te zeggen, dat we met vier gemeen-
ten en de provincie gezamenlijk kon optrekken. Dat gaf kracht en sterkte. Het zijn besturen, die vanuit 
een integrale verantwoordelijkheid alle inwoners vertegenwoordigers. Een platform kan andere middelen, 
methoden gebruiken en hoeft niet een brede bestuurlijke lijn te hebben. Het platform wordt meer als een 
actiegroep beschouwd. De stelling van de bestuurlijke lijn was: maak gebruik van de aanwezige bestuur-
lijke ingangen en nut die maximaal uit, maar ga niet een-op-een samen met het platform. Niet dat we ons 
daarvan verwijderen, maar maak gebruik van de bestuurlijke lijnen. Als de bestuurlijke lijnen waren afge-
sloten, dan was het ons niet gelukt om tot vorige week samen op te trekken met de vier gemeenten in de 
provincie. Bij de bestuurlijke lijn horen procedures. Daarbij hoort ook, dat je je opwindt. Ik probeer uit te 
leggen dat het niet twee verschillende werelden zijn, waarbij als de een ophoudt de ander begint. Als be-
stuur hebben we een bestuurlijke lijn.  

 
Mevrouw Geluk: Mijnheer de Voorzitter. Het is best de bestuurlijke lijnen te blijven vol-
gen, maar dan wel met weinig hoop in het achterhoofd, omdat we weten wat de uit-
komst zal zijn.  
U stelt voor om niet te komen tot het starten van een projectgroep om na te gaan wat de 
mogelijkheden van defusering zijn en hier weer een zelfstandig ziekenhuis in Emme-
loord te krijgen, zoals we vroeger ook hadden. Het was toen een gezond en goed zie-
kenhuis. U wilt eerst de werkgroep lange termijn haar werk laten doen, om vervolgens 
de volgende stap te zetten. Daarmee zijn we weer bezig met het op de lange termijn 
schuiven van allerlei activiteiten. De grootste vijand is steeds geweest en zal blijven de 
factor tijd. Vanuit de Stichting Platform heb ik andere signalen gekregen. Ik meen, dat u 
de projectgroep al kunt starten. 
 
Wethouder de heer Ritsema: Ik weet niet met wie mevrouw Geluk heeft gesproken.  
Ik heb vorige week en ook vandaag – ik ben samen met de woordvoerder van het plat-
form naar Den Haag gereisd, en ook weer terug – hierover gesproken. Er is geen enkel 
verschil van mening over het wel of niet starten van een projectgroep in het kader van 
het verzelfstandigen van het ziekenhuis tussen het platform en de beide gemeenten. 
 
Mevrouw Geluk: Mijn voorstel is dan dat u zelf de projectgroep start. Als we wachten, 
dan duurt het weer langer. Als het nog langer duurt, dan zal het weer niet lukken. Het is 
geen sinecure om te onderzoeken of verzelfstandiging mogelijk is. Je kunt het in de pro-
jectgroep duidelijk krijgen. Als de mogelijkheid van verzelfstandiging aanwezig is, kan 
daarop adequaat en snel worden gereageerd. Het is een gigantische klus. 
Mijn voorstel is: gemeente, neem nu het initiatief. Tot nu toe heeft de gemeente niet 
veel zelf initiatief genomen en is meer met de Stichting Platform meegegaan. Laten wij 
nu het initiatief nemen, de projectgroep starten en kijken wat de mogelijkheden zijn. 
 
De heer Reijenga: Mijnheer de Voorzitter. De CDA-fractie is het eens met de opmerkingen van de heer 
Ritsema over de projectgroep. Het bestuurlijke spoor is in feite afgerond. We moeten de procedure in-
gaan en bekijken wat er uitkomt. We moeten afwachten wat de minister eventueel nog zal besluiten. Het 
is niet zo, dat het college niet voldoende initiatieven heeft getoond. Het college heeft zeker initiatieven ge-
toond. Het kan natuurlijk altijd meer. Het college is actief geweest. 
Ik heb in de algemene beschouwingen een vraag gesteld, bedoeld voor de wethouder Financiën, ten 
aanzien van de brief van de Raad van Bestuur. Daar ligt een behoorlijke vraag aan ons. Als ik het goed 
heb, is het niet helemaal duidelijk waarover het gaat. Wij dachten dat het ging over twee leningen, die in 
het verleden zijn verstrekt. Er zit nog iets anders bij. Ik hecht eraan, dat het college hierover iets zegt.  
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Wethouder mevrouw Bij de Vaate: Mijnheer de Voorzitter. Met de gemeente Lelystad zoeken we dit uit. 
Ons is gebleken, dat de gemeenschappelijke regeling in het verleden leningen is aangegaan 
(1994/1995). We hebben daarvoor ook wat verslagen vanuit de archieven van het ziekenhuis nodig. Zo-
als het er nu naar uitziet, moeten we er als gemeenschappelijke regeling – en dus als gemeenten Lely-
stad en Noordoostpolder – garant voor staan. We zoeken samen uit hoe we het doen. Binnenkort kunnen 
we een besluit nemen hoe we daarmee omgaan.  
 
