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Notulen van de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op 22 oktober 

2007 om 20.30 uur in het gemeentehuis te Emmeloord. 

 

Aanwezig zijn: de dames mevrouw H. Binksma-Martens (VVD), E. van Elk (PU), J. Faber-

Slootheer (PvdA/GroenLinks), A.J. Geluk-Geluk (VVD), H. van Mook (PvdA/GroenLinks), 

S.J. Schrijver-Brouwer (PvdA/GroenLinks) en J.W. Sparreboom-van der Spoel (VVD) en 

de heren E. van de Belt (Fractie Van de Belt), P.N. Blauw (VVD), F. Boundati  

(PvdA/GroenLinks), W.C. Haagsma (PU), L.G.M. Hermus (CDA), H.R. Kalk (CDA),  

L.H.M. Lammers (ONS), T. Nijdam (PvdA/GroenLinks), J.W. Bakker (PvdA/GroenLinks) 

H.L. Meijering (CDA), A. Poppe (CU-SGP), P.J. Sanderse (CDA), J. Simonse (CU-SGP), 

H.H. Suelmann (CDA), H. Torenbeek (CDA), T. Tuinenga (PU), J.J. van der Velde (CDA), 

G.J. Veldkamp (CU-SGP) L.G. Voorberg (CU-SGP) en R.F. Wassink (CU-SGP) 

 

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

Wethouders:   de heren J.M. van der Est (PvdA/GroenLinks), W.P. Keur 

(VVD), A.H.T. van Meijel (CDA), W.J. Schutte (CDA) en  

F.K. Zeilstra  (PvdA/GroenLinks) 

Griffier:  de heer J. Even 

Gemeentesecretaris:  de heer H. van Boven 

 

Afwezig zijn:  mevrouw M.T.B. Droog-Smit (CDA) en de heer  

H.A.J.G. Kreeft (ONS) 

 

 

I. Opening 

 

De voorzitter: Ik open deze bijzondere raadsvergadering. Zoals u weet is de aanleiding 

de ingediende motie van CDA- en PvdA/GroenLinks-fractie en een motie van de CU-SGP. 

Die moties die destijds op tafel lagen, werden niet in stemming gebracht. Wij conclu-

deerden dat wethouder Keur zich zou moeten beraden op zijn positie. Hij kon zich dan 

bezinnen op de inhoud van het geheel.  

Ik constateer uit de brief aan wethouder Keur dat de motie van de fracties van CDA en 

PvdA/GroenLinks niet meer op tafel ligt. Die motie is verwerkt door de brief van wethou-

der Keur; hij heeft daarop antwoord gegeven. Dus formeel hebben we vanavond nog één 

motie op tafel, die van CU-SGP. Over die motie heeft het college ook een brief geschre-

ven. Wat mij betreft zijn die samen aan de orde, de motie van CU-SGP en de brief van 

het college. Dat zijn de stukken die onderdeel van deze raadsvergadering kunnen worden 

en uiteraard de brief van de heer Keur.  

 

Mevrouw Geluk: Voordat de procedurele situaties aan de orde komen, wil ik erop wijzen 

dat de VVD-fractie een motie heeft aangekondigd, die bij de griffie is ingediend. Ik zeg 

dit al vooraf.  

 

De voorzitter: Dat is niet nodig. Een motie indienen kan altijd bij dit soort vergaderin-

gen. U kent mij dat ik daar niet moeilijk over doe. Laten we procedureel vanavond niet 

moeilijk doen, het is al ingewikkeld genoeg.  

Ik probeer een volgorde aan te geven, zodat het voor ieder duidelijk is wat er vanavond 

speelt. Het staat iedere fractie altijd vrij een motie in te dienen.  

Op tafel liggen nu de motie van CU-SGP, de brief van het college en de brief van wet-

houder Keur. En kan er nog een hoop bij komen vanavond.  

U hebt geen agenda gekregen, maar dit zijn de punten die op de agenda staan. Een vast 

agendapunt is altijd de mogelijkheid om in de vergadering te spreken. Daarvoor heeft de 

heer Veenhuis zich aangemeld. Ik geef hem hiertoe de gelegenheid.  

