
    

Notulen van de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op 12 november 2003 om 14.00 
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), J. 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.), J.M. van der Est 
(PvdA/GroenLinks), W.C. Haagsma (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), T. Tuinenga (P.U.) J.J. van der Velde (CDA), P.M.S. Vermeulen (D66), L.G. Voorberg (Christen-
Unie/SGP), C. Wagemaker (P.U.) en R.F. Wassink (ChristenUnie/SGP) 
 
Voorzitter: de heer 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), J. Mulder (PvdA/GroenLinks) en J.A. Ritsema (P.U.) 
Griffier:  de heer J.M. Even  
Afwezig: de heer H.J.M. van Steen (P.U.) 
 
 
I. Opening 
 
De voorzitter: Ik heet u allen hartelijk welkom. De heer Van Steen is afwezig. 
Ik geef het woord aan de heer Hermus. 
 
De heer Hermus: Mijnheer de Voorzitter. Mijn plaats in de raad is niet zo overzichtelijk. Ik heb daarom 
gemeend de gemeente een cadeautje te moeten geven, meer uit eigenbelang om toch in beeld te komen. 
Dat hoeft niet altijd door woorden te zijn, maar oogcontact kan gemakkelijk zijn in een discussie. Daarom 
stel ik voor dit spreekgestoelte te vervangen door deze. 
 
De voorzitter: Mag ik bij acclamatie aannemen dat dit voorstel uw instemming heeft? Mijnheer Hermus, 
voor mij is de CDA-fractie een stuk groter en transparanter geworden. 
 
II. Vaststelling agenda 
 
De voorzitter: Ik merk op dat op uw tafel drie stukken liggen, te weten de aanvulling van de programbe-
groting, een antwoord op de vragen over de peuterspeelzalen en de brief van het RIO. Dat is een verras-
singsbrief met een negatieve lading. 
 
Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming wordt de agenda conform vastgesteld. 
 
III. Notulen 
 
Er zijn geen notulen. 
 
IV. Ingekomen stukken 
 
De heer Roefs: Mijnheer de Voorzitter. Bij ingekomen stuk nr. 7 over de golfbaan wordt iets voorgesteld 
aan de raad. Daar staat om brieven over te dragen aan het college. Ik zou willen voorstellen achter het 
woordje correspondentie het woordje ook toe te voegen, omdat ik als raadslid zicht wil hebben op de cor-
respondentie die naar het college gaat. Dus ook rechtstreeks en als de firma Kloosterborgh iets wil sturen 
naar raad en het college kan dit altijd. 
 
De voorzitter: U bedoelt in afschrift. 
 
De heer Roefs: Als het maar zodanig is dat wij het zien. 
 



    

De voorzitter: U erkent dat het een bestuursaangelegenheid is, waarvoor het college verantwoordelijk is, 
maar u wilt ervan op de hoogte zijn. 
 
De heer Roefs: Ze hebben natuurlijk wel de vrijheid iets aan ons te richten. 
 
De heer Haagsma: Mijnheer de Voorzitter. Ik wil een aantal vragen stellen over ingekomen stuk 3, de 
brief over het 10-dorpenoverleg. Uit deze brief die bijzonder scherp van toon is, blijkt overduidelijk het on-
genoegen over de conceptnota Detailhandel op de bedrijventerreinen 2003. Aangezien het 10-
dorpenoverleg voor een groot aantal zaken voor het college en de raad een belangrijke bron van informa-
tie en een belangrijke gesprekspartner is, maken wij ons zorgen over de onderlinge communicatie. Wat is 
het communicatietraject met de tien dorpen geweest voorafgaand aan de totstandkoming en presentatie 
van deze conceptnota? Is het college gevoelig voor de inbreng van de tien dorpen? Indien dit zo is, tot 
welke aanpassingen leidt dit dan? 
 
De heer Roefs: Mijnheer de Voorzitter. Er staat dat in de vergadering van commissie III over deze nota is 
gesproken. Ik denk dat dit niet zo is. Het is wel zo dat in die commissie werd gesproken over bestem-
mingsplan Kraggenburg en naar aanleiding daarvan kwam dit als onderliggend stuk naar voren. Mis-
schien is dat bedoeld, maar niet rechtstreeks. 
Ik sluit me aan bij wat de heer Haagsma naar voren brengt, want dit is ook het bezwaar dat wij toen al 
hadden en dat ligt er nog steeds. Dat komt 4 december a.s. aan de orde. 
 
Wethouder de heer Van Meijel: Mijnheer de Voorzitter. Er is een behoorlijk misverstand, want het komt 
niet 4 december in de commissie. Detailhandel in de dorpen is aan de orde en detailhandel op bedrijven-
terrein in de dorpen is iets anders. De nota heeft vier weken ter inzage gelegen en er zijn enkele reacties 
gekomen die afgelopen dinsdag in het college zijn geweest. Wij hebben daarop gereageerd en onder-
bouwd gezegd dat wij daarvan kennis nemen, maar dat het geen aanleiding gaf tot verandering van de 
nota. Vervolgens zijn de inspraakreacties verwerkt in het bestemmingsplan Kraggenburg. We nemen de 
reacties serieus, maar dat heeft niet tot een gewijzigde nota geleid. Dat is een eigen leven gaan leiden na 
discussies in de pers en nadat mensen de notitie onvoldoende hebben gelezen. Daarop heeft het college 
het standpunt kenbaar gemaakt en daaraan vastgehouden. 
 
De voorzitter: De vraag van de heer Haagsma was hoe wordt omgegaan met de dorpen. Is de toon her-
kenbaar of nieuw? 
 
Wethouder de heer Van Meijel: Dat was een stevige toon. Wij hebben niet op een stevige toon gerea-
geerd, maar geprobeerd helder te verwoorden waarom wij dit hebben gedaan en waarom wij aan het 
standpunt vasthouden. Dit traject is niet eerder in de raad besproken, omdat het een zaak was van het 
college. Daarom is het niet direct aan alle groeperingen gecommuniceerd. In de Polderkrant heeft een 
mededeling gestaan waarop iedereen kon reageren en daarvan hebben de verenigingen voor Dorpsbe-
lang gebruik gemaakt. Verder is er niet gecommuniceerd, omdat het een zaak is van het college die niet 
breed hoeft te worden uitgemeten. Het college heeft gemeend zo ermee te moeten omgaan. 
 
De heer Haagsma: Mijnheer de Voorzitter. Blijft de vraag of het niet verstandig is om op het moment dat 
het college dit soort boodschappen de gemeente inzendt vooraf te overleggen. In de raad is redelijk pittig 
gereageerd, toen het in de pers kwam. Er is gezegd dat het in de commissie zou komen. Nu gebeurt er 
vanuit de dorpen hetzelfde. Waarom bent u wat dat betreft niet pro-actief bezig? Waarom informeert u ze 
niet vooraf of bij de totstandkoming? Het 10-dorpenoverleg is toch een orgaan waarmee u veel contact 
heeft en dat ook veel werk uit handen neemt. Misschien moet u niet eraan denken dat u de wijkavonden 
zoals u in Emmeloord houdt ook in alle dorpen moet doen. Dat besteedt u min of meer uit aan het 10-
dorpenoverleg. Ik denk dat ze dan ook meer als partner in het vooroverleg moeten worden betrokken. Is 
dat geen mogelijkheid? 
 
Wethouder de heer Van Meijel: Mijnheer de Voorzitter. Ik denk dat wij onderscheid moeten maken tussen 
officiële procedures, dit is een vrijstellingsbevoegdheid van het college, waarmee wij gewoon zijn omge-
gaan. In hoeverre moet je dan iedereen informeren? Wij hebben iedereen geïnformeerd en dat is verwerkt 
in het bestemmingsplan Kraggenburg. 



    

Mevrouw Bij de Vaate is afgelopen week in Kraggenburg geweest en heeft daarover heel concreet met 
alle groeperingen gesproken. Dit is in feite een voortraject. 
 
De voorzitter: Uw opmerking is dat er een ondertoon in zit en u vraagt of het in de relatie goed gaat. We 
hebben wel geconstateerd dat dit zorg en aandacht verdient. Of dat in den brede moet, is voor mij de 
vraag. 
 
Wethouder de heer Van Meijel: Mevrouw Bij de Vaate zegt dat speciaal voor dit bestemmingsplan voor 
die tijd apart overleg is geweest met Dorpsbelang. We moeten kijken wat goed is en wat formele procedu-
res zijn. Bij formele procedures is er altijd overleg, maar dit was een wijzigingsbevoegdheid van het colle-
ge. En het college heeft dat breed kenbaar gemaakt. 
 
De heer Haagsma: U heeft het achteraf breed kenbaar gemaakt. Misschien dan toch het advies om van 
tevoren te overleggen voordat het de pers haalt. 
 
Wethouder de heer Van Meijel: Mijnheer de voorzitter We hebben het niet achteraf kenbaar gemaakt. Het 
college heeft een besluit genomen; dat is in de pers gekomen en op hetzelfde moment heeft het ook vier 
weken ter inzage gelegen. 
 
De heer Haagsma: Toen was het standpunt van het college al door het college bepaald zonder overleg 
met andere partijen. Het blijft een collegestandpunt. Dat is uw bevoegdheid, maar ik geef u het advies 
over de grenzen heen te kijken. 
 
Wethouder de heer Van Meijel: Er is ook overleg geweest in de economische adviescommissie, met de 
bedrijven is gesproken. Dit is een bevoegdheid van het college en als we dan iedereen moeten gaan in-
formeren, het is een bestuurlijke bevoegdheid. Dat was het vroeger ook, maar we hebben nu heel helder 
gecommuniceerd dat het college voornemens was zo om te gaan met de detailhandel op de bedrijventer-
reinen. Twee groeperingen en een individuele persoon hebben daarop gereageerd, maar geen enkele 
ondernemer. 
 
De voorzitter: De procedure die is doorlopen is helder. We hebben ook geconstateerd dat er wellicht wat 
ruis op de lijn is in de verhouding tussen gemeentebestuur en de dorpen en daaraan moeten we aandacht 
besteden. Niemand heeft er belang bij, wanneer dit lang voortduurt. 
 
De heer Roefs: Mijnheer de Voorzitter. Kan deze brief worden meegenomen als zienswijze ten aanzien 
van het bestemmingsplan Kraggenburg? In feite wordt bezwaar gemaakt tegen elementen van dat be-
stemmingsplan. Dat is een formele zaak die bij de raad komt. Ik denk dat het nog binnen de termijn is. 
 
Wethouder mevrouw Bij de Vaate: Ik heb een grenzeloos vertrouwen in de ambtenaren die weten of dit 
officieel als een zienswijze moet worden meegenomen. Ik zal het in ieder geval communiceren met de af-
deling. De brief is al door het college beantwoord, maar ik zal erop letten of het een officiële zienswijze is. 
 
Met inachtneming van de gemaakte kanttekening worden de ingekomen stukken in overeenstemming met 
de voorstellen afgehandeld. 
 
V. Mededelingen 
 
Er zijn geen mededelingen. 
 
VI. Spreekrecht 
 
De voorzitter: Het platform Zorggebruikersbelangen heeft zich aangemeld voor het spreekrecht, echter 
niet binnen de juiste termijn, maar het lijkt mij dat we hiervoor de ruimte moeten bieden, omdat u als raad 
over dit onderwerp wilt spreken, tenzij u hiertegen bezwaar maakt. 
 



    

De heer Schmeitink: Mijnheer de Voorzitter. Ik spreek als afgevaardigde van het platform Zorggebrui-
kersbelangen in Noordoostpolder en Urk. Het hoeft geen betoog dat er momenteel een afbraak plaats-
vindt van de kwaliteit en van de bereikbaarheid van de medische zorg die wordt gegeven vanuit de 
IJsselmeerziekenhuizen. Wij constateren dat de bevolking van Noordoostpolder en Urk uitwijkt naar om-
liggende ziekenhuizen. Wij constateren dat het plan van aanpak catastrofaal werkt. De fusie die indertijd 
is gepleegd, is mislukt. Dit is niet iets dat wij hebben bedacht; het wordt onderschreven door het zieken-
huis Almere in een brief. Ik geloof dat dit van geheel onverdachte zijde komt en wij vinden dat onze con-
clusie redelijk juist is. 
Bovendien is het zo dat de heer Brinkman nu voor het eerst als voorzitter van de Raad van Bestuur heeft 
verklaard dat Emmeloord geen ziekenhuis meer heeft maar een polikliniek. Deze uitspraak is vrij recent 
voor het eerst gedaan. Gisterenavond is een gesprek gevoerd in het kader van een verschil van mening 
over de afdeling Heelkunde in het Dr. Jansenziekenhuis tussen de heer Brinkman en één van de chirur-
gen ten overstaan van de voorzitter van de Vereniging van heelkundigen in Nederland. Daar zei de heer 
Brinkman dat er geen probleem is, omdat er geen Heelkunde is, want het is een polikliniek. Ik geloof dat 
hij nooit zo duidelijk is geweest als nu. 
Het platform heeft geen vertrouwen in de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur. Ze heeft geen ver-
trouwen in het plan van aanpak en heeft dat ook afgewezen. Zij wijst de methodiek waarmee het plan van 
aanpak wordt geïmplementeerd in de ziekenhuizen af. 
Helaas constateren wij dat de gemeente bestuurlijk zich achter de uitvoer van het plan van aanpak heeft 
gesteld. Wij vinden dat wij de situatie die zich heeft ontwikkeld niet langer moeten gedogen. Wij roepen de 
raad en het college op zich met kracht te keren tegen hetgeen is gebeurd. Wij vinden dat we met kracht 
moeten werken aan wat wij willen, een volwaardig ziekenhuis, al dan niet in verzelfstandigde vorm en dat 
daarvoor de nodige besluitvorming en actie moeten plaatsvinden. 
Wij worden hierin ondersteund door niet de eerste de beste vertegenwoordiging, namelijk door de Kamer-
fracties uitgezonderd één, ik bedoel de Kamerfracties van de Tweede Kamer. Wij hebben gisterenavond 
over dit onderwerp een bespreking gehad met onze achterban en onze achterban is uw achterban, name-
lijk de bevolking van Noordoostpolder en in dit geval ook vertegenwoordigers van Urk erbij. We hebben 
het gebeurde uitgebreid besproken. We hebben een verklaring opgesteld en deze verwoord in bredere zin 
van wat ik heb gezegd. We hebben deze verklaring met acclamatie aangenomen en ik wil deze graag on-
der u verspreiden. 
Wij vinden dat we ons niet moeten laten lijmen door zoethoudertjes als spoedeisende hulp die alsnog zal 
worden ingevoerd, want er is EUR 2 miljoen beschikbaar gesteld. We moeten dat niet doen. Aan de im-
plementatie van spoedeisende eerste hulp in een infrastructuur die er niet meer is, geen heelkunde meer 
etc, ziekenhuis ‘s avonds om 17.00 uur gesloten, kan misschien kunstmatig een punt worden gedraaid, 
zodat de IJsselmeerziekenhuizen die EUR 2 miljoen kunnen opstrijken, maar ik geloof dat wij tot nu toe 
voldoende op het verkeerde been zijn gezet om hierin niet meer te geloven. Het platform vindt het zeer 
twijfelachtig of dat ergens toe zal leiden. 
Zoals u weet werkt het platform aan een initiatief tot verzelfstandiging van het ziekenhuis. Wij gaan op dat 
thema door. Wij hebben dit aangeboden aan de Kamer en de minister. Het is in eerste instantie ter tafel 
geweest, ik wil niet zeggen dat het is besproken. Toch hebben we hieruit de moed geput om door te gaan 
en het plan uit te voeren tot een businessplan dat de situatie van alle kanten gaat belichten. Dat wij met 
dit plan bezig zijn, hebben wij besproken met dit college en met dat van Kampen en van Urk. We hebben 
daar een welwillend oor gekregen. Wij zouden graag willen, in het bijzonder in deze gemeente, dat dit 
welwillende oor zich omvormt tot support. 
Ik ben hier gekomen om dit te zeggen en om eventuele vragen namens het platform te beantwoorden. 
 
Mevrouw Geluk: Mijnheer de Voorzitter. Er komen straks nog vragen uit de raad over hetzelfde onder-
werp en dezelfde problematiek. Misschien kan de heer Schmeitink toelichten wat de reactie van de ge-
meente Urk is geweest. We krijgen net een brief van Lemsterland. Hoe is de ondersteuning uit de 
omliggende gebieden en dan denk ik aan Kampen en andere plaatsen rondom de polder. Dat heeft alles 
te maken met de adherentie die zo hard nodig is voor dit ziekenhuis. 
U vraagt concreet aan ons om het vertrouwen op te zeggen. Daarop gaan we straks misschien nog door, 
maar allereerst die andere reacties. Staan we hierin alleen of denken anderen net zo erover? 
 
De heer Reijenga: Mijnheer de Voorzitter. Ik heb twee vragen. U heeft een gewillig oor gevonden bij het 
college van Noordoostpolder, maar u verwacht support. Wat bedoelt u daarmee concreet?  



    

Wat zouden college en raad moeten doen? Wat vindt u wel bij de andere gemeenten en niet bij onze ge-
meente, of heb ik dat verkeerd? 
 
De heer Haagsma: Mijnheer de Voorzitter. Ik begrijp van de heer Schmeitink dat het plan ook is aange-
boden aan de leden van de Tweede-Kamercommissie. Heeft hij na afloop van het debat ook met deze 
mensen gesproken? Dat heeft niet de uitkomst gegeven die we graag wilden. U zegt dat ze erachter 
staan, maar hoe geven ze dit handen en voeten? 
 
De heer Schmeitink: Mijnheer de Voorzitter. We hebben het plan besproken, in de eerste plaats met de 
minister. Deze heeft geen ja en geen nee gezegd. Ik kan me dat vanuit zijn positie voorstellen. Hij zegt 
zelf, als ik nu ja zeg, krijg ik alle ziekenhuizen over me heen, als ik nee zeg, ben ik tegen verzelfstandi-
ging. 
De leden van de Kamercommissie zeggen eigenlijk dat wat wij willen op het ogenblik in Nederland niet 
kan. Hiervoor is geen wettelijk draagvlak. Zij zijn buitengewoon geïnteresseerd en zij zouden de mogelijk-
heid om dit als pilotplan te gaan uitproberen ondersteunen. Als hiervoor een wettelijk kader zou worden 
geschapen, zijn zij daarvoor in. 
 
De heer Haagsma: Zij zijn toch ook de verantwoordelijken voor dat wettelijk kader? 
 
De heer Schmeitink: Natuurlijk zijn ze dat. 
 
De heer Haagsma: Dus dat zal een gezamenlijk optrekken moeten worden? 
 
De heer Schmeitink: Zeker. Ten aanzien van de support van andere gemeenten, we hebben bij de drie 
gemeenten dezelfde procedure gevolgd. We hebben de colleges op de hoogte gesteld van onze plannen 
en we hebben hun reactie gevraagd. De reactie van de gemeente Noordoostpolder heb ik gemeld, de re-
actie was een welwillend oor. De reactie van de gemeente Kampen was, wij staan er wel wat buiten, maar 
als je op een of andere manier politieke support nodig hebt, krijg je die. De gemeente Urk heeft in andere 
woorden iets vergelijkbaars gezegd. 
 
De heer Reijenga: Ik begrijp dat u zegt dat het willig oor niet genoeg is en dat u duidelijke support wilt in 
de vorm van politieke steun. 
 
De heer Schmeitink: Om te beginnen. Als je een businessplan gaat maken, omvat dat van alles. Dat gaat 
niet alleen over hetgeen er moet zijn en hoeveel geld het gaat kosten, maar ook over hoe het zal worden 
bestuurd. Juist het besturen van de ziekenhuizen op de wijze zoals we hebben gezien is catastrofaal. De 
Kamer is het daarmee overigens eens en zegt dat daaraan iets moet gebeuren, ook een wettelijk kader 
van verantwoording scheppen. Wij vinden dat als we met een plan van aanpak komen, we daarin ook de 
bestuursvorm moeten kiezen en moeten zeggen hoe we voorstellen het te gaan doen. Dat kunnen we niet 
doen als we op voorhand niet van diverse gemeenten weten of dit bespreekbaar is met ze, of ze daarin 
willen deelnemen. Dat moet worden voorbereid. Dat vraagt meer dan een welwillend oor. 
 
De heer Reijenga: U denkt aan een PPS-constructie. 
 
De heer Schmeitink: Daaraan denken we. We zeggen niet dat dit zaligmakend is, maar dat is de richting 
waarin we denken. We denken namelijk dat als er een constructie komt waarin het Emmeloordse zieken-
huis zelfstandig wordt, we in de handen van de zorgverzekeraar vallen in termen van zoals het tot nu toe 
altijd is gegaan en we denken dat dit niet goed is. 
 
De voorzitter: Uw vragen zijn duidelijk beantwoord? Dank u wel, mijnheer Schmeitink. 
 
VII. Vragenuur 
 
De voorzitter: Ik heb begrepen dat hetzelfde onderwerp aan de orde zou kunnen komen. Het lijkt me 
goed dit als eerste te behandelen. 
 



    

Mevrouw Geluk: Mijnheer de Voorzitter. Namens de fracties de vraag, nu het Dr. Jansenziekenhuis een 
Dr. Jansenpolikliniek is geworden, heeft het college dan nog vertrouwen in de invoering en implementatie 
van het plan van aanpak, de werkwijze van de huidige Raad van Bestuur en de controlerende rol van de 
Raad van Toezicht daarop. Of dit vertrouwen er al dan niet is, moet heel duidelijk worden uitgesproken. 
Waarom heeft het college gekozen voor de weinig daadkrachtige term ‘onverstandig’ en niet voor een 
duidelijke bewoording en afkeur betreffende verwijdering van het platform en de huisartsen uit het sta-
keholdersoverleg en een brief daarop met daarin opgenomen het woord ‘onaanvaardbaar’? Andere ge-
meenten kunnen in veel duidelijkere taal de juiste toon treffen. 
De bewoners van Noordoostpolder en dus ook de raad verwachten van het college een pro-actieve en ac-
tieve opstelling. Samen met de gemeente Urk, het platform, de huisartsen en de verloskundigen, de defu-
sering en verzelfstandiging met als doel natuurlijk het volwaardig ziekenhuis, 24-uurs acute zorg en vier 
basisspecialismen van het Dr. Jansenziekenhuis, op een overtuigende en vooral transparante wijze in-
brengen met het gesprek met de Raad van Toezicht. Daarmee zult u om tafel moeten. 
Door de recente ontwikkelingen is het gezamenlijk optreden met de gemeente Dronten en Lelystad weinig 
zinvol meer. Heeft het college samen met de gemeente Urk achter deze samenwerking al een punt ge-
zet? Binnen een paar weken is het businessplan klaar van een mogelijk privaat ziekenhuis. En nu al ligt er 
de vraag hoe de gemeente Noordoostpolder daarin wil participeren, bestuurlijk en/of financieel. We willen 
daarop graag een antwoord hebben. 
Het platform Zorggebruikersbelangen heeft nog een klein tekort van EUR 1.000,00. Ze brengen de eigen 
kosten niet in rekening. Uit erkentelijkheid en waardering voor het vele werk en de inzet van deze vrijwil-
ligers stellen we als raad voor dit bedrag door de fracties te laten doneren, maar we willen het college niet 
buitensluiten en het de kans geven daaraan mee te doen. Ondertussen heb ik gehoord dat er ook een 
andere royale sponsor is in dit gebied, maar de vraag ligt er nog, want dat weten we niet officieel. Graag 
de antwoorden op deze vragen rondom ons ziekenhuis. 
 
Wethouder de heer Ritsema: Mijnheer de Voorzitter. Ik zal de vragen langslopen zoals ze op papier voor 
me liggen. Het is plezierig dat ik deze vragen zwart op wit voor me heb. Bij punt 1, de woordvoerder na-
mens de raad gaat ervan uit dat er feitelijk nog sprake is van een polikliniek. Ik moet dat toch nadrukkelijk 
bestrijden. Ik kan me voorstellen dat sommige mensen met bepaalde gevoelens tot die conclusie komen, 
maar ik wil verwijzen naar de brief van het ziekenhuis van 29 oktober jl., waarin nadrukkelijk wordt gesteld 
dat vanaf 3 november alle chirurgen op beide locaties werkzaam zullen zijn. Zolang er chirurgen op een 
locatie werkzaam zijn, praten we niet over een polikliniek maar over klinische hulp. Ik denk dat het goed is 
om bij de feiten te blijven. In diezelfde brief staat overigens ook met betrekking tot de maatschappen in-
ternisten dat dit op termijn zal volgen, waardoor ook die maatschappen op beide locaties klinisch actief en 
werkzaam zullen zijn. En dan hebben we het nadrukkelijk niet over een polikliniek. 
Als we praten over de acute opvang zoals in het plan van aanpak vermeld, wil ik meedelen dat de huidige 
voorziening van de Acop naast een arts-assistent ook 24-uursverpleegkundige hulp bevat, dat ook 24-
uursanesthesie eraan is toegevoegd en dat daarmee wordt aangegeven dat we het niet over een polikli-
niek hebben. Daarnaast is er ook IC-capaciteit beschikbaar en dat is mij vanmorgen nog bevestigd van de 
kant van de hulpverleners in Flevoland. Mede hierdoor zijn de langere aanrijdtijden, de overschrijdingen 
van de aanrijdtijden die zich een paar maanden geleden voordeden, zichtbaar aan het verminderen. 
Waarom heeft het college gekozen voor de weinig krachtdadige term. 
 
Mevrouw Geluk: Mijnheer de Voorzitter. Mag ik even interrumperen, want u slaat een stukje over. U staat 
dus nog achter het plan en de invoering van het plan van aanpak. U staat achter de werkwijze van de 
Raad van Bestuur en staat nog achter de controlerende rol van de Raad van Toezicht. 
 
Wethouder de heer Ritsema: Mijnheer de Voorzitter. Met betrekking tot het standpunt van het college 
over het plan van aanpak wil ik verwijzen naar de procedure die is gevolgd en die voor het college aanlei-
ding is geweest, samen met de gemeente Urk en het platform, een kort geding te voeren. Ik wil u erop 
wijzen dat we door het kort geding terecht zijn gewezen in de zin dat het ziekenhuis volgens de rechter 
heeft voldaan aan artikel 3 van de wet Ziekenhuisvoorzieningen en dat het ziekenhuis in de ogen van de 
rechter voldoende heeft gestreefd naar overeenstemming. Daarmee is het plan van aanpak een feit. Of 
we het leuk vinden of niet, dat is even niet aan de orde.  



    

Dat het college samen met anderen van mening was dat het plan van aanpak meer had moeten bevatten 
dan het doet moge duidelijk zijn door het feit dat we hebben gemeend daarover een kort geding te moeten 
voeren. 
 
De heer Nentjes: Mijnheer de Voorzitter. Mag ik even interrumperen? De heer Ritsema heeft het over het 
geding dat is aangespannen. De uitspraak van de rechter daarover is geweest dat de procedure juist is 
geweest. Dat wil niet zeggen dat de inhoud van het plan van aanpak dan ook uitstekend is. We ontkomen 
er niet aan dat we ons moeten neerleggen bij de procedure, maar dat wil niet zeggen dat je dan ook ach-
ter de inhoud van het plan van aanpak moet staan. 
 
Wethouder de heer Ritsema: Ik heb net gezegd dat het voor mij duidelijk is dat je in dit geval inhoud en 
procedure niet kunt scheiden. We hebben de procedure gevolgd over de inhoud, want de inhoud voldeed 
niet aan wat wij ervan verwachtten. Dat was voor ons aanleiding om een procedure te starten. Vervolgens 
heeft de rechter een uitspraak gedaan en dat betekent dat het ziekenhuis volgens de rechter conform de 
spelregels van artikel 3 van de wet Ziekenhuisvoorzieningen op een juiste wijze aan de inhoud heeft vol-
daan. 
 
De heer Wagemaker: Mijnheer de Voorzitter. Mag ik de wethouder een vraag stellen? Hij refereert aan 
iets dat bijna in het verre verleden is gebeurd. Ik vind dat er nu sprake is van een totaal andere situatie, nu 
nota bene de heer Brinkman zelf heeft gezegd dat er sprake is van een polikliniek. 
 
Wethouder de heer Ritsema: Ik heb er geen behoefte aan op dit moment te reageren op uitspraken die 
de heer Brinkman blijkens informatie gisterenavond heeft gegeven. Ik heb gerefereerd aan de feitelijke si-
tuatie in het ziekenhuis en die geeft aan dat wij niet spreken over een polikliniek. 
 
De heer Reijenga: Mijnheer de Voorzitter. Ik wil voorstellen dat de heer Ritsema zijn betoog afmaakt, zo-
dat we het geheel kunnen horen en dan kan de raad reageren. Anders fragmenteert het steeds meer en 
dat is niet verstandig. 
 
Wethouder de heer Ritsema: Mijnheer de Voorzitter. De werkwijze van de huidige Raad van Bestuur, 
daarover kun je verschillend denken. Er komen signalen waarbij je af en toe denkt, had je dat niet anders 
moeten aanpakken. Laat het duidelijk zijn dat dit door de portefeuillehouder rechtstreeks wordt gecommu-
niceerd met de Raad van Bestuur op momenten dat daartoe aanleiding is. Overigens heeft de portefeuil-
lehouder ook regelmatig overleg met de mensen die verantwoordelijk zijn voor de zorg in het ziekenhuis 
en dan praten we over de zorgmanager. 
Of we al dan niet vertrouwen hebben in de controlerende rol van de Raad van Toezicht, deze is binnen de 
kaders die daarvoor statutair zijn opgesteld benoemd en verantwoordelijk voor het toezicht. Of we daarin 
al dan niet vertrouwen hebben is niet relevant. 
Waarom heeft het college gekozen voor het woord onverstandig voor het uit het platform zetten van het 
stakeholdersoverleg? Ten eerste is de wijze van inrichting van het stakeholdersoverleg een verantwoor-
delijkheid van het ziekenhuis. Ten tweede, op het moment dat als het college het signaal afgeeft dat het 
dit onverstandig vindt, gelet op het maatschappelijk draagvlak van het platform, is dat niet mis te verstaan. 
Als we het hebben over duidelijke bewoordingen en afkeur, zou dat alleen zin hebben, als wij ook een be-
voegdheid hadden over de inrichting van het stakeholdersoverleg en dat hebben we niet. 
De bewoners van Noordoostpolder en de raad verwachten van het college een pro-actieve opstelling om 
samen met de gemeente Urk, het platform en de huisartsen etc. defusering en verzelfstandiging op een 
overtuigende en transparante in te brengen in een te voeren gesprek met de Raad van Toezicht. Ik wil 
verwijzen naar het overleg dat de minister vorige week donderdag heeft gehad met de Kamercommissie 
van VWS. Daar zijn door kamerleden allerlei uitspraken gedaan in de richting van de minister met een in-
houd die vergelijkbaar is met de vraagstelling aan het college. Het antwoord van de minister is klip en 
klaar: is voor mij geen optie. Dan kunnen wij alles gaan roepen en dan kunt u het college allerlei opdrach-
ten geven, maar het is geen optie, het is niet interessant, het is niet bespreekbaar. Op het moment dat wij 
het bespreekbaar willen maken, defusie dan wel verzelfstandiging in welke vorm dan ook, zal dat be-
spreekbaar zijn bij de minister en zeker zo belangrijk bij de Raad van Toezicht.  
 



    

Overigens heeft de minister wel in het overleg met de Kamer aan de Kamer toegezegd dat hij een overleg 
zal aangaan met de voorzitter van de Raad van Toezicht gelet op de situatie van de IJsselmeer-
ziekenhuizen. Ik ben, en met mij velen, benieuwd naar de uitkomsten van dat overleg. De minister zal dat 
terugkoppelen naar de Kamercommissie. 
Het plan van aanpak en dat is door de minister duidelijk benadrukt, is op dit moment voor hem het kader. 
De minister heeft met de structurele bijdrage van EUR 2 miljoen nadrukkelijk aangegeven dat het plan van 
aanpak moet worden opgeplust en wel voor de spoedeisende hulp op de locatie Emmeloord. Met dat be-
drag wordt het ziekenhuis in de gelegenheid gesteld om die spoedeisende hulp op een goede manier in te 
vullen. Dan praten we naast de faciliteiten die ik net heb genoemd en die op dit moment aanwezig zijn, 
over laboratorium, diagnostiek, OK-faciliteiten, oproepbaarheid en beschikbaarheid, IC en alles wat daar-
mee te maken heeft. De informatie die ik heb is dat voor dat bedrag dat ook op een goede en verantwoor-
de manier in de benen kan worden gezet. 
Ik wil namens het college ook richting raad zeggen, deze discussie tussen de minister en de Kamer met 
betrekking tot het bedrag van EUR 2 miljoen heeft vorige week donderdag plaatsgevonden. Ik ben van 
mening, hoe we ook denken over bepaalde ontwikkelingen, dat het ziekenhuis tenminste de gelegenheid 
moet hebben om aan de voorwaarden van de minister te voldoen. Het heeft weinig zin om op dit moment 
van alles te gaan roepen richting Raad van Toezicht, minister en Tweede Kamer. Het ziekenhuis moet de 
gelegenheid hebben waar te maken wat de minister verlangt. 
Door de recente ontwikkelingen is het gezamenlijk optreden met de gemeenten Dronten en Lelystad wei-
nig zinvol meer, zegt de raad en hij vraagt of het college samen met Urk achter deze samenwerking al 
een punt heeft gezet. Wij praten over de stichting IJsselmeerziekenhuizen op twee locaties, Lelystad en 
Emmeloord. Wij hebben gezamenlijk als gemeenten Urk, Noordoostpolder, Dronten en Lelystad te maken 
met deze ziekenhuisorganisatie. Het zou onverstandig en onwerkelijk zijn om daarachter een punt te zet-
ten. Wij zullen altijd gezamenlijk overleg moeten voeren over de ontwikkelingen rond de ziekenhuizen zo-
lang zij – en gelet op het standpunt van de minister zal dat nog wel een poosje zo zijn – in een 
gezamenlijke stichting zijn verenigd. 
Dan het blokje binnen een paar weken zal er een businessplan van een mogelijk privaat ziekenhuis ge-
reed zijn. Ik heb met betrekking tot dit punt al helder aangegeven wat de situatie is. Het is voor de minister 
niet bespreekbaar en dus ook niet relevant. Ergo, welke politieke support vanuit de raad van Noordoost-
polder en vanuit het college van Noordoostpolder en Urk en andere gemeenten er ook moge zijn, als de 
Kamer dit zo’n interessant initiatief vindt, is het aan de Kamer om dat op de snelste wijze op te pakken, 
daarvoor in het overleg met de minister de wet aan te passen, de wettelijke kaders te creëren en dan 
kunnen wij met elkaar op dit punt verder praten. Eerder is het niet reëel, niet aan de orde en dus ook geen 
optie. 
 
Mevrouw Geluk: Ik aarzel met een reactie, want ik heb het ingediend namens de raad. Ik wil eigenlijk 
eerst de collega’s horen. 
 
De heer Dibbits: Mijnheer de Voorzitter. Misschien heeft de wethouder formeel wel gelijk, maar er is gis-
terenavond ook heel duidelijk uitgesproken: waarom gaan we niet pro-actief meedenken. Ik zou dat heel 
goed vinden. Met name het woord verzelfstandigen geeft nogal wat voordelen. Als wij het ziekenhuis ko-
pen, moet geld worden geïnvesteerd. Dat geld kan dan eventueel richting Lelystad dat nog een negatief 
resultaat heeft. Daarnaast is dan ook het probleem tussen Lelystad en Emmeloord opgelost. De overheid 
heeft dan ook het probleem opgelost dat als beide organisatie uit elkaar spatten zij dan financieel in de 
problemen komt. En Noordoostpolder heeft samen met de omliggende gemeenten het voordeel dat wij 
weer een eigen ziekenhuis op de been kunnen helpen. College, wat is erop tegen om daarmee pro-actief 
aan de gang te gaan en dit voor te leggen aan de minister? 
 
De heer Bakker: Mijnheer de Voorzitter. Ik wil de wethouder bedanken voor het heldere betoog op de 
vragen die voorliggen. Er zijn meerdere zaken aan de orde. De twee zaken waarom het voortdurend 
speelt zijn de zakelijke zaken, de harde werkelijkheid en de emoties. En die liggen in dit gebied heel be-
grijpelijk ver uit elkaar en voortdurend is daarmee de vraag aan de orde of die twee nog bij elkaar kunnen 
komen, is er nog een optie dat het ziekenhuis in Emmeloord weer een fatsoenlijk ziekenhuis wordt dat 
wordt gedragen door de bevolking en door een goed team samenwerkende medewerkers in alle geledin-
gen. De gemeente heeft ook een bepaalde rol te vervullen om dat tot stand te brengen. 



    

De doelstelling is helder, die blijft steeds op tafel liggen, namelijk de vier specialismen en de spoedeisen-
de hulp. Welke mogelijkheden ziet het college in de huidige situatie, gelet op de emoties en op de daar-
van ver afstaande dagelijkse harde werkelijkheid, om ervoor te pleiten dat die vier specialismen op zo kort 
mogelijke termijn terugkomen? Welke instrumenten ziet het college daarin voor zichzelf, voor de raad en 
eventueel adviserend aan andere partijen die hiermee te maken hebben, bijvoorbeeld zorggebruikers-
bundelingen en eventueel externen? U heeft al aangegeven dat de Tweede Kamer in een bepaalde sys-
tematiek ook zijn eigen verantwoordelijkheden heeft, maar ik denk dat we het ook lokaal moeten houden. 
Wat zijn de mogelijkheden van het college en de raad om het proces naar vier basiseenheden weer te 
versterken? 
 
De heer Reijenga: Mijnheer de Voorzitter. Ik sluit me aan bij het laatste wat de heer Bakker heeft gezegd. 
Ik wil één ding eraan toevoegen, over het begrip polikliniek. Ik denk dat de wethouder daarover iets meer 
zou moeten zeggen. In de gesprekken die er zijn geweest tussen de voorzitter van de Raad van Toezicht, 
de specialistenvereniging en de heer Vierhouten is naar voren gekomen dat het zo is. Wat is het woord 
van de wethouder daarbij? Wat dat betreft is verheldering nodig over de precieze stand van zaken. 
 
De heer Voorberg: Mijnheer de Voorzitter. Ik bespeur in de houding van het college: de minister moet iets 
doen, de Kamer moet een uitspraak doen en dat is onze verantwoordelijkheid niet. Dat gaat over het sta-
keholdersoverleg. Dat vind ik een houding van "laten we ons daar niet al te zeer in mengen maar de dis-
cussie afwachten". Het staat ook in de vragen die de VVD namens ons allen heeft gesteld, een meer pro-
actieve houding. Dat verwacht ik eigenlijk toch. Je kunt het ene doen, het formele pad zal moeten worden 
geëffend, alvorens het ziekenhuis kan worden verzelfstandigd, maar je kunt wel alvast meedoen om te 
ondersteunen om het zo ver te krijgen, ook richting Tweede Kamer. Dan hoef je niet achterover te leunen, 
het college niet en wij niet. Dat doen we ook niet, want we mailen de lijn naar Den Haag roodgloeiend. Ik 
vind dat het college geen afwachtende houding moet hebben maar moet meewerken aan het opstellen 
van. We kunnen in de commissie spreken over de wijze waarop dat vorm moet krijgen. 
Ik denk dat op korte termijn door deze afwachtende houding van het college een polikliniek kan ontstaan, 
of we het zo al dan niet noemen. Er gaat op korte termijn zoveel weg. U zegt dat het wordt verspreid over 
twee ziekenhuizen, maar wij horen dat dit nauwelijks het geval is. Dan is de vraag wat je hebt. Het gaat 
niet erom wat er wordt gezegd, maar wat je hebt. En dat is was ons verontrust. 
We kunnen best instemmen om die EUR 1.000,00 met elkaar te betalen, maar we kunnen ook besluiten 
om dit als gemeenteraad vanmiddag ter beschikking te stellen. Dan is het een daad van de gemeente. De 
raad heeft budgetrecht en wij kunnen dit uit de eigen portemonnee van de fracties doen, maar we kunnen 
ook een gezamenlijk besluit nemen. 
 
De heer Vermeulen: Mijnheer de Voorzitter. Ik heb de collega’s gehoord en daarmee kan ik op hoofdlij-
nen instemmen, maar als ik het verhaal van de wethouder goed op me laat inwerken, is het zo dat hij in 
een spagaat zit. Aan de ene kant heeft hij als vertegenwoordiger van een stakeholder weinig zeggen-
schap en aan de andere kant is er druk vanuit de bevolking die zegt dat we formeel geen polikliniek heb-
ben, maar feitelijk wel. Als dan ook door de betrokkene binnen het ziekenhuis zo langzamerhand een 
situatie wordt geconstateerd van is er nog wel toekomst voor ons ziekenhuis, denk ik dat je als stakehol-
der binnen het ziekenhuis moet zeggen dat we bijna aan een dood paard trekken. De raad moet zijn ver-
antwoordelijkheid nemen. Mijn fractie zal naar het platform toe de binnen haar macht liggende bijdrage 
verstrekken. Ik ondersteun de oproep van de heer Voorberg om raadsbreed tot een uitspraak te komen en 
vanuit het gemeentebudget het bedrag voor het platform ter beschikking te stellen. 
Daarnaast hebben wij natuurlijk maar een beperkte zeggenschap. De Kamer is aan zet en de druk op de 
Kamer zal moeten worden verhoogd. Op welke manier we dat moeten doen, ik denk dat we daarover nog 
eens moeten praten. Van belang is dat wij niet zozeer blijven aanleunen tegen ons stakeholderschap 
maar meer moeten luisteren naar wat vanuit de bevolking aan signalen op ons afkomt. 
 
Mevrouw Geluk: Mijnheer de Voorzitter. Het antwoord van de wethouder is een herhaling van hetgeen we 
eerder hebben gehoord. Ik heb net duidelijk gehoord welke support het college wil geven aan het plat-
form. Er wordt weer gevraagd om rust, om af te wachten. Er wordt weer gezegd geen bevoegdheid en dat 
hebben we al veel gehoord. We weten allemaal, als je het ziekenhuis binnenkomt, wat daarvan de conse-
quenties en de gevolgen zijn. 



    

U kunt zeggen wat de minister, de Tweede Kamer, wat anderen moeten doen, maar voor ons is het colle-
ge het aanspreekpunt. Daarom spreken wij u erop aan en u zult de wegen moeten bewandelen die u weet 
te vinden. U zegt dan ook dat u het niet leuk vindt wat er nu gebeurt, maar tussen niet leuk vinden of geen 
vertrouwen meer hebben zit voor de VVD een wereld van verschil. Waarom kunt u niet uitspreken dat u 
wel of geen vertrouwen heeft? Als het college dat niet wil, kan de raad dit dan niet hardop zeggen? Wij 
zitten in een wat andere rol dan het college. Wij kunnen wel een motie formuleren of aannemen, waarin 
we zeggen dat we geen vertrouwen meer hebben in het plan van aanpak, in de rol en situatie van de 
Raad van Bestuur en zoals de Raad van Toezicht het geheel controleert. 
De bevoegdheden die u niet heeft zijn duidelijk, maar u heeft ook veel bevoegdheden wel. Er komt natuur-
lijk EUR 2 miljoen van de minister hiernaar toe voor de spoedeisende hulp. Die moet daarvoor worden in-
gezet en daarnaar zal moeten worden gekeken. 
Ik verwacht van u dat u duidelijk zegt hoe u het platform – het zijn vrijwilligers die ontzettend veel werk 
hebben gedaan wat wij als gemeente ook hadden kunnen doen – wilt en kunt supporten. Als u dat niet 
kunt of wilt, zult u dat heel duidelijk moeten zeggen en dan stel ik de raad voor dat wij met elkaar een mo-
tie formuleren en aannemen. 
 
De heer Reijenga: Mijnheer de Voorzitter. Is het beeld dat mevrouw Geluk geeft wel goed, als zij het heeft 
over het niet willen supporten van het platform? Het platform is al gesteund. Wij hebben EUR 28.000,00 
voor de juridische procedure. Wat dat betreft is er voldoende aandacht voor het platform. Het gaat erom of 
we meer willen en hoe. 
 
Mevrouw Geluk: We hebben inderdaad geld gevoteerd om de juridische procedure te volgen. Het gaat nu 
om meer, we moeten nu verder. 
 
De voorzitter: Ik stel voor dat wethouder Ritsema de beantwoording voor zijn rekening neemt. 
 
Wethouder de heer Ritsema: Mijnheer de Voorzitter. Ik ben niet van plan hetgeen ik in eerste termijn heb 
gezegd te herhalen, alhoewel dat feitelijk nodig zou zijn gelet op sommige vragen. 
Ik begin bij mevrouw Geluk. Zij constateert zelf dat het college geen bevoegdheid heeft. Vervolgens zegt 
zij, ik roep u op wegen te bewandelen die u weet te vinden. Daar zit het knelpunt, dan moeten die wegen 
er wel zijn. Zolang de Kamer van alles roept en het spijt me dat ik dit zo moet zeggen, maar niet op welke 
wijze dan ook concreet de daad bij het woord voegt, desnoods via noodwetgeving, heeft dit college geen 
weg om te bewandelen en ook niet waar het gaat om nog meer support richting het platform met betrek-
king tot het initiatief dat u is meegedeeld. Dat betekent dat ook op dat punt de Tweede Kamer nadrukkelijk 
aan zet is binnen de verantwoordelijkheid die zij heeft om de kaders te stellen voor wetgeving. 
De heer Dibbits zegt, pro-actief handelen en meedenken. Ik denk dat het college, zo lang wij met het zie-
kenhuis bezig zijn, met pro-actief handelen bezig is; niet alleen in de officiële overlegstructuren maar ook 
daarnaast. Ik wil u erop wijzen dat ik op een gegeven moment van Kamerleden te horen kreeg, wij begrij-
pen je bezorgdheid, je politieke verantwoordelijkheid als wethouder naar de bevolking van de gemeente 
Noordoostpolder, maar wees ervan overtuigd dat wij dat weten, dat wij ook weten wat moet gebeuren, dat 
je wel een paar tandjes minder kunt, want het ligt allemaal al hier op tafel. Het probleem is dat ik bij die 
Kamerleden dus niet veel verder kom dan dit soort formuleringen. Ik heb ze pas nog gezegd dat de Ka-
mer maar een keer moet doorbijten. Het pleiten voor een volwaardig ziekenhuis, ik denk dat u niet eraan 
twijfelt dat dit college waar nodig dit nadrukkelijk neerlegt. Overigens hebben we dat ook als vier gemeen-
ten neergelegd. 
Polikliniek, de heer Reijenga refereert aan de gesprekken die gisterenavond hebben plaatsgevonden. Ik 
heb in de eerste termijn al gezegd dat ik die informatie heb ontvangen. Ik heb niet bij dat gesprek gezeten. 
Ik kan het dus niet bevestigen of ontkennen. Ik heb gerefereerd aan de feitelijke situatie, zoals die op dit 
moment in het ziekenhuis is en dat hebben we het niet over een polikliniek. Ik wil u best toezeggen dat ik 
morgen contact zal zoeken met de heer Brinkman om van hem bevestigd te krijgen of hij dat heeft gezegd 
en zo nee, dat hij dat dan schriftelijk aan ons meedeelt. 
De heer Voorberg heeft gerefereerd aan de houding van het college. Ik denk dat het college niet afwacht, 
laat dat duidelijk zijn. Via de lijnen en kanalen die we hebben proberen we de druk daar te houden waar 
die moet blijven. 
 



    

De voorzitter: Ik denk dat het niet nodig is om opnieuw argumenten te wisselen. Ik kijk even naar me-
vrouw Geluk die zich wil beraden of zij een motie wil indienen. Wilt u een schorsing en hoeveel tijd denkt u 
nodig te hebben? 
 
Mevrouw Geluk: Vijf minuten. 
 
De voorzitter: Dan beginnen we om 15.10 uur weer met de vergadering. De vergadering is geschorst. 
 
Schorsing 
 
De voorzitter: Ik heropen de vergadering. 
 
De heer Reijenga: Mijnheer de Voorzitter. Namens de raad wil ik een motie indienen. Deze luidt: 
 
"De raad van de gemeente Noordoostpolder in vergadering bijeen op 12 november 2003; 
 
overwegende dat: 
- de ontwikkelingen binnen het Dr. Jansenziekenhuis wat betreft de kwaliteit en bereikbaarheid voor de 

bevolking van Noordoostpolder steeds negatiever uitwerken; 
- de raad mede op basis van de signalen van de stichting Platform Zorggebruikersbelangen deze ont-

wikkelingen met zorg vervult; 
- het vertrouwen ontbreekt dat het plan van aanpak op een evenwichtige wijze wordt doorgevoerd; 
 
spreekt als zijn mening uit dat: 
- het vertrouwen in de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht voor de beoogde evenwichtige 

ontwikkelingen ontbreekt; 
 
en roept het college op: 
- met de stichting Platform Zorggebruikersbelangen verdere samenwerking te zoeken ter realisering 

van een volwaardig functioneren van het Dr. Jansenziekenhuis te Emmeloord; 
 
en gaat over tot de orde van de dag." 
 
De motie is ondertekend door alle fracties van de raad. 
 
De voorzitter: Ik kijk de heer Ritsema aan en ik kan me voorstellen dat het college wil schorsen. Ik schors 
de vergadering. 
 
Schorsing 
 
De voorzitter: Ik heropen de vergadering. Ik deel u mee dat het college zich heeft beraden over de inge-
diende motie. Het college geeft de voorkeur eraan dat de voorzitter van het college beantwoordt. Ik zit dus 
even in een dubbelrol. Ik ben nu niet uw voorzitter, maar ik spreek als voorzitter van het college van B&W. 
Het college heeft de ingediende motie goed gelezen. Wat u uitspreekt, kan verstrekkende gevolgen heb-
ben. Het college is van mening dat als u deze motie zou aannemen en u aan ons vraagt die uit te voeren 
dit betekent dat het college uitspreekt dat het geen vertrouwen heeft in de Raad van Toezicht en in de 
Raad van Bestuur. Dat is nogal wat, om ons vervolgens op pad te sturen in overleg juist met de Raad van 
Toezicht en de Raad van Bestuur om de belangen van het ziekenhuis veilig te stellen. Het college is van 
mening dat als u ons dat laat uitvoeren u onze positie volstrekt onmogelijk en ongeloofwaardig maakt. 
Als wij uw motie zo moeten uitleggen en u vraagt ons dat in nauwe samenwerking met het platform te 
doen, dan heb je een soort partnerschap waarvan de ene partij zegt ik vertrouw de andere partij niet, de 
Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht en je trekt dan samen op. Ook dan ontkracht u de inbreng en 
de geloofwaardigheid van het gemeentebestuur van Noordoostpolder. 
Wij doen nog geen uitspraak over de motie. Wij vragen aan de raad heel nadrukkelijk of u dat met deze 
motie bedoelt te zeggen. Als u dat bedoelt, zegt u een heleboel. Wij kunnen ons voorstellen dat u met de 
interpretatie die het college aan deze motie geeft zich nog eens bezint op de inhoud van deze motie. 