De heer Reijenga: Heeft het ook financiële gevolgen? 
 
Wethouder mevrouw Bij de Vaate: Het zijn leningen, die door de gemeenschappelijke regeling zijn aan-
gegaan. De gemeenschappelijke regeling bestaat uit de gemeenten Lelystad en Noordoostpolder. De le-
ningen zijn bij de BNG aangegaan en die gaat ervan uit, dat de gemeenten daarvoor garant staan. Op 
zich is er niets mis mee, dat je garant staat voor leningen. Echter, wij wisten het even niet precies. We 
zoeken uit waarom we het niet in beeld hadden. Feit is, als je een gemeenschappelijke regeling hebt, dat 
je garant moet staan. De vraag aan de gemeenten is om de leningen om te zetten tegen een lagere ren-
te. We gaan met Lelystad daarnaar kijken. 
 
De heer Reijenga: Bovendien zouden de leningen naar tien jaar worden teruggebracht. 
 
Wethouder mevrouw Bij de Vaate: Ik zei al dat we dit soort zaken uitzoeken, samen met Lelystad. Als we 
meer duidelijkheid hebben, moet hierover een besluit worden genomen. Het is voor bijna 100% zeker dat 
er leningen zijn, waarvoor we garant moeten staan. 
 
De voorzitter: We constateren, dat dit gemeentebestuur geen projectgroep start, ook niet uit zichzelf.  
 
Mevrouw Geluk: Altijd wel in samenwerking met de Stichting Platform. 
 
Wethouder de heer Ritsema: Ik heb het in eerste termijn duidelijk aangegeven. 
 
De heer Vermeulen: U zegt het wel heel stellig: nu niet en nooit niet. Ik kan me voorstellen dat de situatie 
wezenlijk anders wordt als we straks een uitspraak in kort geding hebben. Als de situatie echt dramatisch 
wordt, dan moeten we naar alternatieven zoeken.  
 
Wethouder de heer Ritsema: We kunnen allerlei bespiegelingen houden.  
Ik heb net gezegd, dat het alleen maar zin heeft dat soort projectgroepen te starten als je het doet met 
alle belanghebbende partijen. Een wezenlijke partij daarin zal zijn het ziekenhuis dan wel het bestuur van 
het ziekenhuis. 
Zonder die medewerking heeft het geen enkele zin energie in dit soort werk- of projectgroepen te stop-
pen. Je kunt moeilijk een bouwplan maken voor een woning als je niet de eigenaar bent. Je moet ten 
minste de medewerking van de eigenaar hebben. Dat is in dit geval de Stichting IJsselmeerziekenhuizen, 
in de persoon van de Raad van Toezicht.  
Overigens heeft ook de minister in de brief aan de Kamer nadrukkelijk gesteld, dat verzelfstandiging voor 
hem absoluut geen optie is.  
 
Mevrouw Geluk: Ik vraag de mederaadsleden of ze van mening zijn, dat die weg niet moet worden inge-
gaan. Ik ben van mening, dat we die weg wel moeten opzoeken: uitzoeken wat de mogelijkheden van 
defusering zijn; kunnen we dit financieren. Ook al heb je de grond niet, je kunt wel met een architect het 
bouwen van een huis bespreken.  
 
De heer Vermeulen: Dat is ook de aard van mijn opmerking. We kunnen pas wat doen als we juridisch 
de zeggenschap hebben over het ziekenhuis, over het pand e.d. Wanneer bereik je dat? 
 
De voorzitter: Ik wil er een opmerking over maken, omdat ik niet wil dat we het reces ingaan en later 
constateren, dat zaken niet duidelijk zijn geweest. 
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Zoals de heer Vermeulen het zegt, moet sprake zijn van de medewerking van het ziekenhuisbestuur en 
de Raad van Toezicht om een en ander in eigendom te kunnen krijgen. Je kunt niet iets kopen, dat niet te 
koop is. Je kunt niet handelen over dingen die je hebt. Dat is de opmerking van de heer Ritsema. In het 
plan zit, binnen de muren van het ziekenhuis, om na te gaan of een stand alone oplossing mogelijk is. Al-
leen in dat kader kun je het doen.  
Even uitgaande van een rampscenario: als het niet lukt, de minister trekt zich niets aan van de moties, 
dan kun je deze weg opgaan. Je bent dan alleen met onrust bezig. Belangrijk is dat de adherentie terug-
komt; de klanten moeten terugkomen; het ziekenhuis moet omzet maken. Wanneer je lang op deze weg 
doorgaat, dan trek je de stekker uit het stopcontact. Er gebeurt dan niets meer.  
We moeten proberen om van binnenuit, samen met het bestuur van het ziekenhuis, tot een oplossing te 
komen. Niet los van het ziekenhuis. Dat is een absoluut verkeerd signaal. Je stelt je naar alle partners, 
zowel het ministerie als de Inspectie volstrekt buiten de werkelijkheid. 
Met de bestuurlijke weg moet je binnen blijven komen.  
 