 

De heer Veenhuis: Graag maak ik van de gelegenheid gebruik om mijn verontwaardi-

ging uit te spreken over de gang van zaken rond beide moties over het functioneren van 

wethouder Willem Keur.  
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Ik heb daarover veertien dagen geleden een ingezonden brief gestuurd naar de "Noord-

oostpolder". Daarop ontving zoveel reacties gekregen, dat ik het noodzakelijk vind ook 

namens deze burgers u om opheldering te vragen. U zult zich misschien afvragen: waar-

om? Wel, om het maar eens simpel te zeggen: de burgers snappen hier geen barst van. 

Het enige wat wij hoorden was:  de heer Keur heeft de raad niet volledig, tijdig en/of on-

juist ingelicht en dat heeft te maken met de Overtuinen in Emmeloord-Centrum. Meer 

weten we niet. Deze informatie moet kennelijk voldoende zijn om een oordeel te kunnen 

vellen over het wel of niet aanblijven van wethouder Keur. Dat vinden we onacceptabel. 

Wij als burgers willen weten waarover het echt gaat en willen feiten horen. Ik ga hier niet 

de resultaten herhalen van deze wethouder. Dat is al genoeg gebeurd. Ik ga ook niet 

zeggen: dat hij moet blijven, niemand is onmisbaar. Maar zo lang duidelijkheid ont-

breekt, snappen we er niets van.  

Ik wil nu terugkomen op beide moties van de raad en de werkelijk verbazingwekkende 

brief van afgelopen vrijdag van het college.  

De motie van CU-SGP-fractie kon ik nog enigszins begrijpen – overigens ook zij komt 

met geen enkel feit, maar is kennelijk nog gefrustreerd door het niet mee mogen doen in 

het gemeentebestuur. De motie is in ieder geval duidelijk: weg met Keur! De motie van 

CDA en PvdA/GroenLinks is helemaal onbegrijpelijk. Ik wil een beeldspraak gebruiken, 

die toepasselijk is voor degene die de motie voorlas, dat is de voorzitter van het CDA. 

Eerst prees hij wethouder Keur de hemel in, om hem vervolgens de hel toe te wensen. 

Oftewel, hij gaf hem een pistool en zei: schiet jezelf maar dood, wij doen het niet. Later 

heeft hij ook tijdens een interview gezegd het jammer te vinden dat de heer Keur de eer 

niet aan zichzelf heeft gehouden. 'Welke eer?', vraag ik me dan af. Het zal allemaal wel 

politiek correct zijn, maar wederom: de burger snapt er niets van. En dan als klap op de 

vuurpijl, en waarschijnlijk ook in het gezicht van de heer Keur – of misschien wist hij het 

al eerder – de brief van afgelopen vrijdag van het college.  

Wij allemaal maar denken dat er een collegiaal bestuur was. Dat het duo, Willem Keur en 

Willy Schutte, met een frisse en voortvarende manier van werken, nieuw elan in onze 

gemeente teweegbrachten. Veertien dagen geleden werd nog met geen woord gerept 

over problemen binnen het bestuur. Nu als donderslag bij heldere hemel, althans zo 

komt het bij mij over, blijkt ook dat niet te kloppen. Ik kan me niet voorstellen dat alle, 

zeker CDA-leden van deze raad, en als ik ze zo eens aankijk, dan weten ze wel wie het 

zijn, deze motie kunnen ondersteunen. Maar, zoals zo vaak, zullen ze het waarschijnlijk 

weer wel doen. Liever een wethouder wegsturen die punten, komma's, informatie en 

weet ik veel wat niet goed is, niet naar de raad doorspeelt. We hadden destijds een wet-

houder die dat wel deed, wat ons miljoenen gekost heeft, omdat hij met een volledig 

verkeersplan Emmeloord ontwricht heeft. Die wethouder mocht blijven zitten. Het kostte 

ons € 4 miljoen. De VVD zegt volledig achter de wethouder te staan, maar kan na de 

brief van het college, mijn inziens, met dit college niet verder, net zo min als dit college 

met deze fractie verder zou kunnen. Dat zou in ieder geval, als ze dat zou doen, van ka-

rakter getuigen.  

Tot slot, mijn conclusie is deze: het college heeft de burgers niet tijdig, onvolledig en on-

juist voorgelicht. De collegeleden dienen daarom hun zetels ter beschikking te stellen. 

Een motie van afkeuring door de oppositie ingediend, is dan met de steun van de VVD 

haalbaar. Er zal een nieuw college moeten komen, nieuwe onderhandelingen moeten 

plaatsvinden om dat uit te voeren. Dat zal niet makkelijk zijn, maar ik denk dat er geen 

andere oplossing is.  