    

De heer Reijenga: Mijnheer de Voorzitter. Het lijkt me verstandig dat we dan nog even schorsen. 
 
De voorzitter: De vergadering is geschorst. 
 
Schorsing 
 
De voorzitter: Ik heropen de vergadering. 
 
De heer Reijenga: Mijnheer de Voorzitter. Wij hebben opnieuw gepoogd een motie te maken. Ik zal hem 
voorlezen: 
 
"De raad van de gemeente Noordoostpolder in vergadering bijeen op 12 november 2003; 
 
overwegende dat: 
- de ontwikkelingen binnen het Dr. Jansenziekenhuis wat betreft de kwaliteit en bereikbaarheid voor de 

bevolking van Noordoostpolder steeds negatiever uitwerken; 
- de raad mede op basis van de signalen van de stichting Platform Zorggebruikersbelangen deze ont-

wikkelingen met zorg vervult; 
- het vertrouwen ontbreekt dat het plan van aanpak op een evenwichtige wijze wordt doorgevoerd; 
 
spreekt als zijn mening uit dat:  
- het vertrouwen bij de raad voor de beoogde evenwichtige ontwikkelingen is geschaad; 
 
en roept het college op:  
- met de stichting Platform Zorggebruikersbelangen ieder vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid verde-

re samenwerking te zoeken ter realisering van een volwaardig functioneren van het Dr. Jansenzie-
kenhuis te Emmeloord; 

 
en gaat over tot de orde van de dag." 
 
De motie is ondertekend door alle fracties. 
 
De heer Voorberg: Mijnheer de Voorzitter. Mag ik namens een aantal fracties een mondelinge toelichting 
geven? 
 
De voorzitter: Is dit een motie van de hele raad? 
 
De heer Reijenga: Het is een motie van de hele raad. Ik denk dat het college eerst zou kunnen reageren 
alvorens een stemverklaring af te geven. 
 
De voorzitter: Wij hadden even overleg over de concepttekst die nu is ingediend. Waarover wij het heb-
ben luistert heel nauw. Zo voelen we dat en het is goed dat we dat voelen, want we praten over belangrij-
ke dingen die kort door de bocht gaan en over de integriteit van bestuurders. Van deze motie zegt het 
college dat het niet de vraag is of wij hem zo zouden hebben geschreven, want het is uw motie. De vraag 
is of wij hiermee in alle redelijkheid kunnen leven, of we in het overleg binnen de bestuurlijke wereld, bin-
nen Flevoland, richting ministerie met deze motie uit de voeten kunnen, of dat we ons belemmerd voelen 
in ons functioneren. Op hoofdlijnen zullen we deze motie niet ontraden, maar we hebben wel één kantte-
kening. Dat is misschien een aanvulling of een interpretatie die we dan in notulen vastleggen en dan geldt 
hij ook als zijnde vastgesteld en het heeft met het eind te maken. 
Aan het volwaardig functioneren van het Dr. Jansenziekenhuis willen we graag toegevoegd hebben ‘als 
onderdeel van de IJsselmeerziekenhuizen’. Op dit moment is het een ziekenhuis met twee locaties en zo 
lang er niets beters is dan het plan van aanpak, verstaan wij dat ook onder het werken eraan.  
Ik zeg het nadrukkelijk, omdat we dat onderwerp op dit moment uit de weg kunnen gaan en daarover niet 
kunnen praten. Dan gebeurt er wat en dan zegt de één, ik had de indruk bij die motie dat we dat zouden 
doen en de ander zegt, ik had de indruk dat we dat niet zouden doen. Het lijkt me onverstandig daarover 
onduidelijkheid te laten bestaan.  



    

Ik zeg u, het college kan leven met deze motie, legt hem uit dat wij hem lezen als onderdeel van de IJs-
selmeerziekenhuizen en dat zolang er niets anders is uitgaan van het plan van aanpak, zoals is besloten. 
Dat betekent niet dat het eeuwig en onveranderlijk is. U roept ons op en wij nemen die oproep ter harte, 
maar je kunt geen oude schoenen weggooien voordat je nieuwe hebt. 
 
De heer Reijenga: Mijnheer de Voorzitter. Ik acht die interpretatie van het college op zich juist is. Ik denk 
dat wij wat dat betreft daarmee kunnen leven, als dat betekent dat u de motie dan zult uitvoeren. 
 
De heer Roefs: Mijnheer de Voorzitter. Ik kan niet met die interpretatie van het college leven, met name 
de toevoeging als onderdeel van, omdat wij wel degelijk de verzelfstandiging als traject willen openhou-
den. Die sluit u door deze toevoeging uit. 
 
De heer Reijenga: Ik meen dat dit niet zo is. 
 
De heer Roefs: Ik acht het beeld dat daarmee wordt geschapen geen goede toevoeging aan onze motie. 
Dus wil ik de motie tekenen zoals die nu hier ligt. Het college moet zelf weten hoe ze hem interpreteert, 
maar ik vind het geen onderdeel van onze motie. 
 
De heer Reijenga: Dat is het ook niet, maar feitelijk is de situatie zo dat het Dr. Jansenziekenhuis een on-
derdeel is van de IJsselmeerziekenhuizen. 
 
De heer Vermeulen: Het is het CDA toch bekend dat de stichting Platform Zorggebruikersbelangen juist 
het traject van een volledig zelfstandig ziekenhuis in zoveel mogelijk de oude situatie nastreeft? 
 
De voorzitter: Ik redeneer nu heel formeel. Er is namens de raad een motie ingediend. Het college zegt 
hoe het de motie leest. De heer Reijenga gaat daarmee akkoord. Wij hadden er behoefte aan uit te leg-
gen hoe wij de motie lezen. Dan is het aan de raad of hij die interpretatie goed vindt of niet of zeggen, col-
lege wij wensen geen onduidelijkheid te laten bestaan. Dan moet er een andere tekst komen. Dat is dan 
weer uw motie. 
 
De heer Van der Est: Mijnheer de Voorzitter. Wij kunnen met de interpretatie van het college leven. 
 
De heer Haagsma: Mijnheer de Voorzitter. Ook de P.U. kan met die interpretatie leven. 
 
De heer Voorberg: Mijnheer de Voorzitter. Het staat niet in de motie en wij lezen hem ook niet als zoda-
nig. Wij zijn meer een voorstander van een brede benadering van de problematiek en niet bij voorbaat zo-
als u hem leest. U leest hem uitsluitend in die zin, of houdt u ook andere mogelijkheden open bij uw 
interpretatie? 
 
De voorzitter: Laten we nu niet alle interpretaties erbij halen. Wij hebben gezegd hoe we hem lezen. 
 
De heer Voorberg: Dan denk ik dat wij met die interpretatie niet akkoord gaan, sec met de motie. 
 
De heer Vermeulen: Mijnheer de Voorzitter. Als dit zo wordt gelezen met de toevoeging die u geeft dat 
het beogen van een verdere samenwerking een dode letter is, omdat het platform verder gaat in haar 
doelstellingen dan de huidige situatie. Ik kan ook niet instemmen met de toevoeging. 
 
De heer Bakker: Mag ik de fracties die nu een toevoeging geven erop wijzen dat in de huidige situatie het 
platform heel nadrukkelijk bezig is naar een verzelfstandigd Emmeloords ziekenhuis te komen. Er kan niet 
worden uitgesloten dat ontwikkelingen het platform ertoe brengen wanneer dan ook van een eventueel 
traject af te stappen en weer een ander traject in te slaan. Die mogelijkheid zou het college ook moeten 
hebben. Wij vragen het college in deze motie om samenwerking met het platform, we geven een signaal 
af. 
 
De voorzitter: Er is een motie ingediend namens uw raad. Het college zegt dat we met die motie kunnen 
leven, maar dat we die interpretatie eraan geven.  



    

Als daarover discussie komt, heeft het college er behoefte aan te weten wat de raad vindt. Als u allemaal 
uw interpretatie bij mijn interpretatie voegt, moeten we veel notulen gaan lezen. Dan wordt het niet hel-
derder. We hebben behoefte aan helderheid. Dan kunnen we de ronde doen hoe we hem uitleggen of in 
stemming brengen met de opmerking van het college hoe we hem uitleggen. 
 
De heer Reijenga: Mijnheer de Voorzitter. Breng de motie maar in stemming op deze manier, zoals hij er 
ligt. 
 
De voorzitter: Dan zegt het college dat wij u deze tekst ontraden, als u afstand neemt van de toevoeging 
die het college eraan verbindt. 
 
De heer Van der Est: Mijnheer de Voorzitter. Ik heb net gezegd en ook het CDA en P.U. dat wij achter te 
interpretatie van het college staan. 
 
De voorzitter: Ik begrijp nu dat de indiener van de motie zegt, hij is zonder jullie interpretatie ingediend en 
wij wensen stemming over de motie zonder de interpretatie van het college. 
 
De heer Van der Est: Dat heeft hij gezegd nadat u zei, wij gaan er nog eens over praten en we gaan nog 
een keer stemmen. Ik heb al in eerste instantie gezegd dat we achter de interpretatie van het college 
staan. 
 
De voorzitter: Ik probeer procedureel te zijn. Er is een motie ingediend. Het is logisch dat het college 
daarop reageert. Het college kan leven met de interpretatie die het eraan verbindt. Dan is het aan de aan-
vrager om te zeggen hoe we daarmee omgaan. 
 
De heer Reijenga: Mijnheer de Voorzitter. U heeft al gezegd wat het college ervan vindt. Ik vraag u de 
motie zoals die er ligt in stemming te brengen, want ik hecht eraan dat wij als raad unaniem een uitspraak 
doen. De interpretatie van het college lezen we in de notulen. 
 
De voorzitter: U mag iedere motie indienen die u wilt. Dat is het recht van de raad. Wij hebben een ronde 
gehad. Het college heeft laten weten hoe het met de motie denkt om te gaan. Voordat wordt gestemd, zal 
het college zeggen wat het met die motie doet. Dan is het aan de raad om daarop te reageren. Ik stel voor 
dat we de motie ter stemming brengen. De motie zoals deze is ingediend zonder de interpretatie van het 
college is nu aan de orde. 
 
De heer Reijenga: Mijnheer de Voorzitter. Ik vraag u de motie in te dienen zoals de tekst hier ligt. 
 
De voorzitter: Wilt u hoofdelijke stemming? 
 
De heer Voorberg: Ik denk dat het goed is dat ik nog even aangeef dat een aantal partijen, te weten de 
VVD, D66, enkele leden van de P.U. en de ChristenUnie/SGP, nog steeds de mening is toegedaan die in 
de oorspronkelijke redactie van de motie, waarbij geen vertrouwen wordt uitgesproken in de Raad van 
Bestuur en de Raad van Toezicht is verwoord. Gezien de eigen verantwoordelijkheid van de raad menen 
wij dat we dit kunnen zeggen. Ter wille van de eenheid en het gezamenlijk optrekken hebben wij gezegd 
dat we ons achter de motie scharen die er nu ligt, zonder uw aanvulling en uw interpretatie. Wij hechten 
eraan dit nog aan te geven. 
 
De voorzitter: Anderen nog een stemverklaring? Is hoofdelijke stemming nodig? 
Aan de orde is de ingediende motie. De conclusie van de griffier is dat de motie met algemene stemmen 
is aangenomen zonder de toevoeging van het college. Dan moet het college nog even nadenken wat het 
met de aangenomen motie doet. 
 
Mevrouw Geluk: Plus de stemverklaring. 
 
De voorzitter: Die staat in het verslag. Daarvan hoeft niet apart melding te worden gemaakt. Ik schors de 
vergadering, zodat het college kan kijken wat het te doen staat. 



    

Schorsing 
 
De voorzitter: Ik heropen de vergadering. Namens het college wil ik reageren op de door u unaniem aan-
genomen motie. Het college neemt de motie over en heeft geconstateerd dat het CDA, de P.U. en de 
PvdA de interpretatie van het college ondersteunen. Daarmee is wat ons betreft dit punt uit. 
 
De raad gaat hiermee akkoord. 
 
De voorzitter: Zijn er nog andere onderwerpen die wij moeten bespreken? 
 
De heer Reijenga: Mijnheer de Voorzitter. Ik heb gemeld dat wij een vraag hebben met betrekking tot de 
politie. De politiesterkte van de politie Flevoland is opnieuw ter discussie gekomen. De begroting komt niet 
rond. Naast het tekort van EUR 8 miljoen waarvoor dekking was is er nog een gat van EUR 1,7 miljoen en 
de korpsbeheerder wil niet meer lenen noch bezuinigen. In september is geconstateerd in overleg met de 
driehoek dat de politiesterkte zich op een absoluut minimum bevindt in Noordoostpolder, 7 keer 24 uur, 80 
mensen gedeeld door 7 is het minimum voor ons. In september is door de regiochef gezegd dat dienders 
uit Noordoostpolder weghalen geen reële optie is. Ze had er vertrouwen in dat in Noordoostpolder een 
goede politiezorg blijft. 
Hoe is de stand van zaken op dit moment? Kan de huidige politiezorg worden gehandhaafd? Blijft de vei-
ligheid van de burger gewaarborgd? Wat is de reden dat u als burgemeester de mensen oproept vooral 
de politie te bellen bij onwettige praktijken? Ze doen dat al getuige de bijeenkomst in de wijk Sterrenbuurt, 
terwijl de politie vaak niet reageert op signalen. 
 
De heer Haagsma: Mijnheer de Voorzitter. Over hetzelfde onderwerp. Wij hebben elkaar niet gesproken. 
Ik sluit me aan bij deze vragen. 
 
De voorzitter: Wij hebben afgelopen maandag vergadering van het regionaal college gehad, waar de be-
groting op de agenda stond. De sterkteverdeling is in een vorige vergadering besproken. De kenschets 
van het CDA van de financiële perikelen is juist. Wel is besloten om voor het extra tekort een lening af te 
sluiten en die te dekken uit de reserves. Dat klinkt positief, maar het is een negatieve reserve. 
Het verhaal van de sterkte is een gigantisch punt. Wij zijn een goede regio en van de 25 regio’s zijn er 14 
krimpregio’s die dus in inwonertal achteruit gaan en daarmee niet de sterkte inleveren die bij dat lagere 
inwonertal hoort. Dat maakt de spanning groot. Wij stijgen het sterkst in Flevoland van alle politieregio’s 
en de formatie en de financiële consequenties daarvan worden bepaald op zoveel jaar geleden. We heb-
ben dus een dubbel probleem, namelijk dat we worden afgerekend op een sterkte die we allang achter 
ons hebben. 
De problematiek in Almere is gigantisch. We zij één korps. Door de huidige en vorige collega in Almere is 
geroepen dat burgers in Nederland recht zouden moeten hebben op ongeveer hetzelfde niveau van poli-
tiezorg. Dat is een heel goed uitgangspunt, waaraan ik niets afdoe. Alleen toen wij in september erover in 
de commissie spraken, was een latere benadering die van Noordoostpolder en Urk uit is neergezet, wat 
maken één of twee man uit dit gebied uit op het enorme probleem van Almere. Die zie je in dat grote gat 
niet terug. Dat was toen een verstandige benadering. Ik zal u niet vermoeien met formules. Er zijn formu-
les met oppervlakten en aanrijtijden, maar er zijn ook formules waarin werkaanbod en criminaliteitcijfers 
en de ernst daarin meespelen. Tussen die twee formules is een mix gemaakt. Als je werkaanbod zou ne-
men, zouden we gigantisch naar beneden gaan. Dat betekent dat de huidige formatie 72,8 is. Organiek 
hebben we overigens recht op meer. In het uiteindelijke verhaal, leveren we ten gunste van Almere in. Dat 
betekent dat onze basiseenheid teruggaat naar 69,7 fte. Wij gaan dus drie formatieplaatsen terug door 
ons aandeel aan anderen. Alle basiseenheden in Flevoland gaan dus achteruit ten gunste van Almere. 
We hebben wel gezegd dat dit een eenmalige operatie is. Het kan niet zo zijn dat wij over een jaar consta-
teren dat criminaliteit in Almere nog steeds stijgt, dat er dus nog minder sprake is van een gelijke rechts-
bedeling in de politieregio en dat er dus nog maar een herverdelingsoperatie moet zijn.  
Ik heb gezegd, en daarin voel ik gesterkt door de raad door de discussie in september, dat dit voor mij het 
uiterste is. Je moet samen een probleem willen oplossen. Laten we dit beschouwen als een gebaar, 
waarmee we tegen de minister kunnen zeggen, binnen de niet aanwezige sterkte hebben de vijf gemeen-
ten zich solidair getoond met die ene gemeente waar de problemen het grootst zijn. Dat moet voor de mi-
nister een stimulans zijn echter over de brug te komen. 



    

Aanstaande vrijdag vinden de eerste besprekingen plaats met de minister over de problematiek in Almere. 
Er is een tweede voorwaarde aan verbonden, al weten we niet of die in praktijk wordt gebracht, namelijk 
dat als er sterkte bijkomt om de problematiek van Almere op te lossen, deze operatie moet kunnen wor-
den teruggedraaid, omdat we onder de grens zitten. Dan moet het eerst worden opgevuld tot waar we nu 
zitten en dan kan het meerdere naar Almere. Dat zijn de opmerkingen die door het regionaal college zijn 
gemaakt. Dus we gaan wat terug, maar in de oorspronkelijke berekeningen, waarin alleen werkaanbod 
gold en geen specifieke kenmerken voor dit gebied, was het resultaat aanmerkelijk dramatischer geweest. 
Dus tel je zegeningen, want het had aanmerkelijk erger gekund. Ik ben er niet trots op, maar ik denk dat 
dit een bijdrage is. We hebben een aantal goede werkafspraken gemaakt, we gaan een aantal zaken effi-
ciënter organiseren. We gaan actiever werk maken van eenmanssurveillances. We proberen er heel crea-
tief mee om te gaan, zodat we per saldo hetzelfde dekkingsgebied hebben, niet alleen letterlijk maak ook 
figuurlijk, zodat we die teruggang op die manier kunnen oppakken. Als we de zaken doen, zit er per saldo 
efficiencywinst in. 
 
De heer Reijenga: Mijnheer de Voorzitter. Een vraag heeft u niet beantwoord. Blijft de veiligheid van de 
burger gewaarborgd en wat betekent het voor het bureau? U heeft al gezegd dat het met 3 teruggaat. Dat 
moet je delen door zeven, want dan heb je die 24-uurs. U heeft echter ook een oproep gedaan, ik dacht 
op die avond in de Sterrenbuurt, om vooral meldingen te doen. Dat doen mensen ook. Ik krijg alleen te 
horen dat ze nooit iets terug horen. Dat werkt ook demotiverend, terwijl men ook zegt dat er al een heel 
dossier moet liggen en dat niet wordt ingegrepen. Dat zijn tegengestelde signalen, uw oproep om te mel-
den, veel mensen doen dat al en zeggen dat het geen effect heeft. Vanwaar die oproep dan? 
 
De voorzitter: Die oproep heeft te maken met het feit dat in de gehanteerde formule werkaanbod geldt. 
Als er relatief weinig meldingen zijn, worden we daarop afgerekend. Ik ben het met u eens, als mensen 
zaken melden, betekent dat niet dat het morgen is opgelost. We hebben afgesproken om als mensen iets 
melden dat we ernst maken met het terugmelden van zaken, zodat mensen wel wat horen. Soms zijn on-
derzoeken veelomvattend, vergen veel voorbereidingstijd en je kunt niet ieder incidenteel feit aanpakken, 
maar dat wordt ook gemeld. We hebben het gewoon nodig om te blijven motiveren dat we wel degelijk 
werkaanbod hebben. Maar als werkaanbod in de formule niet telt, alleen oppervlakte en rijtijden, dan zak-
ken we door het plafond. Daarom hebben we behoefte aan de meldingen. Dat zijn argumenten, overigens 
niet alleen een strategisch element, maar ook om de medewerkers van de politie scherp te houden op de 
zaken die spelen en ze alert te maken op afhandeling. Als mensen iets melden, laat het weten. Dat heeft 
te maken met een aantal slimmere manieren van mensen inzetten, mensen meer bewust maken van de 
maatschappelijke druk. Die boodschap is goed overgekomen. 
 
De heer Reijenga: Maar de vraag ten aanzien van dossiers die er liggen over wapens en drugs blijft lig-
gen. En de andere vragen ook, betekent dit dan dat de politiezorg nog schraler wordt dan die al is? 
 
De voorzitter: Mijn antwoord is, door die eenmanssurveillance, door slimmer te plannen en te coördine-
ren blijft de dekking minimaal hetzelfde, casu quo wordt die beter. We hebben gezegd dat dit moet, want 
men kan het ook niet anders uitleggen aan de inwoners. Als je een beroep op ze doet om te melden, moet 
je ook laten zien dat er iets mee gebeurt. Ik ben het dus helemaal met u eens. In het afgelopen overleg is 
dat heel nadrukkelijk neergelegd, ook in het overleg met het regionaal college. Voor mij is de grens be-
reikt. 
Ik ga met u naar de agendapunten. 
 
VIII. Agendapunten 
 
 1. Beslissing op bezwaarschrift van mevrouw Van Stee-Mars tegen het voorbereidings-

besluit Hydrologische bufferzone Schokland Fase II 
 
Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming besluit de gemeenteraad overeenkomstig het 
voorstel. 
 

2. Huisvesting praktijkschool de Rotonde 
 



    

De voorzitter: Ik zou mevrouw Bij de Vaate willen vragen iets te vertellen over het OOGO, waardoor het 
in de raad later is. 
 
Wethouder mevrouw Bij de Vaate: Mijnheer de Voorzitter. In het OOGO hebben we de geschiedenis op-
gehaald, want daarom ging het met name. Vervolgens heeft het OOGO unaniem ingestemd met het voor-
stel. 
 
Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming besluit de gemeenteraad overeenkomstig het 
voorstel. 
 

3. Najaarsrapportage 2003 
 
De heer Reijenga: Mijnheer de Voorzitter. Het CDA zet zich in voor een leefbare samenleving. Voor een 
lokaal bestuur dat betrokken is bij en dienstbaar is aan haar burgers. Een lokale overheid die mensen sti-
muleert tot eigen verantwoordelijkheid en tot verantwoordelijkheid voor elkaar, zodat mensen boodschap 
hebben aan elkaar. 
De economische neergang en de rijkskortingen hebben tot gevolg dat onze gemeente moet bezuinigen. 
Het meerjarenbeeld dat het college schildert is in financiële zin somber. Toch zijn er ook lichtpunten en is 
er geen sprake van een inktzwart scenario. 
Het college is erin geslaagd met een evenwichtig bezuinigingspakket te komen. Hierdoor wordt de ergste 
financiële kou uit de lucht genomen. De lichtpuntjes zijn dat ondanks het bezuinigingspakket er ruimte is 
voor nieuw beleid en er wordt geïnvesteerd ten laste van de reserves. 
Het college heeft met tact en daadkracht gekozen voor een juiste mix aan te nemen maatregelen. Dat 
noemt het CDA koers houden bij zwaar weer en dat is iets ander sturen. Daarmee is naast alle verande-
ring in vorm en inhoud van de begroting een fikse klus geklaard. Dat wil niet zeggen dat het dekkingsplan 
voor het CDA geen pijnlijke keuzen bevat, bijvoorbeeld de extra verhoging van de OZB met 2%. Uiteinde-
lijk, alles afwegend, kan het CDA een heel eind meegaan met het dekkingsplan. 
Met het afschaffen van het schoolzwemmen kan het CDA niet akkoord gaan. Het CDA vraagt het college 
hiernaar nader onderzoek te doen. 
Dit is de eerste programmabegroting. Het heeft grote inzet en zweetdruppeltjes gekost. Het CDA compli-
menteert college en ambtelijk apparaat met het voorliggende resultaat. De gepresenteerde programma’s 
geven met de huidige vorm en opzet aan dat ze nog in ontwikkeling zijn. Daarbij voldoen ze nog niet aan 
de verwachtingen. De CDA-fractie deelt de mening van het college dat het ‘smart’ formuleren eveneens 
nog niet volledig is gelukt. Het komend jaar zullen raad en college hieraan nog hard moeten werken. Dat 
zal echt moeten, anders kan de raad met dit type afspraken haar controlerende taak ten opzichte van het 
college niet waarmaken. 
Openbare orde en veiligheid 
Openbare orde en veiligheid zijn en blijven basistaken van de gemeente. Het CDA maakt zich grote zor-
gen over de verschralende politiezorg in onze gemeente. Het integrale veiligheidsbeleid komt maar niet 
van de grond. Hoe zit het met de toekomst van de stadswachten? Hoe zit het met het plan van aanpak 
voor de problemen in de Sterrenbuurt? Wil het college die zaken wel aanpakken? 
Integraal wijk- en dorpsbeheer 
Het integraal wijk- en dorpsbeheer is er nog steeds niet, ondanks herhaalde toezeggingen. College, wat is 
daarvan de oorzaak? 
De subsidie aan dorps- en wijkraden zou hierin eveneens worden betrokken. De CDA-fractie wil niet lan-
ger wachten en stelt voor, vooruitlopend op de discussie, de subsidie voor de Vereniging van Dorpsbe-
lang te verhogen tot EUR 1.250,00. Dit geldt eveneens voor de wijkbesturen in Emmeloord. Het CDA zal 
hiervoor een motie indienen. 
Wonen 
De groei van de algemene uitkering wordt gekoppeld aan de groei van het aantal woningen en inwoners. 
De verwachte groei is in de meerjarenraming drastisch naar beneden bijgesteld.  
Kennelijk verwacht het college dus voor de nabije toekomst een stagnerende groei van de polderbevol-
king. Dit heeft een negatief effect op de algemene uitkering maar ook op de OZB-opbrengsten en ver-
sterkt de financiële problemen. 
De CDA-fractie is van mening dat het college alles uit de kast moet halen om de groei erin te houden.Het 
beschikbaar houden van grond om woningen te bouwen is hiervoor van groot belang.  



    

Het CDA is dan ook verontrust dat de ontwikkeling van zowel Emmelhage als ook de diverse inbreidings-
locaties dreigt te stagneren. Waarom ligt er nog steeds geen exploitatieoverzicht van Emmelhage? De 
kaders zijn toch op hoofdlijnen gesteld. Waarom wordt niet meer voorlichting gegeven over de stand van 
zaken. De bestaande website voor Emmelhage is al maanden niet bijgewerkt en bevat informatie die on-
juist is. Mensen worden hierdoor op het verkeerde been gezet. Geef goede informatie of geef geen infor-
matie. 
Jeugd- en onderwijsbeleid 
Jeugd en onderwijsbeleid staat door rijksbezuinigingen onder grote druk. Het CDA wil dat het college alles 
eraan doet om dit succesvolle beleid voort te zetten. Welke alternatieve financieringsbronnen ziet het col-
lege? 
Vrijwilligersbeleid 
Vrijwilligers zijn het cement van de samenleving. Er zal een onderzoek plaatsvinden in het kader ‘stimule-
ringsregeling’. Het geld voor het onderzoek is er. Voor een vervolg is cofinanciering nodig. Dat is niet be-
groot. Hoe denkt het college het vervolg te bekostigen? Voor het CDA is essentieel dat de middelen bij de 
basis, de vrijwilligers terechtkomen en niet bij de organisaties die hiermee beroepsmatig mee bezig zijn. 
Glastuinbouwgebied Luttelgeest II 
Een belangrijk project voor Noordoostpolder is Luttelgeest II. Hoe is de stand van zaken met de PPS-
constructie? Heeft de gemeente hierin voldoende ruimte om haar publieke taken waar te kunnen maken in 
evenwicht met de financiële risico’s? 
Arbeidsmarkttoeleiding en inkomensondersteuning 
Op het terrein van arbeidsmarkttoeleiding en inkomensondersteuning is veel onzekerheid. Hoe zal de 
nieuwe Wet werk en bijstand uitpakken? College, hier past geen aarzeling meer. Ga daadkrachtig doch 
zorgvuldig aan de slag. Wat gebeurt er op 1 januari 2004 als de nieuwe wet wordt ingevoerd? Welke ge-
volgen heeft dit op 1 januari voor de uitkeringsgerechtigden? 
De bedrijfsvoering, kosten bewust? 
De bedrijfsvoering, kosten bewust? Het CDA zet vraagtekens bij de kostenbewustheid, doelmatigheid en 
doeltreffendheid van de bedrijfsvoering. Meerdere fracties delen die mening. College, wordt in de bedrijfs-
voering van de gemeentelijke organisatie effectief en efficiënt gewerkt? Hoe toetst het college dit? 
In de bijzondere ontwikkelingen worden telefoonkosten en abonnementen tot EUR 98.000,00 hoger ge-
raamd. De kosten voor het sociaal jaarverslag worden EUR 10.000,00 hoger geraamd voor een betere 
uitstraling van het boekwerk. Het CDA kan hiermee niet instemmen. Op meerdere posten worden bij ge-
lijkblijvende taken substantieel meer uren geraamd, bijvoorbeeld afdeling WOSR. Dit in een periode waar-
in een dekkingsplan moet worden ontwikkeld om de begroting sluitend te krijgen en daarnaast hogere 
tarieven en heffingen voor de burger om meer inkomsten te realiseren. Aan de ene kant bezuinigen en 
aan de andere kant het weer op deze manier uitgeven. Is dit geen water naar de zee dragen? Hoe water-
dicht is het bedrijfsvoeringschip? Welke maatregelen neemt het college om de organisatie meer kosten-
bewust en kostenbesparend te maken? 
Bij bovenformatief personeel staat een last van ruim EUR 900.000,00. College, wat doet u om dit naar 
beneden te krijgen? Er zijn ook forse tegenvallers bij de inhuur van personeel. Wat zijn hiervan de oorza-
ken? Hoe zit het met de continuïteit in de bedrijfsvoering? Ook hier geldt, hoe waterdicht is het bedrijfs-
voeringschip? 
Afvalstoffenheffing 
Voor de afvalstoffenheffing is de afgelopen jaren geleidelijk aan een tariefsverhoging toegepast, zodanig 
dat deze het kostendekkende niveau zou bereiken. Deze zou worden bereikt in 2004. Echter een grote 
toename van de Nopse afvalberg gecombineerd met een BTW-correctie leidt ertoe dat voor het kosten-
dekkend maken van de afvalstoffenheffing het tarief met 13 tot 14% stijgt. Wij missen echter de transpa-
rantie in het kostendekkend zijn van de tarieven. Het college stelt voor om de stijging in zijn geheel door te 
voeren in het jaar 2004. De CDA-fractie vindt dit een zeer forse lastenstijging. Zeker in een tijd waarin ook 
onze burgers te maken hebben met de gevolgen van de economische recessie. De CDA-fractie vraagt 
dan ook nogmaals dringend aan het college of deze verhoging niet over twee jaar kan worden uitge-
smeerd.  
Dit te meer omdat wij van mening zijn dat er uiterlijk in 2005 besparende maatregelen moeten worden in-
gevoerd met een neerwaarts effect op de afvalstoffenheffing. Is het college overigens bereid om de afval-
stoffenheffing te verlagen als de kosten dalen als gevolg van te nemen maatregelen? De explosieve 
kostenstijging bij het afvalscheidingstation moet meteen worden aangepakt. We moeten een discussie 
over Diftar voeren, dat zullen we denk ik straks doen. 



    

Tenslotte, uiteindelijk gaat het bij alle gepraat om geld niet om kille rekensommen. Het gaat erom wat je 
wilt bereiken voor de burger aan voorzieningen en dienstverlening. Dat beleid brengt de programmabe-
groting in beeld. De komende jaren moet de nieuwe begrotingssystematiek verder worden verbeterd. Dit 
met het oog op een beleid dat doelmatig en doeltreffend is met een inzichtelijke kostenstructuur. Dit alles 
ten dienste van en aan een lokale samenleving waarin orde, veiligheid en leefbaarheid geen loze kreten 
zijn. 
Het CDA wenst college en alle medewerkers in dit huis Gods zegen toe in dienst aan onze burgers en 
hoopt het komende begrotingsjaar op een goede samenwerking met alle geledingen. 
 
De heer Haagsma: Mijnheer de Voorzitter. Voorzitter en leden van de raad, vandaag buigen wij ons ge-
zamenlijk over de eerste programmabegroting. Het is wel even wennen, want de strategie die het senio-
renconvent voor de behandeling heeft gekozen, een schriftelijke bijdrage en een mondelinge toelichting 
hebben in ieder geval de spectaculairste verhoging met zich meegebracht. Vorig jaar gebruikten we acht-
tien pagina’s voor alle verhalen en dit jaar, alleen voor het schriftelijke gedeelte 35 pagina’s. Dat is een 
verhoging van maar liefst 94,4%, dat kan bijna niet de bedoeling zijn. 
Een bijpassende duale stelling is dan waarschijnlijk: de lengte van de inbreng is niet recht evenredig aan 
het voordeel van de burgers. 
De voorgestelde strategie heeft twee grote nadelen, het is bijna onmogelijk om in tien minuten alles voor 
bijvoorbeeld radioluisteraars te benoemen en doordat we niet alle vragen uit de schriftelijke inbreng nu 
behandelen, zouden we eigenlijk niet kunnen instemmen met de besluiten. 
De financiële beschouwing van het college maakt duidelijk dat we in onze gemeente niet op een eiland 
zitten. De landelijke economische situatie bepaalt voor een groot gedeelte het economisch reilen en zeilen 
binnen onze gemeente. De P.U. wil nogmaals met nadruk stellen dat we niet over bezuinigingen moeten 
spreken op het moment dat er sprake is van een lastenverzwaring voor de burgers. De P. Gebruiken we 
wel de voordelen uit deze situatie? Overal om ons heen hebben we toch kunnen lezen dat met name 
aannemers bereid zijn om het werk veel scherper aan te nemen. Is het college van mening dat we daar-
mee als gemeente op dit moment ons voordeel doen? 
Begroting 2004 
Afvalstoffenheffing 
Dit onderwerp speelt voor alle fracties een grote rol. Met name de extra kosten die het gemeentelijk afval-
scheidingstation met zich meebrengt, moeten de aandacht krijgen. De P.U. is een voorstander van het 
principe: de vervuiler betaalt. Daarom stellen we u allen voor om ten aanzien van het GAS te komen tot 
een eenduidig tarief, waarbij de bezoekers van het station per bezoek entree betalen. Het entreebedrag 
dient te worden afgestemd op de gemiddelde kosten die het verwerken van een particuliere portie met 
zich meebrengt. Dit systeem heeft onze voorkeur boven pasjes, omdat het administratief met een slag-
boom eenvoudig kan worden uitgevoerd, er geen uitruil van pasjes plaatsvindt en het toch laagdrempelig 
blijft voor de inwoners. De P.U. vindt dat de verhoging van ruim 13% te drastisch is; meerdere partijen 
hebben voorgesteld om de verhoging af te toppen en graag wachten wij de reactie van het college af. 
Ten aanzien van de ondergrondse containers vinden wij ook dat deze op dit moment buiten zicht kunnen 
blijven. 
Wijk- en buurtbeheer 
Wij vinden dat de ontwikkeling van dit beleid en de daadwerkelijke uitvoering te lang op zich laten wach-
ten en daarom stellen we u voor om financiële bijdrage aan de dorpen tot dat moment te verhogen tot 
EUR 500,00 per jaar zoals eerder is voorgesteld. Uit het te ontwikkelen beleid zal blijken of ook wijken en 
buurten in aanmerking komen voor deze financiële bijdrage. Ook dienen wij als gemeentebestuur de ver-
antwoordelijkheid te nemen voor de ontwikkelingskansen van alle kernen. De P.U. benadrukt nogmaals 
dat de ontwikkeling van de woningbouw en van bedrijventerreinen in overleg met de kernen vorm moet 
krijgen. Centralisatie van alle activiteiten naar Emmeloord is dus niet ons doel. 
 
 
Plattelandsvernieuwing 
Er liggen veel mogelijkheden om voor dit onderdeel aanspraak te maken op Europese subsidies. Deze 
mogelijkheden zijn er tot 2006. Is het college van mening dat het bijvoorbeeld ten aanzien van de ontwik-
kelingen in de corridor optimaal gebruik maakt van de geboden subsidies? 
Verschillende gemeenten zijn ook bezig met onderzoek naar voordelige regelingen die het mogelijk ma-
ken om ADSL in het buitengebied aan te leggen. Het lijkt ons zinvol om dit ook te onderzoeken. 



    

Markten 
De P.U. is het eens met de suggestie vanuit raadscommissie II om tijdens de jaren waarin wordt gewerkt 
aan Emmeloord-Centrum de leges slechts met 2% per jaar te verhogen en niet te streven naar kosten-
dekkende leges en ervoor te zorgen dat er rust en ruimte voor de markt blijft totdat Emmeloord-Centrum is 
gerealiseerd. 
Ten aanzien van economische zaken vinden wij ook dat aan promotie en acquisitie speciale aandacht 
moet worden besteed. Er ligt op dit moment teveel gemeentelijk industrieterrein braak. 
Gemeentelijke leges/bestuur/efficiënt werken 
College, is het niet mogelijk om de lijst van leges meer te clusteren en de bedragen te vereenvoudigen 
zoals dat bij Publiekszaken is gedaan? Natuurlijk dienen we ook te kijken naar onze eigen uitgaven en 
prestaties. Uit de begroting blijkt dat op diverse terreinen efficiënter – goedkoper – kan worden gewerkt en 
de P.U. wil dat het college hierop nauwlettend toeziet, zodat overschrijdingen bijvoorbeeld ten aanzien 
van de post telefonie niet meer voorkomen. Kan het college dit toezeggen? 
In het kader van efficiënt werken vraagt de P.U. zich ook af wat de afspraken of kaders zijn waarop de 
raad kan controleren hoe wij omgaan met het inhuren van externe deskundigen. Het is immers duidelijk 
dat inhuur van deskundigen grote financiële gevolgen met zich meebrengt. In dit kader hebben we vorig 
jaar de suggestie gedaan om op de omslag van alle rapporten die door externe deskundigen zijn vervaar-
digd de prijs te laten vermelden. Op die manier kan de raad ook eenvoudig een prijs-kwaliteitvergelijking 
maken. Het stelt ons ook in staat om zorgvuldig om te gaan met verzoeken aan het college om te zorgen 
voor glossy informatiematerialen. 
De inhuur van extra personeel levert ook voor de rekening 2003 grote kostenposten op. Dat betekent dat 
we ons moeten afvragen of we wel op de juiste manier omgaan met de capaciteiten van de ambtelijke 
dienst. Hebben we voldoende kennis en flexibiliteit in huis? Hoe gaan we efficiënter werken en op welke 
manier halen we het optimale resultaat in dienst van de burgers? 
Graag horen we de reactie van het college over deze twee punten. 
Samenstelling van de begroting 
Ook ten aanzien van de leesbaarheid van de begroting zit de P.U. met vragen. De verschuiving van de 
bedragen van begroting 2003 naar begroting 2004 in procenten is onbegrijpelijk, maar uit informatie blijkt 
dat dit veelal wordt veroorzaakt door het toerekenen van uren. De P.U. rekent erop dat we aandacht be-
steden aan de leesbaarheid door ervoor te zorgen dat begrotingen voortaan via een vast protocol worden 
opgebouwd. Graag gaan wij daarvan uit. 
Dekkingsplan 2004 - 2008 
Het samen nadenken over waar het wel een beetje minder kan, levert op veel plaatsen pijn op. De P.U. is 
van mening dat het goed is om ten aanzien van de bezuinigingen een aantal jaren vooruit te kijken, maar 
we zijn ook van mening dat de maatregelen voor de laatste jaren door de economische golfbewegingen 
uiteindelijk een heel andere vorm kunnen krijgen en daarom willen we nu niet teveel aandacht eraan be-
steden. 
Wij willen uw aandacht vragen voor twee punten uit het dekkingsplan. 
Wegen, straten en pleinen 
De wegbeheerder heeft de taak ervoor te zorgen dat de wegen op een goede manier worden onderhou-
den en op die manier speelt ze ook een belangrijke rol in de veiligheid van de gebruikers. In plaats van 
uitbreiding van het budget worden we nu geconfronteerd met een bezuiniging van EUR 259.000,00. Kun-
nen we op deze manier de veiligheid van de weggebruikers wel garanderen en is deze bezuiniging niet 
een bezuiniging die we later dubbel en dwars op ons bordje krijgen. Graag een reactie van het college. 
Onderhoud openbaar groen 
De P.U. heeft een goed onderhoud van het openbaar groen hoog in het vaandel staan. Ook de collega-
fracties vinden dit een belangrijk onderwerp getuige de vele vragen die in commissie I over dit onderwerp 
zijn gesteld. In plaats van een ruimer budget stelt het college ons voor om EUR 65.000,00 op dit onder-
deel te bezuinigen.  
Is het wel mogelijk om ons visitekaartje, want dat hoort het openbaar groen te zijn, te onderhouden op een 
normaal niveau en bij een krapper budget? Ook vragen wij nogmaals nadrukkelijk de aandacht voor de 
mogelijkheid om snippergroen aan burgers aan te bieden. Ten aanzien van de ontwikkeling van nieuwe 
wijken is dit ook meteen een belangrijk aandachtspunt. Hoe richt je die ruimte in? 
De P.U. pleit altijd voor een realistische en sluitende begroting. Voor 2004 is het doel met een aantal pijn-
lijke ingrepen gelukt. Wij wachten de discussie af voor een definitief oordeel. 



    

Tenslotte wenst de P.U. het college, de medewerkers en de collega-fracties veel wijsheid en creativiteit, 
maar bovenal gezondheid om haar of zijn taak te vervullen. 
 
De heer Van der Est: Mijnheer de Voorzitter. Ik wil beginnen met een parel uit de bundel Vergeet het 
maar van Simon Carmiggelt. Als je als derde aan de beurt bent, moet je de mensen weer even rechtop 
krijgen. “In ons loom, doch niet onbehaaglijk zwijgen trad een man met een dophoed binnen, die zijn akte-
tas voorzichtig op de grond plaatste, of er een dwergje in zat, dat zich anders zou bezeren.” 
Zoals de man met de dophoed met zijn aktetas omging, zo wil de PvdA/GroenLinks de gegevens van de-
ze najaarsrapportage interpreteren, doortastend maar behoedzaam. 
Doordat de Nederlandse regering heeft besloten tot drastische bezuinigingen, wordt ook de rijksbijdrage 
aan de gemeente verminderd. Dit leidt ertoe dat de gemeente Noordoostpolder bezuinigingen moet door-
voeren om niet permanent in de rode cijfers te komen. Voor het jaar 2004 is er een geraamd tekort van 
een kleine EUR 1.000.000,00. 
Even tussendoor een wijsheid van een wandtegeltje: wie kerntaken schuwt, kletst in de ruimte. Als we kri-
tisch kijken naar de organisatie, betekent dat volgens onze fractie dat de gemeente zich moet bezinnen 
op haar kerntaken. Benchmarking is een middel om te onderzoeken hoe we de kerntaken moeten inrich-
ten. Tegelijkertijd krijgen we antwoord op de vraag welke organisatorische effecten dit tot gevolg heeft. 
Maar moeten wij ons niet afvragen wat we als gemeente eigenlijk aan de burger aan voorzieningen ni-
veau willen bieden? Welke voorzieningen schrappen we? Welke houden we? En wat zijn dan uiteindelijk 
de maatschappelijke effecten? 
Op een enkel onderwerp van het niet gepland beleid reeds in uitvoering komt de PvdA/GroenLinks bij de 
besluitvorming terug. Ik ga kort in op een aantal programma’s. 
Openbare orde en veiligheid 
Het handhaven van de openbare orde en veiligheid moet als vanzelfsprekend één van de prioriteiten zijn 
van het college. Hoofdprioriteit is in onze ogen echter dat het college zich in het bijzonder richt op de 
grootste knelpunten op dit terrein binnen onze gemeente. Volgens mij is het college het met deze stelling 
eens. 
Verkeer en vervoer 
Het vervangen van verouderde straatlantaarns door moderne, minder energie gebruikende lampen moet 
onverminderd worden voortgezet. In dit kader is “goedkoop duurkoop” 
Wonen en ruimtelijke ordening 
Het beleid op dit terrein bepaalt hoe de gemeente eruit blijft en gaat zien. Goede duidelijke plannen en 
heldere regels moeten voorkomen dat de omgeving verloedert. De PvdA/GroenLinks wil opnieuw pleiten 
voor een groter contingent sociale huurwoningen. Daaraan is binnen onze gemeente zéér grote behoefte. 
Gezondheid en milieu 
Als op termijn ruimte ontstaat voor een verzelfstandigd ziekenhuis moet de gemeente Noordoostpolder 
daaraan bestuurlijk een steentje bijdragen. 
Het college lijkt de ambities op milieugebied op een laag pitje te zetten. De fractie van PvdA/GroenLinks 
vindt dat een onjuiste keuze. We verwachten van het college een ambitieus nieuw milieubeleidsplan. 
Diftar moet zo snel mogelijk worden ingevoerd. Als het moet met stoom en kokend water. Toezeggingen 
over onderzoekjes zus en zo zijn een gepasseerd station. Zolang er geen Diftar is ingevoerd, moet het ta-
rief voor éénpersoonshuishoudens maximaal 90% van dat van meerpersoonshuishoudens zijn. Een voor-
stel hierover zal door ons worden ingediend. 
Voor het scheidingsstation moet ook een betaalregeling gaan gelden. Kijk over de eigen gemeentegrens 
en houd het simpel. 
Ondergrondse afvalbakken hebben voor ons geen prioriteit. 
Onderwijs en educatie 
Voor de fractie van PvdA/GroenLinks is het realiseren van multifunctionele voorzieningen met name een 
optie als er toch al forse investeringen in de onderwijshuisvesting moeten plaatsvinden, zoals bij nieuw-
bouw in Emmelhage of de verhuizing van de Zevensprong naar de Erven. 
Cultuur 
Kom ik op terug bij het dekkingsplan. 
Welzijn 
Het beleid met betrekking tot integraal wijk- en buurtbeheer laat maar op zich wachten. Wat wil het college 
eigenlijk? Dat is ons nog steeds niet duidelijk. Ons advies: college, maak het niet te “breed”. Baken het 
beleidsterrein af.  



    

We willen geen academische discussies, maar concrete oplossingen van knelpunten in wijken en dorpen. 
De PvdA/GroenLinks stelt voor om met twee pilots te beginnen, namelijk de wijk Revelsant/Sterrenbuurt 
en het dorp Nagele. Wij verzoeken het college hierover met concrete toezeggingen te komen. Financiële 
voorstellen van andere fracties wachten we af. Het schijnt goed scoren te zijn bij dit onderwerp. 
Het herstellen van de karakteristieke singels in het buitengebied vindt de fractie van PvdA/GroenLinks van 
buitengewoon belang. De kroon op het werk zou kunnen zijn Noordoostpolder als Nationaal landschap. 
Uit de kengetallen bij economische ontwikkeling kan worden opgemaakt dat landbouw niet meer DE do-
minante werkgelegenheidsbieder in de gemeente is. De activiteiten van het college zouden in de ogen 
van PvdA/GroenLinks dan ook op gedifferentieerde opbouw van arbeidsplaatsen moeten worden gericht 
en niet op éénzijdige ondersteuning van de landbouw. Is het college het hier mee eens? 
De PvdA/GroenLinks vindt dat eerst de kaders van het beleid moeten worden vastgesteld, voordat de Wet 
werk en bijstand wordt uitgewerkt met de vijf verordeningen. Ik heb het nu over arbeidsmarkttoeleiding en 
inkomensondersteuning. De PvdA/GroenLinks voelt er niets voor om zich vanwege de tijd onder druk te 
laten zetten. Daarvoor is dit een te majeur onderwerp. Wij willen dan ook over de invoering van deze wet 
met een voorstel komen. 
Het college ondervindt aan den lijve, zowel in positieve als negatieve zin, bijvoorbeeld op de wijkavonden 
in Emmeloord, hoe de burger nog steeds betrokken is bij zijn eigen wijk. Relatief eenvoudige knelpunten 
vragen om eenvoudige, concrete oplossingen. Dáár vragen de burgers om. Is het college het ermee eens 
dat met wijken waar problemen zijn intensiever contact moet zijn en sneller tot oplossingen van knelpun-
ten moet worden gekomen? 
De fractie vraagt of deelneming in Technocentrum en Akkerbouw Promotie een gemeentelijke taak is en 
blijft. Is de sector niet zelf verantwoordelijk voor zijn promotionele activiteiten? Wat is hierover de gedach-
te van het college? 
Over de heffingen willen wij later nog met het college spreken. 
Met betrekking tot de onderdelen bestaand beleid en nieuw beleid, met uitzondering van de ondergrondse 
containers stemmen wij in met hetgeen het college voorstelt. 
Enkele opmerkingen over het dekkingsplan. 
Om het dekkingsplan te realiseren heeft het college een aantal overwegingen geformuleerd. Wij durven 
de stelling aan dat een aantal overwegingen niet wordt teruggevonden in het dekkingsplan. Geen enkele 
hoofdfunctie of beleidsterrein zou buiten beschouwing worden gelaten. Maar wordt “dor hout” ook gekapt 
in nieuw beleid? En dragen werkelijk de sterkste schouders de zwaarste lasten? Wij verzoeken het colle-
ge een reactie te geven op dit punt. 
De gemeente Noordoostpolder mag in de ogen van de PvdA/GroenLinks de bewoners, die in een achter-
standsituatie verkeren niet in de kou laten staan. Iedere bewoner van de Noordoostpolder moet gelijke 
kansen in de samenleving worden geboden. Zo nodig moet er meer gemeentelijk geld voor deze doelstel-
ling worden vrijgemaakt. In het onderwijs- en achterstandenbeleid zal de gemeente de regie moeten blij-
ven voeren. Om de regie te kunnen voeren zal zij ook moeten kunnen blijven beschikken over de 
benodigde financiële middelen. In onze ogen zijn twee instellingen, te weten de bibliotheek en Paspartoe 
in de voorwaardelijke sfeer onontbeerlijk bij de realisering van dit beleid. 
De voorgestelde bezuinigingen voor het jaar 2004 hebben een omvang van ruim EUR 1 miljoen. Dat is 
iets meer dan noodzakelijk is. Het is dan ook aantrekkelijk om de ruwe kanten iets af te zwakken en de 
bezuinigingsschade te beperken. De fractie van PvdA/GroenLinks kiest hiervoor alleen bij het onderdeel 
milieu. Wij stemmen voor de rest in met de voorstellen voor 2004 met de volgende kanttekeningen. 
Wij betwijfelen of de inkrimping van Sociale zaken wel realistisch is. Wij willen niet bezuinigen op het werk 
aan derden bij de groenvoorziening. De werknemers bij Concern voor werk moeten daardoor niet worden 
getroffen, En wij gaan niet akkoord met de bezuiniging op het milieuonderdeel. 
En nu kom ik bij culturele zaken. Indien dit onderdeel van de gemeentelijke begroting voor een verzelf-
standigde instelling zou zijn geweest, zou een bezuinigingstaakstelling van 5%, EUR 90.500,00, vergelijk-
baar met andere instellingen als bibliotheek en Paspartoe aanvaardbaar worden geacht. Ik heb in andere 
bijdragen andere cijfers gelezen.  
Ik vraag de heer Roefs om duidelijk te maken hoe hij aan een veel lager bedrag komt. Gelet op de bijzon-
dere verantwoordelijkheid van de gemeente op dit vlak kunnen we instemmen met het hogere bedrag. 
In de discussie over het beleid zal door ons nader worden bezien of aanpassing binnen het dekkingsplan 
wenselijk of noodzakelijk is. 
De extra inkomsten door verhoging van heffingen betekenen in werkelijkheid dat de verhoging van inkom-
sten slechts 12,75% bedraagt van het te dekken bedrag.  