De heer Schipper: Als ik het begrijp, kunnen we volgende week woensdag het besluit over de juridische 
procedure afwachten. We gaan voor een standstill.  
De wethouder zegt, dat de volgende fase voor de langere termijn gaat. Als je een standstill hebt, kun je 
vanuit de werkgroep lange termijn aan het werk gaan om te komen tot een oplossing. Zo heb ik het de 
wethouder horen zeggen. 
 
Wethouder de heer Ritsema: Dan heeft de heer Schipper niet goed geluisterd. Ik heb gezegd – los van 
de juridische procedures – dat in het stakeholdersoverleg op 26 februari 2003 de afspraak is gemaakt, 
dat het gaat om drie werkgroepen. Twee daarvan waren voor de korte termijn; zij hebben hun werk ver-
richt. Er wordt een derde werkgroep in de benen gezet, die een lange termijnvisie voor de IJsselmeerzie-
kenhuis gaat ontwikkelen.  
Ik kan me voorstellen dat je binnen het stakeholdersoverleg met elkaar overeenkomt, dat ook binnen de 
werkgroep een optie van verzelfstandiging, of locaties met eigen opdrachten – bijvoorbeeld zoals model 1 
van de C3-adviseurs (commissie Hoek) aan de orde komt. Laten we in die werkgroep kijken welke opties 
er voor de lange termijn mogelijk zijn om te komen tot goede ziekenhuiszorg in het totale gebied.  
U moet het niet koppelen aan de standstill die we proberen af te dwingen via de juridische procedure. Het 
zal een standstill zijn binnen een korte termijn. Binnen die korte termijn zul je de werkzaamheden van de 
werkgroep – die overigens na de vakantie zal starten – niet kunnen afronden.  
 
De heer Schipper: De standstill zal u helpen in het kader van de afbreuk van het ziekenhuis. 
 
Wethouder de heer Ritsema: Ik denk dat de standstill, die mogelijk het gevolg kan zijn van het kort ge-
ding – dus opschorting van de besluitvorming in afwachting van het afronden van het proces binnen het 
stakeholdersoverleg – de minister tijd geeft om in het kader van de motie actie te ondernemen.  
 
De heer Reijenga: Niet in de zaak van defusering.  
De minister heeft daarover een duidelijke uitspraak gedaan. Ook in de laatste brief staat duidelijk: "het 
zelfstandig doorfunctioneren van de locatie Emmeloord in welke vorm dan ook acht ik haalbaar noch 
wenselijk." Wat dit betreft is het trekken aan een dood paard.  
 
Mevrouw Geluk: Dit is ingegeven door informatie vanuit de Inspectie, de Raad van Bestuur en Raad van 
Toezicht. We weten allemaal met welke stem de minister spreekt en vanuit welke achtergrond. Wij moe-
ten onszelf zien te redden en moeten met behulp van de Stichting Platform kijken of we het zelfstandige 
traject kunnen realiseren. Met die informatie, kennis, gegevens, moeten we proberen de minister en an-
deren te overtuigen. Doen we het niet, dan is het ziekenhuis hier weg.  
 
De heer Nentjes: Ik vind het leuk, dat mevrouw Geluk dit om tien voor twaalf allemaal roept. Als ik goed 
heb geluisterd naar wethouder Ritsema, dan is het een weg die absoluut niet te gaan is. We wensen al-
lemaal dat het ziekenhuis hier blijft en goed functioneert, maar als de realiteit uit het oog wordt verloren, 
worden geen goede besluiten genomen.  
Ik heb begrepen dat de juridische procedure wordt aangespannen, indien morgen geen duidelijk signaal 
vanuit Den Haag komt. We weten niet wat de juridische procedure brengt, omdat we niet weten wat de 
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rechter besluit. We hopen allemaal dat hij de standstill zal afkondigen. Vervolgens is dan de hoop, dat de 
Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht wakker worden en zich zullen inspannen om hetgeen in 
Emmeloord aanwezig is in stand te houden en eventueel uit te bouwen. 
Wij hebben er behoefte aan te zeggen, dat we vertrouwen hebben in de inspanningen van het college, 
ook achter de schermen. In eerste instantie heb ik aangegeven dat een projectgroep moet worden inge-
steld. Het kan zijn dat het gebeurt, maar op dit moment is de tijd er nog niet rijp voor. Wij stellen ons ach-
ter het advies van het college. 