 

De voorzitter: De boodschap is duidelijk. Ik stel voor om deze opmerkingen in de be-

raadslagingen mee te nemen en dan af te zien van het gebruik aan de inspreker vragen 

te stellen. De vraag is aan u gericht? Is dat akkoord? Als niemand reageert, dan doen we 

dat zo.  

Op tafel liggen, zoals werd gemeld, om te beginnen de motie van CU-SGP, de brief van 

de heer Keur en de brief van het college daarover. Ik denk dat ik er verstandig aan doe 

om de indiener van de motie van destijds, de heer Wassink, als eerste het woord te ge-

ven.  
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Even voor de orde, dit is mijn idee: met de heer Wassink te beginnen, dan CDA,  

PvdA/GroenLinks en dan eindig ik bij de fractie van de VVD. Als wij dan gehoord hebben 

wat hun mening is, dan is er de mogelijkheid te reageren. Mee eens? Vervolgens is dan 

het woord aan wethouder Keur. Mijnheer Wassink, gaat uw gang. 

 

De heer Wassink: Mijnheer de Voorzitter. de gebeurtenissen volgen elkaar snel op in 

deze weken. Ruim twee weken diende onze fractie een motie in. Samengevat ging het 

hier over: informatieverstrekking in commissievergaderingen en raad door wethouder 

Keur namens het college was in verschillende onderdelen betreffende Emmeloord Cen-

trum, in belangrijke onderdelen, niet tijdig, onvolledig, tegenstrijdig en soms onjuist. Dan 

hebben we het over transparantie, betrouwbaarheid; wat zijn de woorden van een wet-

houder waard? Na de ervaringen van afgelopen maanden kwam bij ons steeds vaker 

naar boven: zou het waar zijn wat hij zegt? Zou het alles zijn wat hij zegt? Komen er 

morgen misschien nog nieuwe zaken aan het licht, waarover we niet zijn geïnformeerd? 

Dat is de kern van de CU-SGP motie geweest in de vorige raadsvergadering. Dat er een 

motie van CDA- en PvdA/GroenLinks-fractie achteraan kwam in een heel andere toonzet-

ting, maar met hetzelfde doel, is hun keuze geweest; die riep meer vragen op dan nodig 

was. Dat had ook allerlei suggestieve opmerkingen tot gevolg. Dat leverde voorkeuren en 

afkeuren op. Dat levert zelfs een beeld op, dat de heer Keur zelfs een man-van-het-volk 

zou zijn, een soort Rita Verdonk, maar dan op plaatselijk niveau. Zo van: eindelijk eens 

iemand die van aanpakken weet en doorzet en die wars is van ambtelijke procedures en 

bureaucratische processen. Dit beeld is onjuist en behoeft correctie. De beeldvorming 

rond de heer Keur is aan het verkleuren. Niet in het minst vanuit het bedrijfsleven, zoals 

we vandaag hebben kunnen horen. Omdat het bedrijfsleven nu uitdrukkelijk aan de ene 

kant van het bootje is gaan hangen, ik voel dat ik wat overdrijf, is het gevaar om nu wat 

extra aan de andere kant te gaan hangen en zaken wat meer zwart-wit neer te zetten. 

Wij zijn van mening dat een wethouder met een uitgesproken visie de regie voert over de 

dingen die het college wil. Dit moet uiteraard op een goede, positieve manier, in samen-

werking met – in dit geval – het bedrijfsleven. Dat betekende gelijk ook dat de invloed 

van datzelfde bedrijfsleven ook teruggedrongen moet worden. Namens de gemeente 

voert de wethouder de regie. Wij vinden dat de regie, bijvoorbeeld in het Centrum, te 

weinig bij de wethouder lag en te veel werd bestuurd vanuit het bedrijfsleven. Dan heb ik 

vooral over Emmeloord-Centrum. Dat het bedrijfsleven het jammer vindt dat deze wet-

houder moet vertrekken, begrijpen wij. Maar een wethouder moet vanuit zijn gemeente-

lijke regierol, in goede samenwerking met het bedrijfsleven, de dingen voor elkaar krij-

gen die beide belangrijk vinden. Hij dient vervolgens niet te veel te kiezen door kort-

door-de-bochtoplossingen. Dat kun je wellicht wel doen als ondernemer, maar dat kan 

niet altijd als wethouder. Natuurlijk heeft de aanpak van de heer Keur ook iets aantrek-

kelijks. Het hoeft ook helemaal niet verkeerd te zijn, maar er moet geen cultuur ontstaan 

van 'met deze wethouder valt wel iets te regelen'. Wat een wethouder doet, moet trans-

parant zijn. Daarnaast moet op het juiste moment de waarheid, en de héle waarheid, ge-

sproken worden. En dat is niet altijd gebeurd. De heer Keur heeft ons meerdere keren op 

het verkeerde been gezet. We hebben meer dan één keer onderzoek moeten doen naar 

zaken waar dan een andere waarheid uit kwam dan die de heer Keur ons deed geloven.  