    

In de beleving van de fractie van PvdA/GroenLinks zou een hogere dekking vanuit de verhoging van be-
lastingen en tarieven aanvaardbaar zijn. De OZB-verhoging is in onze ogen een nog zeer beperkte verho-
ging, die alleszins verdedigbaar is. 
De PvdA/GroenLinks stemt in grote lijnen in met het dekkingsplan, met uitzondering van milieu. 
Op de concretisering van de jaarschijven 2005 t/m 2008 willen we, zoals al gezegd, in de opeenvolgende 
najaarsrapportages terugkomen. 
 
De heer Voorberg: Mijnheer de Voorzitter. Het dualisme viert nog geen hoogtij in de raad van Noordoost-
polder. Wij zien bij de fracties die het college hebben gevormd een weinig dualistische houding. Er wordt, 
zoals voorheen, veel gevraagd aan het college en men verwacht nu een aantal antwoorden. Het zijn vaak 
onderwerpen die nog terug moeten komen, omdat het college nu nog geen duidelijkheid wil of kan geven. 
De vraag rijst of je bij de najaarsrapportage het beleid zo breed aan de orde moet stellen, als dit vier 
maanden geleden ook al is gebeurd bij de voorjaarsrapportage. Dat ligt ons nog vers in het geheugen. 
Wij hebben ons bij onze financiële beschouwingen zoveel mogelijk beperkt tot het aangeven waar wij het 
anders zien. Het beleid is door ons niet in brede zin aan de orde gesteld. Het vragen stellen aan het colle-
ge en het trachten nu in debat te gaan over majeure onderwerpen die nog niet zijn uitgekristalliseerd, lijkt 
ons voor de raad op dit moment niet efficiënt. 
Het college vormt het bestuur en heeft tijd nodig om het beleid grondig voor te bereiden. Die grondigheid 
kost ook veel ambtelijke inzet en tijd voor interne besluitvorming in de bestuursdienst en het college. 
Daardoor duren beleidsprocessen wel vaak erg lang en dat motiveert de belangstelling van de burgers 
niet. Het college dient naar onze mening de beleidsvoorbereidingprocessen te stroomlijnen en efficiënter 
te laten plaatsvinden, waardoor de planning beter kan worden nagestreefd. Die planning is vaak geba-
seerd op toezeggingen aan de raad en die toezeggingen worden dan vaak veel later nagekomen. En als 
de raad moet wachten, dan wachten wij niet alleen, maar de gehele samenleving van Noordoostpolder. 
Wij hebben dit reeds eerder opgemerkt, maar vragen ook nu aan het college hieraan aandacht te beste-
den. 
In de raad gaat het om politieke keuzen die sneller kunnen worden gemaakt, als we met elkaar in debat 
gaan en proberen overeenstemming te verkrijgen over de thema’s die financieel aan de orde worden ge-
steld. En het zijn toch financiële beschouwingen waarover we het vandaag hebben. 
Wij hebben tendensen opgemerkt bij het dekkingsplan: 
- er wordt relatief veel bezuinigd op voorzieningen voor de jeugd; 
- zonder zicht op effecten wordt bezuinigd op het onderhoud van de openbare ruimte; 
- de motivering van de extra verhoging van de OZB is niet sterk; 
- diverse belastingen en retributies worden meer dan trendmatig verhoogd. 
Wij hebben de volgende concrete opmerkingen en voorstellen. 
Programma 02. Verkeer en vervoer 
Wij wachten, hoe moeilijk het ons ook valt, de onderhoudsnota’s af en vragen het college meer inspan-
ningen op het kleinschalig jaarlijks onderhoud aan wegen, straten, pleinen en trottoirs uit te voeren. Door 
goed jaarlijks onderhoud kan men de achteruitgang die onvermijdelijk optreedt redelijk tegengaan. Wij 
vragen het college het kleinschalig onderhoud meer aandacht te geven. 
Programma 04. Gezondheid en milieu 
Zoals we bij de voorjaarsrapportage reeds opmerkten, zijn we tegen het vervangen van bovengrondse 
verzamelcontainers door ondergrondse. Dit is een luxe investering die momenteel niet passend is, als zo-
veel moet worden bezuinigd. De opgevoerde kapitaalslasten kunnen naar onze mening vervallen en de 
extra tariefsverhoging die hierdoor ontstaat, kan zo worden waargemaakt. 
De situatie op het afvalscheidingstation moet met voorrang worden aangepakt. Ook dit is een kostenver-
hogend aspect. Wij verzoeken het college op korte termijn met voorstellen te komen. Ook verzoeken wij 
het college het onderzoek naar de differentiatie van de afvalstoffenheffing sneller uit te voeren dan nu 
wordt voorgesteld. 
Tenslotte over het onderwerp milieu. Wij hebben de zin van het reserveren van gelden voor riolering in het 
buitengebied reeds aan de orde gesteld bij de voorjaarsrapportage. Na een recente discussie met wet-
houder Van Meijel over dit onderwerp en kennis genomen hebbend van het gezamenlijke standpunt van 
de gemeenten in Flevoland zijn wij gesterkt in onze opvatting dat deze reserve in het beleidsplan niet 
meer voor de oorspronkelijke bestemming behoeft te worden behouden. De oorspronkelijke bestemming 
was immers een stimuleringsbijdrage voor het Ibatiseren van het landelijk gebied om zo een kwaliteitsslag 
te kunnen maken.  



    

Nu de gemeente heeft uitgesproken geen zorgplicht voor het afvalwater in het buitengebied te hebben en 
ontheffing zal verkrijgen van de provincie, blijft slechts een kleine hoeveelheid lozers over dat iets moet 
doen. 123 bodemlozers zijn de directe zorg van de gemeente en circa 213 lozers in oppervlaktewater in 
kwetsbare gebieden en die vormen geen aanleiding om een riolering aan te leggen. Als er al een riolering 
moet worden aangelegd, is dat een zaak in het kader van het rioolrecht. Naar onze mening is het nu tijd, 
als zo ingrijpend moet worden bezuinigd om deze reserve met een totale omvang van EUR 1,8 miljoen 
gefaseerd af te bouwen en toe te voegen aan het rekeningresultaat. Hoe durven wij aan de burgers meer 
belasting te vragen, als er EUR 1,8 miljoen reeds enige jaren is geparkeerd in het reservebeleidsplan voor 
een bestemming die grotendeels is vervallen. Hoewel dit zogenaamd incidenteel geld is, achten wij de fi-
nanciële situatie nu zodanig dat dit niet bezwaarlijk is totdat meer duidelijkheid is ontstaan over thema’s of 
totdat een meer gunstige periode aanbreekt. Wij vragen de andere fracties en het college zich hierover uit 
te spreken, of we deze reserve moeten handhaven, terwijl we aan de andere kant de broekriem behoorlijk 
moeten aantrekken. 
Het genoemde dekkingsmiddel is voor ons de basis om een aantal bezuinigingen en verhogingen van ta-
rieven te laten vervallen. Wij volgen de nummering van het dekkingsplan. 
13. Gladheidbestrijding 
Hiervoor is geen bedrag geboekt, dus kennelijk valt er niets te bezuinigen. 
15. Waterkeringen 
Merkwaardig dat de gemeente waterkeringen onderhoudt, maar het schijnt zo te zijn, EUR 65.000,00 be-
zuiniging. 
17. Sporttarieven 
Een bezuiniging die wij niet willen inboeken door tariefsverhoging, dus die EUR 28.000,00. 
21. Culturele zaken 
Hier kan ook minder worden bezuinigd, EUR 34.000,00 in verband met het feit dat we voorzieningen voor 
de jeugd niet zover willen insnoeren. 
23. Onroerende zaak belasting 
Wij achten het mogelijk om de verhoging naar EUR 125.500,00 op een andere wijze te dekken. 
In totaal komen we dan op EUR 262.000,00 besparing van tarieven die kunnen worden gedekt uit het re-
servebeleidsplan voor rioleringen buitengebied. 
Voor 2005 hebben we een soortgelijke opstelling. Bij de speelplaatsen EUR 35.500,00 die we niet willen 
bezuinigen. De OZB van EUR 251.000,00 de we ook niet willen bezuinigen. In totaal een bedrag van 
EUR 423.500,00. Ook dat kan worden gecompenseerd uit het reservebeleidsplan rioleringen. 
Wij stemmen ook niet in met de verhoging van de tarieven van de bibliotheek en de bezuiniging op 
schoolzwemmen en schoolzwemvervoer. Aangezien dit niet in 2004 of 2005 aan de orde is, doen we 
hiervoor geen dekkingsvoorstellen. 
Tenslotte, de gemeente Noordoostpolder verkeert volgens sommigen in zwaar weer en donkere wolken 
pakken zich samen. We moeten echter ook onze zegeningen tellen, want we kunnen nog veel. Als we 
naar onze reserves kijken, moeten we stellen dat we daar een behoorlijke financiële buffer hebben. 
We willen sluiten met een zin van Augustinus, een bekende kerkvader die leefde van 353 tot 430 na 
Christus: Donkere wolken drijven over maar de hemel blijft. 
Wij wensen de bestuursdienst, het college en de raad en onze inwoners Gods zegen toe en we hopen 
ook in het komende jaar op een goede samenwerking. 
 
De heer Roefs: Mijnheer de Voorzitter. Zoals bekend wil de VVD-fractie voor alle inwoners van Noord-
oostpolder de randvoorwaarden scheppen voor een veilig en leefbaar bestaan met ruimte voor onderne-
men, een goede infrastructuur, goed onderwijs, inspirerende cultuur, en last but not least en conform ons 
verkiezingsprogramma beperkte lastendruk. Vanuit die inzet hebben wij de najaarsrapportage beoordeeld. 
Ons motto daarbij is Sturen in zwaar weer in Noordoostpolder. De VVD-fractie weet dat de beste stuurlui 
aan wal staan. Dus opgelet voor hen die denken op koers te zijn. 
De eerste duale begroting 
De primitieve programmabegroting is de eerste duale begroting. Alleen de hoofdlijnen tellen, zo wordt ge-
zegd. Daarop worden we afgerekend. Of het in de praktijk zo werkt, zal de volgende verkiezingsuitslag le-
ren. In ieder geval willen we de begrotingswerkgroep complimenteren met de informatie die nu 
beschikbaar is gemaakt. 
Maar we zijn er nog niet. Sommige programma’s ontberen een adequate beschrijving van het bestaande 
beleid. De beleidsplanning krijgt veel accent, de toerekening van kosten is niet altijd helder.  



    

Ook de aanlevering van ontbrekende teksten en beantwoording van vragen als tafelstuk is niet echt 
raadslidvriendelijk. Kortom de nu gepresenteerde programmabegroting is een start; het moet beter, het 
kan ook beter, is het de volgende keer dus beter? 
Eén zaak staat vast: de begroting toont een tekort van bijna EUR 1 miljoen en zonder ingrijpen lopen die 
tekorten verder op. Er moet dus worden bezuinigd. Met een groot aantal collegevoorstellen is de VVD het 
eens. Op een aantal punten willen wij nog een nadere toelichting of hebben wij wijzigingsvoorstellen. 
Transport kan alleen veilig en adequaat verlopen als wegen aan minimum onderhoudseisen voldoen. Uit-
stel van onderhoud betekent later hoge reparatiekosten. Het is dus onverstandig aanzienlijk op wegon-
derhoud te korten. Het voorstel van het college is in feite uitwonen en oplappen. 
De bezuiniging op gladheidbestrijding in woongebieden is ondoordacht. Oudere mensen worden daarvan 
de dupe; er zijn nog geen rollators met sneeuwkettingen te koop. 
De VVD-fractie wil op wegenonderhoud en gladheidbestrijding EUR 120.000,00 structureel minder bezui-
nigen. 
Ontwikkeling Emmeloord-Centrum 
De VVD wil het tijdpad van de ontwikkeling van Emmeloord-Centrum strikter volgen. Er moet ook meer 
aandacht zijn voor de parkeerproblematiek en alternatieve plekken voor evenementen. De markt moet tij-
dens de verbouwingen haar vaste plek kunnen behouden. Wij zijn overigens nog steeds van mening dat 
het college zich heeft gecommitteerd aan lagere ontwikkelingsbudgetten dan nu voorzien casu quo de te-
ring naar de nering moeten zetten. Doet het college dat? 
Lokaal milieuprogramma 
Het wordt tijd dat ook de milieusector een flinke steen aan de bezuinigingen bijdraagt. Bijvoorbeeld: mili-
euopvoeding op provinciaal niveau regelen, milieucontroles goedkoper, regelgeving daadwerkelijk ver-
minderen, kosten onkruidbestrijding reduceren. Wij willen een bezuiniging op het milieuprogramma van 
structureel EUR 120.000,00. 
Afvalstoffenheffing 
Een grote teleurstelling is de voorgestelde excessieve stijging van de afvalstoffenheffing. Na stapsgewijze 
verhogingen op weg naar een kostendekkend tarief nu ineens een sprong van 13%. Het draagvlak voor 
afvalscheiding verdwijnt. Geen geldgestuurde opvatting, zoals de P.U. suggereert, maar gewoon een ver-
kiezingsbelofte om heffingen zo min mogelijk extra te laten stijgen. De VVD wil daarom de ondergrondse 
afvalcontainers schrappen en het afvalscheidingstation niet meer gratis aanbieden, behalve op een jaar-
lijkse afvaldag, misschien op 1 mei. Ook kwijtschelding en oudpapierregeling moeten tegen het licht wor-
den gehouden. 
Minder bezuinigen op Cultuur 
Cultuurbeleid heeft naast de overdracht van cultuurwaarden ook te maken met uitstraling en leefbaarheid. 
Muzisch Centrum en museum Schokland leveren daaraan een bijdrage en zijn belangrijke pluspunten 
voor Noordoostpolder, zo bleek ook gisteren tijdens het bezoek van prins Willem-Alexander aan Schok-
land. Dat moeten we koesteren. De voorgestelde bezuinigingen op cultuur zijn in onze ogen te fors. De 
bezuinigingen gaan in tegenstelling tot de andere instellingen ook al in 2004 in. Om de heer Van der Est 
te hulp te zijn, ik denk dat in het overzicht van de griffier van de vergelijkingen een fout is gemaakt en dat 
de bezuinigingen die wij hadden staan in de verkeerde kolom stonden. Dat betekent ook dat u mijn stuk 
niet heeft gelezen. Gedichten voorlezen is dus mooi, maar de PvdA/GroenLinks bezuinigt op cultuur en 
dat had de heer Ruifrok nooit toegestaan. Wij stellen voor EUR 70.000,00 minder te bezuinigen. 
Steun vrijwilligers in de dorpen 
Door de Verenigingen van Dorpsbelang worden elk jaar weer veel nuttige werkzaamheden verricht en ini-
tiatieven geïnitieerd. Als waardering voor dit veelzijdige vrijwilligerswerk stelt de VVD-fractie nogmaals 
voor en meerderen hebben dat gedaan, iedere vereniging jaarlijks een extra bedrag van EUR 1.500,00 
toe te kennen. 
 
 
Schoolzwemmen 
Veel ouders nemen hun verantwoording en sturen hun kinderen al jong naar zwemles. De noodzaak voor 
collectief schoolzwemmen is minder aanwezig. De VVD-fractie stelt nogmaals voor om tot goedkopere 
langetermijnafspraken over schoolzwemmen te komen. Kinderen die het echt nodig hebben kunnen dan 
blijven schoolzwemmen, ook na 2008. 
De bezuiniging op schoolzwemmen wil de VVD-fractie daarom verlagen naar EUR 70.000,00 (structu-
reel), ingaand in 2004. 



    

Economisch beleid oppakken 
Juist nu is het van belang economisch beleid niet op woorden maar op daden te richten. Het is onzes in-
ziens nog steeds oorverdovend stil rond de werving voor bedrijventerrein De Munt 2. Ook de ontwikkeling 
van het glastuinbouwgebied Luttelgeest II gaat met de snelheid van een slak die afremt in de bocht. Ac-
tieve promotie en acquisitie is noodzakelijk. 
Nu zal door het rijk om armoedeval en rechtsongelijkheid te bestrijden een halt worden toegeroepen aan 
het categoriaal verstrekken van gemeentelijke extraatjes. Er wordt eindelijk meer ingezet op werk. De 
VVD wil daarom een extra budget voor promotie en acquisitie vrijmaken, te financieren uit de besparingen 
op de bestrijding van armoedeval. Ik heb begrepen dat de P.U. ook de promotie en acquisitie wil stimule-
ren maar geen financiering aangeeft en dat is jammer. 
Formatiereductie bestuursdienst 
De VVD-fractie is van mening dat de bezuinigingstaakstelling op de bestuursdienst nog wel een tandje 
hoger kan. Zo is in de achterliggende periode veel geld geïnvesteerd in nieuwe computerapparatuur en  
–programmatuur. Alleen al in 2004 is daarvoor meer dan EUR 500.000,00 aan vervangingsinvesteringen 
gepland. Er zou vanwege deze investeringen ruimte moeten komen in de bezetting van diverse afdelin-
gen. Het kritisch kijken naar fte’s moet daarop nog meer gericht zijn. 
OZB 
Het is duidelijk dat dit college de OZB niet als een lokaal belastingmiddel ziet waarmee uiterst prudent 
moet worden omgegaan. Prudent omdat de toevallige woningtaxatiewaarde als basis dient en niet de zo-
genaamde sterkste schouders. Het college grijpt evenals vorige jaar weer naar het middel van extra OZB-
verhoging. Weer is de VVD het daarmee niet eens. Ongerijmde stijging van belastingdruk verdraagt zich 
nu eenmaal slecht met de uitgangspunten van liberalen en met verkiezingsbeloften die verschillende frac-
ties in deze zaal hebben gedaan. We hebben de programma’s meegenomen. Wij stellen voor de extra 
verhoging van de OZB-opbrengst te schrappen. Wij gaan ervan uit dat het college of raad onze wijzi-
gingsvoorstellen zal omarmen. Verstandige schippers nemen zeker bij zwaar weer het advies van hun 
beste stuurlui namelijk graag over, ook al staan die stuurlui aan de wal. 
Tenslotte willen wij de medewerkers van de gemeentelijke bestuursdienst danken voor hun bijdragen aan 
de totstandkoming van de najaarsrapportage en de inzet getoond bij het beantwoorden van kritische vra-
gen onzerzijds. 
 
De heer Van der Est: Mijnheer de Voorzitter. Mag ik een reactie geven op de suggestie van de heer 
Roefs dat ik zijn stukken niet lees? 
 
De voorzitter: Wilt u dat zo laten blijken in de behandeling? Ik wil nu het woord aan de heer Vermeulen 
geven. 
 
De heer Vermeulen: Mijnheer de Voorzitter. Na het lezen van de teksten van mijn collega’s voor de na-
jaarsrapportage viel het mij op dat in deze tijd van opkomend dualisme de sporen van monisme nog zo 
goed zichtbaar zijn. Zijn dat restanten of is dat juist een ontluikend poldermodel? Er bleek immers veel 
overeenstemming over een aantal onderwerpen zoals het integraal wijk- en dorpsbeheer, de gedifferenti-
eerde afvalstoffenheffing en het raamwerk van de programmabegroting, maar er is gelukkig nog genoeg 
stof over om over te debatteren. 
Dat wij onderwerpen links hebben laten liggen in onze schriftelijke bijdrage wil niet zeggen dat D66 geen 
mening heeft over de niet genoemde onderwerpen. 
Bij de afweging van de beleidsmaatregelen en de vertaling van de prioriteiten van het college ontkom je er 
niet aan om steeds de afweging te moeten maken tussen de beleidsinhoudelijke kant en de financiële ge-
volgen. Om te voorkomen dat het hap-snapwerk wordt, pleit D66 dan ook voor het uit de mottenballen ha-
len van de kerntakendiscussie. Wij denken dat het hoog tijd wordt en geen kwaad kan om regelmatig de 
afweging tussen de wenselijkheid en de noodzaak van de publieke taken en private taken te maken. Dat 
enige jaren geleden de kerntakendiscussie verzandde, mag geen excuus zijn om het nu niet weer op-
nieuw op te pakken. Gelukkig sta ik in deze mening niet alleen. Koppeling aan benchmarking kan nieuwe 
inzichten geven. Een voorbeeld van de noodzaak van een kerntakendiscussie is de door de 
PvdA/GroenLinks voorgestelde bijdrage door het bedrijfsleven aan de stadswachten. Zien we dat als een 
kerntaak van de gemeente of niet? 
Een geschikt tweede onderwerp voor de kerntakendiscussie is het schoolzwemmen.  



    

Helemaal de stop eruit trekken gaat ons veel te ver en dat betekent een onverantwoord besluit, zeker voor 
kinderen van rond de negen jaar die het nog steeds niet is gelukt het hoofd boven water te houden. Het 
idee van de VVD voor het vormen van groepen ‘zinkers’ spreekt ons wel aan. 
Het integraal wijk- en dorpsbeheer is een belangrijk item in het kader van leefbaarheid. Naast ondersteu-
ning van de vrijwilligers in de dorpen pleiten wij ook voor extra aandacht voor de Sterrenbuurt en het laten 
meeliften van sociaal-cultureel werk bij het wijkrenovatieproject.  
Wat dat betreft geeft de wijkavond van vorige week een goed beeld van de problemen die daar spelen en 
daar werden we niet vrolijk van. De suggestie van de PvdA/GroenLinks over een pilotproject kan onze in-
stemming hebben. 
We gaan niet herhalen wat we hebben gezegd over het afvalscheidingstation. We attenderen erop dat 
zonder een goede handhaving en voorlichting het betalen voor het brengen van grof vuil gedoemd is te 
mislukken. 
Milieu gaat ons allen aan en op zich moet er een rem zijn op verkwisting en het vervuilen van ons erfgoed. 
Dat zou ervoor pleiten het middel van tarieven in te zetten voor het beperken van de afvalstromen. Deze 
tarieven zijn echter veel te grofmazig en weinig transparant en doen geen recht aan het beginsel de ver-
vuiler betaalt. We wachten dan ook met belangstelling de voorstellen voor Diftar af. Hopelijk snel uitsluit-
sel hierover. 
Het lijkt erop dat onze mening over het matigen van de tarieven haaks staat op onze zorg voor het milieu. 
Dat is niet het geval. Wij vinden zoals gezegd de tarieven te grof en de verhoging te fors. Het matigen van 
de tarieven door de verhoging uit te smeren over twee jaar, zoals het CDA voorstelde, lijkt ons een rede-
lijk alternatief en gekoppeld aan een duidelijke uitleg over het hoe en waarom beter te verkopen. In de 
praktijk komt de gematigde verhoging uit op de door ons voorgestelde 7%. Wat dat betreft ben ik blij dat 
het CDA, maar ook ChristenUnie/SGP en de P.U. ons steunen. 
Dat brengt ons verder bij het milieu. Wij zijn nog steeds niet overtuigd van de noodzaak van het schrap-
pen van budgetten voor de voorlichting en educatie. Wij zien juist dát wel als kerntaak van de gemeente. 
Het gaat ons om de mentaliteitsbeïnvloeding. Wat dat betreft wijken wij af van onze conservatief-liberale 
collega’s. 
We vinden dat niet moet worden bezuinigd op het wegenonderhoud. Onze argumenten zijn duidelijk. Ook 
wij hebben geworsteld met de gaten die je in dat dekkingsverhaal slaat. Naar onze mening kan de reser-
vepositie, nog aangevuld met de reserve riolering buitengebied van de ChristenUnie/SGP, worden ingezet 
en we zien dan ook wel de mogelijkheid om verder te bezuinigen door wellicht verdergaande automatise-
ring, ook al genoemd. Volgens ons zit dit in onvoldoende mate in de uitwerking 10. Door minder te bezui-
nigen blijven de wegen redelijk berijdbaar en er hoeven op termijn dan geen miljoenen uit de reserves te 
worden getrokken om achterstallig onderhoud of renovatie te doen plaatsvinden. Een goed alternatief 
biedt ons inziens het voorstel van de VVD. 
Aan het inhuren van deskundigen zitten twee kanten, de prijs-kwaliteitverhouding en het feit dat wij de 
deskundigheid wel of niet in huis hebben. Feit blijft dat het inhuren van deskundigen vaak goedkoper is 
dan het in loondienst hebben van deze dure jongens. Wel is het de vraag wie de kwaliteit van de externen 
beoordeelt. Een second opinion en het regelmatig wisselen van adviseurs kan op zich geen kwaad. Ge-
zien alleen de latente juridische risico’s lijkt het ons niet wenselijk om rigoureus op juridische adviezen te 
bezuinigen. 
D66 vindt dat voorzieningen, basisvoorzieningen zoals de bibliotheek, het Muzisch Centrum, het theater, 
een volwaardig zelfstandig ziekenhuis, maar ook de sportvoorzieningen als basisvoorzieningen horen bij 
een moderne gemeente als de onze, een gemeente die oog heeft voor haar inwoners. Wat wij willen zeg-
gen is dat wij grote moeite hebben met bezuinigingen op een aantal van deze items. Wij vinden dat ten-
minste moet worden gekeken naar de doelgroepen en fijnmazig moet worden omgegaan met eventuele 
bezuinigingen op deze sector. 
Tot slot een opmerking, voornamelijk richting de heer Roefs. De Vlaamse dichter Hubert Lampo schreef 
eens: “Oppositie voeren is de kunst om de tak waarop de regering zit zó in te zagen dat men er zelf op 
kan gaan zitten.” 
 
De voorzitter: Wij zitten niet op ons tijdschema. Het zou mij een lief ding zijn geweest, als we de eerste 
beantwoording door het college nu hadden kunnen laten plaatsvinden, maar we hebben ook een maaltijd 
die klaarstaat. En we kunnen dat wel doen, maar dan eten we koud eten. Ik stel dus voor dat we de ver-
gadering schorsen en proberen over een uur hier weer verder gaan. 



    

Ik zou de fractievoorzitters willen vragen of wij al zicht kunnen hebben op de punten die in het vervolg, 
dus na de beantwoording door het college, in de diepte kunnen worden uitgewerkt. Dan kan mevrouw Bij 
de Vaate daarmee in haar beantwoording rekening houden. Dan hoeft zij daarop niet in extenso te reage-
ren. Ik vraag de fractievoorzitters een drankje te pakken en dan naar kamer 62 te komen, zodat we dat 
doen. 
 
De heer Roefs: Mijnheer de voorzitter. Waarom wijkt u nu af van hetgeen is afgesproken in het Senioren-
convent? Wat het college terugmeldt, kan wel degelijk van belang zijn. Ze hebben nu een uur de tijd om 
dat voor te bereiden. Dan kunnen we kijken wat we aan de orde willen stellen. U wilt daarop een voor-
schot nemen, u wilt dat zelfs koppelen. Dat hebben we niet afgesproken. 
 
De voorzitter: Ik hoop snelheid te winnen, maar als u zegt, afspraak is afspraak vind ik dat een uitgangs-
punt dat mij ook aanspreekt. 
 
De heer Roefs: Dat is mijn voorstel, afspraak is afspraak. 
 
De voorzitter: Dat is een goed punt en dan gaan we gewoon gezellig borrelen. Ik schors de vergadering. 
 
Schorsing 
 
De voorzitter: Ik heropen de vergadering. 
 
Wethouder mevrouw Bij de Vaate: Mijnheer de voorzitter. Ik heb een half uur gekregen, maar er zijn iets 
meer dan enkele kernvragen gesteld, dus ik hoop dat ik dat in een half uur af kan. 
Eerst even over de programmabegroting in het algemeen. Een aantal van u heeft daarover opmerkingen 
gemaakt, over teksten, over de wijze waarop het nu is geformuleerd, zodat u bij de rekening op de juiste 
manier controle kunt uitoefenen. Het college onderschrijft de gemaakte opmerkingen; het kan beter. Met 
elkaar moeten we dat zeker doen en we starten daarmee begin volgend jaar in een werkgroep, ambtelijk 
en bestuurlijk, om het zo te formuleren dat we daarmee echt iets kunnen. 
Iedereen heeft op zijn tafel de brief over het RIO gezien. Daarin heeft u kunnen constateren dat er extra 
kosten zijn voor het jaar 2004 wat weliswaar al bekend was, maar om de een of andere onduidelijke reden 
niet is opgenomen in de begroting. We komen daar te zijner tijd op terug, maar ik wil niet onvermeld laten 
dat het college op dit moment ervoor heeft gekozen om uit de Wvg-reserve het tekort aan te zuiveren, 
waarmee is aangegeven dat die reserve over twee jaar op nul staat en wij dus des te meer noodzaak zien 
om met het Wvg-beleid aan de gang te gaan. We hadden dat overigens al afgesproken binnen de be-
leidsplanning, toen we hadden gezegd dat het naar EUR 100.000,00 structureel in de begroting moet. Dat 
doet overigens niets af aan rechten die mensen hebben op zaken die ze moeten krijgen. Die zullen ze ab-
soluut krijgen, ook als er geen Wvg-reserve is. 
Dan is door de P.U. gevraagd wat wij doen met de voordelen van de aanbesteding. Die zijn er in dit huis 
behoorlijk geweest de afgelopen tijd. Of ze komen terug bij de rekening, of ze staan voorlopig nog even in 
reserve, want dat gebeurt vaak bij kredieten tot het werk helemaal is afgerond, of er is een bestemmings-
reserve waaruit zaken worden betaald en wat niet hoeft te worden besteed blijft in de bestemmingsreser-
ve zitten en daarmee is deze minder snel uitgeput. 
Het CDA heeft een opmerking gemaakt over reëel begroten naar aanleiding van de zaken zoals in de 
doorloop van 2003 staan, maar het heeft ook duidelijk met de begroting te maken. Een begroting is een 
raming op basis van zo getrouw mogelijke cijfers uit dit huis. En die cijfers proberen wij ieder jaar weer zo 
exact mogelijk in beeld te krijgen, maar het kan nooit zo zijn dat deze exact de uitkomst is bij de rekening, 
maar het moet er wel zeer goed op lijken. In ons huis proberen we dat te doen en komt het ook over het 
algemeen goed uit. Datgene wat u ziet als een overschot 2003 en ik ken de heer Reijenga goed genoeg 
om te weten dat hij zich daarin goed heeft verdiept. Hij heeft ongetwijfeld al ontdekt dat de zaken die daar 
op rijtje staan, zoals de werkzaamheden voor de WOZ, we nu eenmalig terugkrijgen, EUR 500.000,00.  
De algemene uitkering is inderdaad iets wat wij nooit helemaal exact kunnen meenemen, omdat altijd in 
de voorjaars- en najaarsrapportage nog iets in de circulaire van het rijk nakomt. Dat is dit keer gelukkig 
ook positief, te weten EUR 500.000,00. 



    

Een dividend is ook altijd maar afwachten. We hadden in het verleden dat dividend wat laag geraamd, we 
hebben het nu iets hoger geraamd, omdat we toch iedere keer iets meer krijgen. Dat is ook een eenmali-
ge inkomstenbron. 
De grond in Ens heb ik in de commissie uitgelegd hoe dat zat. Dat zullen we volgend jaar vast weer niet 
tegenkomen en dat geldt ook voor korte leningen en kapitaalslasten. Daarmee kom ik ongeveer op het 
bedrag dat we over hebben. Ik denk dat we reëel begroten en ik weet zeker dat u dat inmiddels ook zelf 
heeft ontdekt. 
Wij zijn een dynamisch bedrijf, waarin we af en toe wat plussen en minnen hebben. Ik denk dat we blij 
mogen zijn, als we eens een plusje hebben. 
Zoals u weet en ook bij de beleidsplanning heeft kunnen constateren, staat onze beleidsreserve in 2008 
ongeveer op nul. Vandaar dat we meerjarenramingen hebben en regeren is vooruitzien. Het blijft natuurlijk 
een punt van aandacht om als college ervoor te zorgen dat je ook voor de komende jaren vooruitkijkt. Het 
kan niet zo zijn dat je onverwacht met zaken wordt geconfronteerd, waardoor je heel vervelende bezuini-
gingen zou moeten doen, die je dan op korte termijn niet meer kunt uitvoeren. 
Het verschil tussen de ramingen en de opmerkingen van een aantal van u dat er ergens geen vergelij-
kingsmateriaal is in deze programmabegroting met vorige, daarvoor zijn natuurlijk aanleidingen. De eerste 
is de programmabegroting op zich, de tweede oorzaak is het nieuwe besluit begroting en verantwoording, 
waarvoor een aantal zaken toch anders moet zijn opgenomen in de begroting, zodat de echte vergelijking 
met de vorige niet helemaal meer opgaat. Een derde opmerking van een aantal van u gaat over de toege-
rekende kosten, waarvan u zegt, dan kunnen we het product niet echt vergelijken met het jaar daarvoor. 
Nu is het met toegerekende kosten zo dat u die ziet terugkomen bij de paragraaf bedrijfsvoering. Daar ziet 
u exact waarvoor het gemeentelijk apparaat wordt ingeschat. U ziet op blz. 165 in de begroting het aantal 
fte’s staan en als u die twee zaken in de gaten houdt, in de paragraaf bedrijfsvoering het bedrag EUR 22 
miljoen, gespecificeerd en het aantal fte’s, dan raad ik u aan dat goed in de gaten te houden en dat straks 
naast de rekening te leggen. Dan heeft u in ieder geval duidelijk in beeld of wat we nu begroten met per-
soneel klopt en of dat hetgeen is waarvoor u het budget heeft geraamd. 
Er zijn ook opmerkingen gemaakt over de uitvoering van de Wet werk en bijstand. Wat in deze begroting 
is opgenomen is de EUR 430.000,00 bezuinigingen op de bijstand. Verder is het zo dat u in december 
een voorstel krijgt over het beleid, waarin de problemen zo die er zijn zouden moeten worden opgelost. 
Beleid moet je uitvoeren binnen het budget dat je krijgt. Ik heb begrepen dat er sinds begin deze week 
een beschikking van het ministerie is gekomen. Dus de afdeling kan nu aan het werk om te kijken hoe het 
beleid binnen dat bedrag kan worden uitgevoerd. Ongetwijfeld zal daarop in commissie II worden terug-
gekomen en zo het nu lijkt in december. 
De VVD doet de suggestie om voor promotie en acquisitie geld te gebruiken, misschien zou je ook mis-
bruiken kunnen zeggen, van de mensen die in de laagste inkomensgroepen zitten. Voor het college is die 
suggestie not done. 
Ik kom bij de begroting 2004 en een beetje bij de voortgang 2003. Een van de opmerkingen daarover gaat 
over de bedrijfsvoering en over de kostenbewustheid van deze gemeente en het college en het kritisch 
kijken naar de eigen organisatie en de inhuur van personeel. Laat ik met dat laatste beginnen. 
Het college huurt personeel in op het moment dat dit noodzakelijk is. Als u kijkt naar het bedrag voor per-
soneel, moet u daarop het college straks bij de rekening afrekenen. Wij doen dat wanneer wij specifieke 
en deskundige adviezen nodig hebben, waarvoor wij geen mensen met die kennis in huis hebben. En dat 
komt nog wel eens voor. Ik denk ook niet dat je alle incidentele specifieke adviseurs die je nodig hebt in 
dienst zou moeten hebben. Dat is ook inefficiënt. 
Twee afdelingen zijn opgevallen bij de bijzondere ontwikkelingen, de afdeling WOSR en de afdeling 
PUZA. Op beide afdelingen is een aantal problemen geweest met personeel. Er zijn mensen uitgevallen 
en ook in de sporthal zijn problemen geweest, waardoor mensen of op een andere post zijn gekomen of 
even zijn uitgerangeerd, waardoor het werk blijft liggen en anderen een afdeling WOSR moeten kunnen 
gaan leiden. Dat betekent inderdaad een aantal overschrijdingen, maar die zijn zeer bewust gedaan, om-
dat de continuïteit in de bedrijfsvoering wel moet doorgaan. 
Over de juridische adviezen wil ik zeggen dat het college die meestal vooraf inschat. Soms moet je ze 
achteraf inwinnen. Als voorbeeld noem ik het Emelwerda college. Er overkomen het college en de raad 
wel eens zaken die je van tevoren absoluut niet kunt inschatten. 
Verder is nog een opmerking gemaakt over de flexibele inzet van de mensen in dit huis.  
 



    

Afgezien van een aantal financiële tegenvallers, waarop ik net ben ingegaan, is het college tot nu toe niet 
tegengekomen dat bij een veranderde taakopvatting of bij het verdwijnen van sommige taken naar aanlei-
ding van rijksbeleid of anderszins onze mensen niet bereid zouden zijn daarop flexibel in te springen om 
andere taken en zaken op te pakken. Overigens is het zo dat we bij de nieuwe functiebeschrijvingen 
slechts 32 rondfuncties hebben, waardoor mensen ook flexibeler kunnen worden ingezet. 
De vraag hoe het college de doelmatigheid en efficiency van de bedrijfsvoering toetst, ligt regelmatig op 
tafel bij het college en het managementteam. Een van de toetsingsinstrumenten is de managementletter 
die onze accountant schrijft. Nog niet zo lang geleden is er opnieuw een managementletter bij het college 
binnengekomen naar aanleiding van een tussentijdse controle in 2003.  
Het is plezierig om te kunnen melden dat daarin wordt gezegd dat een aantal zaken behoorlijk is verbe-
terd en dat de afdeling Concerncontrole een belangrijke bijdrage levert aan beheersing en kwaliteit in dit 
huis en met name gericht op doelmatigheid, integriteit en juridische aspecten. 
Hoe doet de afdeling Concerncontrole dit? Daarvoor heeft men een aantal instrumenten, onder andere 
interne audits, maar een tweede instrument is benchmarking. Wij doen dat met een aantal gemeenten op 
verschillende terreinen, Sociale zaken en bijvoorbeeld als het gaat over onderhoud wegen. Ik kom daarop 
straks terug. 
De VVD en D66 gaan in op de inkrimping van het personeel naar aanleiding van vernieuwende processen 
en automatisering. Het college doet dat al waar mogelijk. Een van de zaken die u heeft gezien is Sociale 
zaken en op termijn de afdeling Ruimtelijke ordening. Overigens is het wel zo dat dit vooral op omvangrij-
ke afdelingen kan, afdelingen waar mensen zitten, kun je meestal niet exact een behoorlijk aantal fte’s in-
boeken. Aan de andere kant betekent automatisering ook vaak een verhoogde informatiebehoefte en ook 
verstrekking. Dus dat wil niet altijd zeggen dat we dan minder fte’s kunnen inboeken. 
Van het sneller inkrimpen van het personeel, wat de VVD als suggestie geeft, wil ik het volgende zeggen. 
De PvdA/GroenLinks wijst het college op het kiezen van taken. Zeker in de bezuiniging van de bestuurs-
dienst zullen we met elkaar naar de taken kijken die we minder zouden willen gaan doen of die naar aan-
leiding van rijksbezuinigingen kunnen wegvallen. Dat moeten we eerst in beeld hebben en dat doen we 
het komend half jaar binnen de taakstelling bestuursdienst. Dat wordt op een rijtje gezet en vervolgens 
hoe we dat moeten aanpakken. Dan is het meestal zo dat je niet mensen wilt ontslaan, maar wilt proberen 
daar op een goede manier uit te komen, dat je dus kijkt, wanneer je vacatures hebt en hoe je daarmee 
kunt schuiven. Het betekent ook dat de suggestie van de VVD om sneller naar inkrimping van personeel 
te kunnen in 2004 al een opgave zou zijn, waarvan het college zegt die als goede werkgever niet zorgvul-
dig te vinden. 
Een aantal partijen heeft een suggestie gedaan over een subsidieverhoging aan de dorpsbesturen. Die 
suggestie is eigenlijk gedaan met een stuk kritiek op de tijd die het college nodig heeft om de discussie 
over integraal wijk- en buurtbeheer of integraal veiligheidsbeheer op te starten. De werkwijze om te ko-
men tot integraal wijk- en buurtbeheer is in die zin lastig dat je eerst moet afstemmen welk beeld je daarbij 
hebt. Het college is bezig om die beelden op elkaar af te stemmen en inmiddels heeft het college natuur-
lijk ook een verzoek ontvangen van de dorpsbesturen, ongeveer een jaar geleden, waarin de dorpsbestu-
ren vragen om de bijdrage die tot nu toe ƒ 1.250,00 bedroeg, om te zetten in EUR 1.250,00. Het college 
heeft de dorpen gemeld dat het eigenlijk wil afwachten wat het integraal wijk- en buurtbeheer oplevert ten 
aanzien van dorpsbestuur en wijkplatforms in de zin van of we met hun over taken gaan spreken of niet. 
Het leek ons goed om die discussie af te wachten. Daarom heeft het college dit verzoek nog niet verzil-
verd. Ik begrijp dat bij een aantal politieke partijen het geduld op is, hoewel ik me wel een beetje heb ver-
baasd over het feit dat de vraag EUR 1.250,00 is en de partijen om meer vragen in deze lastige financiële 
tijden. Het lijkt mij een beetje erg voor Sinterklaas spelen. De VVD gaat het verst, want deze vraagt 
EUR 1.500,00 extra. Het college zit op de toer van intensievere contacten met wijken en dorpen maar via 
wijkplatforms, zodat we dat in één keer kunnen meenemen. Dus hoewel wij begrip hebben voor de vraag, 
moet ik u melden dat het beter is om te wachten. Wij schatten in dat we in februari een voorstel over wijk- 
en buurtgericht werken kunnen hebben. 
Een ander belangrijk onderdeel in deze begroting is de afvalproblematiek. Laat ik het maar problematiek 
noemen, want dat heb ik ook geproefd uit de opmerkingen die u heeft gemaakt.  
Ik wil ze in twee stukken knippen, want ik verwacht dat er verder over zal worden gesproken. Het eerste is 
de ondergrondse containers. Een aantal fracties zegt, stopt u daarmee maar even, want wij vinden dit nu 
niet nodig. Dat mag, dat is uw mening, maar ik wil wel goed uitleggen hoe het in elkaar zit. De kosten 
daarvan, EUR 75.000,00 en de kapitaalslasten daarvan, zouden worden versleuteld in de tarieven.  



    

Dat is in de begroting 2004 nog niet meegenomen. Mocht het zo zijn dat de VVD dacht dat dit wel ge-
beurt, moet ik ze teleurstellen. We kunnen het niet terugdraaien en zeggen dat we dan een bezuiniging 
hebben, want het voorstel moet nog komen. 
Er is inmiddels een onderzoek gedaan door de gemeente en Flevocollect en dat moet worden vertaald 
naar Noordoostpolder. Het college wil u ervoor waarschuwen niet te zeggen, doe er verder niets mee, 
want bij de vertaling naar Noordoostpolder krijgen we in beeld wat de eenmalige investering zal kosten en 
wat het structureel kan opleveren. Er moet een afweging worden gemaakt hoeveel het investeren in bij-
voorbeeld ondergrondse glasbakken en het legen daarvan structureel minder gaat kosten dan de bakken. 
Ik raad u af om nu al te zeggen dat we het niet doen. 
De afvalstoffenheffing en de hoogte daarvan, de hoogte wordt onder andere veroorzaakt door verhoging 
van de berg afval, verhoging door de BTW-problematiek en de trendmatige verhoging, daarvan heeft een 
aantal van u gezegd, college zou het niet verstandig zijn die heffing te knippen en een deel door te schui-
ven naar 2005. Het college is van mening dat we dit niet moeten doen. Ten eerste houden we er niet van 
problemen voor ons uit te schuiven en in 2005 krijgen de burgers voor de kiezen dat de zalmsnip wordt 
afgeschaft. Dat is een bedrag van EUR 45,00 en als je dat zet naast het bedrag van afvalstoffenheffing 
zou dat al boven de 10% zijn. Je kunt zeggen dat dit niet helemaal zuiver is, want de burgers krijgen het 
terug in de totaal Harbo, maar desalniettemin is het een extra bedrag van EUR 45,00 dat iedereen vol-
gend jaar minder krijgt, oftewel meer moet betalen. 
Vervolgens is een andere vraag of het college niet bereid zou zijn iets terug te geven in 2005. Wij zijn niet 
van zins aan de afvalstoffenheffing te verdienen. Mocht het zo zijn dat wij volgend jaar snel een voorstel 
krijgen hoe om te gaan met de tarieven van het gemeentelijk afvalscheidingstation, dan is het college be-
reid op basis van de cijfers van 2004 en van de rekeningcijfers 2003 die dat zullen aantonen, te zeggen 
dat we eenmalig in 2005 zullen overgaan tot een verlaging van de afvalstoffenheffing. 
Een ander aspect is, hoewel de verhoging erg hoog is, dat we niet moeten denken dat Diftar de redding 
is. Wij hebben gekeken hoe het in Urk gaat en Urk gaat volgend jaar verhogen met gemiddeld 20%. Ze 
hebben de vaste kosten verhoogd met 55% en ze gaan in vergelijking met 2003 20% omhoog. Dat zal 
niet voor iedereen gelden; het zal voor de een meer en voor de ander minder zijn, maar als je dat verge-
lijkt met onze 13,4% inclusief de trendmatige verhoging, terwijl ze het afval gratis naar het afvalscheiding-
station kunnen brengen, kunnen onze burgers niet echt klagen, alhoewel het college het ermee eens is 
dat het een fikse verhoging is. 
Er is iets gezegd over het jeugd- en onderwijsbeleid en de bezuinigingen daarop. De bezuiniging van 
EUR 50 miljoen gaat met ingang van het schooljaar 2004-2005 in. Ook het VNG en het ministerie zijn er 
nog niet gezamenlijk uit gekomen wat er precies zal moeten gebeuren. We hebben wel onlangs een brief 
gehad van het ministerie, waarin staat dat men de VVE-periode zoveel mogelijk wil ontzien en dat geldt 
ook voor de vroegtijdige schoolverlaters. Bij wie het geld terechtkomt en hoe de regierol van de gemeente 
eruit moet zien, zal te zijner tijd worden besproken. Overigens denk ik wel dat het geld dat in Noordoost-
polder door middel van het JOB wordt besteed aan taal en dus ook voor integratie positieve effecten 
heeft. Je zou kunnen zeggen dat dit is te vinden in de brede school, maar misschien zagen we daarom 
ook op de wijkavond in Revelsant zo’n veelkleurige bevolking in het buurthuis. 
De cofinanciering van het vrijwilligersbeleid is een vraag van het CDA. Vooralsnog gaat het college uit van 
budgettaire neutraliteit en als je het over drie jaar spreidt, kan het wellicht uit het programma vrijwilligers. 
Zo niet, dan hoort u dat nog. 
Wij hebben ook gemerkt dat het CDA tot de conclusie is gekomen dat de afdeling Ruimtelijke ordening 
door middel van de bestemmingsplannen goud in handen heeft, wanneer het gaat om het verzilveren van 
die bestemmingsplannen, namelijk verkoop van woningen. En niet alleen door middel van grond maar ook 
door middel van OZB op die woningen. Het CDA heeft daarop een bepaalde visie. Het college is dat met 
u eens en wacht met spanning op de uitkomst van de woningmarktanalyse, zodat wij aan de hand van de 
uitkomst de woontypen kunnen kiezen en daarmee rekening kunnen houden voor de inbreidingslocaties. 
Vervolgens zullen wij trachten daar zo snel mogelijk aan de gang te gaan, want geen woningen betekent 
in ieder geval dat mensen ook niet kunnen kiezen. 
Een opmerking over de markt; die is nu niet kostendekkend, maar het college zal een enquête uitzetten 
en daarop komen we ongetwijfeld terug. 
Ik kom bij het dekkingsplan. Ik moet de PvdA/GroenLinks teleurstellen, want in de vorige raadsperiode is 
het dor hout weggekapt door de heer Mulder. Ik denk dat hij het in de open haard heeft gebrand, want bui-
ten mag niet.  



    

Verder hebben wij getracht zo evenwichtig mogelijk keuzen te maken door het hele veld heen, behalve de 
doelgroepen die wij ook in de najaarsrapportage aanduiden, vrijwilligerswerk, jeugd en onderwijs, veilig-
heid en werkgelegenheidseffecten. 
Een aantal van u heeft opgemerkt de bezuiniging op het Bosbad nogal fors te vinden. Het college zal een 
aantal door u opgemerkte zaken ter harte nemen, de werkwijze, het in beeld brengen van de doelgroe-
pen, hoe het zal kunnen en wat te doen om eventuele achterstandsgroepen wel te kunnen bedienen. Die 
werkwijze spreekt het college aan en die zal de portefeuillehouder overnemen. Daarnaast is het zo dat het 
stichtingsbestuur ook zelf voorstellen mag aandragen om de bezuiniging voor elkaar te krijgen. Het bete-
kent wel dat als men snel probeert in beeld te krijgen hoe men de bezuiniging op het Bosbad wil uitvoe-
ren, men ook sneller in beeld kan krijgen wanneer personeel weg moet en hoe men dat doet tot 2008, 
want dan pas gaat de bezuiniging in. 
Het college heeft dus enige tijd ingebouwd om dit evenwichtig en zorgvuldig in te voeren. 
Het college heeft ten aanzien van het milieubeleidsplan met enige zorg geconstateerd dat de VVD daarop 
EUR 120.000,00 wil bezuinigen. In de meerjarenbegroting heeft u zelf kunnen zien dat dit het bedrag is 
dat in totaliteit is opgenomen. Het betekent dat u dus zegt niets meer te willen doen. Ik denk dat we dan in 
de knel komen met onze kerntaken op het gebied van milieu die we zeker moeten doen. 
 