 
De heer Wagemaker: Mijnheer de Voorzitter. De minister is zeer stellig in zijn uitspraak, 
dat het onbespreekbaar en onhaalbaar is. Wij hebben een en andermaal vastgesteld, 
dat als het Emmeloordse ziekenhuis dicht gaat, de consequentie is.......... 
 
Wethouder de heer Ritsema: Bij interruptie. Laten we hier nu geen denkbeelden oproe-
pen, die buiten de werkelijkheid staan. Het ziekenhuis Emmeloord gaat niet dicht. Het 
besluit en het plan van aanpak leiden ertoe, dat er een ziekenhuis blijft. De acute zorg – 
zeven dagen per week gedurende 24 uur per dag – en de opvang in het kader van een 
aantal basisspecialisten zullen niet of minder aanwezig zijn. Dat is de kern waarvoor we 
vechten. Het ziekenhuis zal niet verdwijnen, maar zal op een ander niveau – low profile 
– worden gehandhaafd. 
 
Mevrouw Geluk: Een sterfhuisconstructie. 
 
De heer Wagemaker: Laten we dan de term low profile overnemen. Ook dan denk ik 
dat het ziekenhuis van Lelystad geen lang leven meer beschoren is. Dan keert de wal 
het schip. De minister en de Raad van Bestuur zijn dan weer aan zet. Er is dan een 
heel andere situatie ontstaan. De uitspraken die nu definitief worden gedaan, zijn dan 
achterhaald. Ik zie het binnen een paar jaar gebeuren, als het zo doorgaat. 
 
Wethouder de heer Ritsema: Als er nieuwe situaties ontstaan, dan zullen we ons daar-
op gaan beraden.  
 
De heer Wagemaker: Ik ben het met mevrouw Geluk eens, dat je je daarop goed moet 
voorbereiden.  
 
Wethouder de heer Ritsema: Het heeft op dit moment geen enkele zin. 
 
De heer Bakker: Mijnheer de Voorzitter. Ik kan me voorstellen, dat het college op dit 
moment zegt: het nu loskoppelen van de bestuurlijke lijn en het loslaten van het mee-
doen aan bijvoorbeeld de werkgroep lange termijnvisie, een einde van onze bemoeie-
nissen met het ziekenhuis betekent. We komen dan niet daar waar we willen komen. 
Die lijn moet worden ingezet. Ik wil het onderstrepen en ondersteunen door het college 
aan te geven, dat de werkgroep vanuit de gemeente alle noodzakelijke ondersteuning 
krijgt. Het is wel een werkgroep van het ziekenhuis, maar ik kan me voorstellen, dat in 
de discussie sprake is van bepaalde lijnen waarop wij een visie hebben. Daarvoor moet 
onderbouwing plaatsvinden. Soms moeten onderzoeken worden gedaan en moeten 
deskundigen erbij worden betrokken. Dat soort extra ondersteuning kan vanuit de ge-
meente worden gefinancierd, ook al is het geen actiegroep.  
 



2003  N. 231 

Wethouder de heer Ritsema: Een korte reactie. Op het moment dat de werkgroep op 
basis van het stakeholdersoverleg samen met het ziekenhuis in de benen wordt gezet, 
ga ik ervan uit – zoals het ook met de andere werkgroepen is gebeurd – dat kosten 
daarvoor voor rekening van het ziekenhuis komen. 
 
De heer Reijenga: Ik denk dat we moeten afronden, want de voorstellen worden er aan het einde van de 
avond niet beter op. 
 
De voorzitter: Het is goed, dat we de ronde hebben gedaan, zodat we weten waar we in meerderheid 
staan. Ik zeg het niet met opgewektheid, omdat het een serieus onderwerp is. 
Ik denk dat we met zijn allen – gemeenteraad, mensen in deze gemeente – hebben geprobeerd de be-
sluitvorming rond het ziekenhuis voor ons zo positief mogelijk te laten zijn. Velen wordt onrecht gedaan 
alsof er een ongelijkheid wordt aangebracht. Bovendien, als je met elkaar iets wilt, dan moeten de gele-
deren gesloten blijven, wat de beslissing ook wordt. Meer verdeeldheid is voor niemand goed. 
Ik wil wethouder Ritsema complimenteren. Hij heeft veel energie in dit onderwerp gestoken. Wij wachten 
in spanning af.  

 
Ik wens degenen die een vakantie voor de boeg hebben een goede vakantie en hoop u allemaal behou-
den terug te zien in de commissievergaderingen van augustus. 
 
De vergadering is gesloten (24.00 uur). 
 
 
Aldus vastgesteld in de vergadering van 28 augustus 2003 
 
 
De griffier,    de voorzitter, 
 
 
 
 