Na zijn excuus over onjuiste informatieverstrekking ontdekten we weer dingen die voor 

ons verrassend waren en die voor de nodige opschudding zorgden. Dat herhaalde zich 

opnieuw. Ook zijn dossierkennis laat te wensen over. Naast Emmeloord-Centrum geldt 

dit ook voor het milieubeleid, dat niet in goede handen is bij deze wethouder. Het gaat 

over: transparant zijn, over het verstrekken van informatie, over dossierkennis en het 

voeren van de regierol. Dat is in de ogen van de CU-SGP zwaar genoeg om een motie 

van afkeuring in te dienen zoals we die hebben ingediend en die op behandeling wacht. 

Dat is de mening van de CU-SGP over het functioneren van een wethouder: transparant 

zijn, betrouwbaar, dossierkennis en regievoering. Dat is de kern van het probleem en 

daarop is die motie gestoeld. Nu ter aanvulling op die motie.  

Inmiddels kregen wij ook ander informatie. Vorige week vrijdag heeft het college aange-

geven dat ook hij geen vertrouwen heeft om met wethouder Keur verder te gaan.  
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Daarbij wordt eerst verwezen naar de relatie van de wethouder met de VVD fractie en de 

steun daarvan van het college, die kennelijk nog wel eens te wensen overgelaten heeft in 

de afgelopen maanden. In de tweede plaats staat vermeld dat de heer Keur ook het col-

lege bij tijden verrast heeft met zaken. Beide zaken spelen zich af buiten het blikveld van 

een oppositiepartij, maar met name het tweede, herkennen wij wel. Dat heeft er toe ge-

leid dat op basis van onze motie van afkeuring die door ons is ingediend, een nieuwe mo-

tie is geformuleerd, die naast de steun van CU-SGP als indiener, mede wordt ingediend 

namens CDA- en PvdA/GroenLinks-fracties. Hierbij trekken wij de vorige motie in en die-

nen tegelijk een nieuwe, wat aangepaste, versie in. De motie luidt als volgt:   

 

Motie van wantrouwen 

   
"De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen op 22 oktober 2007;  

 

overwegende dat: 

- wethouder Keur aan de oproep die in de raadsvergadering op 4 oktober 2007 is ge-

daan, om zijn portefeuille ter beschikking te stellen, blijkens zijn brief van 18 oktober 

jl. geen gevolg heeft gegeven; 

- hoewel wethouder Keur gedreven invulling geeft aan de behartiging van onderdelen 

van zijn portefeuille, er nochtans regelmatig sprake is van onvoldoende dossierkennis 

waardoor informatieverstrekking in commissievergaderingen te regelmatig niet ade-

quaat, niet to the point, niet tijdig, onvolledig en soms zelfs onjuist was; 

- dit niet alleen recentelijk met betrekking tot de voorstellen over het project Emme-

loord-Centrum gebeurde maar ook betrekking heeft op het beleidsveld milieu; 

- dit een evenwichtige afweging voor het nemen van raadsbesluiten ernstig bemoei-

lijkt; 

- hij ten opzichte van de raad als openbaar bestuurder te weinig transparant de regie 

voerde op de gang van zaken binnen zijn portefeuille, waardoor de politieke en be-

stuurlijke verhoudingen binnen de gemeente onder druk zijn komen te staan; 

- er onvoldoende vertrouwen bestaat dat dit in de komende tijd beter gaat worden; 

- ook het college blijkens zijn brief van 18 oktober jl. verdere samenwerking met wet-

houder Keur in de toekomst uitgesloten acht; 

- de wethouder, hoewel daartoe opgeroepen, geen consequenties verbindt aan de 

strekking van de ingediende moties tijdens de raadsvergadering van 4 oktober 2007; 

- de raad nu zelf hierover een uitspraak moet doen; 

- alles overziende er onvoldoende vertrouwen bestaat in de werkwijze van wethouder 

Keur; 

 
spreekt uit: 

- het vertrouwen in wethouder Keur op te zeggen; 
 

en gaat over tot de orde van de dag." 