De heer Roefs: Mijnheer de voorzitter. Begrijp ik dat de wethouder nu al de kerntakendiscussie voert die 
ze net wilde uitstellen? 
 
Wethouder mevrouw Bij de Vaate: Nee, ik heb niet gezegd dat het college de kerntakendiscussie wil uit-
stellen. Het college gaat deze doen aan de hand van de bezuiniging bestuursdienst. Dat heb ik net ge-
zegd en daarmee gaan we het komende halfjaar aan de gang. 
De kerntaken op het gebied van milieu zijn vaak taken die wettelijk verplicht zijn, maar ik wil u ook een 
aantal andere zaken noemen, bijvoorbeeld saneringen van grondlocaties, inbreidingslocaties in Emme-
loord. Een daarvan kunt u zelf zien, wanneer u langs de Scandinaviëlaan rijdt, maar we hebben er nog 
een aantal. Dat liegt er niet om. We zullen toch een keer wat moeten doen, dus nemen we daarvoor iets 
op in het milieubeleidsplan. En ook de provincie wil dat we dit niet helemaal voor ons uitschuiven. 
Ik kom op de bezuiniging op de wegen. Ik kreeg de indruk dat sommigen van u niet precies weten hoe het 
zit. Ik denk dat ik me daarin vergis, want ik weet zeker dat bijna iedereen weet hoe het zit, zeker de fractie 
van D66 en van de ChristenUnie/SGP. Een van u zei dat we minder gaan besteden aan het onderhoud 
wegen. Dat is niet het geval. We gaan minder meer besteden. In de begroting 2004 is EUR 400.000,00 
extra opgenomen. Dat was de laatste slag die we moesten maken naar aanleiding van eerdere besluiten 
over het onderhoud wegen. Nu stelt het college voor om EUR 259.000,00 per jaar daaruit te halen. Dat 
betekent dat we volgend jaar minder meer krijgen. Er blijft nog EUR 161.000,00 extra voor het onderhoud 
van de wegen. 
Overigens is het goed u te melden dat het college dat ook niet zomaar als natte vingerwerk gaat kiezen. 
In 1999 is er een benchmarking geweest over het onderhoud van de wegen met een aantal gemeenten. 
Daar is uit gekomen dat de gemeente Noordoostpolder per kilometer te onderhouden weg ruim boven het 
gemiddelde ligt van die andere gemeenten. Ze blijft gemiddeld meer uitgeven dan die andere gemeenten. 
De onderhoudscyclus van de oppervlaktebehandeling asfalt is gemiddeld en de asfaltrehabilitatie is zeer 
hoog. Dat betekent dat wij in 1999 al niet slecht scoorden met asfalt. Wij hebben toen een aanzienlijke in-
haalslag gedaan. Er zijn miljoenen bij gekomen en nu halen we van die miljoenen EUR 259.000,00 terug 
en in de ogen van het college is dat een verantwoorde bezuiniging. Ieder beleidsveld moet een steentje 
bijdragen. Dat geldt ook voor de groenvoorzieningen, al kunnen we dat soms wat beter uitrekenen dan de 
zachte sector. Het college vindt dat we geen gaten in de weg moeten hebben, vandaar dat we verant-
woord hebben gekeken wat daar weg kan, maar we willen ook geen gaten in de samenleving en ook wil-
len we niet het “onderhoud” dat we aan de maatschappelijke banden en voorzieningen moeten plegen 
helemaal laten wegvallen. Als we dat naast elkaar zetten denken we dat de bezuiniging op groen en zwart 
zeker in een goed evenwicht staat met de bezuinigingen op de voorzieningen en grote organisaties die 
5% voor hun kiezen krijgen. 
De ChristenUnie/SGP is tot de conclusie gekomen dat veel wordt bezuinigd op zaken voor de jeugd en 
noemt een aantal instellingen met de opmerking dat het ten koste zal gaan van de jeugd. Ik heb al gezegd 
dat het college met name onderwijs en jeugd probeert te ontzien.  
De keus van een bibliotheek is de keus van het bestuur in samenhang met de commissie. Dat hoeft in de 
ogen van het college niet ten koste van de jeugd te gaan. 



    

Over het schoolzwemmen heb ik al iets gezegd. 
Over de sporttarieven zou ik ook nog iets willen zeggen. In 1996 is de laatste verhoging geweest; dat was 
een aanzienlijke met daarnaast een aantal extra taken. Sinds die tijd zijn de sporttarieven niet verhoogd. 
In de vorige raadsperiode is de sport al voorgehouden dat er wellicht een verhoging zou komen en dat we 
de uitkomst van de enquête zouden afwachten. 
Ik heb in een brief van de sport gezien dat men het heeft over 20%. Mijn informatie is dat de verhoging 
17,5% is. In die acht jaar is er dus een trendmatige verhoging die nu in één keer komt. Die komt inder-
daad behoorlijk hard aan. Dat die 17,5% is, was destijds niet helemaal de bedoeling van het college, maar 
door de bezuinigingen hebben we het toch moeten voorstellen en ze hebben al die acht jaar wat ze niet 
hebben hoeven te betalen in hun eigen zak kunnen houden. Het is dus niet zo dat ze achterstallig moeten 
betalen. Die suggestie werd een beetje gewekt en het college neemt daarvan afstand. 
Wat betreft culturele zaken en de bezuinigingen, het college heeft geconstateerd dat op een beetje nega-
tieve wijze door de ChristenUnie/SGP stelling wordt genomen tegen de wijze van programmeren van het 
theater. Dat heeft het college diep geraakt, want wij vinden dat dit de integriteit van de theaterdirecteur, 
die de programmering verzorgt, aantast. Bovendien is het karakter van de zondagsconcerten op Schok-
land heel specifiek. Het geeft de zondag in dit kerkje zeker geen frivool of banaal stempel, integendeel. 
Bij de tarieven voor de bezuiniging op cultuur is zorgvuldig gekeken naar de regio om te kijken of we 
daarboven uit schieten. Op basis daarvan zijn de tarieven met 3% verhoogd. Het college deelt de zorgen 
van de VVD en we moeten goed kijken of het negatieve gevolgen heeft voor de deelname. We zullen ook 
de vinger aan de pols houden bij het vervolg, maar we delen niet de inschatting dat daaraan straks veel 
minder mensen zullen deelnemen, juist omdat we naar de regio hebben gekeken. De behandeling van de 
nota cultuur in december geeft volgens het college geen aanleiding om te denken dat een eerdere behan-
deling meer geld zou hebben opgeleverd voor cultuur. Die zinsnede troffen wij aan in de beschouwingen 
van de PvdA/GroenLinks. Mocht het wel zo zijn dat u hiervoor meer geld wilt uittrekken ten koste van an-
dere terreinen, zou dat de wethouder cultuur gerieven, maar dan kan het altijd nog in 2005. Voorlopig 
gaan wij akkoord met wat hier ligt met het besluit dat wij gisteren hebben genomen over de nota cultuur 
die u in december krijgt. 
Wat betreft de bezuinigingen op gladheidbestrijding is de uitleg dat we dat zoveel mogelijk in 30km-
gebieden willen gaan doen. Waar dat exact is, zal de portefeuillehouder zorgvuldig bekijken. Overigens is 
het in het algemeen wel zo dat met name daar waar veel bejaardenwoningen staan juist wel een rondje 
door de strooiauto wordt gemaakt en misschien zou dat even goed kunnen. 
Ik heb gezien dat de ChristenUnie/SGP het bedrag dat het college en de raad hebben gereserveerd voor 
stimulering van de IBA’s willen besteden aan structurele bezuinigingen. Dit spreekt het college niet aan, 
incidenteel geld structureel uitgeven. Daarmee komen we in de knoei, maar het college vindt dat op dit 
moment ook geen goed idee, omdat het exacte beleid niet meer al te lang op zich zal laten wachten. Wij 
kijken eerst naar de inhoud en dan naar de financiële consequenties. Mocht er dan wat overblijven, dan 
zou het goed van pas komen om dat in beleidsreserve te kunnen stoppen, omdat we op lange termijn in 
2008 daarin geen vrij besteedbaar geld hebben. 
Het is de ChristenUnie/SGP niet helemaal duidelijk hoe de bezuiniging van de EUR 291.000,00 is opge-
bouwd; hiervan is EUR 259.000,00 voor de wegen, EUR 10.500,00 voor de gladheidbestrijding, voor de 
openbare verlichting EUR 16.500,00 en voor de bushokjes EUR 5.000,00. 
Ik heb nog een aantal wijzigingsvoorstellen van de VVD die het college aanraadt meer onderhoud in de 
wegen te stoppen. Ik heb daarover al voldoende gezegd. 
Over het voorstel van de VVD om de bezuiniging op schoolzwemmen sneller naar voren te halen heb ik al 
gezegd dat dit wat betreft personeel niet haalbaar is. Daarnaast zegt de VVD dat het iets minder kan. Dat 
betekent dat je minder bezuiniging op termijn krijgt. 
Een extra besparing op het personeel is een aardige suggestie, maar ik heb al gezegd dat we naar de ta-
ken gaan kijken. Als we nog meer personeel willen besparen, moeten we eerst kijken welke taken we nog 
meer willen schrappen. We komen daarop zeker terug en het college is ook bereid om in de taakstelling 
bestuursdienst nog eens te kijken of we iets kunnen met de opmerkingen die zijn gemaakt over extra on-
kosten telefonie. 
Ik wil het volgende melden over de OZB-verhoging. De 2% verhoging naast de trendmatige van de ge-
meente is in ieder geval niet hoog, als ik kijk naar de omringende gemeenten.  
Mocht dit in 2005 worden afgeschaft, dan wordt het tekort van het gebruikersdeel door het rijk in het ge-
meentefonds gestort. Een voorzichtige inschatting die in opdracht van de VNG is gemaakt, wijst uit dat 
deze gemeente dan ongeveer budgettair neutraal uitkomt.  



    

Dat betekent dat we het deel dat wij niet bij de burgers kunnen gaan innen van het rijk krijgen. Het is wel 
een tegenvaller wat betreft de verhogingen van de komende jaren, maar de VNG kijkt welk nieuw belas-
tinginstrument hiervoor bij gemeenten kan terugkomen. We wachten dat af. 
Over de sterkste schouders de zwaarste lasten heb ik al eerder gezegd dat er waarschijnlijk geen burger 
in deze gemeente zal zijn die niets van dit dekkingsplan zal merken. Dat is helaas zo. Overigens is het 
wel zo dat we bijvoorbeeld via de kwijtschelding proberen de zwakste schouders te ontlasten. 
Wat betreft de suggestie van D66 om gaten in het dekkingsplan op te vullen door een eenmalige greep uit 
de reserve weet de heer Vermeulen zelf heel goed dat dit op de lange termijn geen goede zaak is. De re-
serve is in 2008 leeg. 
Ik heb nog één opmerking van de P.U. over het aantal leges en tarieven. Dat kan minder, maar de vraag 
is of dat wel zo rechtvaardig is.  
De transparantie van kosten is iets waarnaar het college maar ook de burgers kijken. Het zou een oneer-
lijke zaak zijn, als mensen die een kleine bouwvergunning nodig hebben net zoveel moeten betalen als 
mensen die grotere zaken aanvragen en dat geldt ook voor bestemmingsplanprocedures. De ene proce-
dure kost meer geld dan de ander. Als wij die leges niet zo inzetten, zouden we bezwaren krijgen van 
burgers, omdat ze vinden dat ze geen correcte bedragen aan de gemeente moeten betalen. Overigens 
vragen we ons af wie er last van heeft dat wij zo’n aantal tarieven hebben. De medewerkers kunnen er 
goed mee werken en de burgers krijgen een zo eerlijke mogelijke aanslag van de gemeente. 
Voorzitter, ik denk dat ik aan het eind van mijn beantwoording ben. 
 
De voorzitter: Dames en heren, wij hebben afgesproken dat we kort zouden schorsen na deze ronde en 
dat de fractievoorzitters, de griffier en ik ons even terugtrekken om te kijken met welke thema’s we terug-
komen. Wij trekken ons terug in kamer 62. Ik schors de vergadering. 
 
Schorsing 
 
De voorzitter: Ik heropen de vergadering. Ik wil de afgesproken spelregels meedelen. Wethouder me-
vrouw Bij de Vaate heeft geantwoord. We zouden niet op alle onderwerpen reageren, maar meer een 
thematische benadering hanteren. Als we niet erop terugkomen, betekent dat niet dat het geen vervolg 
krijgt. We proberen ter wille van de tijd en de duidelijkheid het iets in te dikken. 
We hebben twee thema’s waarover in twee rondes wordt gesproken, waarbij de raad begint. Raad en col-
lege zijn dus gesprekspartners. We hebben een spreektijd van drie minuten voor het eerste thema, we-
gen, straten, pleinen gladheidbestrijding en openbaar groen. De raad begint, drie minuten maximaal; het 
college reageert. Ik probeer dan te concluderen. Dan volgt kort een stemverklaring en dan gaan we weer 
door. 
Dan hebben we een aftastronde met vier onderwerpen die door de fracties in hun algemene beschouwin-
gen zijn genoemd, waarin ze een voorstel doen en kijken of daarvoor een meerderheid kan worden ge-
vonden. In de eerste plaats is dit het voorstel van het CDA over de subsidies voor de Vereniging voor 
Dorpsbelang en de wijken. De tweede is de Wet werk en bijstand, derde is cultuur en het vierde is school-
zwemmen. De bedoeling van de aftastronde is dat men bij de collegefracties ondersteuning probeert te 
krijgen en kijkt of dat iets betekent voor de besluitvorming. Dat is één ronde. 
In het derde blok wordt het tweede thema behandeld. Dat gaat over punt 4 van de besluitvorming, over 
hetgeen wij moeten besluiten op het gebied van tarieven en belastingen. Daarin zitten dus OZB, afvalstof-
fenheffing en dergelijke. Dit bestaat uit twee ronden. Het gaat over de financiën en de fracties hebben vijf 
minuten spreektijd per fractie. Daarna probeer ik te concluderen wat het betekent voor de besluitvorming. 
Dan kunnen we naar het laatste stuk van het voorstel in het groene boekje. Dan gaan we naar de onder-
werpen die hier staan, het dekkingsplan en de begroting en dergelijke. Daarna proberen we over te gaan 
naar de besluitvorming. Ik stel het thema beheer, onderhoud openbare ruimte, wegen, straten, pleinen, 
gladheid en openbaar groen aan de orde. 
 
De heer Haagsma: Mijnheer de voorzitter. Terugkomen op wegen, straten, pleinen en alles wat daarmee 
samenhangt. De P.U. heeft in de schriftelijke en mondelinge financiële beschouwingen aangegeven dat 
het onderhoud van wegen, straten en pleinen voor ons een tweeledig doel heeft.  
We zien het als een visitekaartje, maar dat is voor ons als inwoners niet het belangrijkste punt. Het gaat 
erom dat we verantwoordelijk zijn voor het garanderen van de veiligheid van de gebruiker.  



    

Op het moment dat om welke reden dan ook de veiligheid van de gebruiker in het geding komt, zitten we 
met een probleem naar de gebruiker maar ook met het probleem dat we verantwoordelijk zijn voor de ge-
volgen die daaruit voortvloeien. Als nu wordt gesteld dat je met EUR 259.000,00 minder meer ervoor kunt 
zorgen dat de veiligheid wordt gewaarborgd, betekent dat voor de P.U. dat de druk om ervoor te zorgen 
dat die bezuiniging wordt teruggedraaid naar 0 minder groot wordt. Dat hebben we het college echter nog 
niet horen zeggen en meerdere fracties zeggen dat de veiligheid moet worden gewaarborgd. Als je dat 
kunt garanderen, schiet het al aardig op. Die benchmarking zal waterdicht zijn, maar er zit nogal wat ver-
schil tussen het gebruik van de wegen in onze gemeente ten opzichte van het gebruik van wegen in ande-
re gemeenten. 
Naar het groen kijkend, toch nog even de aandacht. Geen enkel item wordt in het vragenrondje van com-
missie I zo vaak genoemd als het smoelwerk van onze gemeente. Binnenkomen en zien dat het groenon-
derhoud te wensen overlaat. We hebben één keer de fout gemaakt dat daarop is bezuinigd. We hebben 
dat later dubbel en dwars weer moeten inhalen, extra inzet moeten plegen.  
Ik zou willen pleiten voor het terugdraaien van die bezuiniging van EUR 65.000,00 om ervoor te zorgen 
dat het optimaal onderhouden blijft. Je kunt natuurlijk met het wijzigen van een en ander, naar rozenperk 
naar gras, wat terugverdienen, maar we hebben dit jaar een heel gemakkelijk jaar gehad voor het onder-
houd van het groen, want dit jaar konden we allemaal schoffelen. Alles ging dood door de temperatuur en 
het droge weer, maar volgend jaar kan het heel anders zijn. Ik pleit ervoor ten aanzien van het openbaar 
groen ervoor te zorgen dat het optimaal blijft. Of nog winst kan worden gehaald door het uitbesteden aan 
burgers, snippergroen, moeten we onderzoeken, want burgers vinden het ook fijn dat ze in een omgeving 
wonen, waar het er netjes uitziet. Dus handhaven ten opzichte van het openbaar groen, EUR 65.000,00 
niet bezuinigen maar optimaal onderhouden. En als bij wegen, straten en pleinen de veiligheid wordt ge-
garandeerd naar het onderhoud en de gladheidbestrijding hebben we daarmee minder moeite. 
 
De heer Hermus: Mijnheer de voorzitter. Het CDA kan zich vinden in de argumentatie van het college. Wij 
vinden bezuinigen een goede gang van zaken. We hebben wel een vraag aan de P.U. die wil afzien van 
de bezuiniging op het onderhoud van het groen. 
 
De heer Haagsma: Dan heeft u mij verkeerd verstaan, daarvan wil ik niet afzien. 
 
De heer Hermus: Wel gewoon de bezuiniging doorvoeren? 
 
De heer Haagsma: Dan begrijp ik u verkeerd, de bezuiniging teniet doen. 
 
De heer Hermus: Dan is onze vraag, waar jullie de dekking zoeken. 
 
De heer Haagsma: Wij hebben aangegeven dat de manier waarop wordt begroot heel vaak aan de royale 
kant is. Wij vinden het geen probleem uit het verwachte rekeningoverschot 2003 dit jaar – en dat is een-
malig, het is geen structureel geld zal iedereen roepen – eenmalig dit bedrag op te vangen. 
 
De heer Hermus: En dan? 
 
De heer Haagsma: Ik denk dat je elke keer naar de jaarschijf opnieuw moet kijken op welke manier be-
zuinigingen moeten vorm krijgen. In alle algemene beschouwingen ademen wij uit dat wij hopend op een 
herstel van de conjunctuur het dan weer op andere manier kunnen vormgeven. 
 
De heer Hermus: Maar als we dan structureel denken dat we ergens iets overhouden, moet het altijd voor 
het openbaar groen zijn. 
 
De heer Haagsma: Deze keer hebben we dat voorgesteld. Volgend jaar weer wil ik graag weer met u er-
over praten. Ik wil u een vraag stellen en eigenlijk zou ik die aan mevrouw Wondergem moeten stellen, 
want zij is namens het CDA nummer 1 in het vragen stellen over het onderhoud openbaar groen. Als zij 
belooft dat ze er geen vraag meer over zal stellen, schieten we aardig op. 
 
Mevrouw Wondergem: Ik ben me van geen kwaad bewust, maar is het wel zo dat ik ruim 1,5 jaar gele-
den me gruwelijk heb geërgerd aan de grote distels die tussen de boompjes stonden.  



    

Toen heb ik gemeend de wethouder te moeten zeggen dat hij dat moet laten opruimen, want anders ko-
men we van kwaad tot erger. Ik ben ook voor goed groenonderhoud, maar we moeten wel kijken hoe ver 
we komen binnen het budget dat we ervoor hebben. Als er zo’n droge zomer is als dit jaar, hebben we dit 
jaar overgehouden. Misschien kan dat, als het volgend jaar een slecht jaar is, erbij. 
 
De heer Roefs: Mijnheer de voorzitter. Het aardige van dit onderwerp is dat wij in de commissie hierover 
al hebben gesproken. Dat hoor ik weer een beetje terug. De wethouder heeft wel degelijk gezegd dat de 
veiligheid niet in het geding is. Daarmee waren wij content. Daarom hebben we ook in onze eerste in-
breng op schrift gezet dat het gaat om adequaat en wegen waarover je op een normale manier kunt rij-
den, afgezien van de veiligheid. Daarmee hebben we in het verleden als volgt gewerkt. We hebben 
bepaalde minimum onderhoudseisen gesteld en daarbij hoort een programma. Dat kostte meer geld en 
daarvoor moest zelfs de OZB worden verhoogd. En dat is ook de verklaring waarom in de programmabe-
groting vrij grote getallen zijn opgenomen voor het wegenonderhoud.  
Het was absoluut nodig om dat te doen. Mevrouw Bij de Vaate zegt dat we al zoveel uitgeven, maar dit 
was het minimum dat we nodig hadden om aan dat hele programma te voldoen. 
Nu wordt er bezuinigd en de wethouder heeft in de commissie gezegd soms onder dat minimum te ko-
men, al is de veiligheid niet in het geding. Dat betekent voor mij dat je op termijn toch in de problemen 
komt, want je krijgt schade aan de weg, scheurvorming en dat willen wij voorkomen. 
Aan de andere kant gaat het om een groot bedrag, EUR 260.000,00 en wij hebben gekeken of in de be-
groting van verkeer en vervoer posten zitten, die minder kunnen. Dat was de prioriteit duurzaam veilig bui-
tenwegen. Die hebben we eraf getrokken en op die manier hielden we een kleiner bedrag over om te 
bezuinigen en daaraan houden we vast, EUR 120.000,00 als voorstel. Daarin zit ook de gladheidbestrij-
ding. 
We hebben in ons dekkingsplan aangegeven dat we iets met het milieu zouden kunnen doen. Dat wordt 
als een gotspe afgedaan met: we maken ons zorgen, de wettelijke taken kunnen niet meer. Er gaat in het 
milieu EUR 1,3 miljoen om en we hebben het alleen maar over de EUR 120.000,00 die op termijn ook in 
de beleidsplanning stond als extra. Daarvan hebben we gezegd die daarvoor in te ruilen. Dan blijft er voor 
al die wettelijke taken heel veel geld over. Het is niet zo dat de VVD met één pennenstreek al het werk 
aan het milieu schrapt, alleen maar een stukje van wat we nu doen. 
 
De heer Van der Est: Mijnheer de voorzitter. Wij vonden het antwoord van het college meer dan voldoen-
de. De kernwoorden zijn minder meer en benchmarking en ik denk dat het college daarmee op de goede 
toer zit. In het laatste jaar is er een tamelijk grote inhaalslag gemaakt en wij verwachten heel veel van het 
nieuwe systeem. 
Ik heb geen antwoord gekregen op mijn vraag over minder energieverslindende lampen in de lantaarnpa-
len. Ik zou toch graag willen weten hoe het college daarmee denkt om te gaan. Wij denken dat goedkoop 
duurkoop is en dat u dit programma moet afmaken. Anders trekken we een wissel op de toekomst en dan 
komen we straks op de koffie. 
Wat de gladheid betreft denk ik dat het een aantal jaren zo is dat de stoepen ook niet geveegd en ge-
strooid worden. Ik maak me daarover niet zoveel zorgen als de VVD. Het moet natuurlijk wel bespreek-
baar zijn dat er iets wordt gedaan, wanneer er een melding komt dat ouderen of gehandicapten het huis 
niet meer uit kunnen. 
 
De heer Roefs: Mijnheer de voorzitter. Betekent dit dat de PvdA/GroenLinks de bezuiniging op de glad-
heidbestrijding wil terugdraaien of dat men zegt te wachten tot iemand is gevallen om dan weer te praten? 
 
De heer Van der Est: Ik begrijp de vraag niet helemaal. Ik heb gezegd, gaat u op deze manier verder en 
krijgt u een melding dat mensen het huis niet meer uit kunnen door gladde straten, treedt dan op. Ik zie de 
wethouder knikken. 
 
De heer Vermeulen: Mijnheer de voorzitter. Met betrekking tot onderhoud wegen en pleinen is onze zorg 
niet helemaal weggenomen door het college.  
Wij denken dat er nog een inhaalslag moet worden gemaakt. Het college zegt zelf in uitwerking 11 met 
name bij de gevolgen dat er grote nadelige gevolgen zijn en dan wordt een asfaltweg genoemd, drie jaar 
onderhoud en dan moet groot onderhoud worden gedaan. 



    

Dat wij niet veel afwijken ten opzichte van andere gemeenten, mag misschien wel zo zijn, maar wij hou-
den die zorg. Het college spreekt zichzelf tegen in zijn argumentatie bij punt 5, uitwerking 11. U heeft ons 
nog niet kunnen overtuigen. Wij willen dus voorlopig aansluiten bij de mening van de VVD om in ieder ge-
val een flink stuk van de bezuiniging terug te draaien. 
Bij gladheidbestrijding praten we over een relatief kleine bezuiniging. Ook wordt bij uitwerking 13 aange-
kondigd dat een gladheidbestrijdingsplan moet worden gemaakt. Ik denk dat we die kosten kunnen be-
sparen en wij zien de hele bezuiniging niet zitten. Wij zijn wel bevreesd voor gevaarlijke situaties. 
 
De heer Voorberg: Mijnheer de voorzitter. Allereerst een reactie op wat de wethouder heeft gezegd, na-
melijk EUR 400.000,00 extra en dat is in het verleden ingezet beleid zoals de heer Roefs duidelijk heeft 
gezegd. Nu gaan we daarop bezuinigen. Dat is jammer, want destijds hebben we geïnventariseerd dat het 
nodig was. Dat was niet zomaar uit de lucht gegrepen. Inderdaad blijkt uit de toelichting op de uitwerking 
dat daaraan de nodige nadelige consequenties zitten en daar helpt een benchmarking niets aan, zeker 
niet als die van 1999 is.  
Ik ben erg nieuwsgierig naar een benchmarking van Noordoostpolder met een andere gemeente, want 
een gemeente in het oosten van het land, die alle wegen op zandgrond heeft liggen, is een stuk goedko-
per uit. Je moet dus op zijn minst wegen in vergelijkbare gemeenten hebben en dan nog staat Noordoost-
polder bekend als een polder met een zeer warrige ondergrond die heel zettingsgevoelig is en dus meer 
onderhoud vergt. Ik vind het een hachelijke zaak om op de benchmarking te baseren dat we veilig zitten. 
Dat moet je op basis van je eigen visuele inspecties doen en daarmee is men bezig. Al je uitstel van on-
derhoud van een asfaltweg overweegt, zullen de onderhoudskosten over drie jaar met eenderde toene-
men. Ik vind dat nogal wat. Naar mijn mening is het een riskante onderneming. Dit gaan we later in 
meervoud terugbetalen. 
Dit heeft ons gebracht bij onze financiële beschouwingen. Besteed dan meer tijd aan het kleinschalig jaar-
lijks onderhoud, zodat je die achteruitgang kunt tegengaan. Dat kan met allerlei hulpmiddelen en andere 
wegbeheerders gaan ons daarin voor. Neem een voorbeeld aan wat Rijkswaterstaat soms doet, als men 
geen geld heeft en toch wordt er opgelapt. Daarmee houdt men wel de weg en fundering in orde. 
Wij zijn dus tegen de verlaging van het ingezette beleid. De dekking daarvoor hebben wij aangegeven. De 
wethouder zegt dat die incidenteel is. Ik heb nog eens de toelichting op de reserve beleidsplan gelezen, 
blz. 92 en daarin staat dat die reserve ook is bedoeld om incidentele tegenvallers op te vangen. Als de 
wethouder dan de eerste de beste tegenkomt en zegt dat het daarvoor niet is, heb ik daarmee moeite. Als 
je hiermee in de toekomst investeringen kunt voorkomen, moet je dat overwegen. Wij blijven dus ook 
hierbij, zoals andere fracties ook bij hun oorspronkelijke dekkingsvoorstellen zijn gebleven. 
Voor wat betreft het groen kan ik een soortgelijk verhaal houden, alleen is dat wat minder exact. Daarvan 
kun je ook zeggen dat wij een achterstand hebben. Sommige percelen verloederen zelfs. Je ziet heel 
merkwaardige onderhoudsfrequenties op de gemeentelijke terreinen. Ik denk dat we daarmee niet op die 
manier verder kunnen gaan. 
Dit alles wordt in ernstige mate bemoeilijkt, omdat we geen goed meerjarenperspectief hebben. Hier blijkt 
uit dat de raad problemen heeft om echt te kunnen zien wat verstandige besluiten zijn, wat de effecten 
van de bezuinigingen op de toekomstige onderhoudsbedragen zijn. Omdat we die effecten niet kennen, 
nemen we liever het zekere voor het onzekere, veiligheid op straat ook wat betreft de fysieke veiligheid. 
We krijgen ook van burgers veel klachten over slecht onderhoud aan trottoirs. Dat is belangrijk; als jaren-
lang boomwortels erdoor heen groeien en verzakkingen optreden, waaraan niets wordt gedaan. Het pleit 
voor het meer aandacht geven aan kleinschalig onderhoud, als we echt niet anders kunnen. We vinden 
dus dat die bezuinigingen niet moeten doorgaan. 
 
De heer Van der Est: De heer Voorberg houdt een heel relaas met een heleboel punten. Vaak zijn dit ne-
gatieve punten. In uitwerking 11, daarover heb ik u niet gehoord – de laatste zin bij de gevolgen – staat 
duidelijk geschreven dat ondanks al die negatieve punten het nieuwe systeem, waar we zelf ook bij zijn 
geweest, zegt dat we op een verantwoorde wijze op deze manier het wegenonderhoud kunnen invullen. 
Daarover hoor ik u niet. 
 
De heer Voorberg: Ik denk dat u dit volstrekt verkeerd leest, want bij zo’n beheersysteem is in wezen op 
papier neergezet wat je zou moeten doen. Die inventarisaties moeten nog worden gedaan en ingebracht. 
We weten niet eens hoe de onderhoudstoestand is. Het gevolg van het beheersysteem is dat we weten 
hoe we ermee moeten omgaan.  



    

Daarom kunnen we nu nog geen verantwoorde uitspraak doen over het niveau waarop dat moet liggen. 
Dat beheersysteem op zich is niet iets om buiten te doen, maar om goed te plannen hoe je in de komende 
jaren het onderhoud moet plannen. Dat zal op verantwoorde wijze moeten, maar kan tot hogere bedragen 
leiden. Dat weten we helaas nu nog niet. Dat weten we eind volgend jaar, hopelijk bij de voorjaarsrappor-
tage. 
 
De heer Van der Est: Maar het gaat erom dat u ook wishful thinking doet. U zegt dat de onderhoudskos-
ten over drie jaar met eenderde zijn gestegen en dat vinden wij heel verschrikkelijk. 
 
De heer Voorberg: Dat staat hier. 
 
De heer Van der Est: U leest de laatste zin dus niet. 
 
De heer Voorberg: Die laatste zin slaat er niet op dat wij dat nu op verantwoorde wijze doen, maar dat als 
we dat systeem hebben, we dan op verantwoorde wijze het budget kunnen bepalen. 
 
De heer Van Der Est: Nee, dat staat er ook niet. 
 
De heer Voorberg: Ik ben geen wethouder, maar zo moet u het wel lezen. 
 
Wethouder de heer Ritsema: Mijnheer de voorzitter. De heer Voorberg pleit voor meer kleinschalig on-
derhoud. Ik denk dat het systeem ons helpt om door het betere beeld van de onderhoudssituatie van de 
weg via het vroegtijdig, voordeliger onderhoud uitvoeren het grotere onderhoud voor een deel te kunnen 
ondervangen of in de tijd te kunnen uitstellen. U weet net zo goed als ik dat als je niet op tijd klein onder-
houd uitvoert dit effecten heeft op het groot onderhoud op de langere termijn. Het systeem brengt dat heel 
helder in beeld en helpt ons daarmee. Ik denk dat dit precies aansluit bij hetgeen u het college meegeeft, 
doe wat meer in het kleinschalig onderhoud. Dat kunnen we dat straks met het nieuwe systeem beter in 
beeld gebracht uitvoeren, waardoor we de andere kosten kunnen verlagen. 
Wat uw pleidooi betreft, mijnheer Voorberg, waarin u zegt dat de reserve beleidsplanning is bedoeld voor 
incidentele tegenvallers; dat klopt. U wilt echter een structureel verhaal, namelijk een inkrimping van de 
bezuiniging op wegenonderhoud, dekken met incidentele middelen. 
 
De heer Voorberg: Het dekkingsplan is toch incidenteel op dit punt? We weten nog niet eens wat de uit-
komst van het systeem is. Wat we nu doen is een schatting van hetgeen we minder gaan doen, terwijl het 
in het verleden anders is gepland. 
 
Wethouder de heer Ritsema: Het bedrag van EUR 259.000,00 staat er structureel in. Dat is niet inciden-
teel voor 2004 of 2005. Wij gaan ervan uit dat wij mede door het systeem deze bezuiniging op een goede 
manier verantwoord en binnen de kaders van veiligheid kunnen opvangen. Daarmee heb ik veel fracties 
wat dat betreft een antwoord gegeven. Het betekent dat bij die mindere uitgave van EUR 259.000,00 de 
veiligheid wordt gewaarborgd en het college zegt dat het niet ertoe zal leiden dat wij gaten in wegen krij-
gen. 
 
De heer Voorberg: Mijnheer de voorzitter. Mag ik nog één vraag stellen? Ik dacht dat Raweb uiteindelijk 
ons moet helpen aan een goed onderhoudsniveau en als gevolg daarvan plan je het onderhoud. U zegt 
nu vooraf, ik ga een structurele bezuiniging invoeren ten aanzien van hetgeen ik heb gepland. Dat is taak-
stellend. Dus we komen in de komende jaren, al zal Raweb aangeven dat we veel meer nodig hebben, 
toch nooit boven dat budget uit. Waarvoor zullen we dan Raweb nog nemen om iets beter te plannen? Als 
daaruit komt dat het meer moet zijn, dan moet je dat toch volgen? 
 
Wethouder de heer Ritsema: Wij hebben Raweb niet aangeschaft om meer in het onderhoud te kunnen 
uitgeven, maar om – ik verwijs naar de discussie die we daarover hebben gehad – vroegtijdig zaken in 
beeld te hebben om daarop preventief te kunnen acteren en daarmee ook te voorkomen dat doordat je 
het niet in beeld hebt je hiermee wordt geconfronteerd in een stadium waarin je op een veel grotere on-
derhoudspost uitkomt. 



    

Ik ga naar de bezuinigingen op het openbaar groen, waarbij de heer Haagsma een warm pleidooi heeft 
gehouden om de bezuiniging van EUR 65.000,00 te schrappen. Hij zegt dat het optimaal moet blijven. 
Laat het duidelijk zijn dat we voor een bezuinigingsopgave zitten. Het college heeft gesteld dat het niet zo 
kan zijn dat bepaalde velden helemaal daarbuiten blijven. Als u kijkt naar het totaal dat wij uitgeven aan 
het onderhoud van de openbare ruimte, is die EUR 65.000,00 bezuiniging niet van een dusdanig niveau 
dat dit een gigantisch gat slaat in het onderhoud van het openbaar groen. Ik heb ook in de commissie al 
gezegd dat we dit verantwoord kunnen doen, zonder dat het openbaar groen een grote chaos wordt. Het 
is zeker niet de bedoeling dat de distels van mevrouw Wondergem straks midden in de plantsoenen van 
Emmeloord en de dorpen zullen groeien. Het betekent dat wij op een zorgvuldige manier gaan kijken hoe 
we zaken efficiënter kunnen uitvoeren, of we met een herinrichting, een wat soberder aankleding, in de 
onderhoudskosten een besparing kunnen bereiken. Het college neemt uw suggestie natuurlijk mee en zal 
kijken of wij nog snippers groen hebben die we in overleg met de bewoners kunnen afstoten – alleen als 
er geen kabels of leidingen liggen – of waarover we in het kader van onderhoud afspraken met omliggen-
de bewoners kunnen maken. 
De heer Hermus was het ermee eens namens het CDA. 
Ik denk dat ik net een goede beantwoording heb gegeven ten aanzien van het wegenonderhoud. Wij zien 
die problemen dus niet. Dan hoef ik ook niet in te gaan op de dekking van de VVD. Overigens kan het niet 
zo zijn dat we de suggestie van de VVD zomaar naar duurzaam veilig kunnen halen. U moet wel onthou-
den dat wij in het kader van de inrichting duurzaam veilig ook subsidies krijgen. Als wij die investering niet 
doen, missen we ook de subsidie. Het bedrag van EUR 120.000,00 dat u daar wilt bezuinigen, zal een 
groter gat slaan dan alleen dat bedrag. 
 
De heer Roefs: Mijnheer de voorzitter. Uiteindelijk bespaart het belastinggeld op het hoogste niveau. Ook 
de subsidie moeten wij met zijn allen opbrengen. 
 
Wethouder de heer Ritsema: Het betekent wel dat het niet zo is dat wij dan voor EUR 120.000,00 minder 
kunnen uitvoeren in het kader van duurzaam veilig; dat zal veel meer zijn, 
De PvdA/GroenLinks vond de beantwoording voldoende, maar had nog geen antwoord op de lantaarnver-
lichting. Volgens mij heb ik de commissie al aangegeven dat als een lamp moet worden vervangen wij 
daarin geen ouderwetse pit stoppen maar een goede, moderne energiezuinige lamp. 
Ik ben al voldoende ingegaan op de nadelige gevolgen onderhoud Raweb. Wij zullen op een goede wijze 
omgaan met de suggestie van de PvdA/GroenLinks als in het kader van de gladheidbestrijding een ge-
vaarlijke situatie ontstaat, met name in een woonstraat voor senioren. 
 
De heer Van der Est: Een vraag die ik ook in de najaarsrapportage heb aangekaart gaat over het Con-
cern voor werk dat ook in het groen werkt. Wij hebben gevraagd of het werk daar wordt weggehaald of dat 
het wel wordt uitbesteed. Wij hebben daar als gemeente wel een opdracht. 
 
De heer Voorberg: Mijnheer de voorzitter. Wij hebben in de eerste termijn aangegeven hoe wij ernaar kij-
ken. Zoals het er staat, begrijp ik nu hetgeen de heer Van der Est bedoelt, maar ik heb het nooit zo gele-
zen. Het komt vreemd over dat we eerst een beperking van het budget bepalen en vervolgens kijken hoe 
het onderhoud moet worden ingevuld. Ik dacht dat het altijd andersom was. Dat is onze optiek en dus zijn 
wij niet voor die bezuiniging. 
 
De heer Haagsma: Mijnheer de voorzitter. Het is duidelijk dat de meerderheid van de raad instemt met de 
bezuiniging op het openbaar groen. Wij vinden dat jammer en misschien moeten we ons voornemen om 
ten aanzien van het onderhoud van het openbaar groen de eerste tijd niet teveel kritische opmerkingen te 
maken in commissie I. 
 
De heer Roefs: Mijnheer de voorzitter. Ik heb geluisterd naar de argumenten van de wethouder. Ik denk 
dat hij vooral reageerde op het idee dat wij de gehele bezuiniging wilde schrappen, maar dat was niet het 
geval. Wij wilden een deel instandhouden en dan zijn wij het met de heer Voorberg eens dat u het niet zult 
redden met deze bezuiniging. Dan komen we elkaar dus straks tegen. 
Ik kijk nog even in het verkiezingsprogramma van de P.U., want ik dacht dat daarin staat dat de P.U. is 
voor het wegenonderhoud –en dat staat er inderdaad – duurzaam herstel van onze wegen en geen lap-
middelen toepassen. Dat is net de discussie.  



    

Past u lapmiddelen toe of niet, gaat u het met deze bezuiniging redden. Wij schatten dus in van niet. 
 
De heer Haagsma: Ik denk dat u het terecht voorleest. Wij hebben duidelijk de overwegingen gehoord. Er 
wordt gezegd dat de veiligheid wordt gegarandeerd en het onderhoud door middel van het systeem vol-
doende zal zijn. Op het moment dat in de praktijk blijkt dat het anders ligt, vindt u ons aan uw zijde. 
 
De heer Roefs: Dat is nu net het probleem. De wethouder heeft in de commissie geantwoord ten aanzien 
van de veiligheid. Het gaat er echter om dat je adequate wegen houdt die wel veilig zijn, maar die hinder 
opleveren als je daarop rijdt. Dat is volgens mij ook het idee van geen lapmiddelen toepassen. Dat heeft 
de wethouder in de commissie niet kunnen toezeggen en ook nu weer niet. Hij is heel zorgvuldig in het 
vermijden van dat probleem. Dat was de reden dat wij die bezuiniging niet zien zitten, maar het werkt al-
leen als we het met veertien mensen eens zijn en ik tel er maar zeven. 
 
De heer Hermus: Mijnheer de voorzitter. Een aantal fracties doet nu of niet wordt bezuinigd en wordt ge-
stopt met onderhoud van de wegen. Dat is niet het geval.  
Er wordt een klein beetje minder uitgegeven en dat klein beetje minder wordt met bijwerken van slechte 
plekken gedaan. Dat is iets anders dan suggereren dat een paar jaar niets gebeurt. 
 
De heer Haagsma: Ik heb niemand horen zeggen dat we er een paar jaar niets aan gaan doen. Dat is uw 
conclusie en ik weet niet waarop u die baseert. 
 
De heer Hermus: Ik heb niet gezegd dat u daarmee kwam. Dat kwam meer van de ChristenUnie/SGP. 
 
De heer Voorberg: Dat hebben wij ook helemaal niet gezegd. We snappen best dat als EUR 6,3 miljoen 
op de begroting staat er iets gebeurt. We hebben het erover gehad dat het onvoldoende zou kunnen zijn. 
 
De heer Vermeulen: De discussie gaat er alleen over of voor het systeem via een nulmeting moet worden 
aangetoond of er een achterstand is. Daarover bestaat onzekerheid en die heeft het college niet wegge-
nomen. Wij blijven bij ons standpunt. 
Met betrekking tot de gladheidbestrijding zegt het college dat als er ongelukken gebeuren het beleid wordt 
herzien, maar dan is het kalf al verdronken. Ook daarvan heeft u ons niet kunnen overtuigen. Wij blijven 
dus tegen. 
 
Wethouder de heer Ritsema: Mijnheer de voorzitter. U heeft mij niet horen zeggen dat wij wachten met 
ingrijpen tot de situatie met name in de buurt van seniorenwoningen onveilig wordt en er ongelukken zijn 
gebeurd. Ik heb gezegd dat als wij tot de ontdekking komen dat onverantwoorde situaties dreigen te ont-
staan u het college daarop mag aanspreken en mag verwachten dat wij ingrijpen. 
 
De heer Vermeulen: Ik wil de discussie niet opnieuw aangaan, maar u bent niet ingegaan op de argu-
menten die ik noemde. Het bedrag is relatief klein en er moet ook nog een gladheidbestrijdingsplan ko-
men. Ik vraag me af of het dan zinvol is zulke relatief kleine bedragen met zulke grote risico’s te nemen. 
 
Wethouder de heer Ritsema: Mijnheer de voorzitter. Deze plannen zijn nodig om gladheidbestrijding effi-
ciënt te kunnen opzetten. 
Terug naar de vraag van de heer Van der Est of de bezuiniging concreet minder werk voor het Concern 
voor werk betekent. Wij hebben met het Concern voor werk waar het gaat om inzet van uren een concrete 
afspraak. Die uren zijn niet in het geding. Wij spreken erover dat wij de bezuiniging met name zullen halen 
bij het aanbesteden van werk aan derden. 
De VVD zegt, u gaat het niet redden. Wij komen elkaar wel tegen. U gaat met lapmiddelen aan de gang, 
waarbij het onderhoud wel verantwoord is, maar hinder op de weg ontstaat. Ik denk dat dit niet nodig is. 
Als wij vroegtijdig kunnen ingrijpen in het kader van het uitvoeren van onderhoud, hoeft dat niet op een 
manier te gebeuren waardoor hinder zal ontstaan voor de weggebruiker. Ik denk dat juist het tegendeel 
waar is.  
Op het moment dat wij door dat systeem redelijk preventief optreden met klein onderhoud voorkomen we 
juist hinder voor de weggebruiker. Vroegtijdig ingrijpen, slechte plekken aanpakken voorkomt grotere on-
derhoudskosten op een later moment. 



    

De voorzitter: Als ik goed naar u heb geluisterd, is er een meerderheid voor de bezuinigingen op open-
baar groen, wegen en gladheidbestrijding, in ieder geval de collegepartijen. De andere drie fracties zijn 
het daarmee niet eens. Deze constatering wordt aan het verslag toegevoegd en we gaan naar het vol-
gende blokje. 
Nu is aan de orde de ronde voor zaken die de fracties in hun algemene beschouwingen hebben genoemd 
en waarbij u benieuwd bent naar de mening van de andere fracties. U bent meer aan het woord en het 
college luistert met belangstelling toe. Dat is in de eerste plaats het voorstel van het CDA over de subsidie 
voor de dorpen en de wijken. De heer Reijenga zal het inleiden. 
De VVD praat over een verhoging met EUR 1.500,00 per dorp. 
 
De heer Reijenga: Mijnheer de voorzitter. Dit heeft de creatieve naam aftastronde gekregen. Ik weet niet 
precies wat ik me daarbij moet voorstellen. 
Het CDA heeft een motie ingediend om een hoger subsidiebedrag te krijgen voor de dorps- en wijkvereni-
gingen. Wij hebben dat afgezet tegen het uitblijven van het integraal wijk- en buurtwerk dat steeds wordt 
opgeschoven. De wethouder heeft gezegd te verwachten dat we het in februari 2004 hebben.  
Dat is al meerdere keren gezegd en het CDA vindt dat nu een knoop moet worden doorgehakt en dat de-
ze verenigingen die goed werk doen op voorhand worden beloond. De motie luidt: 
 
"De raad van de gemeente Noordoostpolder in vergadering bijeen op 12 november 2003; 
gehoord de beraadslaging; 
 
overwegende dat: 
- de tien dorps- en twee wijkverenigingen een belangrijke plaats innemen in de dorpen en wijken; 
- zij het aanspreekpunt vormen voor de dorpen en wijken; 
- zij als klankbord fungeren vanuit het dorp en de wijk voor de gemeente; 
- zij de adviesfunctie vervullen naar de gemeente, gevraagd en ongevraagd; 
- zij ook geïnstitutionaliseerde contacten hebben met de bestuursdienst, bijvoorbeeld bij de ontwikke-

ling van bestemmingsplannen; 
- de dorpsverenigingen daarmee een samenbindende factor vormen en bijdragen aan de leefbaarheid; 
- ook de twee wijkverenigingen deze rol vervullen; 
 
is van oordeel dat: 
- deze vormen van actieve bijdragen aan de samenleving te weinig in financiële zin worden gewaar-

deerd door de gemeente en dat de bijdrage sinds jaar en dag is vastgesteld op een jaarlijks bedrag 
van EUR 567,00; 

 
is van mening dat: 
-  een grotere bijdrage op zijn plaats is; 
 
verzoekt het college:  
- de dorps- en wijkverenigingen een subsidie te gaan verlenen ad EUR 1.250,00 per jaar; 
 
en gaat over tot de orde van de dag." 
 
Ik vraag de andere fracties hierop te reageren en hun standpunt weer te geven. 
 
De heer Haagsma: Mijnheer de voorzitter. Het is prachtig dat het CDA met een voorstel komt om de 
dorpsbesturen en de wijkverenigingen financieel te ondersteunen. Het is wel verrassend, omdat zij al drie 
keer de kans hebben gehad om dat te doen. En elke keer heeft men gezegd dat nu niet te doen, omdat er 
beleid zou komen. Dat beleid moet nog steeds komen. De P.U. is van mening dat we daarop nu niet lan-
ger moeten wachten.  
Ook wij vinden dat het tijd is om de dorpsbesturen daadwerkelijk te ondersteunen. Een verschil tussen het 
CDA en de P.U. is de aanhef, de tien dorps- en de twee wijkverenigingen. Wij hebben in onze beschou-
wingen gesteld dat zolang niet middels beleid duidelijk is dat de wijk- en dorpsverenigingen dezelfde func-
tie hebben wat betreft informatie, overleg en dergelijke de P.U. nog niet toe is aan de subsidiëring van de 
wijkverenigingen.  



    

Op het moment dat blijkt dat het wel vergelijkbaar is en het college bijvoorbeeld niet meer naar de wijken 
toe hoeft of ook naar de dorpen gaat voor informatierondes om te horen wat er in de dorpen leeft, staan 
wij er vierkant achter om de wijken alsnog te doen. Het bedrag dat wij hebben voorgesteld is 
EUR 1.500,00 per dorp per jaar. Dat is niet gerelateerd aan het oude bedrag, maar het is al vaker ge-
noemd en hier staan we achter. We roepen de raad op daarin mee te gaan. 
U zult vragen hoe wij dat willen dekken. Het vreemde is dat het college wel heeft gezegd het volgend jaar 
met beleid te komen. Het college kan weten dat daaraan een financieel plaatje hangt. Als je belooft dat er 
in 2004 beleid zal zijn, maar nog geen geld beschikbaar stelt, hoeft de raad probleem niet op te lossen. 
Wij vragen het college met een oplossing te komen. Ik roep de raad op achter het voorstel van de P.U. te 
gaan staan, tien dorpsverenigingen EUR 1.500,00 per jaar. 
 
De heer Nentjes: Mijnheer de voorzitter. Zoals het een goede oppositiepartij betaamt, hebben wij goed 
gehoord wat het college heeft gezegd. Wij hebben begrepen dat het college in februari 2004 met beleid 
komt. Wij vertrouwen dat natuurlijk volkomen.  
We zouden wel de duale collegepartijen willen oproepen om het college achter de broek te zitten om er-
voor te zorgen dat het echt beperkt blijft tot die drie kalendermaanden. Wij denken ook dat het college 
voldoende creatief is om met een keurig voorstel bij de raad te komen, waarbij de dorpsverenigingen en 
de wijken aan hun trekken komen. Wij wachten dus nog even. 
 
De heer Vermeulen: Mijnheer de voorzitter. Het voorstel van het CDA in eigenlijk in het kader van het in-
tegraal wijk- en dorpsbeheer. Op zich klinkt het sympathiek, maar welke wijkverenigingen in Emmeloord 
betreft het? 
 
De heer Reijenga: Dat zijn Revelsant en Oost. 
 
De heer Vermeulen: Ik vraag dat, omdat wij in een de eerste termijn en in de schriftelijke bijdrage een 
beetje de koppeling hebben gelegd naar het integraal wijk- en dorpsbeheer en niet alleen dus de dorps- 
en wijkverenigingen een hart onder de riem steken, maar ook oog hebben voor de situatie in de Sterren-
buurt. Wij hebben met de PvdA/GroenLinks voorgesteld daaraan een pilotproject te koppen. Daarover wil 
ik ook een mening horen. 
De motie klinkt sympathiek en misschien zijn er zelfs meer wijkverenigingen die ervoor in aanmerking 
zouden moeten komen. Ik vind in ieder geval die twee terecht en wij kunnen ons vinden in de motie. Ik wil 
nog wel een antwoord van het college met betrekking tot het pilotproject. 
 
De voorzitter: Er komt geen echte collegeronde. U stemt in met het voorstel van het CDA en dus niet met 
dat van de P.U. 
 
De heer Vermeulen: Nee, want dat beperkt zich tot de dorpen. 
 
De heer Haagsma: Waarom zegt u dat het is beperkt tot de dorpen? 
 
De heer Vermeulen: Dat heeft u zelf gezegd. 
 
De heer Haagsma: Ik heb gezegd, op dit moment beperkt tot de dorpen en als uit het beleid blijkt dat de 
wijken dezelfde verantwoordelijkheden op zich nemen, dezelfde diensten verlenen, dan kan het ook naar 
de wijken. 
U wilt het voorafgaand aan het beleid al aan de wijken toezeggen? 
 
De heer Vermeulen: Ik ga ervan uit dat men aan die overwegingen voldoet. Dan kom ik aardig in de rich-
ting van uw standpunt. Dat wacht ik even af en dan kom ik straks erop terug. 
 
Mevrouw Geluk: Mijnheer de voorzitter. De VVD heeft dit onderwerp ook al eerder aan de orde gesteld 
om te proberen het budget voor de verenigingen voor Dorpsbelang wat op te krikken, omdat daar ontzet-
tend veel onbetaald vrijwilligerswerk wordt gedaan, in die zin dat ze niet eens de kosten kunnen rekenen 
en op die manier mogelijk aan hun eigen succes ten onder zouden kunnen gaan. Wij hebben al eerder er-
voor gepleit om dat bedrag te verhogen.  



    

Het CDA komt er nu mee en jammer genoeg heeft deze fractie het toen niet gesteund. 
Wij steunen in grote lijnen hetgeen de P.U. heeft gezegd. Op dit moment hebben we de tien dorpen met 
hun verenigingen voor Dorpsbelang. De twee wijkverenigingen zijn zeker actief, maar niet in dezelfde ma-
te. Laten we dan eerst eens kijken of ze gelijkwaardig werk verrichten, dezelfde contacten hebben met de 
bevolking en als ze hetzelfde doen, dan ben ik het eens met de P.U. Dan verdienen ze eenzelfde bijdra-
ge. Op dit moment krijgen wij echter geen jaarverslag, we worden niet uitgenodigd voor de jaarvergade-
ringen, wij hebben geen inzicht in hun activiteiten, in hun financiële reilen en zeilen. Het contact van het 
college met de wijken verloopt via de bewoners en niet via de besturen van die wijkverenigingen, zoals 
wel gebeurt met de verenigingen voor dorpsbelang. Dat onderscheid is er, dat kan niet in Emmeloord, 
want daar is geen functionerende vereniging als de verenigingen voor Dorpsbelang. 
We zijn het ook eens met de P.U. dat het later mogelijk wel kan komen, maar dan zullen we daarover af-
spraken maken. Altijd is EUR 1.500,00 genoemd, nu komt EUR 1.250,00 als een nieuw bedrag. Ik steun 
het helemaal. Wij hadden het liever als extra gezien, want dan is het nog een koopje, als u ziet wat zij al-
lemaal gratis doen voor de gemeente. Wij steunen het voorstel van de P.U. 
 
De heer Bakker: Mijnheer de voorzitter. Een beetje verrassend van het CDA om op dit moment een voor-
stel voor verhoging van de subsidie te ontvangen, gelet op het feit dat het college heeft toegezegd in de 
eerste maanden van het komend jaar met een beleidsnota te komen over dorps- en wijkgericht werken, 
waarvan dit toch een onderdeel is. Bij andere fracties beluister ik dat de dorpen zo geweldig zijn georga-
niseerd. Wel in verscheidenheid, want de wijze waarop de dorpsverenigingen zijn georganiseerd verschilt 
nogal. Daarvoor worden blijkbaar geen criteria neergelegd. Het is bekend dat verschillende dorpsvereni-
gingen een behoorlijke kas hebben. Het ontbreekt ze vaak niet aan financiële middelen. Het voorstel van 
het CDA is erop gericht om een stimulering te zijn in het proces en de activiteiten. Daarvoor kunnen wij 
waardering opbrengen. We denken dat ten aanzien van maatschappelijke groeperingen van welke aard 
dan ook die een bepaalde maatschappelijke doelstelling nastreven en daarin een bepaalde rol vervullen, 
de overheid moet kijken of dat ondersteuning verdient. In die zin hebben wij geen verschil van mening met 
de andere woordvoerders, dat de verschillende dorpsverenigingen in hun verscheidenheid in algemene 
zin die functies zeker hebben vervuld en vervullen, waarbij ook discussie bestaat binnen de dorpsvereni-
gingen wat betreft de rol die men precies wil vervullen, omdat er verschillende inzichten bestaan. Ik vind 
het erg kort door de bocht om te zeggen dé dorpsverenigingen, maar in het algemeen denk ik dat iedere 
dorpsvereniging voldoende van die functie waarmaakt om recht te kunnen hebben op een subsidie en een 
eventueel verhoogde subsidie. 
De wijkorganisaties, wijkactiviteiten en wijkcommissies in Emmeloord hebben geen platform zoals het 10-
dorpenoverleg. Dat kan ook het gevolg zijn van heel andere problematiek in een wijk dan in een dorp. Ik 
denk dat we het verschil in karakter tussen wijkorganisaties in welke vorm dan ook moeten meenemen in 
onze overwegingen, wanneer en op welk moment en voor welke doelstelling wij daaraan eventueel een 
financiële bijdrage geven. We kunnen de twee wijkverenigingen die al wat langer bestaan daarop toetsen. 
Kort geleden is een initiatief gestart in de Zuider, waarin heel duidelijk wordt gezegd, wij gaan proberen 
zo’n initiatief van de grond te krijgen. Als die groepering uitdrukkelijk bezig is zich in dezelfde richting te 
ontwikkelen, waarom zouden we daaraan dan ook niet dezelfde activiteiten verlenen. Dit geldt ook voor 
actievelingen, ook zonder structureel verband, die zich bezighouden met de leefbaarheid in een wijk of 
buurt. 
Al worden er geen criteria onder de subsidie gelegd, we kunnen toch instemmen met het voorstel van het 
CDA. 
 
De heer Reijenga: Mijnheer de voorzitter. Ik constateer dat de PvdA/GroenLinks, D66 en het CDA het 
met het voorstel eens zijn en dat de andere fracties een nuance aanbrengen, maar dat er in de raad dus 
wel een meerderheid ligt. Als het voorstel zo blijft liggen, haalt het een meerderheid. Dan wordt het 14-13, 
maar ik zou dat wel betreuren, want dan lijkt het net of de raad verdeeld is en dat is in werkelijkheid niet 
zo. De raad is het in feite voor 90% eens.  
Dan denk ik dat we een verstandig besluit moeten nemen en daarom doe ik een beroep op de andere 
fracties om achter de motie te gaan staan. Dan is er raadsbrede steun. 
 
De heer Van der Est: U kunt de motie ook terugtrekken en gewoon drie maanden wachten. Ik denk dat 
we dan integraler kunnen spreken. 
 



    

De voorzitter: Ik wil geen nieuwe ronde. U heeft gezegd dat u instemt met het standpunt van het CDA. 
En de heer Reijenga vraagt of het een motie wordt die met veertien stemmen wordt aangenomen. Ik ben 
het met zijn samenvatting eens. In de kern van de zaak bent u het eens. Mijn vraag is met name aan de 
VVD en de P.U. of ze kunnen instemmen met het verhaal van het CDA. Misschien kan de Christen-
Unie/SGP ook nog een stemverklaring afleggen. Dan kan ik kijken hoe de hazen lopen. 
 
De heer Haagsma: Ik dacht dat wij naar aanleiding van het overleg nog een stemverklaring van D66 zou-
den krijgen. 
 
De voorzitter: Ik heb genoteerd dat de heer Vermeulen instemt met het voorstel van het CDA. 
 
De heer Vermeulen: Dat is juist. 
 
Mevrouw Geluk: Mijnheer de voorzitter. Ik wil een tussenvoorstel doen. We zijn nu aan het onderhande-
len. We moeten er nu uit komen; het heeft erg lang geduurd en dat is gênant. Het lukt als wij het CDA ge-
lijk geven, maar zo werkt het niet. Mijn voorstel is EUR 1.250,00 per vereniging van dorpsbelang en eerst 
zien of de wijken doen wat ook gebeurt in de verenigingen voor dorpsbelang, dus die schrappen. 
 
De voorzitter: In feite amendeert mevrouw Geluk nu het voorstel. Ze hanteert het bedrag van het CDA 
beperkt tot de dorpen. Dan liggen er dus twee voorstellen op tafel, waarbij ik constateer dat de motie van 
het CDA wordt ondersteund door D66 en de PvdA/GroenLinks en daarmee een meerderheid heeft. Dan 
vraag ik of de andere partijen tegen gestemd wensen te hebben. Of zeggen ze dat ze dit signaal niet wil-
len afgeven? 
 
De heer Haagsma: Mijnheer de voorzitter. Ik wil namens de P.U. zeggen dat ik het goed vind dat we het 
signaal afgeven dat subsidie beschikbaar wordt gesteld voor de arbeid die wordt verricht. Wij hebben ie-
dere keer aangegeven en dat staat ook in de verslagen, dat als de wijken dezelfde initiatieven nemen en 
dezelfde verantwoordelijkheid hebben, we ze dat dan ook geven. Als je nu zou tegenstemmen, heeft nie-
mand het en het gaat ons erom dat de dorpen het nu wel krijgen. Dus stemmen wij in. 
 
Mevrouw Geluk: Wij stemmen in. 
 
De heer Nentjes: Mijnheer de voorzitter. Ik constateer dat wij helaas in de minderheid zijn. Wij blijven bij 
ons vertrouwen in het college, vooralsnog. 
 
De voorzitter: Ik concludeer dat de motie wordt ondersteund door de PvdA/GroenLinks. P.U., D66, de 
VVD en het CDA. 
Ik ga met u naar de Wet werk en bijstand, waarbij mevrouw Straatsma het onderwerp zal inleiden. 
 
Mevrouw Straatsma: Mijnheer de voorzitter. De wethouder is kort geweest over de invoering van de 
nieuwe Wet werk en bijstand en deelde mee dat in december 2003 een beleidsnotitie komt. Echter de 
nieuwe wet heeft grote gevolgen, sociaal-maatschappelijk gezien. Er moet maatwerk worden geleverd, 
maar maatwerk waarvoor de kaders ontbreken kan leiden tot willekeur en daar zit volgens de 
PvdA/GroenLinks het probleem. De wethouder komt in december met een beleidsnotitie, maar waarop is 
deze gebaseerd, de uitgangspunten van het college, van de afdeling Sociale zaken? Volgens onze fractie 
dienen de uitgangspunten, casu quo de kaders, te komen vanuit de raad. Nu laten we ons door de tijd 
dwingen om onvoldoende kaderstellend bezig te zijn met als gevolg dat we in de toekomst onze controle-
rende taak niet goed kunnen uitvoeren. 
De Wet werk en bijstand heeft als uitgangspunt meer werk en minder regels en meer werk is erg cruciaal 
in deze tijd. We moeten dan ook komen tot een adequaat activeringsbeleid met een brede blik op de regi-
onale arbeidsmarkt. Dat kan alleen als alle partijen samenwerken, de gemeente een regierol gaat vervul-
len en in samenwerking met de regionale platforms arbeidsmarktbeleid een plan van aanpak opstelt, 
samen met onderwijs, reïntegratiebedrijven, CWI’s, werkgevers en werknemers, zo integraal mogelijk. 
Misschien dat de wethouder zijn licht eens kan opsteken in Dronten, waar een samenwerking is, oplei-
ding, stage en een baan en waar ze dus een slag verder zijn dan wij. 



    

Meer werk en armoedebestrijding zijn maatschappelijke problemen. Het ene kan men niet los zien van het 
andere. Zorg er als gemeente dan voor dat er een breed maatschappelijk besef komt van sociale verant-
woordelijkheid. De PvdA/GroenLinks heeft een paar uitgangspunten opgesteld die wij aan de wethouder 
willen meegeven. Wat is de bedoeling van jeugdwerkloosheid? Wij zien het als speerpunt dat ernaar 
wordt gestreefd om elke jongere binnen een halfjaar aan het werk te krijgen. 
 
Mevrouw Geluk: Mijnheer de voorzitter. Zouden we de discussie over de Wet werk en bijstand niet straks 
voeren en de strategische keuzen maken? De PvdA/GroenLinks daagt ons uit om die discussie nu al te 
voeren. 
 
Mevrouw Straatsma: Ik wil heel kort zijn en nu met het motie komen. Die luidt: 
 
"De raad van de gemeente Noordoostpolder in vergadering bijeen op 12 november 2003; 
 
overwegende dat: 
- de per 1 januari 2004 in te voeren wijzigingen als gevolg van de nieuwe Wet werk en bijstand ingrij-

pend zijn; 
- de gemeenteraad binnen het kader van de wet beleid vaststelt; 
- het beleid dient te worden vastgesteld aan de hand van duidelijk aangegeven kaders; 
- het van belang is dat er juiste keuzen worden gemaakt op grond van goed onderbouwde financiële 

gegevens; 
- deze keuzen worden gemaakt binnen een breed maatschappelijk verband; 
- de tijd die nu rest tot 1 januari 2004 te kort is om tot weloverwogen beleidskeuzen te komen; 
- de invoeringswet Wet werk en bijstand de ruimte biedt om de verordeningen vast te stellen geduren-

de het jaar 2004 (moet voor 1 januari 2005); 
 
besluit: 
- dat voor het vaststellen van de verordeningen voor de Wet werk en bijstand als invoeringsdatum 1 

april 2004 wordt genomen; 
- tussen nu en 1 april 2004 te komen tot een maatschappelijk breed gedragen gemeentelijk beleids-

plan arbeidsmarkttoeleiding en inkomensondersteuning; 
 
en gaat over tot de orde van de dag." 
 
De heer Wassink: Mijnheer de voorzitter. Ik prijs de PvdA/GroenLinks dat ze heel consistent is en dit 
steeds op de agenda zet, want ik denk dat het goed is. Alleen door de herhaalde malen waarop het ge-
beurt, kan het zich ook tegen de fractie keren. Wij vinden het ook belangrijk, maar we hebben bij de voor-
lichting van Sociale zaken de gelegenheid gehad om onze denkrichtingen aan te geven. Of dat 
uitgangspunten of kaders zijn is vers twee. We hebben informatievoorziening gehad. Dit zou met de ge-
gevens die we nu hebben in december of januari kunnen worden uitgebreid. Het is niet de bedoeling voor 
1 april 2004 de zaken te hebben afgerond. Wij kunnen best met elkaar van gedachten wisselen over de 
uitgangspunten of kaders. Dat komt vanzelf. We hebben meer tijd. 
Er wordt gezegd dat we onder druk worden gezet. U geeft net zelf aan dat we nog meer dan een jaar 
hebben om het allemaal rond te krijgen. Waarom moet het dan in een motie worden vastgelegd? Dat gaat 
mij te ver. Ik denk dat we in commissie II mans genoeg zijn om nog een keer erover te praten. We kunnen 
op de agenda van de eerstvolgende vergadering zetten om erover te spreken, zonder dat dit via een mo-
tie moet worden afgedwongen. 
 
De voorzitter: Mag ik u helpen herinneren dat wij hebben afgesproken deze ronde kort en flitsend te laten 
zijn. 
 
De heer Vermeulen: Mijnheer de voorzitter. De motie komt heel sympathiek over. Ik denk dat er behoefte 
is aan het stellen van een duidelijke termijn, voor welke datum wij alle ins en outs van deze wet kunnen 
overzien. We hebben in de commissie informatie gekregen. Daar waren veel zaken onduidelijk. Er moest 
nog uitgebreid overleg worden gepleegd met de cliëntenraad; met name het reïntegratietraject was nog 
niet helemaal duidelijk.  



    

Ik denk dat het verstandig is nu af te spreken meer de tijd ervoor te nemen, op basis van een kaderstel-
lende notitie de zaak goed voor te bereiden en dan pas de verordeningen vast te stellen. Ik stem in met 
de motie. 
 
De heer Van Diepen: Mijnheer de voorzitter. Wij vinden de motie voorbarig, want we moeten de zaak in 
de commissie aan de orde stellen. Wij vragen het college en het ambtelijk apparaat een bijdrage in de be-
leidslijnen die van toepassing zijn. Voor de raadscommissie zonder te beschikken over financiële moge-
lijkheden is het te moeilijk een definitieve invulling te geven. 
Als de motie dient om de termijn onder druk te zetten, zijn we het daarmee roerend eens, want het gaat 
erom dat we op zo kort mogelijke termijn een oplossing hebben, waarbij de kaders duidelijk zijn vastge-
steld. 
 
De voorzitter: Stemt u in met de motie of niet? 
 
De heer Van Diepen: Het gaat om de inhoud van de motie. Naar mijn mening is de motie voorbarig, 
doordat het college nog geen mogelijkheid heeft gegeven de kaderstellende lijnen vast te stellen. 
 
De voorzitter: De oproep van mevrouw Straatsma is, zorg ervoor dat dit kan. Dien dat aan en zorg dat je 
de tijd ervoor hebt tot 1 april 2004. Dan moet het college met een voorstel komen en dan praten we er-
over. Dat is de intentie van de motie. 
 
De heer Van Diepen: Wij gaan uiteraard mee met de intentie. 
 
Mevrouw Geluk: Mijnheer de voorzitter. Op zich heeft de PvdA/GroenLinks gelijk dat we uitkijken naar het 
moment waarop we kunnen besluiten hoe we zullen omgaan met de nieuwe Wet werk en bijstand. Ook de 
VVD heeft opgemerkt – en wilde er iets aan doen, niet gesteund door de PvdA/GroenLinks of wie dan 
ook – dat meer werk het belangrijkste zal zijn, want meer mensen zullen aan werk moeten kunnen komen 
en dan zal er ook meer werk moeten zijn en daarvoor zullen we iets over moeten hebben. Dat was kenne-
lijk teveel gevraagd van de andere fracties. 
Er is gesteld dat er in december a.s. een nota komt vanuit het college. Die wachten we af. In die nota zul-
len strategische keuzen moeten worden gemaakt. Ik ben het met de PvdA/GroenLinks eens dat andere 
gemeenten daarmee al bezig zijn en dat wij daarmee dus vrij laat zijn. Om het echter in een motie te vat-
ten, november-december is toegezegd, de nota komt eraan. Daarin staan die strategische keuzen. Daar-
voor hoeven wij niet nog eens kaders aan te brengen. Die zijn voor een groot deel al genoemd door de 
overheid. We kunnen daarmee uit de voeten. Daarna moeten de verordeningen worden gemaakt en die 
krijgen we grotendeels vanuit de VNG. Maar eerst kunnen wij in november of december zelf aan de slag 
om die keuzen te maken die nog niet zijn gemaakt ondanks alle voorschotten van sommige partijen. De 
VVD heeft geen behoefte aan de motie. 
 
De heer Sanderse: Mijnheer de voorzitter. Ik steun de motie namens mijn fractie. Wij vinden zorgvuldig-
heid met de problematiek, met name de complexe problematiek rond de nieuwe Wet werk en bijstand van 
belang. De mensen die het aangaat moeten op een zorgvuldige manier worden behandeld en het beleid 
moet op een zorgvuldige manier worden gemaakt. De wethouder zal voorstellen doen. We hebben alle 
vertrouwen dat hij daarvoor de tijd neemt en dat hij zorgvuldigheid betracht. Wij hopen dan ook op vijf 
goede verordeningen die we straks samenstellen met de bijbehorende kaders. Het CDA stemt dus in met 
de motie. 
 
De heer Wassink; Mijnheer de voorzitter. In feite zeggen we allemaal hetzelfde: het moet zo snel mogelijk 
op de commissieagenda.  
Voor zover het er nog niet op staat, het is even afwachten wanneer die nota komt. Het komt gewoon op 
de agenda. De griffier is ook niet doof en die kan dit aan onze commissiegriffier doorgeven. Waarom moet 
het in een motie nog een keer worden onderstreept? Ik vind het overbodig. 
 
Mevrouw Straatsma: Jullie stellen net dat de kaders zijn gesteld. Mevrouw Geluk zegt dat ook. 
 
Mevrouw Geluk: Dat heb ik niet gezegd. 



    

Mevrouw Straatsma: Het college en de overheid hebben kaders gesteld, maar juist de raad moet de ka-
ders stellen en daarover moeten we het nog hebben. 
 
Mevrouw Geluk: Mijnheer de voorzitter. Mijn woorden worden onjuist geïnterpreteerd. Ik heb geen enkel 
moment gezegd dat de kaders zijn gesteld. We hebben voorlichting gehad. Een aantal van ons is al bezig 
met het neerzetten van de piketpaaltjes. We hebben geen tijd voor een kaderstellende nota, maar als u 
het allemaal wilt uitstellen, is dat prima. 
 
De voorzitter: Ik constateer dat D66, PvdA/GroenLinks, de P.U. en het CDA sympathie hebben uitgesp-
roken voor de motie. De ChristenUnie/SGP heeft er geen behoefte aan en de VVD is tegen. Dat betekent 
dat een meerderheid voor de motie is. Ik wil de wethouder vragen hoe hij met de motie denkt om te gaan. 
 
Wethouder de heer Van Meijel: Mijnheer de voorzitter. Eigenlijk is wat wordt gevraagd overbodig; we zijn 
ermee bezig en het komt eraan. 
 
De voorzitter: U bent het dus eens met de ChristenUnie/SGP. De motie is aangenomen, maar of u nu 
voor of tegen bent, er gebeurt hetzelfde. Dat geeft een gevoel van eenheid. 
Ik ga met u naar het blokje cultuur. Ik geef het woord aan de heer Roefs. 
 
De heer Roefs: Mijnheer de voorzitter. We hebben al eerder ingebracht dat er twee aspecten zijn bij cul-
tuur die wij belangrijk vinden. Ten eerste het Muzisch Centrum en de toegankelijkheid daarvan voor ie-
dereen en vooral voor de jeugd. Wij hebben kennis genomen van de inbreng van de ChristenUnie/SGP 
waarin je ziet dat bezuiniging vooral met jeugd te maken heeft. Daaraan willen we wat doen. Het tweede 
punt is de promotiefunctie van het werelderfgoed. Als je kijkt naar de voorgestelde bezuinigingen, zie je 
dat het aantal huwelijken dan omhoog zou moeten. Daarvoor moet wel worden geïnvesteerd, want dan 
moet je het aantrekkelijker maken. Ook de Schokkervereniging zullen we nu geld moeten vragen voor het 
gebruik maken van de voorzieningen. Allerlei kleine dingen die hinderlijk zijn. 
We realiseren ons goed dat de bezuinigingen voor een deel moeten worden gehaald. Het concrete voor-
stel is dat wij zowel aan de PR rond het werelderfgoed als aan de doelgroep jeugd Muzisch Centrum iets 
doen door de bezuinigingen EUR 30.000,00 minder te laten zijn in dezelfde verhoudingen als nu aan de 
bezuinigingen op het Muzisch Centrum en Schokland worden toegedeeld, dus EUR 10.000,00 minder be-
zuinigen op het werelderfgoed en EUR 20.000,00 minder op het Muzisch Centrum, de kunstzinnige vor-
ming. Het college kan zelf wel uitzoeken waar dit het beste terecht komt. Ik denk dat dit recht doet aan 
hetgeen wij hebben beluisterd en dat willen we dus nogmaals inbrengen. 
 
De heer Nentjes: Mijnheer de voorzitter. Wij staan van harte achter dit voorstel. Ik wil reageren op de be-
antwoording door mevrouw Bij de Vaate op een passage in onze beschouwingen over cultuur. De integri-
teit van de directeur van het theater is wat ons betreft niet in het geding. Dat bepaalde voorstellingen niet 
met onze principes en geloofsovertuiging overeenkomen, kunt of wilt u misschien niet snappen. Dat is wat 
anders dan de integriteit van de directeur in twijfel trekken. 
Mevrouw Bij de Vaate zegt dat de concerten op Schokland sfeerverhogend werken. Dat is heel fijn. Ik kan 
u verzekeren dat in meer kerken op zondag wordt gemusiceerd en dat ook dat sfeerverhogend werkt. Als 
dit een gemeentelijke taak is, kunt u nog wel een aantal verzoeken om bijdragen tegemoet zien. 
 
De heer Reijenga: Mijnheer de voorzitter. Wij hebben toch afgesproken dat we dit binnen de raad zouden 
doen. Als op deze manier ruimte wordt gegeven om met het college te discussiëren, is die mogelijkheid er 
blijkbaar. 
 
De voorzitter: Het college krijgt niet de tijd om te antwoorden. 
 
De heer Nentjes: De voorzitter heeft gevraagd, toen de heer Van der Est ergens op wilde reageren, om 
mevrouw Bij de Vaate haar verhaal te laten afmaken. Dat heb ik mij ter harte genomen en gedacht dat er 
nog wel gelegenheid zou zijn om daarover iets te zeggen. Dat heb ik nu gedaan. 
 
De heer Reijenga: Daarover hebben we een afspraak gemaakt.  



    

Als het dan weer tussendoor gaat, hoef je geen afspraken te maken. De afspraak was namelijk dat we 
aan het eind van de vergadering op dat soort zaken nog zouden kunnen terugkomen. 
 
De heer Nentjes: Dan is mij dat ontgaan. Als ik dat had begrepen, zou ik hebben gewacht. 
 
Mevrouw Faber: Mijnheer de voorzitter. De PvdA/GroenLinks heeft op dit moment geen behoefte om de 
voorgestelde bezuinigingen naar beneden te halen. De benodigde stukken om hierop inhoudelijk te gaan 
ontbreken nog. We willen eerst een inhoudelijke discussie voeren om te onderzoeken of een aanpassing 
in het dekkingsplan wenselijk of noodzakelijk is. Wij vinden het nu te vroeg om in te gaan op het voorstel. 
 
De heer Dibbits: Mijnheer de voorzitter. Wij kunnen redelijk meegaan met het voorstel. Jammer dat we de 
cultuurnota nog niet definitief hebben gekregen. Dan hadden we misschien beter beslagen ten ijs kunnen 
komen.  
Het is gevoelsmatig ook gemakkelijk om een korting toe te passen op culturele zaken en iedereen moet 
zijn steentje bijdragen. De culturele ontwikkeling blijft een groot goed, vooral voor de jongeren. Dat moe-
ten we in ere houden en niet alleen naar het zakelijke kijken, maar ook naar de andere kant. 
De korting vergeleken met de bibliotheek en Paspartoe is redelijk fors. Vandaar dat wij instemmen met het 
voorstel. Wij hebben al vaker een opmerking gemaakt over museum Schokland; wij zijn er geen groot 
voorstander van om daarin geld te stoppen. Dus eigenlijk vinden wij dat hierop meer op kan worden be-
zuinigd dat op het Muzisch Centrum. 
 
De voorzitter: U amendeert het voorstel. U zegt het Muzisch Centrum prima, Schokland niet. Heb ik het 
zo goed samengevat. 
 
De heer Dibbits: Ik wil graag horen wat de andere partijen hiervan vinden. 
 
De voorzitter: Dat kan. 
 
De heer Vermeulen: Mijnheer de voorzitter. Het betoog van de P.U. begon veelbelovend, maar de uitlei-
ding is een beetje vreemd. 
Wij hebben in eerste termijn en in onze schriftelijke bijdrage al genoemd dat wij de bezuiniging in dit clus-
ter willen koppelen aan de cultuurnota en met name de doelgroepen duidelijk in beeld willen brengen. Dat 
betekent dat wij bij het Muzisch Centrum de toegankelijkheid voor de minder bedeelden en de jeugd als 
een doel zien. Wat dat betreft klinkt het voorstel van de VVD ons heel sympathiek in de oren. Wij hadden 
liever nog veel verder willen gaan, maar ik ben zo realistisch om te zien dat dit niet haalbaar is gezien de 
politieke verhoudingen. Dan kan ik niet anders concluderen dan dat wij het liefst zouden hebben dat ook 
de bezuinigingen op ´t Voorhuys, de bibliotheek, het Muzisch Centrum en Paspartoe nog eens kritisch te-
gen het licht worden gehouden, maar daarover hoor ik niets. Wij moeten dan concluderen dat we berus-
ten in dit minder vergaande voorstel. Wij zijn akkoord met dit voorstel van de VVD. 
 
Mevrouw Droog: Mijnheer de voorzitter. Het CDA vindt cultuur ook belangrijk, maar dat wil niet zeggen 
dat we daarop nooit hoeven te bezuinigen. We moeten allemaal bezuinigen en wij vinden dat de afdeling 
cultuur deze bezuiniging op een creatieve wijze heeft uitgewerkt. Wij gaan in eerste instantie akkoord met 
het voorstel van het college. 
Er wordt gezegd dat de kwantiteit achteruit zal gaan, maar ik meen te lezen in de nota dat de kwantiteit 
niet achteruit gaat. Misschien wordt op de kwaliteit iets ingeleverd, maar dat moeten we ook nog bezien. 
De promotiefunctie van Schokland, ik denk dat er een gigantische promotie is geweest voor het werel-
derfgoed en dat Schokland er niet op zit te wachten om plat te worden gelopen, maar dat er een gericht 
publiek op af zal komen. We hopen dat dit zo blijft. 
Ik denk dat er ook vanuit het rijk bronnen zijn om promotie te doen en daaraan wordt al gewerkt. Dat gaat 
dan richting onderwijs om wat aan bekendheid te doen wat betreft het werelderfgoed. Het CDA gaat ak-
koord met de bezuinigingsvoorstellen. 
 
De heer Nentjes: Het valt me tegen dat het CDA dat zo lauw reageert. De EUR 20.000,00 voor het Mu-
zisch Centrum komt voornamelijk ten nadele van de jeugd, omdat er een hoger prijskaartje aan wordt ge-
hangen. 



    

Met betrekking tot Schokland is het rijk in het verleden al eens gevraagd, waar het geld blijft nu het ons 
heeft gebombardeerd tot werelderfgoed. Daarvan hebben we nooit veel gezien. Ik durf u te verzekeren 
dat als u wacht op de discussie over de cultuurnota, die er eigenlijk al zou moeten zijn geweest, u weinig 
kans heeft om dat terug te draaien. Als u nu niet ja zegt, is het heel moeilijk om straks nee te zeggen. 
 
De voorzitter: Ik wil naar een conclusie. Het voorstel krijgt instemming van de ChristenUnie/SGP, D66 en 
de VVD. De P.U. gaat akkoord met de bezuiniging van EUR 10.000,00 voor het werelderfgoed en niet met 
de EUR 20.000,00. Het is niet aan mij om met alternatieve voorstellen te komen. Wat doet de P.U.? Zijn 
ze voor of tegen het voorstel van de VVD? 
 
De heer Dibbits: Wij blijven bij ons voorstel. 
 
De voorzitter: Dan is er dus geen meerderheid. Dan komt het in stemming. Het meest verstrekkende 
voorstel is het voorstel van de VVD, dat wordt ondersteund door de ChristenUnie/SGP en D66. 
 
De heer Dibbits: Mijnheer de voorzitter. Ik heb ruggespraak gehouden. Beter iets dan niets en vandaar 
dat we meegaan met de VVD. 
 
De voorzitter: Het voorstel van de VVD is aangenomen met de stemmen van de fracties van de VVD, 
ChristenUnie/SGP, D66 en de P.U. vóór. Ik wil weten hoe het college hierop reageert, maar het staat de 
raad vrij zo’n uitspraak te doen. Het is aan het college om dat te vertalen. 
 
Wethouder mevrouw Bij de Vaate: Mijnheer de voorzitter. Volgens mij heeft de raad de bevoegdheid en 
dan wacht ik bij de begroting wel af, waar ze het geld vandaan halen, want ze moeten budgetten vaststel-
len en vaststellen waar dit vandaan komt. 
 
De voorzitter: Ik begrijp de opmerking, maar als de raad uitspreekt dat dit moet gebeuren, kan het zijn 
dat de raad een suggestie voor de dekking doet. Als dat niet wordt gedaan, krijgt het college opdracht 
voor dekking te zorgen. Als de raad dat niet doet, heeft het college de opdracht het te doen of u legt het 
naast u neer. 
 
Mevrouw Droog: Mijnheer de voorzitter. De stemverhouding is waarschijnlijk 13-13. Dat maakt het nog 
lastiger. 
 
De voorzitter: Dan komt het de volgende keer terug. 
 
Wethouder mevrouw Bij de Vaate: Dat is ontzettend leuk, want volgens mij hebben we het in december 
a.s. ook over de cultuurnota. 
 
De voorzitter: Het is goed dat u mij erop attendeert. Het komt terug. 
Het laatste punt is het onderwerp schoolzwemmen, ingeleid door de heer Vermeulen. 
 
De heer Vermeulen: Mijnheer de voorzitter. Wij hebben in onze bijdrage ervoor gepleit om het afschaffen 
van het schoolzwemmen in uitwerking 18 nog niet te doen. Wij vinden dat een stap te ver. Wij hebben 
voorgesteld om de tijd tot het jaar 2008 te benutten om nog eens goed na te denken over dit voorstel.  
Ik heb uit het antwoord van het college begrepen dat dit ook van mening is dat nog wat nadere onder-
bouwingen moeten komen, maar dit heeft niet geleid tot een duidelijke uitspraak van het college dat het 
voorstel wordt teruggetrokken. Dat kan ik me voorstellen, want er moet nog op worden gestudeerd. 
Er wordt voorgesteld door het college en door mijn fractie ondersteund om over de doelgroepen te praten. 
Praten we over een restgroep of over de brede groep kinderen die gebruikmaken van het schoolzwem-
men, de maatschappelijke functie van het schoolzwemmen? Ik maak de kanttekening dat dit typisch een 
onderwerp van de kerntakendiscussie zou moeten zijn. Voor wie moeten de kosten komen, voor rekening 
van de gemeente, waarbij de wethouder zegt dat het personeelsbudget van het Bosbad in de gaten moet 
worden gehouden, voor de ouders, waarbij moet worden gekeken naar het aspect draagkracht, voor de 
scholen? En dan zijn er nog de vervoerskosten. Kortom, wat zijn de financiële gevolgen voor de gemeen-
te en voor het Bosbad? 



    

Wat ons betreft is dit voorstel nog niet rijp voor goede en gedegen besluitvorming en zouden we moeten 
besluiten deze bezuiniging nog even niet te doen, maar te wachten op nader onderzoek en nadere onder-
bouwingen. Dan kan in de najaarsrapportage van 2004 of 2005 alsnog een gedegen besluit worden ge-
nomen. 
 
De heer Van der Velde: Mijnheer de voorzitter. Wij zijn het eens met de heer Vermeulen. Ook wij zijn te-
gen directe afschaffing van het schoolzwemmen. Wij zouden graag een onderzoek zien onder alle betrok-
kenen bij het schoolzwemmen. Wij zouden het dan willen terugzien op de commissievergadering, waarbij 
de betrokkenen eventueel kunnen worden uitgenodigd, zodat we goed op de hoogte zijn van het reilen en 
zeilen. Wij gaan met de heer Vermeulen mee. 
 
Mevrouw Binksma: Mijnheer de voorzitter. De VVD heeft bij de voorjaarsrapportage al gevraagd of het 
mogelijk zou zijn in onderhandeling te treden met Bosbad BV, omdat er toen al een voorstel was om het 
schoolzwemmen af te schaffen. Bij nader inzien hebben we geconcludeerd dat er inderdaad nog veel kin-
deren zijn die niet kunnen zwemmen. Wat dat betreft hebben we het nu anders geformuleerd. Nu wordt 
voorgesteld het in 2008 af te schaffen. Misschien is het mogelijk om toch in overleg te treden met de part-
ners die ermee te maken hebben, ook met de scholen, om te kijken of het mogelijk is de kinderen die nog 
niet kunnen zwemmen wel zwemonderwijs te blijven aanbieden. Wellicht kan het naar voren worden ge-
haald, waarbij het aan bepaalde groepen na 2008 wordt aangeboden. De VVD stelt voor in overleg te 
gaan en te kijken wie het nog nodig heeft en waar de bijdrage vandaan moet komen en te onderhandelen 
over het naar voren halen, zodat het de gemeente minder gaat kosten dan nu. 
 
De heer Dibbits: Mijnheer de voorzitter. Wij sluiten ons aan bij de VVD. 
 
De heer Nentjes: Mijnheer de voorzitter. Wij steunen de voorstellen voor het doen van een onderzoek. 
Wij beseffen dat dit een hele klus zal zijn, omdat al 2,5 jaar wordt geprobeerd schoolzwemmen alleen te 
geven aan kinderen die nog niet kunnen zwemmen. Dat schijnt organisatorisch moeilijk te zijn. Misschien 
hebben we een aantal jaren de tijd die organisatie goed op de rails te zetten. Er kan zending wordt bedre-
ven door het ambtelijk apparaat en het college. Als het eerder kan dan 2008 is dat wat ons betreft prima, 
maar ga die zaak vol in. Wij zijn voor het voorstel van D66 met een aanvulling richting college. 
 
De heer Bakker: Mijnheer de voorzitter. Toen ik het voorstel van D66 in de algemene beschouwingen las, 
heb ik daarop een kort commentaar gegeven. Daar staat: goede opmerkingen, helemaal mee eens. De 
PvdA/GroenLinks steunt dit. Op zich is schoolzwemmen min of meer achterhaald, omdat 70 tot 80% van 
de kinderen dat naar schoolzwemmen gaat al een A- en B-diploma heeft. In die zin is die doelstelling van 
schoolzwemmen niet meer relevant. Een deel kan echter nog niet zwemmen en daarin zitten groepen 
waarvoor aandacht nodig is. Ik denk dat het goed is de komende drie jaar te benutten om alle ins en outs 
van dit probleem onder de loep te nemen en oplossingen te vinden. Hoe verder de jaarschijf, hoe lastiger 
het concreet kan worden ingevuld. Vooralsnog zien we dat we het bedrag nog even moeten laten staan, 
om zoveel mogelijk van de doelstelling waar te maken, maar we zullen in de zin van oplossingen iets 
moeten doen, als uit het onderzoek blijkt hoe we het probleem moeten oplossen. Die ruimte zal wel wor-
den gevonden. Wij gaan mee met het voorstel. 
 
De voorzitter: Ik zag de heer Vermeulen zijn hoofd schudden bij uw laatste opmerking. U vraagt nog een 
keer goed ernaar te kijken. Het hoeft er nu niet uit. We zeggen u toe dat we hierop terugkomen en dan 
hoeven we niet alle stukken te veranderen. 
 
De heer Vermeulen: Dit onderwerp is nog niet voldragen om tot besluitvorming over te gaan. Daarom 
gaat het ons. 
 
De voorzitter: We laten de tekst in de meerjarenraming nog even zo staan met de opmerking dat we dit 
niet tegen u zullen gebruiken. Dan is het zo besloten. 
 
  
 
 



    

 4. Aanpassing van diverse belasting- en retributieverordeningen voor het belastingjaar 2004 
 
De voorzitter: Hierin komen alle tarieven, belastingvoorstellen in voor, dus inclusief OZB en afvalstoffen-
heffing. De afspraak is het in twee rondes te doen, maximaal vijf minuten per fractie, korte beantwoording 
door het college. Daarna wil ik de besluitvorming afvinken van alles wat we vandaag hebben gedaan. 
 
De heer Bakker: Mijnheer de voorzitter. We zullen mogelijk in een later stadium nog dekking moeten vin-
den voor een eventueel verminderde bezuiniging op culturele zaken, maar dat zullen we nu niet hoeven te 
doen. 
Onze fractie heeft ten aanzien van het dekkingsplan aangegeven één bedrag niet te willen accepteren, 
maar om dit gat te dichten zit in het dekkingsplan voldoende ruimte. Dat betekent dat wij vooralsnog posi-
tief reageren op de andere financiële voorstellen van het college voor de dekking, met name aan de in-
komstenkant, de OZB en de tarieven, zij het dat we ten aanzien van de invulling van het tarief als zodanig 
bij de afvalstoffenheffing een voorstel hebben om meer te differentiëren in het tarief van een- en meer-
persoonhuishoudens, wat overigens geen beslag legt op de ruimte die daarvoor nodig is. Het volledige 
bedrag blijft dekkend. 
 
De heer Nentjes: Mijnheer de voorzitter. In het dekkingsplan staan voor ons twee zaken waarover we iets 
hebben gezegd en die we nog naar voren brengen, te weten de OZB en de afvalstoffenheffing. Bij de 
dekking voor de OZB is ons voorstel de extra verhoging dit jaar niet toe te passen. Met betrekking tot de 
afvalstoffenheffing stellen wij voor niet de voorgestelde 13% extra toe te passen maar de helft plus 1% en 
om het andere stuk van de afvalstoffenheffing, dat een structureel verhaal is en dat we kostendekkend 
willen hebben, volgend jaar uit te voeren. 
Dan vraagt de wethouder natuurlijk waaruit we dat willen betalen. Dat willen we betalen met incidenteel 
geld, omdat het geen structurele zaak is. Het is niet voor jaren, we willen nu een deel van de beleidsre-
serve daarvoor gebruiken. Dat is eenmalig en dat hoeft volgend jaar niet meer, omdat we dan op het ni-
veau zitten waar we willen zijn. 
Met betrekking tot de OZB zullen we volgend jaar opnieuw moeten bekijken of we dan wel een extra ver-
hoging willen toepassen. Als dat niet het geval is, zullen we opnieuw met een creatief voorstel moeten 
komen. Kortom nu de extra verhoging van de OZB niet toepassen en de afvalstoffenheffing met de helft 
verhogen van het voorgestelde bedrag. Dat dekken uit de beleidsreserve. We krijgen ook iets extra uit het 
rekeningoverschot en we zouden dat deel van de verfijninguitkering dat is gereserveerd voor de ibatise-
ring kunnen toevoegen aan de beleidsreserve. Dan roept meteen een aantal mensen dat men de reser-
ves op peil wil houden en dat je daaruit niet zomaar geld kunt halen. Daarmee zijn we het in principe 
eens, maar het hoeft niet zo te zijn dat we gigantisch veel geld op de plank moeten houden. De burgers 
moeten extra betalen, want er blijft genoeg over dat ze moeten betalen en er is genoeg dat ze niet ont-
vangen of wat wordt verminderd. Dan vinden wij dat we ook vanuit de gemeente uit ons spaarpotje iets 
daarbij mogen doen, zodat de pijn is verdeeld. Wij hopen dat meer fracties ons daarin zullen volgen. 
 
De heer Vermeulen: Mijnheer de voorzitter. Toen ik het verhaal dat ik schriftelijk heb ingeleverd nog eens 
nalas, heb ik dat gerelateerd aan het antwoord van de wethouder. Zij zegt dat we problemen niet vooruit 
moeten schuiven. De zalmsnip gaat eraf en dat is een compensatie voor hetgeen we anders als verho-
ging zouden moeten doorvoeren in de toekomst. Dat is echter de vraag, want ik denk dat de verhoging 
kan worden uitgesmeerd. Wij willen dat koppelen aan een inzicht in hoe de dekking is opgezet. Dat blijft 
een beetje diffuus. In de commissie is ook al gevraagd hoe men tot de 100%-dekking komt. Welke posten 
zitten er wel en welke niet. Ik ben nog niet overtuigd van het verhaal van 100%-dekking. 
In combinatie met de verhoging van de OZB en de afvalstoffenheffing vind ik het allemaal erg fors. Ik 
vraag me af of dit recht doet aan het uitgangspunt dat de vervuiler betaalt. Er is geen enkele prikkel in de 
vorm van een hoger tarief dat ertoe zou leiden dat mensen ineens wel gebruik zouden gaan maken van 
bijvoorbeeld het afvalinzamelingstation. Ik denk en dat is ook door de ChristenUnie/SP bepleit, dat het 
verstandig is een gematigde verhoging toe te passen en niet dit jaar in een keer naar 100% toe te gaan 
en met betrekking tot de tariefstelling af te wachten tot het nader onderzoek naar Diftar is afgerond. 
Compensatie zou kunnen zijn het afschaffen van het onderzoek naar de ondergrondse containers. Ik rea-
liseer me dat dit kapitaalvernietiging geeft, want daarin is nogal wat geld gestoken. Het zij zo, ik denk dat 
we in dit soort situaties moeten kijken naar de impact van de maatregelen. Wij vinden die voor de burgers 
te fors. 



    

De heer Haagsma: Mijnheer de voorzitter. We komen terug op de afvalstoffenheffing; 13% is teveel, maar 
de wethouder zegt in haar reactie dat doorschuiven niet is gewenst, omdat volgend jaar de zalmsnip eraf 
gaat. Als je naar de tarieven van 2004 in het BIO kijkt, zijn we bij de OZB vierde en dat is redelijk gunstig 
voor de zes gemeenten; bij het rioolrecht staan we op plaats 1, bij de afvalstoffenheffing voor gezinnen in 
2003 op plaats 1, voor éénpersoonshuishoudens op plaats 3 en voor de hondenbelasting op plaats 3. Wij 
hopen dat het college ernaar wil streven om die eerste plaatsen los te laten of op de eerste plaats aan de 
andere kant te komen. 
Als je zegt dat doorschuiven niet gewenst is, moet je wel in ogenschouw nemen dat veel zaken, ook 
sporttarieven en het Muzisch Centrum, omhoog gaan. Dat krijgt de burger wel allemaal op zijn bordje en 
daarom pleiten we voor hetgeen al door meerderen is gezegd: uitsmeren van de verhoging over twee jaar 
en ervoor zorgen dat de kosten niet verder de pan uit rijzen. 
Wij hebben in de eerste termijn gezegd dat je bij het gemeentelijk afvalscheidingstation moet komen tot 
een zekere tarifering.  
De P.U. heeft voorgesteld ervoor te zorgen dat iedere portie moet worden afgerekend. Wij hebben het 
idee dat als het college laat onderzoeken wat de tarieven kunnen zijn dit zorgt voor een bewust gebruik-
maken van het gemeentelijk afvalscheidingstation. Dan hoeft de verhoging misschien niet van een derge-
lijk hoog niveau te zijn. 
Het voorstel van de PvdA/GroenLinks om ervoor te zorgen dat de tarifering in procenten naar een- en 
meerpersoonshuishoudens weer wordt zoals de wijze waarop we ermee zijn begonnen, steunen wij van 
harte. Dat betekent dat we het college vragen ervoor te zorgen dat die 13% op een andere manier vorm 
krijgt. We horen graag hoe het over het gemeentelijk afvalscheidingstation denkt. 
 
De heer Roefs: Mijnheer de voorzitter. De OZB en de afvalstoffenheffing zijn bij ons probleemgebieden. 
Bij de afvalstoffenheffing moet je iets aan de kosten doen, want je kunt het wel over twee jaar uitsmeren, 
maar het is veel verstandiger om de kosten in de hand te houden, maar dat lukt blijkbaar niet. Laten we 
eens kijken wat je aan de kosten kunt doen. Het afval scheiden heeft ons in een moeilijke positie ge-
bracht, want we gaan het scheiden en wat dan. Het afvalscheidingstation gratis moet niet meer gebeuren; 
daarvoor moet je gewoon betalen. Daar is de VVD voor. Waarom moet het zo moeilijk zijn daarin stappen 
te nemen? Gewoon een chipknip, voor EUR 2,00 per keer en uit Urk misschien iets meer. Dan de buur-
gemeenten benaderen voor een financiële bijdrage, als aantoonbaar gebruik wordt gemaakt van onze 
voorzieningen. 
Dan is de vraag of we kunnen doorgaan met het categoriaal verstrekken van gemeentelijke extraatjes op 
het gebied van kwijtschelding van de afvalstoffenheffing. Dat is ook EUR 200.000,00 per jaar. Daarnaar 
kun je kijken of het rijk dat ook liever niet heeft. 
Dan snap ik het verhaal van de afvalcontainers niet, want die staan nog niet in het tarief, maar wel op de 
begroting. Dus dat geld is er wel en ik snap niet, waarom u dat geld niet zou kunnen inzetten. Er staat 
EUR 175.000,00 in de beleidsplanning en in de begroting. Als dat niet klopt, begrijp ik de hele begroting 
niet meer. Dan is het na twaalf jaar een puinhoop geworden. 
We hebben wat problemen met Diftar, omdat je dan gaat wegen en niet kijkt naar de kwaliteit van het vuil. 
Om daar iets tussenin te vormen heeft men altijd gekeken naar een- en meerpersoonshuishoudens. Je 
zou ook nog eens aan tweepersoonshuishoudens kunnen denken als tussenvorm. 
Kortom, ik denk dat creatieve ideeën kunnen worden ontwikkeld om de kosten van de afvalverwerking 
omlaag te brengen. Die 13% is gewoon belachelijk, zelfs het voorstellen aan de raad al en dan ook nog te 
verdedigen dat het niet anders kon en dat we de kosten niet in de hand krijgen. Dat is onverteerbaar. 
Voor de OZB geldt eenzelfde verhaal, want vorig jaar werd het ook al extra verhoogd. Het lijkt net alsof u 
probeert, voordat de zaak wordt afgeschaft, een groot deel nog binnen te halen. Daaraan gekoppeld het 
verhaal van de sterkste schouders. Het is een scheef verhaal; het is niet gezegd dat het een goede af-
spiegeling is. Je moet voorzichtig omgaan met de OZB en niet telkens proberen dat te gebruiken om geld 
binnen te halen. 
Als dekking voor het niet extra verhogen van de OZB hebben wij de efficiencyverhoging van de bestuurs-
dienst aangegeven. Wij hebben aangegeven wat de mogelijkheden zouden kunnen zijn. De wethouder 
heeft gereageerd dat een takendiscussie moet plaatsvinden. Dat hebben we enkele jaren geleden ook 
gedaan. We zijn met de raad op de hei geweest en daar komt nooit iets uit, omdat er geen politieke meer-
derheid te krijgen is voor welke kerntaak dan ook die je wilt schrappen. Als wij iets voorstellen is die tegen 
en als die iets voorstelt is weer een ander tegen. Dat werd een oeverloze discussie en daar kwam mis-
schien EUR 3.000,00 uit, terwijl we twee dagen op de hei zaten.  