 

De voorzitter: Ik geef het woord aan de heer Torenbeek.  

 

De heer Torenbeek: U zult begrijpen dat het niet tot mijn eigen vreugde strekt dat ik 

hier vandaag sta. 

 

De voorzitter: Mag ik één opmerking maken, ik waardeer de grote aanwezigheid van 

mensen op de publieke tribune, maar zou u uw instemming of afkeuring achterwege wil-

len laten. Het is een goed gebruik in de politiek, dat de raadsleden binnen de raad verga-

deren op basis van hun eigen argumenten. Dit soort dingen stel ik niet op prijs. Als u 

daar mee doorgaat, moet ik maatregelen nemen. Ik vraag dit voor een goed verloop en 

verzoek u hiermee rekening te willen houden. Het zijn gewoon democratische regels, 

waaraan ook u zich dient te houden. Wilt u doorgaan, mijnheer Torenbeek. 
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De heer Torenbeek: Dank u wel, mijnheer de voorzitter. Zoals ik zei: ik sta hier niet 

met vreugde. We hebben op 4 oktober jl., samen met de PvdA/GroenLinks, de motie in-

gediend met de strekking of u, mijnheer Keur, wilt overwegen uw zetel ter beschikking te 

stellen. Wij dachten toen dat onze bedoeling duidelijk was. U zei toen in antwoord op de-

ze motie dat het duidelijk was en dat u de boodschap ook goed had gehoord. Het ver-

baast ons dan ook enigszins en wij vinden het ook jammer dat wethouder Keur deze 

overweging, deze vraag tot overweging, beschouwd heeft als een open vraag, zo van: 

'mijnheer Keur, denk er nog eens over'. Nu zegt de heer Keur: "dat heb ik gedaan. En ik 

wil graag blijven". Dat vinden wij jammer. Want – ik meen het echt – wij hadden het 

hem gegund dat hij met ere zou vertrekken.  

Nu is er dan deze motie waarin wij samen met andere fracties het vertrouwen opzeggen. 

U hebt recht om te weten waarom wij dat willen. Waarom is dat?  

De laatste tijd komt regelmatig de zin voorbij: 'het resultaat telt en daar moest hij op af-

gerekend worden'. Dan wordt er verwezen naar bedrijven die er zijn of zullen komen, 

naar ontwikkelingen van het Centrum, dat zo mooi is geworden en dat zo mooi is bezig 

te worden. Ook het opleven van de bekendheid van de Noordoostpolder. Dat is ook mooi. 

Dat is ook goed. Dat hebben we in een vorige motie ook zo uitgesproken. Ik zeg er toch 

twee dingen bij.  

Allereerst dit: het is natuurlijk niet alléén aan dit college en alleen aan déze wethouder te 

danken dat het zo is. Het beleid van promotie en acquisitie is in de vorige raadsperiode 

reeds ingezet. Als het gaat om Emmeloord-Centrum zijn er besluiten genomen in de vo-

rige raadsperiode, waar ook ik niet bij ben geweest. Recessie is intussen omgedraaid tot 

economische progressie. De ontwikkelingen die er zijn, zijn mede te danken aan de heer 

Keur. Zeker, maar niet alleen.  

Dan is er ook nog een ander resultaat. Dat is: dat wij hier vanavond in deze spannende 

zitting bijeen zijn. En waarom? Omdat blijkt dat de verhoudingen tussen raad en wet-

houder en binnen het college onderling, tussen wethouder en andere wethouders ver-

stoord is. Er blijkt geen vertrouwen meer te zijn. Daarover wil ik nu graag wat zeggen.  

Ik lees in de pers dat de heer Keur de stem, de taal van het volk spreekt. Ook dat is 

mooi. Dat is knap. Maar, dat is 'mooi meegenomen', zeg ik dan, want wethouder zijn 

heeft een ander doel, namelijk om de gemeente te besturen en om in het bestuur van de 

gemeente verantwoording af te leggen aan de gemeenteraad, en om dat besturen te 

doen in samenhang en in samenwerking met de collega's binnen het college. Nu blijkt – 

en dat heeft de indiener van de motie reeds duidelijk gezegd – dat het daaraan schort. 