    

Dat levert dus niets op, ook niet het komende halfjaar. Ik begrijp dat het college een goede werkgever wil 
zijn, maar dat betekent niet dat je niet kunt zeggen dat er mensen uit moeten. In de stukken staat voorlo-
pig geen gedwongen ontslagen. Dat is slecht werkgeverschap. U kiest er dan voor het vast te houden en 
dat kost de burger geld. Die afweging willen wij niet maken. U moet de lasten niet bij de burger leggen, 
maar zelf de lasten nemen en dat heeft u niet gedaan. Wij blijven tegen de OZB-verhoging. 
 
De heer Bouma: Mijnheer de voorzitter. Het CDA is blij dat er een raadsmeerderheid is voor hetgeen wij 
eigenlijk al hebben voorgesteld in onze algemene beschouwingen. In de vorige bezuinigingsronde is er-
voor gekozen diverse tarieven kostendekkend te maken en dit geleidelijk te doen. Wat dat betreft be-
vreemdt het de fractie dat nu opeens bij een tegenvaller ten aanzien van de afvalstoffenheffing het 
kennelijk niet meer geleidelijk moet maar met grote sprongen. Wij hebben voorgesteld om twee jaar te 
doen over deze stijging, maar we denken dat een stijging van 13% niet nodig is.  
Wij pleiten nogmaals voor een voorstel van het college in maart of april dat als doelstelling heeft de kosten 
naar beneden te brengen, zeker ten aanzien van het afvalscheidingstation. We hopen dat we kunnen ko-
men tot een bonnen- of pasjessysteem. We wachten voorstellen af en als dat goed uitpakt, is de verho-
ging van 13% niet nodig. Dan hoeven we ook geen dekking aan te geven voor dit voorstel. Kortom, wij 
vinden de verhoging van 13% in een jaar te rigoureus, mede gelet op alle andere kostenstijgingen die we 
de burger presenteren. We pleiten ervoor, als het nodig is, het te spreiden over twee jaar. 
 
Mevrouw Droog: Mijnheer de voorzitter. Ik wil iets zeggen over de sporttarieven, waarover al eerder is 
gesproken. We hebben geconcludeerd dat het een forse verhoging is voor de diverse verenigingen. Wij 
hebben ook een brief ontvangen van het polderoverleg. Het college heeft geantwoord en de diverse per-
centages genuanceerd. Ik vraag me af in hoeverre dat is gecommuniceerd met de mensen die bij het pol-
deroverleg aanwezig waren. Ze geven de indruk erg te zijn overvallen door de hoogte van het tarief dat 
straks naar voren komt. 
Een andere opmerking daarover is dat zij een aanbod doen. De vrijwilligers willen graag meedenken en 
zijn bereid onderdelen van het onderhoud van de sportvelden over te nemen. Ik wil een oproep doen om 
met hen in gesprek te gaan, zodat er wellicht een lager sporttarief uit de koker kan komen. Zij geven aan 
dat het verlagen van uitgaven een betere manier is dan het verhogen van opbrengsten. Dat is een ge-
dachte die ons zeer sympathiek moet voorkomen. 
 
Wethouder de heer Van Meijel: Mijnheer de voorzitter. Om te beginnen bij het CDA dat vraagtekens zet 
bij de noodzakelijke tariefsverhoging. Die is noodzakelijk. Er zit één structurele component bij en dat is de 
BTW. Daaraan kunnen we niets doen. 
We hebben in de commissie ook gesproken over het afvalscheidingstation. We zien een enorme groei. 
Het college zegt toe dat in het voorjaar voorstellen aan de raad worden gedaan over hoe we daarmee 
omgaan. Daarmee zijn we al druk bezig, omdat het college al langer signaleert dat het niet goed gaat. Al-
leen het gegeven is dat we in Noordoostpolder grote afvalbergen maken. Je kunt het vergelijken met an-
dere gemeenten. Als we kijken naar restafval in de gemeente Dronten, daar produceren ze 209 kilo 
restafval per inwoner en hier 262 kilo.  
We hebben misschien allemaal vermoedens wat betreft buurgemeenten, maar bij het afvalscheidingsta-
tion blijkt bij controles niet dat er bezoekers komen die geen inwoners van Noordoostpolder zijn. Dus wij 
constateren dat we een luxe voorziening hebben die we samen moeten betalen. 
We kunnen het tarief uitsmeren over twee jaar, maar ik heb altijd geleerd dat je de huid van de beer niet 
moet verkopen, voordat je hem hebt geschoten. We komen binnen niet al te lange termijn met voorstellen, 
maar dan zal ook moeten blijken hoe wij met die voorstellen omgaan. Om op voorhand al een voorschot 
te nemen, dat het zal meevallen, lijkt het college niet verstandig. Als we erin slagen om een goed systeem 
te hebben en blijkt dat het effectief is en minder wordt aangevoerd, kunnen de tarieven in 2005 worden 
teruggeschroefd. 
We hebben afgesproken om Diftar te onderzoeken. Sommige partijen zeggen dat het snel kan worden ge-
regeld. Er zijn gemeenten die ervan terugkomen; het is niet zo gemakkelijk. Je moet de effecten afwegen 
en de kosten en administratie die het met zich meebrengt. Er zijn diverse kosten denkbaar en dan is er 
het effect. Het gaat om herverdeling. 
Er is geen discussie over kostendekkend maken, maar we moeten oppassen met het nemen van maatre-
gelen in verband met zwerfafval. Die rekening betalen we ook, vooral met Diftar is dat een belangrijke af-
weging.  



    

Dan kun je op korte termijn goedkoop uit zijn, maar op langere termijn een rekening krijgen. We zien al 
dat het eerder meer wordt dan minder en dat betalen we ook samen. Het college vindt dat het noodzake-
lijk is de tarieven te verhogen. Als we erin slagen het effectief terug te dringen, zal het college geen winst 
maken op de tarieven, want dan wordt of terugbetaald of ze zullen minder stijgen. 
 
Wethouder mevrouw Bij de Vaate: Mijnheer de voorzitter. De sporttarieven zijn een onderdeel van het 
dekkingsplan. Wat mevrouw Droog naar voren brengt, we hebben natuurlijk niet voor niets naar de hoogte 
van de tarieven gekeken. Als je kijkt naar omliggende gemeenten, dan waren we de laagste met de huur 
van de velden. Door de verhoging komen we op het gemiddelde, mits de andere gemeenten op hetzelfde 
niveau blijven. De bedragen waarover ik het heb, gelden voor de hoofdvelden en niet voor de bijvelden 
die nog lager zitten. 
Mevrouw Droog vraagt te kijken of ze meer zelf kunnen doen. Op zich is het college altijd bereid naar dat 
soort zaken te kijken, maar ik wil u wel waarschuwen dat dit traject acht jaar geleden ook uitgebreid is be-
sproken. Na onderzoek is eruit gekomen dat het niets oplevert, omdat iedereen in een aantal zaken zou 
moeten investeren. Als dingen efficiënter kunnen, waardoor we geld kunnen besparen, daarvoor zal de 
taakwethouder niet doof zijn, maar laten we nu niet zeggen dat we de tarieven niet omhoog doen. We zijn 
nog lang niet de hoogste, sterker nog we zitten op het gemiddelde. In dezelfde benchmarking waarover ik 
het net had, hebben we ook naar sport gekeken. Daarin wordt gezegd dat de gemeente in vergelijking 
met andere gemeenten daarbij veel meer geld doet, teveel eigenlijk, maar daarvoor hebben we een goe-
de uitleg en we hebben ervoor gekozen, want we hebben tien dorpen met veel sportvoorzieningen. Die 
willen we overeind houden en dat betekent in dit geval een tariefsverhoging. Het college wil dat overeind 
houden. Misschien zijn er maatregelen op het gebied van efficiency, maar dat is een inhoudelijk verhaal. 
Als ik nog even mag doorgaan over de financiële zaken wat betreft de afvalstoffenheffing, ik heb al aan-
gegeven dat wij het niet gewenst vinden om het door te schuiven. Wij zijn gewend degelijk beleid te voe-
ren, maar het komt mij voor dat als we eenmalig iets uit de reserves doen, terwijl we weten dat die straks 
op zijn en daarmee dreigen we aan korte termijnpolitiek te doen. Potverteren terwijl er amper een potje is. 
Ik klink misschien wat somber, maar dat is nog een beetje versterkt door hetgeen de accountant zegt bij 
de tussentijdse controle; hij waarschuwt namelijk voor de geldstromen in het meerjarenperspectief tot 
2008 en hij zegt dat we tijdig bestuurlijke keuzen moeten maken. Een aantal van u heeft in het verleden 
wel eens geroepen, geef ons die managementletter. Dit is een tussentijdse controle. U kunt in het kader 
van het dualisme zeggen dat wij ons ermee moeten redden. Er staat wel een zinsnede in dat dit traject 
zware eisen zal stellen aan de politiek-bestuurlijke begrotingsdiscipline en daarmee zijn we nu bezig. Het 
college is niet gecharmeerd van de geluiden uit de raad om het door te schuiven. Wij zijn bereid om het 
terug te geven, eenmalig te verlagen, als wij de kosten niet maken. Ik denk dat helder moet zijn dat we 
onnodige verhogingen niet zullen doorschuiven. Je kunt het niet maken het uit de reserve te halen. Overi-
gens het overschot van dit jaar, ik moet u wijzen op het feit dat wij nog niet eens weten wat de BTW-
problematiek op het gebied van de afvalstoffenheffing in de cijfers van 2003 voor gevolgen heeft. Dat zou 
ook nog kunnen tegenvallen, zoals dit ook in de begroting 2004 enigszins is tegengevallen. 
Kortom, wij voelen niets voor de voorstellen die men doet om het door te schuiven, maar we zeggen toe 
dat we meevallers in 2005 zullen terugstorten. 
Nog een opmerking over de OZB, ik denk dat het college zeer voorzichtig is met de OZB-verhoging met 
2%, zeker als ik naar de omliggende gemeenten kijk. Je kunt iedere keer zeggen dat de burgers niets ex-
tra mogen betalen. Als je naar het totaal kijkt – we staren ons blind op de 13% verhoging van de afvalstof-
fenheffing – en het gemiddelde neemt, zitten we tussen de 5,5 en 6,6% in de voorbeelden die in de 
begroting staan. 
Voorzitter, ik heb een waarschuwing afgegeven. 
 
De voorzitter: Mag ik u vragen in uw reactie de diverse onderdelen met name te benoemen. Wat mij be-
treft wordt dat een laatste ronde. Het standpunt van het college is helder. Als u in concluderende zin iets 
naar voren wilt brengen, zou mij dat dierbaar zijn. 
 
De heer Nentjes: Mijnheer de voorzitter. Wij hebben goed geluisterd naar hetgeen de wethouders ons 
hebben verteld. Echter, met betrekking tot de afvalstoffenheffing zijn wij nog steeds van mening dat die 
verhoging in twee stappen kan worden gedaan, al zou het alleen maar zijn om de burgers een signaal te 
geven dat wij weten dat er een behoorlijke aanslag op de portemonnee wordt gedaan en dat we dat een 
beetje voorzichtiger willen doen dan in eerste instantie is voorgesteld.  



    

Het gaat niet om gigantische bedragen, dus dat kunnen we vanuit de gemeente betalen. 
Met betrekking tot Diftar, de vorige colleges hebben categorisch geweigerd om een onderzoek naar Diftar 
in te stellen. Dat is diverse keren vanuit de raad naar voren gebracht. Het is niet gebeurd. De colleges wa-
ren er niet toe te bewegen daarnaar onderzoek te doen. Ik begrijp dat het tij enigszins begint te keren en 
dat men het nu wel wil onderzoeken.  
Wij weten ook niet wat de uitkomst zal zijn, maar het is de moeite waard het te onderzoeken en om te kij-
ken of je daarmee goedkoper terecht kan. Ik weet niet of dit echt waar is, want ook dan zal moeten wor-
den betaald. Misschien dat een verdeling plaatsvindt over de burgers die de afvalstoffenheffing moeten 
betalen. 
Wij blijven bij ons voorstel om in twee stappen te verhogen. De burgers moeten al meer betalen en wij wil-
len iets traineren om ze enigszins tegemoet te komen. 
Ook van de OZB vinden wij dat de normale stijging moet doorgaan. Dan wordt geroepen dat dit een gat in 
de begroting schiet en dat de reserves dan eraan gaan, ik heb al eens eerder gezegd dat wij vanaf 1986 
een structureel rekeningoverschot hebben. Ik heb nog niet geconstateerd dat dit overschot verdwenen is. 
Wij zijn echt geen partij van potverteren, maar het is ook niet zo dat we ineens een doodarme gemeente 
zijn geworden. Al zou het zo zijn, dat wij door deze escapades een artikel 12-gemeente worden, wat dan 
nog. Er schijnen niet alleen nadelen aan te zijn verbonden. Wij sturen er niet op af, wij zullen al het moge-
lijke doen om dat te voorkomen, maar het is niet zo dat we dan een zodanig zinkend schip zijn dat we niet 
meer kunnen bestaan. 
 
Wethouder mevrouw Bij de Vaate: Bij artikel 12 beslist de overheid welke afvalstoffenheffing wij moeten 
invoeren. 
 
De heer Nentjes: Je moet in eerste instantie proberen niet erin te komen. U mag bedenkelijk kijken, want 
natuurlijk moet u goed op het geld passen. Op zijn tijd moeten we echter ook aan de burgers denken. 
 
De heer Roefs: Mijnheer de voorzitter. Ik kan me niet aansluiten bij wat de heer Nentjes te berde bracht 
over een artikel 12-gemeente. Dat moeten we niet doen. 
 
De heer Nentjes: Dat was geen voorstel. Er wordt heel krampachtig gedaan, wanneer we eenmalig geld 
willen gebruiken uit de beleidsreserves. We hebben er jaren voor gespaard en als we er nu iets uit halen, 
wordt heel spastisch gedaan, alsof dit het ergste is dat je kunt doen. Waar is het geld anders voor? 
 
De heer Roefs: Mijnheer de voorzitter. Ik vind het geen goed beleid om incidentele en structurele gelden 
met elkaar te verwisselen, want dan krijg je heen en weer schuiven van potjes. Ik wil het college die ruim-
te ook niet geven om dergelijke grappen uit te halen. Het college moet ervoor zorgen dat ze structureel de 
kosten in de hand houdt en daarover heb ik bij de afvalstoffenheffing geen goede zaken gehoord.  
Het enige concrete voorstel om het in twee jaar te doen vind ik niet zo slecht om wat eruit komt een beetje 
te dempen. De kern van de zaak is dat de kosten niet in de hand worden gehouden. Er ligt nu 13% en 
daarvan kun je nog zo’n mooi verhaal houden, maar het is gewoon 13%. 
De OZB is geen 2%, u heeft het over 4% verhoging. Vorig jaar was het 4,5. 
 
Wethouder mevrouw Bij de Vaate: 2% extra en die andere 2 is trendmatig. 
 
De heer Roefs: Die krijgt u domweg erbij, daarvoor doet u niets extra. 
 
Wethouder mevrouw Bij de Vaate: Omdat alles in dit huis ook duurder wordt. 
 
De heer Roefs: Dat wilt u wel, maar het gaat erom dat u het telkens erbij krijgt. Er zijn mensen die er niets 
bij krijgen en toch moeten overleven. U krijgt dus extra geld en dat heeft u hard nodig, want de kosten 
worden niet in de hand gehouden. Wij zijn ook niet voor dat u daarmee doorgaat. 
Als je naar de verkiezingsprogramma’s kijkt, de buren hebben ook gezegd dat de OZB absoluut niet zou 
mogen stijgen met meer dan 2%, slechts bij hoge uitzondering en dit is alweer het tweede jaar en we zijn 
pas twee jaar in deze raadsperiode. Ik hoop dat zij zich ook verzetten tegen deze absurde tariefsverho-
gingen. 



    

Het CDA zal kritisch kijken; ik zal eens kijken of dit in het programma staat, maar daarvan heb ik ook nog 
niet zoveel gehoord. 
 
De heer Van der Est: Gaan we alle programma’s behandelen? 
 
De heer Roefs: Het is interessant om te kijken hoe partijen reageren op voorstellen van het college met 
voorbijgaan van wat ze aan de kiezers hebben beloofd. 
 
De heer Van der Est: U wilt die OZB steeds niet verhogen, maar u wilt wel het voorzieningenniveau van 
het Muzisch Centrum handhaven. Leg mij dat maar eens uit. 
 
De heer Roefs: Ook daar heb ik gewezen op het gevaar van alle tariefstijgingen. Dat is het probleem, 
maar daar kwam het u niet goed uit. 
 
De heer Bouma: Mijnheer de voorzitter. Wij konden ons op een gegeven moment aardig vinden in de kor-
te financiële beschouwing van de heer Roefs, hoe je als gemeente met de financiën moet omgaan. Wij 
hebben goed naar het college geluisterd en wij hebben begrip voor de stellingname en de positie van het 
college. Niettemin denken we niet dat we bezig zijn de buit te verdelen, voordat de beer is geschoten. We 
vinden dat we onszelf de opdracht moeten geven om al begin volgend jaar maatregelen te nemen, met 
name bij het afvalscheidingstation, want daar komt erg veel afval en daar kun je dus de nodige financiën 
genereren en dat zal een flink deel helpen bij het oplossen van deze financiële perikelen. We blijven bij 
ons voorstel om de lastenverhoging over twee jaar te verdelen. 
Van de OZB hebben wij in onze algemene beschouwingen al gezegd dat het ons pijn doet dat die extra 
2% dit jaar moet gebeuren, maar daarmee gaan we akkoord. 
 
Mevrouw Droog: Mijnheer de voorzitter. Ik wil reageren op de wethouder naar aanleiding van de tariefs-
verhoging voor de sportvelden. Ik denk dat het belangrijk is nog eens goed te communiceren met de be-
treffende verenigingen en de mogelijkheid te bezien om bepaalde taken af te stoten. Het zou een 
besparing kunnen opleveren op het budget voor het onderhoud van de sportvelden. Het beregenen bij-
voorbeeld zouden ze veel liever in eigen beheer doen. Misschien zijn er wel meer mogelijkheden, dus 
graag een communicatietraject inzetten. 
 
Wethouder mevrouw Van Gaalen: Mijnheer de voorzitter. We hebben dit vorige week in het polderoverleg 
besproken met de voetbalverenigingen en daarop komen we terug. 
 
De heer Haagsma: Mijnheer de voorzitter. De P.U. blijft bij het standpunt dat de afvalstoffenheffing moet 
worden gehandhaafd op 70%. Dat betekent dat het college een opdracht krijgt om dat uit te voeren.  
We zijn ook zeer nieuwsgierig naar het voorstel in het voorjaar omtrent het afvalscheidingstation, want het 
kan best zijn dat je daaruit zoveel winst haalt wat betreft minder aangebracht vuil dat het prima op deze 
wijze kan worden gefinancierd. 
We hebben het college nog niet gehoord over een- en tweepersoonshuishoudens. Daarop zouden we 
graag uw reactie horen. In een tijd van bezuinigingen moet je offers brengen en op het moment dat in het 
verkiezingsprogramma staat alleen bij hoge uitzondering, moet de partij die dit heeft geschreven dit zelf 
naar de kiezers verantwoorden. 
 
De heer Roefs: Ik begrijp dat het jaarlijks is, want wij wisten al toen we het verkiezingsprogramma schre-
ven dat er moeilijke tijden zouden kunnen komen. Dan moet je dergelijke zaken niet schrijven. 
 
De heer Haagsma: Wist u toen al dat het elk jaar met 2% extra zou stijgen? 
 
De heer Roefs: We hebben gezegd dat we de lasten voor de burger niet wilden verhogen. 
 
De heer Haagsma: Daarvoor doet de P.U. in de hele breedte haar uiterste best. 
 
De heer Roefs: Daarvan merk ik niks. 
 



    

De heer Haagsma: Van 13 naar 7 is 6% op dit onderdeel. 
Wat mevrouw Droog zegt ten aanzien van de sporttarieven, ik denk dat het een goede suggestie is om in 
overleg te blijven, maar we gaan ervan uit dat het college dat automatisch doet. 
 
De heer Vermeulen: Mijnheer de voorzitter. In het voorjaar 2004 komt u met een nadere notitie over de 
tariefstructuur en de afvalscheiding. Het lijkt me dan ook nu niet opportuun om die forse verhoging door te 
voeren. Wij hebben in eerste instantie ook in onze schriftelijke bijdrage al gepleit voor 7% in plaats van 
13%. Ik heb nog geen argumenten gehoord die ervoor pleiten dat niet te doen. 
U zegt dat de BTW opbreekt; ik dacht dat er ook een BTW-compensatiefonds is. Geeft dat geen compen-
satie op dit punt? 
Is de tariefstructuur wel duidelijk; wat zit in het tarief voor de afvalstoffenheffing? Volgens mij was dat nog 
niet helemaal duidelijk. Dit geeft mij argumenten om de voorgestelde verhoging naar 100% dekking nog 
niet te doen. Ik sluit me aan bij de andere partijen en wij willen dus op 7% handhaven. 
Wij zijn voor de verhoging van de OZB met 4%, omdat anders de gaten in de begroting zo groot worden 
dat deze niet meer kunnen worden gedicht. Ik ben het echter niet helemaal eens met het college op dit 
punt. Ik heb gezegd dat het aantal fte’s wellicht kritisch tegen het licht kan worden gehouden in het kader 
van verdergaande automatisering. Daarvan wordt gezegd dat we dit op een aantal onderdelen zullen be-
reiken. Wij denken dat er nog meer mogelijkheden zijn. 
Kortom afvalstoffenheffing 7% en OZB-verhoging akkoord met uw voorstel. 
 
De heer Bakker: Mijnheer de voorzitter. Ik kom terug op twee hot items van vanavond ten aanzien van 
tarieven, de afvalstoffenheffing en de OZB. In onze bijdrage hebben we al gevraagd of we met het voor-
liggende dekkingsplan en de situatie uitspreken dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. 
Daarop is geen duidelijk antwoord gekomen. Zolang we vasthouden aan het kostendekkend zijn van de 
tarieven voor de afvalstoffenheffing, een aantal fracties neemt daarvan afstand door een bijna kostendek-
kend zijn te accepteren, dan is in het huidige situatie nog steeds zo dat ook de mensen met een laag in-
komen net zoveel betalen als de mensen met een hoog inkomen. Bij de OZB-structuur hebben we in ieder 
geval nog de situatie dat mensen met een duur huis meer betalen. Je mag veronderstellen dat de meeste 
mensen met een duur huis ook een hoger inkomen hebben en dat die derhalve een kleiner deel van hun 
inkomen aan de afvalstoffenheffing betalen dan de mensen met een laag inkomen. 
 
De heer Roefs: Dit bedoel ik nu. De heer Bakker als privé-persoon belastinginspecteur die oordeelt over 
inkomens van andere mensen. Hij heeft er totaal geen verstand van en toch heeft hij opinies. 
 
De heer Dibbits: Mijnheer de voorzitter. Ik vind de uitleg van de heer Bakker alleszins plausibel. 
 
De heer Roefs: Dat is niet plausibel; u hoopt dat het plausibel is. Er is geen enkele reden om die veron-
derstelling te maken. 
 
De heer Dibbits: U weet beter. Statistisch is het zo dat de duurdere huizen door mensen met hogere in-
komens worden gekocht. 
 
De heer Bakker: In die zin moeten we ons de opdracht meegeven om secuur te kijken op welke manier 
wij de lagere inkomens kunnen beschermen tegen te hoge tarieven en met name in dit verband. 
Diftar hangt nog en we weten nog niet wat het zal opleveren. Ik neem aan dat het straks bij de vaststelling 
van de tarieven aan de orde is, zodat ik nog een voorstel kan indienen om het tarief van eenpersoons-
huishoudens meer te laten afwijken van het huidige tarief ten aanzien van meerpersoonshuishoudens. 
Het voorstel is 10%. Dat heeft niet direct effect voor de lagere inkomens, maar wel voor de specifieke 
doelgroep. 
Wij kunnen leven met de verhoging van de OZB. Wij vinden het een acceptabele, beperkte verhoging. 
 
Wethouder mevrouw Bij de Vaate: Mijnheer de voorzitter. Als ik even ga tellen, denk ik dat de meeste 
mensen het niet met 13,4% willen verhogen. Volgens mij komen we dan ongeveer EUR 325.000,00 tekort 
voor de dekking. Ik heb al gezegd, als u zegt dat het uit de beleidsreserve moet, die in 2008 al leeg is. Als 
u dat roept, zullen wij dat uitvoeren, maar het college vindt dit onverantwoord. We zullen dan in december 
met een nieuw voorstel komen voor de afvalstoffenheffing.  



    

Toch blijf ik namens het college van mening het onverantwoord te vinden. 
 
De voorzitter: Brengt dit verandering in uw standpunt? 
 
De heer Roefs: Mijnheer de voorzitter. Als de wethouder nu had gezegd ook serieus naar de kostenkant 
te zullen kijken, nee ze blijft verdedigen dat dit de kosten zijn, kostendekkend. 
 
Wethouder mevrouw Bij de Vaate: De heer Roefs overdrijft en heeft niet goed geluisterd naar wat de heer 
Van Meijel heeft gezegd. Die heeft gezegd dat er op zeer korte termijn voorstellen komen met bijbehoren-
de tarieven. Als u dat meeneemt. 
 
De heer Roefs: Dat neem ik niet mee. Die had u nu moeten hebben, want nu spreken we over de kosten. 
Er wordt altijd over de kosten gesproken op het moment dat het wordt aangekaart bij u. U zegt dat u er 
nog mee komt. Ik geloof er niets van, want een jaar geleden was het verhaal precies hetzelfde. 
 
Wethouder mevrouw Bij de Vaate: Dat u dit college niet gelooft, is me inmiddels wel duidelijk. Daarom 
blijf ik wel zeggen dat we dit begin volgend jaar hebben en dan kunt u daar opnieuw naar kijken. Als u 
zegt het juist te doen, als het college het onverantwoord vindt, lijkt mij dit een zeer onvolwassen reactie. 
 
De heer Roefs: Het gaat erom dat u niet heeft gereageerd op wat het probleem was, namelijk de kosten. 
U mag zeggen dat het onverantwoord is, maar nu gaat de raad erover. Ik heb van verschillende fracties 
gehoord dat we het moeten temporiseren. U weet ook al jarenlang dat u de burgers niet met die schokken 
moet confronteren. Dat zegt de raad en daarbij sluit ik me graag aan. 
 
De heer Haagsma: Mijnheer de voorzitter. Mag ik de conclusie trekken dat als het college had onder-
bouwd hoe ze hebben bezuinigd op de uitgaven de VVD zou zeggen dat ze de 13% zouden hebben laten 
staan? 
 
De heer Roefs: Ik vind dat als een college in haar stukken zegt dat ze zulke verhogingen voorstelt, de 
eerste reactie moet zijn te kijken of een kostenreductie teweeg kan worden gebracht en dat is niet ge-
beurd. Het wordt op tafel gelegd, dit is het en dat is geen manier om met de burgers om te gaan. 
 
De voorzitter: Uw stelling is helder. Als ik uw reacties hoor, heeft het voorstel om de afvalstoffenheffing in 
twee tranches te verhogen, het eerste jaar 7% en de rest volgend jaar, de instemming van de Christen-
Unie/SGP, de VVD, het CDA, de P.U. en D66. Dat is een ruime meerderheid.  
Wethouder mevrouw Bij de Vaate zegt dat we dit dan nu uit de besluitvorming laten en dan komen we in 
de decemberraad terug met een nieuw voorstel. 
 
De heer Reijenga: Mijnheer de voorzitter. Er is natuurlijk wel een voorwaarde. Ook de kostenontwikkeling 
ten aanzien van het afvalscheidingstation moet erbij en dat heeft de wethouder ook toegezegd. Dat wil ik 
wel in evenwicht erbij houden. 
 
De voorzitter: Er komt een integraal voorstel, waar beide zaken in zitten. 
 
Wethouder de heer Van Meijel: Mijnheer de voorzitter. Zo vlug kan dat niet. Ik heb toegezegd maart of 
april en dat was ook de vraag van het CDA. Dan komen we met voorstellen ten aanzien van de wijze 
waarop we willen omgaan met het afvalscheidingstation en er zijn ook andere zaken ten aanzien van 
waarvan wij voorstellen doen om te bezuinigen. 
 
De voorzitter: We moeten natuurlijk wel voordat het nieuwe jaar ingaat met de verordening komen op 
grond waarvan wij mensen kunnen aanslaan. Dan moeten we in december met de nieuwe verordening 
voor de afvalstoffenheffing komen, waar die fasering inzit. 
 
Wethouder de heer Van Meijel: Wij moeten de nieuwe heffingen vaststellen. Er is ook een element van 
kostenbesparing. Ik heb toegezegd dat wij met voorstellen komen voor het gemeentelijk afvalscheidings-
station, waarbij we niet zullen zeggen dat dit het is.  



    

Ik denk dat we met name met betrekking tot het aantal keer dat men moet betalen met voorstellen bij de 
raad komen. Dan kunnen we samen bespreken welke tarieven we daaraan hangen. Het is heel simpel. 
Als we per huishouden nu EUR 50,00 in rekening brengen is het ook betaald. 
 
De voorzitter: Mag ik één vraag aan het college stellen? Wat is de toegevoegde waarde om dat in de-
cember te doen in plaats van het percentage nu op 7% te zetten? 
 
Wethouder mevrouw Bij de Vaate: Omdat wij nieuwe tarieven moeten berekenen en daarvoor hebben we 
tijd nodig. Daarvoor moeten we een nieuw voorstel maken. 
 
De voorzitter: Dat is dus de reden voor het uitstel. Dat heeft uw instemming? Wij gaan uit van 7% en het 
college verwerkt dat in nieuwe tarieven die bij die stijging horen. Dan halen we dat dus nu uit de besluit-
vorming. 
Het voorstel voor de OZB-verhoging heeft het wel gehaald, waarbij de ChristenUnie/SGP en de VVD te-
gen de extra verhoging stemmen. 
Mag ik constateren dat we tegen het eind van de vergadering zijn? Ik wil even aftikken wat we hebben 
besloten, zodat u eventueel nog een stemverklaring kunt afleggen. 
Ik ga naar het voorstel dat eindigt met het besluit van de raad om de programmabegroting 2004-2008 vast 
te stellen met inachtneming van de bijlagen. Wenst iemand het woord? 
 
De heer Reijenga: Mijnheer de voorzitter. Het CDA is dus tegen de extra verhoging voor telefoon, abon-
nementen en het boekje van het sociaal jaarverslag en tegen de ondergrondse afvalcontainers. 
 
De voorzitter: Een aantal van die kosten is gemaakt. 
 
Wethouder de heer Van Meijel: Er zijn geen concrete voorstellen gedaan voor die EUR 75.000,00. Wij 
hebben in de voorjaarsrapportage afgesproken dat we daarop terugkomen. Dat ligt nu niet ter besluitvor-
ming. 
 
De voorzitter: Dan ga ik naar het dekkingsplan 2004-2008. 
 
De heer Voorberg: Mijnheer de voorzitter. Wat betreft de ondergrondse containers sluiten we ons aan bij 
het CDA. We hebben straks al aangegeven dat we bij het programma cultuur bezwaren hebben wat be-
treft de zondagsconcerten op Schokland en de aanstootgevende en godslasterlijke producties in theater ’t 
Voorhuys. Daarmee stemmen we niet in en dus stemmen we met die kredieten niet in. 
 
De heer Haagsma: Mijnheer de voorzitter. Ik heb het idee dat we in de verslaglegging over ondergrondse 
containers al duidelijke uitspraken hebben gedaan en niet de behoefte hebben dat over te doen. 
 
De voorzitter: Ik begrijp uit het antwoord van de wethouder dat ze vraagt het college de kans te geven 
om het met een voorstel nader te onderbouwen, waarna de beslissing kan worden genomen. Daaraan 
heeft u geen behoefte. 
 
Wethouder de heer Van Meijel: Dan heb ik behoefte om iets erover te zeggen. Er wordt ook gezegd dat 
het in Emmelhage wenselijk zou zijn om ondergrondse containers te plaatsen. Veel containers moeten 
worden vervangen. Het onderzoek is klaar. Dat hebben we met Zeewolde en Lelystad gedaan. Afgelopen 
voorjaar hebben we gezegd met voorstellen te komen met betrekking tot wat het voor Noordoostpolder 
betekent met de afweging wat in Emmelhage gaat gebeuren en vervanging van glascontainers en voorde-
liger inzamelen. Het college vindt het onverstandig om op dit moment te zeggen, stop er maar mee. 
Wacht nu af tot de voorstellen van het college komen en dan is er alle kans om concreet met alle voor-
waarden en argumenten een afweging te maken. Zeg niet nu, jammer van het onderzoek, dat is kapitaal-
vernietiging, maar doe dat maar niet. Het college vindt dat een onverstandige beslissing. 
 
De voorzitter: We stellen nu de begroting vast. Het college vraagt daarvoor geen geld. Het college heeft 
een eigen zelfstandige bevoegdheid om alles naar de raad te mogen sturen, zoals u een zelfstandige be-
voegdheid heeft om voorstellen te doen.  



    

U kunt dus niet tegenhouden dat het college met een voorstel komt. Als het komt, mag u zeggen geen zin 
erin te hebben, maar daarvan hoeft het college zich niets aan te trekken. De wethouder zegt dat wij zulke 
goede argumenten hebben dat de raad, als hij daarvan kennis neemt, misschien toch nog te charmeren is 
voor nadere kennisname. In de begroting doet u daarmee weinig, want er zit geen geld bij. We kunnen 
een hele discussie houden, maar het leidt niet tot veel.  
Uw standpunt is helder en het college neemt een extra motiveringsverplichting op zich om u duidelijk te 
maken dat het wellicht heel verstandig is. 
Ik mag nu naar 2, naar het dekkingsplan? 
 
De heer Roefs: Mijnheer de voorzitter. Wij zijn tegen het dekkingsplan. We hebben voor een aantal pun-
ten aangegeven waarom wij het anders willen. Dat heeft het niet gehaald en dus blijven wij tegen. 
 
De heer Voorberg: Mijnheer de voorzitter. We hebben aangegeven het niet eens te zijn met de bezuini-
ging op wegen, straten, pleinen, openbaar groen en de OZB. 
 
De heer Vermeulen: Mijnheer de voorzitter. Ik begrijp het niet. We praten toch over het gewijzigde dek-
kingsplan, want we hebben een aantal moties aangenomen die toch verwerkt zijn. U komt toch met een 
gewijzigd voorstel? 
 
De voorzitter: Het dekkingsplan in totaal met de meerjarenbegroting en dan komen we zo meteen bij de 
belastingen en tarieven. 
 
De heer Vermeulen: Dan is het duidelijk, dan ben ik tegen het bezuinigen op onderhoud wegen en plei-
nen, op cultuur, op het zwemmen en tegen de verhoging van de afvalstoffenheffing. 
 
De heer Roefs: Dan is het gemakkelijker tegen het dekkingsplan te zijn. Als iemand wil weten waartegen, 
kun je dat uitleggen. 
 
De heer Van der Est: Mijnheer de voorzitter. We zijn niet akkoord met de bezuiniging op het milieu. 
 
De voorzitter: Ik ga naar punt 3 van het voorstel, het aanpassen van diverse ramingen. Daarover heeft 
niemand wat gezegd. Ik neem aan dat dit akkoord is. 
Punt 4, de voortgang nieuw beleid/vervangingsinvesteringen. Akkoord. 
Punt 5, niet gepland beleid – reeds in uitvoering. 
 
De heer Van der Est: Wij gaan niet akkoord met punt e. 
 
De heer Vermeulen: Dat geldt ook voor mijn fractie. 
 
De voorzitter: De PvdA/GroenLinks en D66 tegen e. Dan is aldus besloten. 
Punt 6, de wijzigingen uit de najaarsrapportage. 
 
Mevrouw Geluk: Wat is punt 6? 
 
De voorzitter: Dat is het dekkingsplan, dat we dat verwerken in de begroting. Dan geldt dezelfde opmer-
kingen als bij 2 zijn gemaakt. Akkoord. 
Dan ga ik met u naar het achterliggende voorstel over het aanpassen van de belasting- en retributieveror-
deningen. Ik constateer dat de afvalstoffenheffing eruit gaat. Die komt in december terug. U stemt in met 
de OZB, behalve de fracties van de ChristenUnie/SGP en de VVD met de extra verhoging. 
 
De heer Bakker: Ik heb nog een voorstel voor de lesgelden van het Muzisch Centrum. 
 
De heer Roefs: Het lesgeld Muzisch Centrum is gekoppeld aan cultuur. Dat staakte bij 13-13. als het 
straks 14-13 wordt, verandert dat. 
 



    

De heer Bakker: Ik denk dat het gaat om de inhoud van de verordening en niet over de tarifering. Ik denk 
dat de inhoud nu aan de orde zou kunnen worden gesteld om die dan gewijzigd vast te stellen. Het heeft 
geen directe relatie met de tarieven. 
Ik wil mijn amendement wel voorlezen. Het gaat over artikel 7, de ontheffing. Mijn overwegingen zijn dat in 
de werkwijze van het Muzisch Centrum grote veranderingen gaan plaatsvinden in het kader van het dek-
kingsplan. Deze wijzigingen hebben onder andere invloed op de vervanging bij ziekte.  
Door de veranderingen zal vaker voorkomen dan tot nu toe dat er langere perioden geen les wordt gege-
ven. Een periode van twee maanden zonder les en zonder restitutie voor lesgeld is in onze ogen te lang 
en daarom stellen wij voor dat het besluit als volgt zal zijn: artikel 7, lid 3 als volgt te lezen: 
Indien een cursist tengevolge van aan het centrum te wijten omstandigheden gedurende langer dan vier 
weken achtereen in hetzelfde lesjaar geen lessen heeft kunnen volgen, wordt ontheffing van lesgeld ver-
leend over zoveel volle weken als de lessen niet worden gevolgd. 
Twee maanden is dus teruggebracht tot vier weken en de omstandigheid dat de beoordeling van de hef-
fingsambtenaar een rol zou kunnen spelen is hieruit weggelaten. 
 
De heer Roefs: Mijnheer de voorzitter. Het is wel interessant om dit voorstel te horen. Kunt u uitleggen 
wat dit financieel betekent in de zin van bezuinigingen op het Muzisch Centrum. 
 
De heer Bakker: Ik heb daarover in de commissie een vraag gesteld en toen heeft de wethouder aange-
geven dat eerder restitutie zal plaatsvinden dan strikt in de verordening is opgenomen, dat daarmee in de 
bezuiniging rekening is gehouden. In die zin slaat het geen gat in de dekking. 
 
De voorzitter: Dit is een kennelijke onbillijkheid en dat kun je nooit in de begroting opnemen, want je weet 
nooit welke omstandigheden er zullen zijn. Je praat over calamiteiten. Je kunt dan de diensten niet verle-
nen, waarvoor mensen hebben betaald. Als we op dat niveau willen praten, doen we het verkeerd. U zegt 
het in het algemeen te willen terugbrengen. 
 
De heer Bakker: Mijnheer de voorzitter. In het verleden werd alles eraan gedaan om bij ziekte gelijk voor 
vervanging te zorgen. Er werd ook duur ingehuurd. Dat wordt afgeschaft en dus zal het vaker voorkomen 
en dan vinden wij een periode van twee maanden te lang. 
 
De voorzitter: Wie van u steunt het voorstel van de heer Bakker? 
 
De heer Haagsma: Het voorstel lijkt alleszins redelijk en we steunen het voorstel. 
 
De heer Nentjes: Wij vinden het ook een redelijk voorstel en wij steunen het. 
 
De heer Vermeulen: Het lijkt mij logisch en redelijk. 
 
De heer Roefs: Niet nodig. 
 
De voorzitter: Dan is het aangenomen met de stemmen van het CDA en de VVD tegen. 
Dan is de verordening in die zin aangepast. 
Anderen nog over het voorstel van de belasting en retributies? Nee. Dan is aldus besloten. 
 
IX. Sluiting 
 
De voorzitter: Ik dank u hartelijk voor de wijze van behandelen. We moeten maar eens evalueren wat we 
ervan vonden. De vergadering is gesloten. (23.20 uur). 
 
Aldus vastgesteld in de vergadering van de gemeenteraad van Noordoostpolder d.d. 29 januari 2004. 
 
 
de voorzitter,     de griffier 
 
W.L.F.C. ridder van Rappard    J.M. Even    



    

Schriftelijke bijdragen 
 
CDA 
 
Inleiding. 
De begroting 2004 is de eerste begroting in de vorm van een programmabegroting. De vorm is een direct 
gevolg van de Wet dualisering gemeentebestuur. De verandering van vorm van de begroting en het smart 
inhoud geven aan doelstellingen is een hele klus geweest. Raad, college en ambtelijk apparaat hebben 
daar elk hun aandeel in gehad. 
Daarnaast vond aanpassing plaats aan het ‘Besluit Begroting en Verantwoording’ als vervanger van de 
comptabiliteitsvoorschriften en invoering van het BTW-compensatiefonds. 
Naast deze niet geringe klus werd ook nog het dekkingsplan ’04 – ’08 ontwikkeld om ervoor te zorgen dat 
onze gemeente ook in de nabije toekomst een gezonde financiële huishouding blijft voeren. 
De CDA-fractie is blij dat al deze zaken tot stand zijn gekomen en complimenteert college en ambtelijk 
apparaat met het uiteindelijke voorliggende resultaat. Of dit alles zal bijdragen aan de noodzakelijke ver-
nieuwing voor een slagvaardig bestuur en een levende lokale democratie met betrokken burgers zal moe-
ten blijken. 

  
Financiële beschouwing.  
De economische neergang en de rijkskortingen hebben tot gevolg dat onze gemeente moet bezuinigen. 
Het meerjaren beeld dat het college schildert is in financiële zin somber. Toch zijn er ook lichtpunten en is 
er geen sprake van een inktzwart scenario. 
Het college is erin geslaagd met een evenwichtig bezuinigingspakket te komen. Hierdoor wordt de ergste 
financiële kou uit de lucht genomen. De lichtpuntjes zijn dat ondanks het bezuinigingspakket er ruimte is 
voor nieuw beleid (EUR 436.000,00) en er wordt geïnvesteerd (EUR 4.211.000,00) ten laste van de re-
serves. 
Het college heeft met tact en daadkracht gekozen voor een juiste mix aan te nemen maatregelen. Daar-
mee is naast alle verandering in vorm en inhoud van de begroting een fikse klus geklaard. Dat wil niet 
zeggen dat het dekkingsplan voor het CDA geen pijnlijke keuzen bevat. Uiteindelijk, alles afwegend, kan 
het CDA een heel eind meegaan met het dekkingsplan. 
Met het afschaffen van het schoolzwemmen kan het CDA zo niet akkoord gaan. Het CDA vraagt het col-
lege hiernaar nader onderzoek te doen. Het maatschappelijke belang is hiermee gediend. Iets wat jaren-
lang en nog in een grote behoefte voorziet kan niet zomaar worden wegbezuinigd. In het onderzoek 
moeten alle partijen die met het schoolzwemmen te maken hebben, betrokken worden. 
Aspecten als doelgroep, maatschappelijke functie, kosten voor gemeente, ouders, scholen, vervoer en 
gevolgen voor het Bosbad moeten in beeld gebracht worden. Nogmaals college, onderzoek dit eerst 
grondig en kom met een onderbouwd voorstel met betrekking tot het schoolzwemmen. 
Wil het college dit onderzoek de komende periode in gang zetten? 
Zwakke schakel in het meerjaren perspectief is de OZB. Het rijk wil in 2005 het bewonersdeel van de 
OZB op woningen afschaffen. Via het gemeentefonds vindt compensatie plaats. Hoe dit uitpakt voor 
onze gemeente is onzeker. De CDA-fractie vindt dit een slechte maatregel. De autonomie van de 
gemeente wordt aangetast door het nog meer afhankelijk zijn van inkomsten van het rijk. De CDA-
fractie wil het eigen bescheiden belastingsgebied van de gemeente handhaven. 
college : Welke alternatieve dekkingsmogelijkheden ziet het college bij een negatief uitvallende her-
verdelingsoperatie OZB? 

 
Begroting 2004. 
De programma’s 
De begroting 2004 heeft een totaal andere vorm en opzet. Twaalf programma’s, geclusterde beleids-
velden, moeten antwoord geven op de 3 W-vragen: 
- wat willen we bereiken? 
- wat willen we daarvoor doen? 
- en wat mag het kosten? 

 De gepresenteerde programma’s geven met de huidige vorm en opzet aan dat ze nog in ontwikkeling 
zijn. Daarbij voldoen ze (nog) niet aan de verwachtingen. De CDA-fractie deelt de mening van het 
college dat het ‘smart- formuleren’ (nog) niet volledig is gelukt.  



    

Het komend jaar zullen raad en college hieraan nog hard moeten werken. Dat zal echt moeten, an-
ders kan de raad met dit type afspraken haar controlerende taak ten opzichte van het college niet 
waarmaken. 

 
Integraal wijk- en dorpsbeheer 
In het college program staat vermeld dat de discussie met betrekking tot dit beleidsveld in 2002 start 
en na besluitvorming in 2004 ingevoerd zal worden. 
Tot op dit moment is het college niet erin geslaagd om de discussie met de raad op gang te brengen. 
Dit ondanks herhaaldelijke toezeggingen. college hoe zit dit? 

 
De subsidie aan dorps- en wijkraden zou hierin eveneens worden betrokken. De CDA-fractie wil niet 
langer wachten en stelt voor, vooruitlopend op de beleidsdiscussie, de subsidie voor de Vereniging 
van Dorpsbelang (nu EUR 568,00) te verhogen tot EUR 1.250,00. Dit geldt eveneens voor de wijkbe-
sturen in Emmeloord. 

 
Wonen 
De groei van de algemene uitkering wordt gekoppeld aan de groei van het aantal woningen en inwo-
ners. De verwachte groei is in de meerjarenraming drastisch naar beneden bijgesteld. Kennelijk ver-
wacht het college dus voor de nabije toekomst een stagnerende groei van de polderbevolking. Dit 
heeft een negatief effect op de algemene uitkering maar ook op de OZB opbrengsten en versterkt de 
financiële problemen. 
De CDA-fractie is van mening dat het college alles uit de kast moet halen om de groei erin te houden. 
Het beschikbaar zijn van grond om woningen te bouwen is hiervoor van groot belang. Het CDA is 
dan ook verontrust dat de ontwikkeling van zowel Emmelhage als ook de diverse inbreidingslocaties 
dreigt te stagneren. 
Waarom ligt er nog steeds geen exploitatie overzicht van Emmelhage? De kaders zijn op hoofdlijnen 
toch gesteld? Waarom wordt er niet meer voorlichting gegeven over de stand van zaken? 
De bestaande website voor Emmelhage is al maanden niet bijgewerkt! Er is belangstelling voor wo-
nen in Emmelhage, maar deze mensen blijven nu langer in andere delen van Emmeloord wonen, 
waardoor het systeem van wooncarrière planning stagneert, de doorstroming werkt niet meer. Ge-
volg is dat er te weinig sociale huurwoningen en goedkope koopwoningen beschikbaar komen. Als 
het principe van wooncarrière planning goed werkt, is er is geen behoefte aan extra sociale woning-
bouw in Emmelhage. 
De CDA-fractie gaat ervan uit dat deze problematiek in voldoende mate aan de orde komt in de bin-
nenkort te bespreken nota’s zoals de nieuwbouweffectrapportage en woningbouwanalyse. Dat is no-
dig om bij de woningbouw goed te kunnen plannen en goed te kunnen aansluiten bij de variatie aan 
woonbehoeftes van onze burgers. 
Het wordt trouwens hoog tijd dat we weten aan welke type woningen er behoefte is, het zou bijvoor-
beeld wel eens kunnen zijn dat we te weinig gelijkvloerse woningen ter beschikking hebben voor on-
ze oudere inwoners. 
Is het college wel voortvarend genoeg met deze problematiek bezig? 
 
Emmeloord–Centrum 
Het realiseren van een aantrekkelijk stadshart is het doel van project Emmeloord-Centrum. De CDA-
fractie hoopt dat de activiteiten in 2004 (nieuw busstation, afronden adviserende markttoets, plan-
vorming Lange Nering West enz.) worden gerealiseerd. Extra aandacht vraagt het CDA voor de ont-
wikkelingen rond weekmarkt en het parkeren in en rond het centrum. Op korte termijn vraagt dit om 
concrete maatregelen om als koopcentrum aantrekkelijk te blijven. 
Is het college bereid om op korte termijn hiervoor maatregelen te nemen? 
 
Jeugd en onderwijsbeleid (JOB) 
Onze gemeente heeft een goed jeugd en onderwijsbeleid ontwikkeld. Integraal werken van gemeen-
te en maatschappelijke organisaties in het kader van GOA om jeugdigen die uit de boot dreigen te 
vallen te ondersteunen. 
Financieel steunt het voor een belangrijk deel op GOA-gelden.  



    

De landelijke overheid heeft inmiddels aangekondigd dat geldstromen anders gaan lopen en dat de 
GOA-gelden in de toekomst rechtstreeks naar het onderwijs gaan. Dit heeft voor de komende jaren 
consequenties voor het JOB beleid. Met het geld gaat straks ook de verantwoordelijkheid naar het 
onderwijs. 
In hoeverre gaat het college hierin mee? 
Voor welk deel van het JOB programma blijft de regierol bij de gemeente liggen? 
De CDA-fractie wil de accenten leggen op het V.V.E. programma en de projecten waarin wordt voor-
komen dat leerlingen voortijdig uitvallen casu quo zonder diploma de school verlaten. Deze laatste 
groep moet zo klein mogelijk blijven, want de kans op ontsporen is groot. Zij zullen later een beroep 
moeten doen op sociale zaken en/of het bureau jeugdzorg. De provinciale overheid mag wat preven-
tie betreft wel wat meer op lokaal niveau gaan opereren!!! 
Ziet het college alternatieve financieringsbronnen? 
 
Vrijwilligersbeleid 
Vrijwilligers zijn het cement van de samenleving. Het CDA vindt het ondersteunen en het waarderen 
van vrijwilligers en de organisatie op dit terrein van groot belang. Er zal een onderzoek plaatsvinden 
in het kader ‘stimuleringsregeling’. Het geld voor het onderzoek is er. Voor een vervolg is cofinancie-
ring nodig. Dat is niet begroot. 
Hoe denkt het college het vervolg te bekostigen? 
Voor het CDA is essentieel dat de middelen bij de basis, de vrijwilligers terecht komt en niet bij de or-
ganisaties die er beroepsmatig mee bezig zijn. 
 
Economische zaken 
Juist in een tijd van economische recessie zal onze gemeente zo scherp mogelijk op de kaart moeten 
worden gezet. Het budget voor promotie en acquisitie moet dan ook geheel worden gebruikt. In 2004 
zal een gericht plan hiertoe ontwikkeld worden. De bedrijventerreinen met een geïntegreerd parkma-
nagement zullen van hoog kwaliteitsgehalte moeten zijn. De SON, als subsidiecoördinator moet in 
staat worden gesteld haar werk te kunnen blijven doen. 
 
Glastuinbouw Luttelgeest II 
De CDA-fractie hecht grote waarde aan een vlotte voortgang vanwege de grote belangen die hier-
mee zijn gemoeid. Wij denken hierbij aan de grote onzekerheid bij de betrokken ondernemers in het 
gebied die plaats moeten maken. Ook subsidies zijn aan tijdslimieten gebonden. Het CDA vindt Lut-
telgeest II een zeer belangrijk project voor onze gemeente. Het zal een belangrijke impuls kunnen 
geven aan werkgelegenheid en bedrijvigheid. 
Hoe is de stand van zaken met de PPS–constructie? 
Heeft de gemeente hierin voldoende ruimte om haar publieke taken waar te kunnen maken in even-
wicht met de financiële risico’s? 

 
Arbeidsmarkttoeleiding en Inkomensondersteuning 
Er staat veel te gebeuren op het terrein van werk en bijstand. Het accent ligt op het recht op werk en 
minder op het recht op inkomen bij de nieuwe wetgeving. 
Het CDA realiseert zich dat er ook een groep mensen aan de onderkant van onze samenleving zit. 
Inkomenspolitiek is in de eerste plaats een zaak voor de rijksoverheid. Toch hebben we ook als ge-
meente de bereidheid te kijken naar wat we voor deze groep kunnen doen. We denken daarbij aan 
een optimaal gebruik van de bijzondere bijstand en aan maximale kwijtscheldingsmogelijkheden. Bij 
het vormgeven van het beleid van de bijzondere bijstand zien wij ook een rol weggelegd voor het 
maatschappelijk middenveld, de kerken of andere particuliere organisaties. Zij weten soms als geen 
ander hoe we de mensen die individuele steun het hardst nodig hebben kunnen bereiken. 
Altijd blijkt weer dat sommigen niet goed op de hoogte zijn van de mogelijkheden die er zijn. Betrek 
ook de genoemde organisaties bij het vormgeven van het beleid. In dat verband dringen we bij het 
college aan om de gevolgen van de wet werk en bijstand snel in kaart te brengen zodat we als raad 
hierin nadere keuzes kunnen maken. Op dit dossier moet de gemeente geen koudwatervrees tonen, 
maar daadkrachtig verder aan de slag gaan. 
Wat gebeurt er op 1 januari 2004 als de nieuwe wet wordt ingevoerd? 
Welke gevolgen heeft dit op 1 januari voor de uitkeringsgerechtigden? 



    

De Paragrafen 
De paragrafen zijn een nieuw onderdeel van de begroting. Ze geven inzicht in onderdelen van de fi-
nanciële functie met betrekking tot de beleidslijnen van het beheersproces. Deze paragrafen geven 
de raad hierover veel meer informatie dan voorheen het geval was. 
 
Bedrijfsvoering……. kosten bewust? 
college , wordt in de bedrijfsvoering van de gemeentelijke organisatie effectief en efficiënt gewerkt? 
Hoe toetst het college dit? 
In de bijzondere ontwikkelingen worden telefoonkosten en abonnementen tot EUR 98.000,00 hoger 
geraamd. De kosten voor het sociaal jaarverslag worden EUR 10.000,00 hoger geraamd voor een 
betere uitstraling van het boekwerk. Op meerdere posten worden, bij gelijkblijvende taken substanti-
eel meer uren geraamd. Dit in een periode waarin een dekkingsplan moet worden ontwikkeld om de 
begroting sluitend te krijgen. Daarnaast hogere tarieven en heffingen voor de burger om meer inkom-
sten te realiseren. 
Aan de ene kant bezuinigen en aan de andere kant het weer op deze manier uitgeven. Is dit geen 
water naar de zee dragen? 
Hoe waterdicht is het bedrijfsvoeringschip? 
Welke maatregelen neemt het college om de organisatie meer kostenbewust en kostenbesparend te 
maken? 
In de pas aangenomen financiële verordening volgens art. 212 van de gemeente wet staat in artikel 
20, lid 3 een zinsnede over de voortgang van de onderzoeken naar de doelmatigheid en doeltref-
fendheid. 
Hoe gaat het college dit in het vervolg nu vormgeven? 
 
Afvalstoffenheffing 
Voor de afvalstoffenheffing is de afgelopen jaren geleidelijk aan een tariefsverhoging toegepast zo-
danig dat deze het kostendekkende niveau zou bereiken. Deze zou bereikt worden in 2004. Echter 
een grote toename van de Nopse afvalberg gecombineerd met een BTW correctie leidt ertoe dat 
voor het kostendekkend maken van de afvalstoffenheffing het tarief met 13 tot 14% stijgt. Wij missen 
echter de transparantie in het kostendekkend zijn van de tarieven. 
Het college stelt voor om de stijging in zijn geheel door te voeren in het jaar 2004. De CDA- fractie 
vindt dit een zeer forse lastenstijging. Zeker in een tijd waar ook onze burgers te maken hebben met 
de gevolgen van de economische recessie. De CDA-fractie vraagt dan ook nogmaals dringend aan 
het college of deze verhoging niet over twee jaar kan worden uitgesmeerd. Dit te meer omdat wij van 
mening zijn dat er uiterlijk in 2005 besparende maatregelen moeten worden ingevoerd met een 
neerwaarts effect op de afvalstoffenheffing. 
Is het college overigens bereid om de afvalstoffenheffing te verlagen als de kosten dalen als gevolg 
van te nemen maatregelen? 
We manen het college aan om zo snel mogelijk te onderzoeken of differentiatie in de tarieven 
soulaas biedt. Het CDA denkt daarbij aan het afval dat via de containers wordt aangeboden maar 
evenzeer aan het afval dat naar het afvalscheidingstation wordt gebracht. 
Bij dit laatste gaat de voorkeur van de CDA-fractie uit naar een bonnen- of pasjessysteem, waarbij 
onze burgers per jaar een beperkt aantal keren gratis hun afval kunnen brengen en boven deze ba-
sis betalen voor hun afval. 
Uiteraard moeten we oppassen dat met een nieuwe regeling het zwerfafval in onze gemeente niet 
proportioneel toeneemt. 
college , wanneer kunt u met voorstellen komen? Het CDA denkt hierbij aan maart/april 2004! 
 
Begroting 2003 
Uit de kredietbewaking van de lopende begroting 2003 blijkt dat er voorlopig een overschot is van af-
gerond EUR 1,5 miljoen en uiteindelijk een post onvoorzien van ruim EUR 2 miljoen. Ook dit jaar zal 
er waarschijnlijk een substantieel rekening overschot uitkomen. 
college , dit roept toch enige vraagtekens op ten aanzien van het reëel begroten. 
In 2000 (3,5), 2001 (2,6) en 2002 (0,6) waren er eveneens rekeningoverschotten. Vaak het gevolg 
van achteraf een hogere algemene uitkering 2001 (1,6) en 2002 (1,4). Ook dit jaar lijkt er weer een 
meevaller (gelukkig) te zijn in de algemene uitkering (0,55). 



    

Hoe verklaart het college dit? 
Is het bezuinigingsbedrag dan nog wel reëel? 
Aan de andere kant zijn er forse tegenvallers door de inhuur van personeel. Wat zijn hiervan de oor-
zaken? Hoe zit het met de continuïteit in de bedrijfsvoering? Wat doet het college om dit te voorko-
men? Ook hier geldt hoe waterdicht is het bedrijfsvoeringschip? 
 
Tenslotte 
De invoering van de programmabegroting is een direct gevolg van de Wet dualisering gemeentebe-
stuur. Winstpunt hiervan is dat de inzet van middelen direct wordt gekoppeld aan het te voeren be-
leid. In deze eerste opzet zijn de doelen nog onvoldoende smart geformuleerd. Het is de vraag of dit 
ook overal mogelijk is. 
Op de tweede W-vraag (wat gaan we doen) is weinig informatie te vinden. Om dat goed in beeld te 
krijgen is toch weer de productenbegroting nodig. 
Op de derde W-vraag (wat mag het kosten) heeft de raad op deze manier te weinig inzicht. Wellicht 
kan de overigens goede toelichting op de exploitatiebegroting hierbij een rol spelen.  
Hoe men het ook wendt of keert, de raad heeft en houdt het budgetrecht en moet zelf kunnen bepa-
len waar het geld voor wordt ingezet. 
Uiteindelijk gaat het bij alle gepraat om geld niet om kille rekensommen. Het gaat erom wat je wilt be-
reiken voor de burger aan voorzieningen en dienstverlening. Dat beleid brengt de programmabegro-
ting in beeld. De komende jaren moet de nieuwe begrotingssystematiek verder worden verbeterd. Dit 
met het oog op een beleid dat doelmatig en doeltreffend is met een inzichtelijke kostenstructuur. 
Dit alles ten dienste van en aan een lokale samenleving waarin orde, veiligheid en leefbaarheid geen 
loze kreten zijn. 
 
P.U. 
 
Inleiding 
Voorzitter en leden van de raad, vandaag buigen wij ons gezamenlijk over de eerste programmabegro-
ting. Een begroting in een nieuwe vorm waar, door veel mensen met uiteenlopende verantwoordelijkhe-
den, al enorm veel tijd in is gestoken. Vandaag mogen wij als raadsleden ons definitieve oordeel over dit 
onderwerp geven. Terecht is in de inleiding van de najaarsrapportage door het college gesteld dat dit 
slechts een eerste resultaat is van een gezamenlijke inspanning. In de commissievergaderingen hebben 
we uit de veelheid van opmerkingen en suggesties al kunnen concluderen dat we nu niet te maken heb-
ben met het eindstation op weg naar de zo mooi omschreven “ kaderstellende en controlerende taak” van 
de raad. Het is verstandiger om te spreken van een eerste tussenstation op weg naar het genoemde doel. 
Het is een tussenstation met een druk perron omdat veel gemeenteraden uit het land dezelfde tussenstop 
gepland hebben. De Politieke Unie spreekt daarbij als haar mening uit dat we niet klakkeloos op hetzelfde 
moment weer in dezelfde trein gaan zitten om de reis te vervolgen. Het is goed om bij het reisschema de 
vinger aan de pols te houden, omdat we zelf verantwoordelijk blijven voor de manier waarop we het doel 
bereiken. De Politieke Unie is van mening dat we tot op dit moment er in ieder geval nog niet in geslaagd 
zijn om een niet onbelangrijk doel van het dualisme, politiek weer aantrekkelijk maken voor de burgers, te 
realiseren. Het bereiken van dat doel vraagt ook van ons allen een grote inspanning. 
 
Financiële beschouwing 
De financiële beschouwing van het college maakt duidelijk dat we in onze gemeente niet op een eiland 
zitten. De landelijke economische situatie bepaalt voor een groot gedeelte het economisch reilen en zeilen 
binnen onze gemeente. Als het landelijk tegenzit, merken we dat als gemeente meteen door de aanpas-
sing van de uitkering van het gemeentefonds. Het is goed dat er tijdig een dekkingsplan is opgesteld, 
waardoor de begroting van 2004 sluitend is. Een dekkingsplan heeft echter ook zijn schaduwzijde en 
daarop komen we straks terug.  
De Politieke Unie wil nogmaals met nadruk stellen dat we niet over bezuinigingen moeten spreken op het 
moment dat er sprake is van een lastenverzwaring voor de burgers.De Politieke Unie wil ook wijzen op 
een aantal voordelen dat in een dergelijke economische situatie kan worden gehaald. 
Het is immers duidelijk dat met name aannemers bereid zijn om het werk veel scherper aan te nemen. 
Is het college van mening dat we daarmee als gemeente op dit moment ons voordeel doen? 
 



    

Begroting 2004 
Kerngegevens 
Naast een aantal tegenvallers zijn er ook enige soms onverwachte lichtpuntjes. Uit de fysieke structuur 
blijkt een onverwachte areaal vergroting van 191 ha met de daarbij horende vergoeding, toch zal het de 
strategische aankoop van EUR 24.000.000,00 niet geheel compenseren. Voor 2004 zorgt het dekkings-
plan voor een sluitende begroting. 
Als gemeenteraad hebben we de verantwoordelijkheid om elke keer kritisch te kijken naar onze eigen uit-
gaven en prestaties. Uit de begroting blijkt dat op diverse terreinen efficiënter – goedkoper –kan worden 
gewerkt en de Politieke Unie wil dat het college hierop nauwlettend toeziet, zodat overschrijdingen bij-
voorbeeld ten aanzien van de post telefonie niet weer voorkomen. Kan het college dit toezeggen? 
 
In het kader van efficiënt werken vraagt de fractie van de Politieke Unie zich ook af wat de afspra-
ken/kaders zijn voor het inhuren van externe deskundigen. Het is immers duidelijk dat inhuur van deskun-
digen grote financiële gevolgen met zich meebrengt. In dit kader hebben we vorig jaar de suggestie 
gedaan om op de omslag van alle rapporten die door externe deskundigen zijn vervaardigd de prijs te la-
ten vermelden. Op die manier kan de raad ook eenvoudig een prijs-kwaliteitvergelijking maken. Het stelt 
ons ook in staat om zorgvuldig om te gaan met verzoeken aan het college om te zorgen voor “ glossy” in-
formatie materialen. 
 
Ook uit de begroting 2003 – Voortgang bestaand beleid - blijkt dat er grote uitgaven worden gedaan voor 
de inhuur van extra personeel voor WOSR en PUZA , EUR 347.000,00. Natuurlijk rijst dan de vraag 
waarom dit extra personeel nodig is. Ook vragen wij ons af wat de reden was voor de extra kosten voor 
juridisch advies. Ging het om advies vooraf, om te komen tot een goed besluit of gaat het om advies ach-
teraf, om je zo goed mogelijk uit een netelige positie te wringen? 
Natuurlijk komt dan ook de vraag boven of we wel voldoende knowhow in huis hebben om optimale 
dienstverlening te verzorgen en of medewerkers wel flexibel genoeg zijn om wisselende arbeid te verrich-
ten. 
Graag horen we de reactie van het college over deze twee punten. 
 
Afvalstoffenheffing 
Er is sprake van een opvallend grote verhoging van de afvalstoffenheffing. Naast de trendmatige verho-
ging en de verhoging om de afvalverwijdering kostendekkend te maken zullen de burgers ruim 9% extra 
moeten gaan betalen omdat er veel meer kilo’s vuil worden opgehaald en/of aangeleverd. De oorzaak van 
de hogere kosten liggen vooral bij het afvalscheidingstation. De toegang tot deze luxe voorziening is zeer 
laagdrempelig. Het gevolg is dat er afvaltoerisme is ontstaan. Inwoners van naburige gemeenten brengen 
hun grof vuil maar al te graag naar Emmeloord, omdat het hier gratis kan worden gestort en in de eigen 
gemeente niet. 
Er zijn meerdere mogelijkheden om dit probleem de wereld uit te helpen. De mogelijkheid om te stoppen 
met het scheiden van afval, zoals de VVD suggereert, is naar onze mening onbespreekbaar omdat het 
wettelijk niet is toegestaan. Geld speelt helaas altijd een rol, dit idee van de VVD geeft weer aan hoe‘geld 
gestuurd’ men in deze partij vaak denkt zelfs als het ten koste gaat van bijvoorbeeld het milieu. 
 
Wij vragen het college om voor het einde van het eerste kwartaal van volgend jaar met een voorstel te 
komen dat past bij het principe: De vervuiler betaalt. De pijn ligt dan het meest bij het G.A.S. en toch wil-
len we deze voorziening laagdrempelig houden voor onze inwoners. 
 
Wijk- en buurtbeheer 
Tot onze spijt hebben we moeten concluderen dat de voorstellen in het kader van het buurt- en wijkgericht 
beleid pas volgend jaar ter tafel zullen komen.  
Wij vinden dat de ontwikkeling van dit beleid en de daadwerkelijke uitvoering te lang op zich laten wach-
ten en daarom stellen we u voor om financiële bijdrage aan de dorpen tot dat moment te verhogen tot 
EUR 1.500,00 per jaar zoals als eerder is voorgesteld. Uit het te ontwikkelen beleid zal blijken of ook wij-
ken en buurten in aanmerking komen voor deze financiële bijdrage.  
Ook dienen wij als gemeentebestuur de verantwoordelijkheid te nemen voor de ontwikkelingskansen van 
alle kernen.  



    

Bij de totstandkoming van de Toekomstvisie heeft de Politieke Unie duidelijk aangegeven dat ten aanzien 
van de ontwikkeling van bedrijventerreinen in overleg met de kernen beleid moet worden ontwikkeld. Cen-
tralisatie van alle activiteiten naar Emmeloord is dus niet ons doel. 
 
Plattelandsvernieuwing 
Er liggen veel mogelijkheden om voor dit onderdeel aanspraak te maken op Europese subsidies. Deze 
mogelijkheden zijn er tot 2006. Is het college van mening dat ze bijvoorbeeld ten aanzien van de ontwik-
kelingen in de corridor optimaal gebruik maakt van de geboden subsidies? 
Verschillende gemeenten zijn ook bezig met onderzoek naar voordelige regelingen die het mogelijk ma-
ken om ADSL in het buitengebied aan te leggen. Het lijkt ons zinvol om dit ook te onderzoeken. 
 
Markten 
De werkzaamheden in Emmeloord zorgen ervoor dat de markt – nog niet zo lang geleden uitgeroepen tot 
markt van het jaar – moeilijke tijden doormaakt. De Politieke Unie is het eens met de suggestie vanuit 
raadscommissie II om tijdens de jaren waarin wordt gewerkt aan Emmeloord-Centrum de leges slechts 
met 2% per jaar te verhogen en niet te streven naar kostendekkende leges. 
 
Minimabeleid 
De Politieke Unie vindt het belangrijk dat we in onze gemeente zorgen voor een passend minimabeleid. 
Wij verwachten dus van het college dat ze passend binnen de Wwb zorgt voor een goede ondersteuning 
van deze groep mensen. 
 
Gemeentelijke leges 
De fractie van de Politieke Unie heeft op de afdelingen en via de commissievergaderingen een aantal 
vragen gesteld over bijvoorbeeld de lange lijst van leges. Natuurlijk is het goed om duidelijk in beeld te 
hebben wat de kosten zijn van gemeentelijke arbeid in dienst van de burgers. Toch is die lijst inmiddels zo 
uitgebreid geworden dat het overzicht dreigt te verdwijnen. Is het niet mogelijk om de diverse leges meer 
te clusteren en de bedragen te vereenvoudigen zoals dat bij Publiekszaken gedaan is? 
De fractie van de Politieke Unie is blij dat het college heeft besloten om het tarief voor een aanvraag van 
een volgende inscriptie op grafstenen met ingang van 2004 laat vervallen. 
 
Samenstelling van de begroting 
Ook ten aanzien van de leesbaarheid van de begroting zit de Politieke Unie met vragen. De verschuiving 
van de bedragen van begroting 2003 naar begroting 2004 in procenten is onbegrijpelijk. Ze lopen uiteen 
van ruim 38% verhoging bij programma 9, tot ruim 47% verlaging bij programma 4. Uit informatie blijkt dat 
dit veelal wordt veroorzaakt door het toerekenen van uren. De Politieke Unie wil voorstellen om aandacht 
te besteden aan de leesbaarheid door ervoor te zorgen dat begrotingen voortaan via een vast protocol 
worden opgebouwd omdat alleen op die manier echte controle mogelijk is. Graag horen wij de mening 
van de andere fracties. 
 
Dekkingsplan 2004 - 2008 
Het dekkingsplan 2004 – 2008 omvat een aantal maatregelen dat ervoor zorgt dat de financiële positie 
van de gemeente positief blijft. Het samen nadenken over waar het wel een beetje minder kan, levert op 
veel plaatsen pijn op. De Politieke Unie is van mening dat het goed is om ten aanzien van de bezuinigin-
gen een aantal jaren vooruit te kijken, maar we zijn ook van mening dat de maatregelen voor de laatste 
jaren, door economische golfbewegingen, uiteindelijk een heel andere vorm kunnen krijgen. 
 
Wij willen uw aandacht vragen voor twee punten uit het dekkingsplan. 
 
 
 
Wegen, straten en pleinen 
In het verkiezingsprogramma heeft de Politieke Unie het onderhoud van wegen, straten en pleinen een 
belangrijke plaats gegeven.  
De wegbeheerder heeft de taak ervoor te zorgen dat de wegen op een goede manier worden onderhou-
den en op die manier speelt ze ook een belangrijke rol in de veiligheid van de gebruikers.  



    

In plaats van uitbreiding van het budget worden we nu geconfronteerd met een bezuiniging van EUR 
259.000,00. 
Kunnen we op deze manier de veiligheid van de weggebruikers wel garanderen en is deze bezuiniging 
niet een bezuiniging die we in de toekomst door oplopende onderhoudsproblemen dubbel terug moeten 
betalen? 
 
Onderhoud openbaar groen 
De Politieke Unie heeft een goed onderhoud van het openbaar groen hoog in het vaandel staan. Ook de 
collega-fracties vinden dit een belangrijk onderwerp getuige de vele vragen die in commissie I over dit on-
derwerp zijn gesteld. In plaats van een ruimer budget stelt het college ons voor om EUR 65.000,00 op dit 
onderdeel te bezuinigen. Is het wel mogelijk om ons visitekaartje, want dat hoort het openbaar groen te 
zijn, optimaal te onderhouden bij een krapper budget? Ook vragen wij nogmaals nadrukkelijk de aandacht 
voor de mogelijkheid om snippergroen zoveel mogelijk te verkopen aan belangstellende burgers. Ten 
aanzien van de ontwikkeling van nieuwe wijken is dit ook meteen een belangrijk aandachtspunt. 
 
De Politieke Unie vindt dat deze twee punten uit het bezuinigingsplan moeten worden bijgesteld uit het 
verwachte rekeningoverschot van 2003. Graag uw reactie. 
 
De Politieke Unie pleit altijd voor een realistische en sluitende begroting. Voor 2004 is het doel met een 
aantal stevige ingrepen gelukt. Als gemeenteraad blijven wij ervoor verantwoordelijk om een financieel be-
leid te voeren dat verantwoord en verdedigbaar is. De Politieke Unie wil daaraan graag haar bijdrage aan 
leveren. 
 
De fractie van de Politieke Unie wenst het college, de medewerkers en de collega fracties veel wijsheid en 
creativiteit, maar bovenal gezondheid toe om haar/zijn taak te vervullen. 
 
PvdA/GroenLinks 
 
”Je gaat het pas zien als je het doorhebt” 
Najaarsrapportage in een oogopslag 
 
 
Blz.2: 

 Bezuinigen is een kwestie van behoedzaam opereren. 
 Een kerntaken discussie is noodzakelijk. 

 
Blz. 3: 

 Kosten van de stadswachten moeten na 2004 door de gemeente en het bedrijfsleven gezamenlijk 
worden gedragen. 

 Hoofdprioriteit moet zijn het handhaven van de openbare orde in wijken/dorpen met problemen. 
 Het vervangen van minder energie gebruikende lampen in straatlantaarns moet onverminderd 

worden voortgezet. 
 Méér sociale huurwoningen. 
 

Blz. 4: 
 Het milieubeleid moet ambitieuzer. 
 Maak haast met Diftar. De PvdA/GroenLinks brengt tot aan het punt van invoering van Diftar een 

”tussentijds” voorstel in. 
 Maak haast met een regeling voor het afvalscheidingstation. 
 Ondergrondse afvalbakken hebben geen prioriteit. 
 Waar zinvol, is de PvdA/GroenLinks voorstander van multifunctionele onderwijsaccommodaties. 
 De cultuurnota had voor de Najaarsrapportage moeten worden behandeld. 
 Zet vaart achter het beleid voor wijk- en buurt beheer. Start zo snel mogelijk twee pilots. 

 
Blz. 5: 

 De Noordoostpolder: Nationaal Landschap 



    

 Richt de gemeenteactiviteiten op diversificatie in de opbouw van arbeidsplaatsen. 
 De gemeente moet maatschappelijk verantwoord ondernemen. 
 De Wet werk en bijstand eist een kaderstellende nota. De PvdA/GroenLinks brengt een voorstel 

in. 
 Kwaliteit van dienstverlening zo snel en adequaat mogelijk verbeteren. 

 
Blz. 6: 

 Sneller tot concrete oplossingen komen in wijken/dorpen met problemen. 
 Is deelnemen in het Technocentrum en de Akkerbouw promotie een gemeentelijke taak? 
 Dragen de sterkste schouders de zwaarste lasten? 

 
Blz.7: 

 Indien nodig zal geld vrij gemaakt moeten worden voor achterstandsbeleid. 
 De PvdA/GroenLinks gaat niet akkoord met de bezuiniging op milieu. 

 
Blz.8: 

 Een hogere dekking vanuit de verhoging van belastingen en tarieven is voor de PvdA/GroenLinks 
aanvaarbaar. 

 
1. Inleiding 
Deze Najaarsrapportage staat in het teken van de programmabegroting, het dekkingsplan en de wil om 
het dualisme door middel van debatten over thema’s uit de commissies inhoudelijke diepgang te geven. 
De PvdA/GroenLinks fractie wil doortastend maar behoedzaam de gegevens van deze najaarsrapportage 
interpreteren. 
 
Zo kunnen we ook het handelen van dit college typeren. Doortastend en behoedzaam. 
Na twee jaar politieke samenwerking heeft de PvdA/GroenLinks het idee dat zo langzamerhand een “coa-
litie” gevoel begint te ontstaan. 
 
De programma begroting 2004, een gigantische klus, verlangt aan de ene kant alle waardering maar aan 
de andere kant kunnen we ons afvragen of door de raad in de programma’s nu wel keuzes kunnen wor-
den gemaakt. 
Sommige programma’s, laten we het kinderziektes noemen, zijn nog niet volledig beschreven. 
 
Doordat de Nederlandse regering heeft besloten tot drastische bezuinigingen wordt ook de rijksbijdrage 
aan de gemeente verminderd. Dit leidt ertoe dat de gemeente Noordoostpolder bezuinigingen moet door-
voeren om niet permanent in de rode cijfers te komen. Voor het jaar 2004 is er een geraamd tekort van 
een kleine EUR 1.000.000,00. 
 
Bezuinigen is een kwestie van behoedzaam opereren.  
Volgens onderzoeker Allers van het COELO (centrum voor onderzoek van de economie van de lagere 
overheden) zijn er bij bezuinigingsoperaties een aantal hiërarchische stappen te nemen: 
kritisch kijken naar de eigen organisatie, 
welke voorzieningen kunnen burgers missen, 
belastingen verhogen. 
 
Kritisch kijken naar de eigen organisatie betekent volgens onze fractie dat een gemeente zich moet be-
zinnen op haar kerntaken. 
Benchmarking is een middel om te onderzoeken hoe we de kerntaken moeten inrichten en welke organi-
satorische effecten dit tot gevolg heeft. 
 
In het voorliggende dekkingsplan zijn een zevental uitgangspunten geformuleerd. 
Maar moeten wij ons eerst niet afvragen wat we als gemeente eigenlijk aan de burger aan voorzieningen 
niveau willen bieden? 
Welke voorzieningen schrappen we? 
Welke houden we? 



    

En wat zijn dan uiteindelijk de maatschappelijke effecten?  
 
2. Begroting 2004 
Op een enkel onderwerp van het niet gepland beleid reeds in uitvoering, komt de PvdA/GroenLinks bij de 
besluitvorming terug. 
Kort zullen wij hier ingaan op de verschillende programma’s, waarbij zo nodig ook opmerkingen worden 
gemaakt over hetgeen over dat programma in de bestuursrapportage staat. 
 
openbare orde en veiligheid 
Het extra geld dat beschikbaar is gesteld zal in het komende jaar door het college, volgens besluit, moe-
ten worden besteed. 
De stadswachten kunnen worden beschouwd als de ogen en oren van de politie. 
Daarnaast vervullen zij een rol in het gevoel van veiligheid van de burger en vervullen een toezichthou-
dende en adviserende taak in het winkelgebied. Omdat zowel de gemeenschap als de ondernemers be-
lang hebben bij deze functies, vindt de fractie van PvdA/GroenLinks dat de kosten niet alleen door de 
overheid maar ook door het bedrijfsleven moeten worden gedragen. Daarnaast moet het handhaven van 
de openbare orde als vanzelfsprekend één van de prioriteiten zijn van het college. 
Hoofdprioriteit is echter in onze ogen dat het college zich richt op de grootste knelpunten op dit terrein 
binnen onze gemeente. 
Is het college het met deze stelling eens? 
 
verkeer en vervoer 
Het VVP moet voortvarend door het college worden aangepakt. In de uitvoering moet als vanzelfsprekend 
voortdurend aandacht worden besteed aan de zwakke weggebruikers: voetgangers en fietsers. 
Aandacht voor voldoende en goed openbaar vervoer is een must. 
Het vervangen van verouderde straatlantaarns door moderne, minder energie gebruikende lampen moet 
onverminderd worden voortgezet. 
In dit kader is “goedkoop-duurkoop” 
 
wonen en ruimtelijke ordening 
Het beleid op dit terrein bepaalt hoe de gemeente er uit blijft en gaat zien. Goede duidelijke plannen en 
heldere regels moeten voorkomen dat de omgeving verloedert. 
Voor de verschillende beleidsplannen wordt in de begroting, in de ogen van PvdA/GroenLinks, voldoende 
geld gereserveerd om tot een goede invulling te komen. 
De PvdA/GroenLinks wil opnieuw pleiten voor een groter contingent sociale huurwoningen. 
Daar is binnen onze gemeente zéér grote behoefte aan. 
 
gezondheid en milieu 
De nieuwe werkelijkheid is dat de minister het Plan van aanpak met betrekking tot de beide IJsselmeer 
ziekenhuizen respecteert en oproept tot samenwerking. Desalniettemin, als er op termijn politieke, be-
stuurlijke en financiële ruimte ontstaat voor een (ver)zelfstandig(d)e eenheid moet de gemeente Noord-
oostpolder daaraan ook bestuurlijk een steentje bijdragen. 
Voor gezondheid is een goed milieu en dus milieubeleid onontbeerlijk. Het college lijkt de ambities op dit 
terrein op een laag pitje te zetten. De fractie van PvdA/GroenLinks vindt dat een onjuiste keuze. We ver-
wachten van het college een ambitieus nieuw milieu beleidsplan. 
Dat we steeds meer afval produceren, merken we ook in onze portemonnee. Dat de inwoners van de ge-
meente dit zelf moeten betalen is logisch. Een eerlijker verdeling moet er echter wel snel komen. Wie veel 
vervuilt, zal veel moeten betalen. Daarom moet Diftar zo snel mogelijk worden ingevoerd. Al verschillende 
jaren is toegezegd dat hiernaar onderzoek zou worden gedaan. De fractie van PvdA/GroenLinks vindt dat, 
zolang er geen Diftar is ingevoerd, het tarief voor éénpersoonshuishoudens maximaal 90% van dat van 
meerpersoonshuishoudens mag zijn. Een voorstel hierover zal door ons worden ingediend. 
Dat voor het brengen van afval naar het scheidingsstation ook een betaalregeling moet gaan gelden, vindt 
de fractie van PvdA/GroenLinks in het kader van de vervuiler betaalt een terechte keuze.  
Er zijn vast voorbeelden bij andere gemeenten te vinden, waarna de heffing op een slimme wijze geregeld 
kan worden. Voorwaarde: niet verzanden in administratieve rompslomp. 



    

Ondergrondse afvalbakken hebben voor ons geen prioriteit ( zie paragraaf 5.6 Nieuw beleid). Alleen als er 
meerwaarde wordt aangetoond kan hiervoor geld beschikbaar worden gesteld. 
 
onderwijs en educatie 
Onderwijs en kinderopvang moeten dicht bij elkaar zijn gevestigd. Voor de fractie van PvdA/GroenLinks is 
het realiseren van deze voorzieningen onder één dak met name een optie als er toch al forse investerin-
gen in de onderwijshuisvesting moeten plaatsvinden, zoals bijvoorbeeld bij nieuwbouw in Emmelhage of 
de verhuizing van de Zevensprong naar de Erven. 
 
cultuur 
Forse veranderingen staan er te wachten bij het Muzisch Centrum. 
De fractie van PvdA/GroenLinks betreurt dat het dat de inhoudelijke discussie over de cultuurnota is uit-
gesteld tot na deze najaarsrapportage. 
 
welzijn 
De inhoud van dit programma is nog erg mager ingevuld. De verschillende nota’s welke zijn vastgesteld, 
zijn aan vernieuwing of herziening toe.Voor een deel wordt dit ook aangekondigd. 
Voordat het college verder gaat werken aan de uitwerking van de door haar genoemde projecten, moet de 
raad een kaderstellende nota over het jeugdbeleid hebben vastgesteld. 
De manier waarop met het vaststellen van het jeugdbeleid wordt omgegaan, geeft de fractie van 
PvdA/GroenLinks vooralsnog niet een positief gevoel.  
 
Ook de vaststelling van het beleid integraal wijk- en buurtbeheer laat op zich wachten. Omdat welzijn di-
rect van invloed is op de leefbaarheid van onze gemeente en het welbevinden van de inwoners raakt, 
vindt de fractie van PvdA/GroenLinks een voortvarende aanpak van deze zaken van groot belang. 
Wat wil het college eigenlijk? Dat is ons nog steeds niet duidelijk. Ons advies: college, maak het niet te 
“breed”. Baken het beleidsterrein af! 
De PvdA/GroenLinks wil geen academische discussies, maar concrete oplossingen van knelpunten in wij-
ken en dorpen. De PvdA/GroenLinks stelt voor om met twee pilots te beginnen. Namelijk de wijk Revel-
sant/Sterrenbuurt en het dorp Nagele. 
Wij verzoeken het college met concrete toezeggingen te komen over de termijn waarop beleidsstukken 
door de raad kunnen worden vastgesteld en met de uitvoering wordt begonnen. 
 
sport en recreatie 
De gemeente kan bogen op een actief en kwalitatief goed sport- en verenigingsleven. Ondersteuning om 
deze maatschappelijk belangrijke functies in stand te houden blijft noodzakelijk. Op tijd herijken kan echter 
geen kwaad. 
 
Het herstellen van de karakteristieke singels in het buitengebied vindt de fractie van PvdA/GroenLinks van 
buitengewoon belang. Hulde voor de inzet van betrokken organisaties en het college voor de aanpak van 
dit project in het kader van de Lokale Agenda 21. Wij roepen het college op “het laatste gat” zo spoedig 
mogelijk te dichten. 
Trouwens college: de Noordoostpolder als Nationaal landschap, daar staan we volledig achter. 
 
economische ontwikkeling 
Uit de kengetallen kan worden opgemaakt dat landbouw niet meer DE dominante werkgelegenheidsbie-
der in de gemeente is. Handel/horeca en Zakelijke Dienstverlening bieden samen meer arbeidsplaatsen. 
De industrie komt op de derde plaats. Ook onderwijs, gezondheid en welzijn bieden grote aantallen werk-
nemers een baan. Een gedifferentieerde opbouw van arbeidsplaatsen biedt meer kansen om de volledige 
werkgelegenheid te realiseren en in stand te houden. De activiteiten van het college zouden in de ogen 
van PvdA/GroenLinks dan ook op diversificatie moeten worden gericht en niet op éénzijdige ondersteu-
ning van de landbouw. 
Is het college het hier mee eens? 
 
arbeidsmarkttoeleiding en inkomensondersteuning 



    

Bij het ”Concern voor werk” werken inwoners van de gemeente met beperkte arbeidsmogelijkheden. In-
schakeling van het concern bij gemeentelijke taken is dan ook een vorm van maatschappelijk verantwoord 
ondernemen waarin de gemeente in de ogen van de PvdA/GroenLinks als opdrachtgever een voorbeeld-
functie moet vervullen. 
Hanteert het college deze opvatting bij het uitbesteden van werk? 
 
Grote veranderingen staan ons te wachten door de invoering van de Wet werk en bijstand. Uitvoering 
dient beleid te volgen en niet andersom. Daarom vindt de fractie van PvdA/GroenLinks dat eerst de ka-
ders van het beleid moeten worden vastgesteld, voordat uitwerking in de vijf verordeningen kan plaatsvin-
den. De PvdA/GroenLinks voelt er niets voor om zich vanwege de tijd onder druk te laten zetten. Daarvoor 
is dit een te majeur onderwerp. 
Daarbij komt nog dat de Wet ruimte biedt voor uitstel van invoering van de verschillende onderdelen. 
 
Wij willen dan ook over de stappen die we moeten zetten om de wet uit te voeren met het college in debat 
gaan en met een voorstel komen. 
 
inwonersparticipatie en bestuur 
Kwaliteit van dienstverlening wordt in de maatschappij een steeds belangrijker element. De gemeente 
heeft min of meer een monopoliepositie. Dit betekent echter niet dat de gemeente op dit terrein kan sla-
bakken. Snel kwaliteitsverbeteringen doorvoeren is dan ook geboden. Dit moet uitmonden in korte wacht-
tijden bij de loketten, snelle beantwoording van aanvragen en brieven, adequate reacties op signalen, 
vermindering van klachten en bezwaren, kortom tevreden klanten = tevreden burgers. 
Het college ondervindt aan den lijve, zowel in positieve als negatieve zin, bijvoorbeeld op de wijkavonden 
in Emmeloord, hoe de burger nog steeds betrokken is bij zijn eigen wijk of dorp. 
Relatief eenvoudige knelpunten vragen om eenvoudige, concrete oplossingen. Dáár vragen de burgers 
om! 
 
Is het college het er mee eens dat met wijken waar problemen zijn intensiever contact moet zijn en sneller 
tot oplossingen van knelpunten moet worden gekomen? 
 
financiering en dekkingsmiddelen. 
De wijze waarop de gemeentebegroting en rekening moeten worden ingericht, mede om de gemeente-
raad in staat te stellen haar beleidsstellende en controlerende rol te kunnen vervullen, wordt drastisch 
veranderd. 
Verschillende beleidsbeslissingen moeten daarvoor worden genomen. Hiermee moet het college voortva-
rend van start, zodat alle relevante nota’s nog voor het eind van deze raadsperiode door deze gemeente-
raad zijn vastgesteld. 
 
De Paragrafen. 
Nieuw in de begroting zijn de paragrafen. Vooralsnog heeft de fractie van PvdA/GroenLinks slechts enke-
le opmerkingen over deze paragrafen. 
Zo vraagt de fractie van PvdA/GroenLinks zich af of deelneming in Technocentrum en Akkerbouw Promo-
tie een gemeentelijke taak is en blijft. 
Wat is hierover de gedachte van het college? 
 
Over de heffingen willen wij later nog met het college spreken. Wel constateert de fractie dat de bewoner 
met een lagere waarde van de woning een (procentueel) hogere lokale lastenstijging voor de kiezen krijgt 
dan de bewoner van een duurdere woning. Voor alleenstaande bewoners geldt dit in nog sterker mate. 
Het principe “sterkste schouders zwaarste lasten” gaat hier dus niet op. 
 
Met betrekking tot de onderdelen bestaand beleid en nieuw beleid (met uitzondering van 5.6 Ondergrond-
se containers) stemmen wij in met hetgeen het college voorstelt. 
 
 
 
3. Dekkingsplan 



    

 
De PvdA/GroenLinks is tevreden met het feit dat vrijwilligerswerk, veiligheid en onderwijs worden gesp-
aard. We hebben het hier over welbevinden van de burgers, de toekomst van de burgers en de inzet van 
de burgers voor de samenleving. 
Het is duidelijk dat het college hierbij geen voorkeur aan de dag heeft gelegd maar oplossingen “breed” 
heeft gezocht. 
 
De voorgestelde bezuinigingen voor het jaar 2004 hebben een omvang van ruim EUR 1 miljoen. Dat is 
iets meer dan noodzakelijk is. Het is dan ook aantrekkelijk om de ruwe kanten iets af te zwakken en de 
bezuinigingsschade te beperken. De fractie van PvdA/GroenLinks kiest hier alleen voor bij het onderdeel 
Milieu. 
De financiële “ruimte” die nog aanwezig is, zal onzes inziens nodig zijn voor zaken, die niet direct in het 
jaar 2004 volledig kunnen worden gerealiseerd. 
 
Enkele opmerkingen over het dekkingsplan voor de jaren 2005-2008. 
Om het dekkingsplan te realiseren heeft het college een aantal overwegingen geformuleerd. Wij durven 
de stelling aan dat een aantal overwegingen niet wordt teruggevonden in het dekkingsplan. 
Geen enkele hoofdfunctie of beleidsterrein zou buiten beschouwing worden gelaten. Maar wordt “dor 
hout” ook gekapt in nieuw beleid? 
En dragen werkelijk de sterkste schouders de zwaarste lasten? 
Wij verzoeken het college een reactie te geven op dit punt. 
 
In de toekomst zal een belangrijk punt voor de PvdA/GroenLinks zijn de bezuiniging op de bibliotheek, 
Paspartoe en de rijksbezuiniging op de GOA gelden. 
De gemeente Noordoostpolder mag in de ogen van de PvdA/GroenLinks de bewoners, die in een achter-
stand situatie verkeren niet in de kou laten staan.  
Iedere bewoner van de Noordoostpolder moet gelijke kansen in de samenleving worden geboden. Zo no-
dig moet er meer gemeentelijk geld voor deze doelstelling worden vrijgemaakt. In dit traject zal de ge-
meente de regie moeten blijven voeren. Om de regie te kunnen voeren zal zij ook moeten kunnen blijven 
beschikken over de benodigde financiële middelen. 
Bibliotheek en Paspartoe namelijk zijn beiden in de voorwaardelijke sfeer onontbeerlijk in het integratie 
traject. Bij een ferme aderlating van de GOA-gelden zal de gemeente de bibliotheek maar vooral Paspar-
toe hard nodig hebben. 
 
2004 
De fractie van PvdA/GroenLinks kan instemmen met de volgende voorstellen voor 2004 met de volgende 
kanttekeningen: 
3. Subsidie volkshuisvesting 
Eventueel te zijner tijd alternatieven bieden voor de “dure” huisvesting van de Belangenvereniging. 
10. Taakstelling bestuursdienst 
Wij hebben twijfels of de inkrimping voor sociale zaken realistisch is gelet op de nieuwe taakstellingen in 
het kader van Wwb. Wij signaleren namelijk een zorgwekkende ontwikkeling in de stijging van het aantal 
werklozen die na verloop van tijd op de gemeente zijn aangewezen. 
11. Wegen straten en pleinen 
Gelet op de extra investeringen voor de inhaalslag op het onderhoud komt deze bezuiniging ons realis-
tisch voor. 
17. Sporttarieven 
Aangezien de laatste acht jaar geen verhogingen meer hebben plaatsgevonden, was dit realistische voor-
stel ook gedaan zonder bezuinigingsopdracht. 
De sportverenigingen hebben hiermee in hun beleid rekening kunnen houden. 
19. Groenvoorzieningen 
Zoals gememoreerd wil de PvdA/GroenLinks niet dat in de bezuiniging op het werk aan derden de werk-
nemers van Concern voor werk getroffen worden. 
 
 
20. Milieu. 



    

Afspraak is dat het college aangeeft wat de gevolgen zijn van de betreffende bezuiniging. Voor dit onder-
deel ontbreekt de onderbouwing en de daaruit voortvloeiende maatschappelijke effecten. Daarom gaat de 
fractie van PvdA/GroenLinks niet akkoord met dit onderdeel van het dekkingsplan. 
21. Culturele zaken 
Indien dit onderdeel van de gemeentelijke begroting voor een verzelfstandigde instelling zou zijn geweest, 
zou een bezuinigingstaakstelling van 5% (= EUR 90.500,00) vergelijkbaar met andere instellingen als bi-
bliotheek en Paspartoe aanvaardbaar worden geacht. 
Gelet op de bijzondere verantwoordelijkheid van de gemeente op dit vlak kunnen we instemmen met het 
hogere bedrag. 
 
In de discussie over het beleid zal door ons nader worden bezien of aanpassing binnen het dekkingsplan 
wenselijk of noodzakelijk is.  
 
Financiering en algemene dekkingsmiddelen 
De fractie van PvdA/GroenLinks constateert dat de dekking vooral gezocht wordt in bezuinigingen ofwel 
snijden in eigen vlees. De “extra” inkomsten door verhoging van heffingen wordt vervolgens nog beperkt 
doordat een aantal bedragen toch al automatisch binnen komen. 
Dit betekent dat de werkelijke verhoging van inkomsten slechts 12¾% bedraagt van het te dekken be-
drag. In de beleving van de fractie van PvdA/GroenLinks zou een hogere dekking vanuit de verhoging van 
belastingen en tarieven aanvaardbaar zijn. 
 
OZB 
In onze ogen een nog zeer beperkte verhoging, die alleszins verdedigbaar is. 
 
Taakstelling bestuursdienst 
De totale bezuiniging op de bestuursdienst loopt op naar ruim EUR 1 miljoen ofwel meer dan 20 arbeids-
plaatsen. 
Eerst vaststellen welke kwaliteit we willen leveren, wat wij willen laten vallen of verminderen, daarna de 
consequenties trekken, dat is de volgorde zoals de fractie van PvdA/GroenLinks die ziet. 
Is het college het met deze stellingname eens? 
 
Toeristenbelasting 
Het invoeren van toeristenbelasting is een aanvaardbaar middel ter dekking van de algemene onkos-
ten.Wel graag een simpele opzet van de inning in verband met administratieve rompslomp. Directe kop-
peling aan uitgaven voor Recreatie en Toerisme lijkt onze fractie niet zinvol. 
Alleen het product Recreatie/Toerisme/Plattelandsvernieuwing kent al een kostenpost van  
EUR 213.000,00 per jaar. Het volledig dekken vanuit de toeristenbelasting is dan ook niet haalbaar. 

 
Zoals het dekkingsplan nu voorligt, kan de PvdA/GroenLinks fractie, in grote lijnen instemmen met het 
dekkingsplan. Op de concretisering van de jaarschijven 2005 t/m 2008 willen we, zoals al gezegd, in de 
opeenvolgende najaarsrapportages terugkomen. 
 
”Een formatie die wil winnen, moet kunnen verdedigen” 
 
ChristenUnie/SGP 
 
Algemeen 
De eerste programmabegroting van de gemeente Noordoostpolder mondt uit in een tekort van 
EUR 965.200,00. Er is dus geen evenwicht tussen lasten en baten. Dit is een slechte start voor de eerste 
duale begroting. Omdat wij als raad niet een begroting met een tekort kunnen vaststellen, is dekking ge-
vonden middels een dekkingsplan, een mooi woord voor een bezuinigingsplan. En bezuinigen is erg in de 
mode in bestuurlijk Nederland, we horen er dagelijks over. Dit klinkt allemaal simpel, maar achter dit sim-
pele verhaal zit een wereld van afwegingen die het college nu presenteert. En de vraag die nu voorligt is: 
kan de gemeenteraad hiermee instemmen of hebben wij andere gedachten over het financiële beheer van 
de gemeente?  
Wij hebben ten aanzien van een aantal onderdelen andere ideeën en afwegingen. 



    

 
De vraag of de programmabegroting een beter instrument is dan de traditionele beleidsbegroting, zoals 
die tot heden werd toegepast, is nog moeilijk te beantwoorden.  
De programmabegroting voldoet nog niet aan goed beschreven doelstellingen. Het is een groeiproces op 
weg naar de volwassenheid. Wellicht zitten we nu in de puberteit. 
Het lijkt wel beter mogelijk om op hoofdlijnen te blijven. Ook dit is een veel gebruikt woord vandaag de 
dag. Maar die uitdrukking moeten we niet verabsoluteren. Autoriseren kan op hoofdlijnen maar verant-
woording afleggen moet zonodig op details, omdat wij daar als volksvertegenwoordigers ook op afgere-
kend worden. En wat voor de één een detail is, is voor de ander een hoofdlijn en andersom! 
Na deze algemene opmerkingen over de programmabegroting 2004-2008 zal eerst op een aantal tenden-
sen worden ingegaan en daarna op basis van de programma-indeling en het dekkingsplan verder op spe-
cifieke onderwerpen worden ingegaan. 
 
Tendensen 
Wij merken op dat relatief veel wordt bezuinigd op de voorzieningen voor kinderen, de komende genera-
tie. Wij noemen: kunstzinnige vorming, bibliotheek, speelplaatsen, sporttarieven, schoolzwemmen en 
schoolzwemvervoer. Er moet veelal meer dan de trendmatige verhoging betaald gaan worden voor de-
zelfde voorzieningen. Wij vragen ons af of de effecten voor onze jongere inwoners wel goed zijn inge-
schat. En dat heeft natuurlijk alles te maken met de draagkracht van de ouders. 
 
Voorts merken wij op dat er zonder enig zicht op effecten wordt bezuinigd op het onderhoud van de open-
bare ruimte (wegen straten, pleinen, bruggen en groenvoorzieningen). Er zijn reeds enige jaren achtereen 
nota’s toegezegd voor het vaststellen van het onderhoudsbeleid van deze openbare voorzieningen, maar 
deze zitten nog in de pijplijn. Wij kunnen ze nu nog niet gebruiken voor onze afwegingen. Dit is jammer en 
eigenlijk onaanvaardbaar. 
Voorts is de motivering voor de extra verhoging van de onroerend zaakbelasting merkwaardig. Als er zo 
weinig zicht is op het rijksbeleid, doe op dit front dan maar niets. Evenmin valt er een verstandig woord te 
zeggen over de OZB-tarieven in de jaren 2005-2008. 
 
Ook het college constateert dat bij het verwijderen van afvalstoffen bepaalde hoeveelheden stijgen en de 
kosten voor het inzamelen, verwerken, verbranden en transporteren eveneens. Hier zullen maatregelen 
moeten worden genomen. 
Er zijn diverse belastingen en retributies die meer dan trendmatig worden verhoogd. De vraag rijst of de 
gemeente dit niet enigszins gelijkmatiger kan laten verlopen. Dit is naar onze mening onvoldoende onder-
zocht. Wij zijn bereid met andere fracties te kijken naar mogelijkheden om te snelle stijgingen af te toppen. 
 
Programma 02. Verkeer en vervoer 
Aangezien de onderhoudsnota’s niet beschikbaar zijn, kunnen wij nu geen afweging maken of de opge-
voerde bedragen te hoog of te laag zijn. Wij willen een definitief oordeel geven, zodra de onderhoudsno-
ta’s ter beoordeling voor ons liggen. Vooralsnog hebben wij op dit moment geen gegevens om de 
opgevoerde bedragen te beoordelen. Wel maken wij ons zorgen over de onderhoudstoestand op basis 
van onze eigen visuele waarnemingen. Het onderhoudsniveau lijkt achteruit te gaan, met name de voet-
gangervoorzieningen. Als de gemeente nu eens wat meer aandacht besteedt aan kleinschalig jaarlijks 
onderhoud, dus echt slechte plekken aanpakt, dan kan het meerjarig onderhoud op verantwoorde wijze 
worden uitgesteld. De verhardingen tonen dan een beeld van een lappendeken maar blijven veilig en 
goed beloopbaar of berijdbaar. Nu wacht de gemeente veelal tot het te laat is en kan dan slechts met 
groot onderhoud de infrastructuur weer in orde brengen. Ons pleidooi is om meer aandacht te besteden 
aan het klein onderhoud, ofwel de continue zorg om de wegverhardingen, met zo min mogelijk middelen 
toch in veilige toestand te houden.  
Andere wegbeheerders gaan ons hierin voor. Waarom kiest het college niet voor deze aanpak? 
 
Programma 04. Gezondheid en milieu 
Het vervangen van bovengrondse containers is een luxe die niet past als moet worden bezuinigd.  
Wij zijn tegen deze investering en vinden dat de uitgaven voor afvalverwijdering met het geraamde inves-
teringsbedrag van EUR 75.000,00 moeten worden afgeraamd. Hierdoor kan het tarief voor afvalstoffen-
heffing in elk geval worden verlaagd. 



    

De situatie op het afvalscheidingstation dient ook te worden aangeschaft. Er zal moeten worden geïnven-
tariseerd of veel inwoners van naburige gemeenten ook op het afvalscheidingstation storten.  
De studie naar de invoering van differentiatie van de afvalstoffenheffing dient ook sneller te verlopen dan 
nu wordt voorgesteld. De snel stijgende kosten nopen de gemeente dit nu voortvarend aan te pakken. 
Ten aanzien van het gereserveerde bedrag voor de riolering in het buitengebied ter grootte van 
EUR 455.000,00 in 2004 uit te geven zijn wij van mening dat dit bedrag niet voor dit doel behoeft te wor-
den gereserveerd. De reservering staat reeds circa vijf jaar achtereen in de reserve beleidsplan om als 
stimuleringsbijdrage te dienen als er IBA’s in het landelijk gebied worden aangelegd. Aangezien over dit 
onderwerp de bestuurlijke verwarring toeneemt en geen overeenstemming is te bereiken tussen de ver-
schillende overheden, is het niet langer verantwoord het bedrag voor dit doel te reserveren. De gemeen-
ten in Flevoland hebben immers uitgesproken geen zorgplicht op zich te nemen voor afvalwater in het 
buitengebied. Dan kan de reservering nu eindelijk vervallen en ten goede komen aan nadere doeleinden 
zoals compensatie voor een deel van het dekkingsplan in de jaren 2004 en 2005. Als moet worden bezui-
nigd, dan kan eerst dit bedrag worden aangewend voor noodzakelijke kostenstijgingen. Wij stellen dan 
ook voor een bedrag van EUR 455.000,00 in 2004 en 2005 uit de reserve beleidsplan te halen en toe te 
voegen aan het negatieve begrotingsresultaat. Dan kan opnieuw worden beoordeeld waarop in het dek-
kingsplan moet worden bezuinigd. 
 
Programma 06. Cultuur 
Onze fractie kan op grond van principiële gronden niet instemmen met het beschikbaar stellen van gelden 
voor de zondagsconcerten op Schokland. 
In verband met uitvoering van bedenkelijke, soms aanstootgevende en godslasterlijke producties in thea-
ter ’t Voorhuys stemmen wij niet in met de financiële bijdrage aan het theater. 
 
Programma 08. Sport en recreatie 
Merkwaardig is dat het onderhouden het openbaar groen onder dit programma valt. Dit geldt ook voor 
grachten en waterpartijen, terwijl een ander deel van het natte onderhoud (waterkeringen die de gemeen-
te niet onderhoudt, maar daarvoor moet worden gelezen duikers en sloten!) onder het programma 02 
Verkeer en vervoer valt. 
Het onderhouden van het openbaar groen laat nu reeds veel te wensen over. Sommige groenstroken ver-
loederen. Wij hebben hiervan reeds bij de voorjaarsrapportage melding gemaakt . Doch ook hier ontbre-
ken goede onderhoudsnota’s en naast reeds uitgevoerde bezuinigingen wordt op dit onderwerp nog eens 
extra bezuinigd via het dekkingsplan. 
Wij zijn van mening dat verdere achteruitgang van het groenonderhoud niet verantwoord is. 
 
Dekkingsplan 
De beoordeling van het dekkingsplan willen wij beperken tot 2004 en 2005. Over een aantal onderwerpen, 
waartegen wij structureel bezwaren hebben, willen wij ook een oordeel uitspreken over de jaren 2006-
2008. 
Mede in het kader van de door ons gesignaleerde tendensen (onder andere dat teveel bezuinigingen te-
recht komen bij de jongere inwoners en de onderhoudsvoorzieningen), stellen wij voor dat de volgende 
bezuinigingen geen doorgang vinden (hierbij volgen we de nummering van het dekkingsplan): 
6. Openbare bibliotheek.  
Aangezien dit in 2004 niet aan de orde is nu nog geen concreet alternatief dekkingsvoorstel. 
13. Gladheidbestrijding.  
Het verminderen van de inspanningen voor de gladheidbestrijding is een bezuiniging die niet de instem-
ming heeft van onze fractie. Onder bijzondere weersomstandigheden kunnen ook in woonwijken spiegel-
gladde situaties ontstaan en dan is het onverantwoord geen gladheidbestrijding uit te voeren. De 
wegbeheerder zal moeten aantonen dat hij zorgvuldig heeft gehandeld door middel van een inzetplanning 
schrijft het college. Hieruit leiden wij af: als het op papier maar goed geregeld is dan is de concrete situa-
tie op de wegen, al is die nog zo onveilig, geen zorg van het college meer. Deze bezuiniging is overigens 
niet geboekt in het totaaloverzicht en toch komt het college aan het benodigde bedrag: deze bezuiniging 
is derhalve overbodig. 
15. Waterkeringen.  
Met deze term wordt bedoeld het onderhoud aan sloten en watergangen. De hier beoogde bezuiniging 
komt boven op bezuinigingen die reeds hebben plaatsgevonden in het groen. De maatregel heeft gevol-



    

gen voor de leefomgeving. Midden in woonwijken treffen we soms slecht onderhouden taluds en rietber-
men aan. Als de gemeente natuurbeheer nastreeft, dan kan dit op sommige geschikte plaatsen in overleg 
met de bewoners. Wellicht kan met ondersteuning van de Stichting Landschapsbeheer samen met de 
bewoners de groene omgeving worden onderhouden.  
Dat is beter dan zonder meer een bezuiniging toepassen. Deze bezuiniging is in 2003 te dekken uit het 
reeds eerder genoemde vrijkomende bedrag van de reserve beleidsplan. 
16. Speelplaatsen.  
Deze bezuiniging dient niet plaats te vinden in 2005 en volgende jaren. 
Dekking kan worden gevonden uit het vrijkomende bedrag uit de reserve beleidsplan. 
17. Sporttarieven.  
Deze bezuiniging niet uitvoeren in 2004 en 2005. Dekking zie hierboven. 
18. Schoolzwemmen en schoolzwemvervoer.  
Deze bezuiniging niet uitvoeren. Aangezien deze bezuiniging eerst voorzien wordt in 2008 volgt hier geen 
dekkingsvoorstel. 
21. Culturele zaken.  
Voorzover na te gaan wordt circa EUR 34.000,00 bezuinigd op voorzieningen voor de jeugd. Deze bezui-
niging niet uitvoeren in 2004 en 2005. Dekking zie hiervoor. 
23. Onroerendezaakbelasting.  
Deze verhoging van de belasting niet uitvoeren. Dekking zie hierboven. 
 
Wij vinden bij de uitwerkingen van de voorgestelde bezuinigingen soms als toelichting: dit uitleggen aan 
de burger. In een aantal gevallen achten wij dit wel erg gemakkelijk gezegd. Sommige boodschappen zijn 
niet uit te leggen als in andere beleidsvelden grote sommen geld worden besteed of gelden onnodig gere-
serveerd blijven. Het voorgaande totaliserend komen we aan bedragen die niet conform het dekkingsplan 
worden bezuinigd: 
2004: EUR 262.000,00 
2005: EUR 423.500,00 
Aangezien volgens ons voorstel in 2004 en 2005 een bedrag van EUR 455.000,00 vrij komt, kunnen de 
niet gedekte bezuinigingen daaruit worden gedekt en het resterende bedrag kan worden besteed aan 
wegonderhoud. 
 
Slot 
De gemeente Noordoostpolder gaat wel bezuinigen, maar kan ook nog veel uitvoeren. De rode draad 
dient echter te zijn dat eerst wordt nagegaan wat echt noodzakelijk is voor onze gemeente. Daarvoor zijn 
meer gegevens nodig dan wij nu als gemeente hebben. Vaak moeten we afgaan op signalen, gevoelens 
en eigen waarnemingen. Wij hopen dat wij zeer spoedig meer zicht kunnen krijgen op de kosten voor het 
in stand houden van de openbare voorzieningen, waarmee grote bedragen gemoeid zijn. 
 
Over het algemeen kunnen we dankbaar zijn voor wat wij ook bij de economische tegenwind nog kunnen 
doen. Echter de kwetsbare groepen in onze samenleving dienen we niet uit het oog te verliezen. De zorg 
voor onze naaste die het moeilijk heeft moet niet uit het zicht verdwijnen. Wij hebben getracht daarop met 
onze voorstellen in te spelen en willen proberen met de andere fracties tot een meer evenwichtig bezuini-
gingsplan te komen, waarbij extra verhogingen van tarieven zoveel mogelijk voorkomen wordt. 
 
Wij zijn God dankbaar voor alles wat wij uit Zijn hand ontvangen en wensen de gemeenteraad, het college 
en de bestuursdienst Gods onmisbare zegen toe voor het komende begrotingsjaar. 
 
VVD 
 
1. INLEIDING 
De VVD-fractie wil voor alle inwoners van Noordoostpolder de voorwaarden scheppen (en in stand hou-
den) voor een veilig en leefbaar bestaan in een aantrekkelijk economisch klimaat.  
Dat betekent o.a. ruimte voor ondernemen c.q. meer werkgelegenheid, deugdelijk onderhoud van wegen, 
ruimte voor goed onderwijs en interessante cultuur, en last but not least minder financiële lastendruk. Ei-
gen verantwoordelijkheid en keuzevrijheid staan voorop. Geen lastenverzwaring voor keuzes van de 
overheid maar ruimte voor eigen keuzes van de inwoners. Vanuit die inzet hebben wij de najaarsrappor-



    

tage 2003, de begroting 2004 en het dekkingsplan 2004-2008 beoordeeld en in deze beschouwingen van 
kanttekeningen voorzien onder het motto ”Sturen in zwaar weer in Noordoostpolder”. 
 
1.1 Bezuinigingen niet te vermijden 
De financiële positie van de gemeente geeft een somber beeld. De primitieve begroting 2004 toont een te-
kort van bijna EUR 1 miljoen en volgens de meerjarenramingen lopen zonder ingrijpen die tekorten op tot 
meer dan EUR 3 miljoen in 2008. Zoals al aangegeven door de VVD-fractie bij de algemene beschouwingen 
2003, is deze slechte financiële positie niet alleen een gevolg van de verslechterde economie. Ze is zeker 
ook een gevolg van het hoge ambitieniveau van dit college. 
Over de verslechterde economie het volgende: het nieuwe kabinet richt zich met haar plannen juist op ver-
sterking van de economie. Door beperking van de rijksoverheidstekorten, door investeringen in het onderwijs 
(kenniseconomie), door beperking van regelgeving en bureaucratie, door concrete afspraken met de sociale 
partners over de lasten van de verzorgingsstaat. Dat geeft hoop voor de toekomst. 
En over het ambitieniveau van dit college: de VVD-fractie zal voortdurend de vinger aan de pols houden en 
nauwlettend toezien dat ook voor een volgend college (vermoedelijk van andere samenstelling) nog iets qua 
beleid “te makken” over blijft. Maar de VVD-fractie heeft geen meerderheid in de gemeenteraad, dus zullen 
ook andere fracties hun duale verantwoordelijkheid moeten nemen. 
Dat in Noordoostpolder moet worden bezuinigd is echter helder. De begroting 2004 moet sluitend zijn. En er 
moet een dusdanig meerjaren perspectief zijn dat de gemeente Noordoostpolder kan blijven investeren in de 
voorwaarden van een veilig en leefbaar bestaan. Bij de najaarsrapportage 2004 kunnen dekkingsplan en 
meerjarenperspectief echter weer tegen het licht worden gehouden en bijgesteld aan de hand van actuele 
gegevens van de rijksoverheid. Daarom hebben wij ons in deze beschouwingen vooral geconcentreerd op 
2004. 
 
2. Programmabegroting/dekkingsplan 
 
2.1 Inleiding 
De (primitieve) programmabegroting is de eerste duale begroting. De raad moet op meer afstand - lees, 
met minder detaillering – de gemeentelijke financiële gang van zaken beoordelen. Alleen de hoofdlijnen 
tellen, zo wordt gezegd. Daarop moet het college worden afgerekend. Of het in de praktijk zo werkt, zal de 
toekomst leren. De VVD-fractie wil in ieder geval de werkgroep die de programmabegroting 2004 in zeer 
kort tijdsbestek heeft voorbereid, complimenteren met het bereikte resultaat. Veel relevante informatie is 
beschikbaar. 
Maar we zijn er nog niet: lang niet alle programmaonderdelen bevatten een adequate beschrijving van het 
bestaande beleid. Er zijn zelfs oningevulde pagina’s die suggereren dat er geen bestaand beleid is. Ook 
ligt door de formattering het accent sterk op de beleidsplanning, een planning die in feite alleen de afwij-
king ten opzichte van het bestaande beleid weergeeft. De toerekening van kosten aan de diverse functies 
bleek regelmatig bron van verwarring bij zowel de VVD-fractie als tijdens commissievergaderingen. Dat 
moet duidelijker. Kortom de nu gepresenteerde programmabegroting is een start; het moet beter, het kan 
ook beter, volgende keer dus beter. 
 
2.2 Goed groot onderhoud en gladheidbestrijding van gemeentelijke wegen 
Wegen ondersteunen vele economische en maatschappelijke functies. Denk aan goederentransport, re-
creatie, schoolkinderenvervoer. Die functies kunnen alleen veilig en adequaat verlopen als wegen aan 
minimum onderhoudseisen voldoen. Uitstel van onderhoud betekent dat in de toekomst de reparatiekos-
ten extreem hoog worden (ondanks beheerssystemen als RAWEB). Het is dan ook onverstandig aanzien-
lijk op wegonderhoud te korten. Het voorstel van het college is in feite: uitwonen en oplappen. 
Echter, er worden ook middelen (tot EUR 160.000,00 per jaar) binnen het programma Verkeer en Vervoer 
ingezet voor het aanleggen van hobbels en bulten in het buitengebied (de zogenaamde 60km-
maatregelen) gericht op beperking van snelheid en bereikbaarheid. De VVD-fractie heeft eerder daarte-
gen gestemd en vindt daarom dat de middelen niet beschikbaar moeten komen. 
De bezuiniging op gladheidbestrijding in woongebieden (30km-zones) lijkt ons ondoordacht.  
Oudere mensen worden daarvan de dupe; er zijn nog geen rollators met sneeuwkettingen te koop. 
De VVD-fractie stelt voor de bezuinigingstaakstelling op wegenonderhoud en gladheidbestrijding te ver-
minderen van EUR 270.000,00 naar EUR 150.000,00 ofwel EUR 120.000,00 structureel minder bezuini-
gen. 



    

 
2.3 (Te?) ambitieuze stadsontwikkeling Emmeloord-Centrum 
De eerst spa was nog niet in de grond gezet of een extra reservering van EUR 1 miljoen ten gunste van 
het structuurfonds Emmeloord-Centrum was al toegezegd door een meerderheid van de raad. 
Een recent overzicht van het financiële reilen en zeilen van dit project ter motivering van het gevraagde 
extra bedrag is echter nog steeds niet ontvangen. Kennelijk was de informatie om tot een positief raads-
besluit te komen toch te rooskleurig voorgesteld, iets wat de VVD-fractie al vreesde. De markttoets moet 
nu duidelijk maken waar we staan en of/hoe we verder willen/kunnen. 
De VVD-fractie is (nog steeds) van mening dat in 2002 het college akkoord is gegaan met de toen be-
schikbare budgetten voor Emmeloord-Centrum. Het college heeft zich daaraan gecommitteerd en moet 
zich houden aan de gemaakte afspraak. Een vrouw een vrouw, een woord een woord. Iedereen moet de 
tering naar de Nering zetten. 
Zet het college ook de tering naar de nering? 
 
Iedere vertraging in het totale proces betekent voor in-/aanwoners en ondernemers langer wonen en wer-
ken in een bouwput, met daaraan gekoppeld mogelijk inkomstenderving. De VVD-fractie dringt dan ook 
erop aan het tijdpad strikt te volgen. Meer dan tot nu moet aandacht worden gegeven aan de parkeerpro-
blematiek en alternatieve plekken voor evenementen. De markt moet tijdens de verbouwingen haar vaste 
plek kunnen behouden. 
 
2.4 Lokaal milieuprogramma snel inperken 
De VVD-fractie is van mening dat in de afgelopen periode al veel in het milieu is geïnvesteerd, waarbij 
soms goede resultaten zijn behaald onder andere op het gebied van energieverbruik, bodemvervuiling en 
geluidhinder. Het wordt echter tijd dat ook de milieusector een flinke steen aan de bezuinigingen bijdraagt: 
milieueducatie op provinciaal niveau afhandelen, milieucontroles effectiever casu quo goedkoper (priori-
teitstelling), regelgeving daadwerkelijk verminderen, kosten onkruidbestrijding reduceren etc.etc. De VVD-
fractie wil daarom de jaarlijkse extra investering ten behoeve van het lokale milieuprogramma snel afbou-
wen, zeker nu de jaarlijkse verfijninguitkering riolering die ter financiering is gebruikt, wordt afgebouwd. 
De VVD-fractie stelt een bezuiniging op het milieuprogramma voor van structureel EUR 120.000,00. 
 
2.5 Reiniging/afvalstoffenheffing 
Een van de grotere teleurstellingen voor de VVD-fractie is de door het college voorgestelde excessieve 
stijging van de afvalstoffenheffing. Na jarenlange stapsgewijze verhogingen op weg naar een kostendek-
kend tarief nu ineens een sprong van 13%. De afvalscheiding en -verwerking conform de ladder van  
Lansink is gouden business geworden, zeker als we de kosten per ton afvalcomponent bekijken. Afvalre-
gelgeving – zo is de VVD-fractie ter ore gekomen – bedreigt zelfs fraaie traditionele verpakkingen zoals 
het mooie stenen kruikje van echte oude korenwijn (NRC Handelsblad 9-11-2003). Het noodzakelijke 
draagvlak gaat zo snel verloren. De inwoners zijn de dupe. De VVD-fractie is van mening dat de voorge-
stelde stijging moet worden teruggedraaid. Het college moet een aantal kostenposten nader onder de 
loep nemen en met kostenreducerende voorstellen komen: 
- Zo lijkt het niet meer passend het afvalscheidingstation in Emmeloord gratis aan te bieden; ze-

ker niet aan inwoners van buurgemeenten die Diftar hebben ingevoerd! 
- Het is daarnaast te overwegen met buurgemeenten afspraken te maken over een financiële bij-

drage als aantoonbaar gebruik wordt gemaakt van onze voorzieningen. 
- Het is ook de vraag of het categoriale verstrekking van gemeentelijke extraatjes als kwijtschel-

ding afvalstoffenheffing nog op zijn plaats is, mede gezien de voornemens van de Rijksoverheid. 
- Verder is de VVD-fractie nog steeds van mening dat het milieurendement van de ondergrondse 

afvalcontainers niet opweegt tegen de kosten.  
 Het schrappen van deze stadse fratsen levert EUR 75.000,00 per jaar op. Deze opbrengst kan 

ingezet worden om de afvalstoffenheffing te verlagen. 
- Ook zouden naast een- en meerpersoonshuishoudens, tweepersoonshuishoudens als te onder-

scheiden grondslag kunnen worden ingevoerd waardoor het begrip “de vervuiler betaalt“ beter 
tot zijn recht komt. 

- Tenslotte moeten we ons afvragen of de populaire “oud-papier”-regeling waarmee diverse ver-
enigingen de clubkas spekken in de huidige vorm gehandhaafd kan blijven. Onze inwoners heb-
ben niet veel aan vestzak/broekzak regelingen waarbij alleen geld wordt rondgepompt. 



    

Kortom, er zijn legio mogelijkheden om tot kostenreductie te komen. De VVD-fractie wacht de voorstellen 
af. 
 
2.6 Twijfels over JOB blijven 
De VVD-fractie vangt signalen op dat integratie via het onderwijsachterstandenbeleid is mislukt. Zolang 
het rijk echter geld beschikbaar stelt voor dit beleid moet het zo goed mogelijk benut worden. Hoe de on-
dersteuning vanuit het Rijk in de toekomst gaat verlopen is echter de vraag. 
Vooralsnog is de VVD-fractie van mening dat de gemeente er geen extra geld moet bijleggen. 
 
2.7 Minder bezuinigen op Cultuur 
Cultuurbeleid in haar volle breedte heeft naast de overdracht van cultuurwaarden ook te maken met pro-
motie, uitstraling en leefbaarheid. Muzisch Centrum, Tentoonstellingen, theater ’t Voorhuijs, museum 
Schokland, openbare bibliotheek*, het zijn door hun culturele uitstraling belangrijke pluspunten voor 
Noordoostpolder. Dat moeten we koesteren. Dat kost geld,maar levert ook wat op! 
Het vak culturele vorming heeft binnen het onderwijs niet voor niets aan belangstelling en aandacht ge-
wonnen. Culturele vorming hoort bij de algemene ontwikkeling en bij de overdracht van normen en waar-
den. Door het Muzisch Centrum wordt alle jongeren (en volwassenen) de mogelijkheid geboden zich – 
naar eigen keuze – op specifieke terreinen verder te ontplooien. Ook dat kost geld, maar ook dat levert 
wat op: een leefbare samenleving. 
Waarom dan zoveel bezuinigen op het beleidsveld Cultuur? Een bezuiniging die – uniek in het dekkings-
plan – tot in detail is ingevuld. De voorgestelde bezuinigingen zijn in de ogen van de VVD-fractie een te 
grote achteruitgang. Die achteruitgang betreft bijvoorbeeld het niet vervangen van docenten van het Mu-
zisch Centrum bij ziekte. Ook is door de 3% extra verhoging van de lesgelden de toegankelijkheid van de 
culturele voorzieningen in het geding. 
Wij stellen voor de bezuinigingen op Culturele Zaken te verminderen. Als richtlijn willen wij de bezuiniging 
even groot te laten zijn als de voorgenomen bezuinigingen bij Stichting Paspartoe en theater 't Voorhuys. 
Dus ongeveer EUR 30.000,00 in plaats van EUR 100.000,00. Dus structureel EUR 70.000,00 minder be-
zuinigen. 
 
* De VVD-fractie is van mening dat de bibliotheek beter bij het beleidsterrein Cultuur kan worden onder-
gebracht, dus niet bij Welzijn (een beleidsterrein dat zich meer richt op vorming, emancipatie en zorg). 
Ook provinciaal valt de bibliotheek onder Cultuur. De bibliotheek zelf schrijft in haar boekje, een “culturele 
instelling bij uitstek” te zijn. Daarmee zijn wij het eens. Een zelfde opmerking valt overigens te maken over 
de amateuristische kunstbeoefening. Graag een reactie van het college. 
 
2.8 Steun vrijwilligers in de dorpen 
Door de Verenigingen van Dorpsbelang worden elk jaar weer veel werkzaamheden verricht en initiatieven 
geïnitieerd. Als waardering voor dit veelzijdige vrijwilligerswerk stelt de VVD-fractie (nogmaals) voor iedere 
vereniging jaarlijks een extra bedrag van EUR 1.500,00 toe te kennen. Dit bedrag mogen de verenigingen 
naar eigen inzicht besteden. Op het moment dat de wijkbesturen qua activiteiten hetzelfde doen en bete-
kenen voor hun wijk als nu de Verenigingen van Dorpsbelang kan ook hen jaarlijks een extra bedrag wor-
den toegekend. 
Willen de fracties in de raad ons verzoek voor subsidie aan de Verenigingen voor Dorpsbelang steunen  
(in plaats van af te wachten wat het college ervoor wil inleveren)? 
 
2.9 Schoolzwemmen (en schoolzwemvervoer) anders aanpakken 
Schoolzwemmen maakt deel uit van het contract met Bosbad BV waarvan de termijn loopt tot 2008.  
Omdat veel ouders hun verantwoording nemen en hun kinderen al eerder op zwemles doen is de nood-
zaak voor collectief schoolzwemmen minder aanwezig. Het college stelt daarom voor het schoolzwem-
men en schoolzwemvervoer in 2008 af te schaffen.  
De VVD-fractie stelt (nogmaals) voor in overleg te gaan met de contractpartij om tot herziene afspraken 
over schoolzwemmen te komen. Als de scholen op de hoogte zijn van deze nieuwe ontwikkelingen, kun-
nen er groepen kinderen gevormd worden die nog niet kunnen zwemmen. Kinderen die het echt nodig 
hebben kunnen dan door blijven schoolzwemmen (ook na 2008). 
De bezuiniging op schoolzwemmen wil de VVD-fractie daarom verlagen van EUR 140.000,00 naar 
EUR 70.000,00 (structureel) maar dan wel laten ingaan in 2004. 



    

 
2.10 Plattelandsontwikkeling onbekend? 
Nog steeds blijkt plattelandsontwikkeling (en niet vernieuwing) in de “visie” van het college niet veel meer 
dan het uitvoeren van een paar Leaderprojecten,vastgesteld in 2000 (nog net niet de vorige eeuw). 
Plattelandsontwikkeling is echter mondiaal en Europees al jaren een hot item. Met de vraag om een visie 
heeft de VVD-fractie niet gevraagd de visie van Haagse en andere ambtenaren te kopiëren of om dure 
bureaus in te zetten die glossy nota’s produceren. Wel om met gezond verstand aan te geven wat platte-
landsontwikkeling voor ons gebied kan betekenen en wat wij eventueel van de provincie kunnen verwach-
ten. Dat hoeft toch niet kostbaar en moeilijk te zijn. 
Heeft het college niet meer ambities dan de eerder genoemde Leader projecten? 
 
2.11 Nota economisch beleid oppakken: geen woorden maar banen. 
Juist in een tijd van negatieve economische ontwikkelingen is het van groot belang dat het beleid op een 
verbetering van het economisch klimaat van Noordoostpolder is gericht. De VVD-fractie ziet daarbij liever 
daden dan (nota’s met) woorden. Nog liever: geen woorden maar banen. 
Een randvoorwaarde om de werkgelegenheid op peil te houden is de uitgifte van nieuwe bedrijventerrei-
nen. Op dat terrein is het nog steeds oorverdovend stil! Eindelijk zal er dan een bord geplaatst worden om 
bedrijven te werven voor de Munt 2. In de ogen van de VVD fractie is dat niet voldoende: een actieve ac-
quisitie is noodzakelijk. Er vissen meer gemeenten in dezelfde vijver! 
Ook de ontwikkeling van het glastuinbouwgebied Luttelgeest II gaat nog steeds met een snelheid van een 
slak die afremt in de bocht. De werkgelegenheid in de glastuinbouw is van groot belang voor Noordoost-
polder. Het geduld van ondernemers die mogelijk moeten wijken of die zich hier juist willen vestigen is 
lang genoeg op de proef gesteld. 
 
2.12 Bestrijding armoedeval inzetten 
Door de invoering van de Wet werk en bijstand zal voor de mensen die afhankelijk zijn van een bijstands-
uitkering veel veranderen. Dat geldt overigens ook voor de afdeling Sociale Zaken en het Centrum voor 
Werk en Inkomen(CWI). Natuurlijk, strategische keuzes moeten nog gemaakt en de verordeningen nog 
vastgesteld. Maar in grote lijnen is al te voorzien dat naast extra kosten en risico’s ook aanzienlijke bespa-
ringen mogelijk zijn. Werk in plaats van een uitkering betekent gewoon dat minder mensen afhankelijk zijn 
van de bijstand. 
Om de “armoedeval en rechtsongelijkheid” te bestrijden, wordt door het rijk ook een halt toegeroepen aan 
het categoriaal verstrekken van gemeentelijke extraatjes in de vorm van witgoedregeling, participatiefonds 
etc. Iedereen wordt weer verantwoordelijk voor zijn/haar eigen inkomen. Alleen zij die dat aantoonbaar 
niet kunnen, mogen rekenen op hulp van de gemeente. De stemmingmakerij door vakbonden, belangen-
behartigers en sommige politieke partijen over dit onderwerp hebben al genoeg schade aangericht. 
De VVD-fractie stelt voor een extra budget voor promotie en acquisitie vrij te maken om daarmee de 
voorwaarden voor werkgelegenheid in Noordoostpolder extra impulsen te geven. De financiering kan uit 
de besparingen op het gebied van inkomensondersteuning inclusief minder armoedeval. Wij geven het 
college de ruimte hiervoor voorstellen te ontwikkelen. 
 
2.13 Formatiereductie bestuursdienst sneller inzetten 
De bestuursdienst wordt gereorganiseerd teneinde voorbereid te zijn op de toekomst. Resultaatgericht-
heid, kwaliteit en professionaliteit zijn daarbij sleutelbegrippen. De VVD-fractie onderschrijft deze doelstel-
lingen. Daarnaast is duidelijk dat van al wat we hebben iets af moet. Zaken waarvoor in het verleden 
welbewust en vol overgave is gekozen, moeten worden gestaakt.  
De ingezette reorganisatie moet dus ook op efficiëntieverbetering zijn gericht. Zo zullen medewerkers op 
andere functies moeten worden ingezet. Daarbij moet rekening worden gehouden met de wensen en mo-
gelijkheden van de betrokken medewerkers (eventueel middels een ‘assessment’ vast te stellen).  
 
Daarnaast moet niet worden geschuwd “boventallige” medewerkers te begeleiden naar een andere func-
tie buiten het gemeentehuis. Veranderende organisaties brengen dit soort vervelende beslissingen met 
zich mee. Van medewerkers die om wat voor reden dan ook ´boventallig´ worden, zal op een sociaal ver-
antwoorde manier afscheid moeten worden genomen. Dat kan door intensieve begeleiding, maar ook een 
financiële regeling kan tot de mogelijkheden moeten behoren. 
 



    

De VVD-fractie is overigens van mening dat de bezuinigingstaakstelling op de bestuursdienst nog wel een 
tandje hoger kan, met name in 2004. Zo is in de achter ons liggende periode veel geld geïnvesteerd in 
nieuwe computerapparatuur en -programmatuur (alleen al in 2004 is daarvoor meer dan EUR 500.000,00 
aan vervangingsinvesteringen gepland). Er zou vanwege deze investeringen ruimte moeten komen in de 
bezetting van diverse afdelingen. Het, helaas noodzakelijke, kritisch kijken naar fte’s zou daarop nog meer 
gericht moeten zijn. 
Investeren is akkoord, maar we zullen ons altijd de vraag moeten stellen wat het oplevert en dan moeten 
in die discussie de mensen niet worden vergeten! 
De reorganisatie van de bestuursdienst moet ons inziens een extra besparing opleveren (bovenop de 
reeds voorziene inkrimping.) van EUR 140.000,00 (structureel). Niet makkelijk. Maar wel noodzakelijk om 
als effectieve dienst voor het bestuur te overleven. 
 
2.14 OZB niet extra verhogen 
In de najaarsrapportage schrijft het college op nogal dramatische wijze over het voornemen van het kabi-
net om het gebruikersdeel van de onroerend zaak belasting (OZB) af te schaffen. Het zou “één van de 
dragers van het gemeentelijke dekkingsplan geheel of gedeeltelijk weg doen vallen”. Een nogal dramati-
sche stellingname, omdat het kabinet meermalen heeft aangegeven dat er via het gemeentefonds com-
pensatie komt. Mocht dat niet helemaal op de Euro precies uitkomen dan is dat natuurlijk jammer. Maar 
het kan ook meevallen! 
Wel wordt gelijk duidelijk dat dit college de OZB niet als een lokaal belastingmiddel ziet waarmee uiterst 
prudent moet worden omgegaan. Prudent omdat niet de sterkste schouders maar de toevallige hoogste 
woningwaarde als basis geldt. Nee, het college ziet de OZB eerder als onuitputtelijke bron (drager) van de 
financiering van tekorten of van ambities. Goed dat de rijksoverheid daarvoor dan een stokje steekt. 
 
De VVD-fractie staat in ieder geval voor het principe ´baas in eigen portemonnee´. Het college grijpt ech-
ter evenals vorig jaar weer naar het middel van belastingverhoging om de begroting sluitend te krijgen of 
om haar plannen te verwezenlijken. De VVD is het daarmee weer niet eens. Ongeremde stijging van be-
lastingdruk verdraagt zich slecht met de uitgangspunten van liberalen. 
Wij stellen voor de extra verhoging van de OZB-opbrengst in 2004 (EUR 125.000,00 structureel) te schrappen. 
 
3. SYNTHESE 
Zoals gezegd, de VVD-fractie wil voor alle inwoners van Noordoostpolder de voorwaarden scheppen (en 
in stand houden) voor een veilig en leefbaar bestaan in een aantrekkelijk economisch klimaat. Met onder 
andere ruimte voor ondernemen, deugdelijk onderhoud wegen, ruimte voor goed onderwijs en interessan-
te cultuur, minder financiële lastendruk. In deze financiële beschouwingen hebben wij de najaarsrapporta-
ge 2003 inclusief programmabegroting 2004 en dekkingsplan beoordeeld en aangegeven welke 
aanpassingen de VVD-fractie graag zou zien. Deze aanpassingen zijn in de Annex nog eens op een rij 
gezet. Wij hopen dat college of raad deze wijzigingsvoorstellen zullen omarmen. 
Tenslotte willen wij de medewerkers van de gemeentelijke bestuursdienst danken voor hun bijdragen aan 
de totstandkoming van de najaarsrapportage en de inzet getoond bij het beantwoorden van kritische vra-
gen onzerzijds. 
 
Annex: Wijzigingsvoorstellen VVD-fractie 
 
De VVD-fractie wil de volgende wijzigingsvoorstellen aan de raad voorleggen: 
 
1. Bezuinigingstaakstelling op wegenonderhoud en gladheidbestrijding verminderen van 

EUR 270.000,00 naar EUR 150.000,00 ofwel EUR 120.000,00 structureel minder bezuinigen. 
 
2. Bezuinigingen op Muzisch Centrum/Schokland niet hoger dan de aangekondigde bezuinigingen 

op bijvoorbeeld Stichting Paspartoe en theater ’t Voorhuys. Dus ongeveer EUR 70.000,00 struc-
tureel minder bezuinigen. 

 
3. Subsidie aan de Verenigingen voor Dorpsbelang (EUR 15.000,00 structureel). 
 



    

4. De bezuiniging op schoolzwemmen verlagen van EUR 140.000,00 naar EUR 70.000,00 structu-
reel en laten ingaan in 2004 in plaats van in 2008. 

 
5/6. Extra budget voor promotie en acquisitie vrij maken om daarmee de economische ontwikkeling 

casu quo werkgelegenheid van Noordoostpolder extra impulsen te geven. Financiering uit de 
besparingen op inkomensondersteuning etc. 

 
7. Reorganisatie van de bestuursdienst een extra besparing laten opleveren (bovenop de reeds 

voorziene inkrimping) van EUR 140.000,00 structureel. 
 
8. Bezuiniging op het gemeentelijke milieuprogramma van EUR 120.000,00 structureel. 
 
9. Extra verhoging van de OZB-opbrengst met EUR 125.000,00 (structureel) schrappen. 
 

 Meer bezuinigen: - 
Minder bezuinigen: + 

 k Eu-
ro 

Opmerkingen 

1 Onderhoud wegen/minder glad-
heid 

+120  

2 Cultuur   +70  

3 Ver. Dorpsbelang  +15  

4 Schoolzwemmen  - 70 Tgv cultuur 

5 Promotie/Acquisitie  +PM  

6 Minder Armoedeval   - PM Diverse begrotingsposten 

7 Organisatie/efficiëntie  -140 Tgv OZB en dorpen 

8 Lokaal milieuplan  -120 Tgv wegenonderhoud 

9 OZB niet extra omhoog  +125  

 
10. Ondergrondse afvalcontainers schrappen als bijdrage aan een verlaging van de afvalstoffenheffing. 
 
D66 
 
Het dualisme begint steeds meer vorm te krijgen. De griffiers zijn benoemd, de contouren van een reken-
kamer worden langzaam zichtbaar en nu is na een goede voorbereiding ook een programmabegroting ge-
reed. Nog niet perfect maar er is een eerste aanzet. 
Verdere verfijning met de uitgangspunten SMART (specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdge-
bonden) maar ook smart in de feitelijke betekenis van handig en slim zijn randvoorwaarden voor een ver-
dere uitwerking. 
Het inzichtelijk maken van de financiële gevolgen van de prioriteiten en de dekking hiervan is een flinke 
verbetering net als het aangeven van de beleidskaders in de vorm van ambtelijke nota’s. Minder duidelijk 
vinden wij echter de verwerking in de totalen per productgroep. 
Hieraan moet nog verder worden gewerkt en zeker met hulp van raad en commissie. 
 
Kerntaken 
Het verwerken van de door de collegepartijen gemaakte keuzes voor nieuw beleid (de prioriteiten) heeft 
grote gevolgen voor het financiële plaatje voor de nabije toekomst.  
Een steeds groter worden tekort, waarvan wij niet vrolijk worden en dat kan niet. Het matigen van de wen-
sen en/of het snoeien in bestaand beleid is beter dan het afwentelen van de problemen op de burgers. 
D66 is echter wel zo realistisch dat daaraan niet altijd valt te ontkomen. Wat verwachten de burgers van 
de gemeente en is deze verwachting eigenlijk wel reëel? Kortom, wat zijn de kerntaken of is dit een be-
smet K-woord binnen het college? De moeilijke positie van de gemeente wordt nog versterkt, als de rijks-



    

overheid steeds meer taken delegeert aan de lagere overheden en vervolgens de budgetten voor de uit-
voering van deze bewindstaken kort. Een schone taak voor de VNG. 
 
Automatisering 
Als eerste algemene opmerking vragen wij ons af, of wel alle lucht uit de organisatie is geperst. De werk-
groep dekkingsplan heeft een aantal suggesties gedaan, waarop wij later in dit betoog zullen terugkomen. 
Wat naar onze mening onvoldoende is belicht, is het te verwachten voordeel van verdergaande automati-
sering. Wat bij NOPDROP (op termijn) wel kan, zou toch wellicht ook kunnen bij andere automatiserings-
projecten. 
D66 stelt voor ook hier een taakstelling neer te leggen voor de komende jaren, wellicht over de gehele or-
ganisatie gespreid (kaasschaafmethode). Wat is uw mening hierover? 
 
Grondhouding 
Een tweede algemene opmerking is het brede kader van de voorgestelde bezuinigingen. Alle program-
ma’s dragen hun steentje bij, een goede zaak, en binnen dit huis zou dan ook meer en meer het besef 
moeten doordringen dat de taken worden uitgevoerd met gemeenschapsgeld en ten behoeve van de bur-
gers. Ook een aspect wat volgens ons nog niet leeft in de haarvaten van het gemeentehuis. 
Het op glossy papier uitbrengen van het burgerjaarverslag is daar een voorbeeld van. 
Het kan ook minder of zou de burgemeester al campagne aan het voeren zijn voor zijn verkiezing in 
2006? 
 
Keuzes 
De najaarsrapportage zou vooral financieel getint moeten zijn. De vertaling van de gemaakte keuzes in 
harde euro’s daar gaat het om immers “financiën volgen de taken “. 
Een beoordeling van de gevolgen voor de nabije toekomst kan echter niet los worden gezien van de keu-
zes die zijn gemaakt. Deze keuzes zijn terug te vinden in de prioriteiten op basis van het collegepro-
gramma en dus gesteund door de collegepartijen. 
Wij hebben op onderdelen een andere mening over de gemaakte keuzes. 
 
Wegenonderhoud 
Een deel van mijn tekst uit de najaarsrapportage 2002 neem ik onveranderd over: Wij zijn van mening dat, 
gezien het belang van goed onderhouden wegen, de hoogte van het wegenfonds op peil moet blijven. 
Einde citaat. 
Ook nu wordt weer gegeten uit de ruif van het wegenonderhoud. Kennelijk heeft het college niets geleerd 
van enige jaren geleden, toen na jaren te hebben bezuinigd op wegenonderhoud fors moest worden geïn-
vesteerd om de wegen niet te laten worden tot karrensporen. 
Kortom wij zijn tegen uw dekkingsmaatregel 11. 
 
Gladheidbestrijding 
Dat er nu ook al niet wordt gestrooid in de straten is op zich geen reden het laatste strooizout maar te 
sparen. Wij denken dat de gevolgen ook hier groot kunnen zijn en voor de steeds ouder wordende bevol-
king tot gevaarlijke situaties zou kunnen leiden en dat terwijl het ziekenhuis nauwelijks meer voorhanden 
is. De Ursalakliniek is iets te ver! 
Wij zijn dus ook tegen uw dekkingsmaatregel 13 
 
Afvalstoffenheffing 
“De vervuiler betaalt” is een prachtig uitgangspunt maar moeilijk te realiseren. Het laten betalen door de 
burgers van Noordoostpolder (en Urk) voor de diensten van het afvalscheidingstation lijkt in dat kader op 
zich een voor de hand liggende dekking. Wij zijn echter sceptisch over de gevolgen van deze maatregel.  
De handhaving door de gemeente op vele terreinen is onlangs besproken en daaruit kwam geen geweldig 
positief beeld naar voren. Wij verwachten dan ook dat zonder een adequate handhaving het laten betalen 
voor het brengen van grof vuil gedoemd is te mislukken. 
Het toe groeien naar een 100 % dekking van de afvalstoffenheffing heeft op zich onze instemming maar 
een verhoging van 9% extra naar een totale verhoging van rond 13 à 14% gaat ons veel te ver en is niet 
te verkopen aan de burgers. Wat ons betreft mag dit een tandje lager en een totale verhoging van rond 
7% lijkt ons redelijk. Op zich zal dit voor menig burger al moeilijk genoeg zijn. Wij stellen dan wel voor de 



    

verhoging van 7% ook voor latere jaren vast te houden tot de 100% is bereikt, maar dan ook gepaard 
gaande met druk op de gemeente Urk en extra druk op de HVC en Flevocollect om ook een bijdrage te 
leveren aan zo laag mogelijke tarieven. 
Daarnaast zou het invoeren van gedifferentieerde tarieven een oplossing kunnen bieden. Hierdoor komt 
het uitgangspunt de vervuiler betaald meer tot recht. 
Wellicht is door het stoppen met de plannen voor de stadse fratsen (onderzoek naar de ondergrondse 
containers voor afval) een compensatie voor het gat in de dekking te vinden. 
 
Milieu 
Het beperken van de afvalstromen is primair een mentaliteitsverhaal. Het gaat daarbij om de attitude met 
betrekking tot het milieu. In dat kader stelt u ons teleur waar het gaat om bezuinigingen op het onderdeel 
milieu en name voor wat betreft de voorlichting en de natuur- en milieueducatie. Wij zijn tegen de dek-
kingsmaatregel 20 voor wat betreft het onderdeel milieu. 

 
Markttarieven 
De tarieven van de markt moeten marktconform zijn, maar het lijkt ons niet juist de tarieven te verhogen 
als de kwaliteit van ons aangeboden product (een mooie plek in het centrum van de NOP) tijdelijk minder 
is door de plannen op in het centrum. 
 
III. Promotie akkerbouw 
De promotie van de akkerbouw zien ook wij als een ongewenste sectorale promotie. Het belang van de 
akkerbouw voor de gemeenschap is evident, doch dat rechtvaardigt nog niet een op die sector gerichte 
promotie. Het schept bovendien een precedent richting andere sectoren zoals de ook sterk vertegen-
woordigde zakelijke dienstverlening. Wat ons betreft: afbouwen! 
 
Schoolzwemmen 
Met het bezuinigen op het schoolzwemmen hebben wij ook moeite. Hoe ver gaat de verantwoordelijkheid 
van de overheid en het onderwijs hierin? 
Met name de ouders die toch al moeilijk het hoofd boven water kunnen houden, worden sterk benadeeld, 
als ook hun kinderen straks niet meer kunnen leren hoe zij hun hoofd boven water moeten houden. Wij 
stellen voor verder te studeren op de impact van deze maatregel. 
Wij willen beslist niet ontkennen dat steeds meer burgers in staat zijn zowel financieel als uitvoeringstech-
nisch zelf zorg te dragen voor zwemonderricht aan hun kinderen. Toch is het een gegeven dat menig ba-
sisschoolleerling deze kunst voor het 9e jaar niet machtig is. In dit geval dienen wij onze 
verantwoordelijkheid te nemen. D66 pleit ervoor te inventariseren hoeveel kinderen echt zwemles moeten 
krijgen, te zoeken naar alternatieven voor het schoolzwemvervoer, of de ouderbijdrage naar draagkracht 
voldoende is verfijnd, gerelateerd aan het al dan niet kunnen zwemmen van de leerlingen. 
Een deel van de dekking na 2007 kan komen uit de middelen die nu puur gericht op een bedrijfstak wor-
den uitgetrokken. 
 
Voorzieningen 
De gemeente heeft nauwelijks invloed op het op peil houden van voorzieningen, waarmee ook andere 
overheden zich bezighouden.  
Daarom is het des te belangrijker dat de zaken waarin wij wel een rol (kunnen) spelen zo optimaal moge-
lijk in stand blijven. Zelfs moet je hierin durven te investeren, ook al zit het economisch tij even wat tegen. 
 
Dit geldt met name voor de basisvoorzieningen. Hiertoe rekent D66 zaken als sociaal-cultureel werk, cul-
turele, educatieve en recreatieve voorzieningen, sportaangelegenheden en het creëren van randvoor-
waarden voor de minst draagkrachtige burgers.  
Ook zij zullen ten behoeve van hun persoonlijke ontplooiing op elk gebied in staat moeten worden gesteld 
op volwaardige wijze deel te nemen aan onze samenleving. 
 
Het is dan ook op grond van deze overwegingen dat wij ervoor pleiten om uiterst restrictief om te gaan 
met bezuinigen op zaken die voor een gezonde, aantrekkelijke gemeente voor haar huidige en toekomsti-
ge burgers onontbeerlijk zijn. Daartoe moeten wij in de ogen van D66 rekenen de schouwburgvoorziening, 
de bibliotheek, centrum Paspartoe, het Muzisch Centrum. 



    

 
Om er zeker van te zijn dat genoemde instellingen hun financiële middelen efficiënt en effectief gebruiken, 
vraagt D66 het college met ingang van 2004 het verstrekte cijfermateriaal én het doelgroepenbeleid van 
de instellingen nader te laten preciseren. Wij hebben op dit moment onvoldoende inzicht naar onze me-
ning of de gemeenschapsgelden voornamelijk ten goede van de sterke of de zwakkere schouders komen. 
Voordat de aangekondigde bezuinigingen worden geconcretiseerd met de daarbij behorende dekkings-
ideeën, hebben wij nog een aantal jaren om te bekijken of en hoe de keuzes kunnen worden bijgesteld. 
Daarbij is het tevens belangrijk te weten of er al aanwijzingen zijn die de instellingen in de loonkostensfeer 
zelf niet in de hand hebben. Welke gevolgen heeft de invoering van een nieuw functieloongebouw voor 
het sociaal-cultureel werk? 
Durven we met elkaar uit te spreken dat bij eventueel teruglopend gebruik van de bibliobussen het beleid 
zal moeten worden aangepast? Met alle consequenties van dien voor de dorpen. 
 
Reservepositie 
Enige jaren geleden hebben wij fors geïnvesteerd in het voorzieningenniveau van onze gemeente. Nu wij 
in zware financiële tijden lijken te zijn gekomen, is de neiging groot een tandje minder te zetten op het 
voorzieningenniveau. Het lijkt er op dat het college het handhaven van de reservepositie van de gemeen-
te als allerhoogste doel ziet. Wat ons betreft mogen de gaten die wij hebben geschoten in het dekkings-
plan worden gedekt door een beroep te doen op de reserves naast de door ons verwachte voordelen uit 
de verdergaande automatisering. 
 
Evaluatie 
Wij hebben in ons betoog ons voornamelijk gericht op het dekkingsplan. Dat neemt niet weg dat wij ons in 
hoofdlijnen kunnen vinden in de gemaakte keuzes. 
Begroten is niet anders dan inschatten van de gevolgen van de gemaakte keuzes. Naarmate de inschat-
ting verder ligt, is de onzekerheid groter. Om deze reden lijkt het ons logisch jaarlijks de voortgang van 
deze bezuinigingsronde (het dekkingsplan) jaarlijks te evalueren. 
Wie had immers drie jaar geleden van Fortuyn gehoord en van 11 september? 
 
Tot slot 
Churchill zei eens: Een goed politicus moet kunnen voorspellen wat er morgen, volgende week, volgende 
maand en volgend jaar gebeurt. En dan naderhand op handige wijze kunnen verklaren waarom dat niet is 
gebeurd. 
 
D66 hoopt met een positief kritische en progressief liberale bijdrage het beleid mede te beïnvloeden. 
 
   