Diverse malen heeft de heer Keur excuses aangeboden voor wat hij verkeerd gedaan 

heeft. Als het gaat om de informatievoorziening: het kwam toch steeds weer voor, hij be-

loofde steeds beterschap. Hij wil zich laten coachen door de burgemeester, zo schrijft hij. 

Het zijn geen woorden die bij de fractie van het CDA het vertrouwen wekken over de 

daadkracht van de wethouder. Dan heeft het college een brief geschreven waaruit blijkt 

dat ook daar geen vertrouwen is in de onderlinge samenwerking in de toekomst. Mede 

door gebrek aan chemie van de wethouder met de fractie van de VVD zijn de verhoudin-

gen tussen raad en college nog wel eens verstoord geweest.  

 

De heer Haagsma: Mag ik een vraag stellen? 

 

De voorzitter: Ik heb liever dat de heer Torenbeek doorgaat. Is dat goed? Zouden we 

uw vraag even kunnen parkeren?  

 

De heer Haagsma: Ja, dat kan wel, maar… 

 

De heer Torenbeek: Er heeft deze dagen een artikel gestaan in De Stentor naar aanlei-

ding van de persconferentie die de heer Keur heeft gegeven. Ik heb het artikel meege-

nomen. Het is dit artikel in Dagblad Flevoland. De heer Keur zegt daarin: "Ik heb 50% 

van mijn tijd buiten mijn gemeente doorgebracht" en dan zegt hij even later: "Ik heb he-

lemaal geen tijd gehad voor politieke spelletjes. Net zo min had de heer Keur tijd voor 

het doorploegen en uitspitten van ambtelijke rapporten, voor – kortom – politieke of 

ambtelijke dikdoenerij."  
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Wanneer een wethouder zo tegen zijn collega's en het werk van zijn collega's aankijkt als 

'politieke spelletjes waar ik geen tijd voor heb', als het meedenken in dit huis over de 

gang van zaken binnen het besturen van de gemeente afgedaan wordt als 'ambtelijke en 

politieke dikdoenerij', dan kan ik me voorstellen dat het college zegt er geen vertrouwen 

meer in te hebben. Want op deze manier stelt de wethouder zich buiten de politieke en 

bestuurlijke spelregels van de gemeente. Kortom, het gaat ons niet om kleinigheden. Het 

gaat om het wezen van het collegiaal bestuur binnen een democratie. Het gaat, kortom, 

om het wezen van de democratie.  

Ik vat samen: ik vind het jammer dat ik moet zeggen "wij zeggen het vertrouwen in de 

heer Keur op." Maar de manier waarop de heer Keur met de raad en de raadscommissies 

is omgegaan, met name het ontbreken van juiste informatie en daarbij het feit dat ook 

het college samenwerking verder uitgesloten acht, noopt dat wij als CDA-fractie groten-

deels tot het geen vertrouwen hebben in het verdere functioneren van wethouder Keur.  

 

De voorzitter: Zou ik u nu mogen vragen de vraag van de heer Haagsma te beantwoor-

den, als hij die gesteld heeft?  

 

De heer Haagsma: Ik ben eigenlijk nieuwsgierig waarom de heer Torenbeek krantenar-

tikelen gebruikt die tussen de vorige raadsvergadering en nu natuurlijk tevoorschijn ge-

komen, omdat de pers hierop is gedoken, die allerlei uitspraken, niet alleen uit het colle-

ge maar ook uit de raad gekregen heeft. Is het niet beter om het puur te beperken tot de 

informatie zoals we die binnen het gemeentehuis hebben gekregen, om daar mee verder 

te gaan en daarover te discussiëren? Ook ben ik nieuwsgierig waarom u eigenlijk zegt: 'ik 

ga het college en de brief van het college verdedigen' want ik vind dat het college dat 

moet doen. 

 

De heer Torenbeek: Wat uw eerste vraag betreft, hebt u wellicht gelijk. Ik heb geciteerd 

uit wat tussen aanhalingstekens staat. Als ik het verkeerd geciteerd heb, dan nodig ik de 

heer Keur uit om dat te zeggen en dat is mij dat natuurlijk goed. Verder heugt het mij 

niet dat ik de brief van het college verdedigd heb. Ik heb slechts gezegd dat de brief van 

het college één van de motieven is om deze motie in te dienen. Want een college dat niet 

meer het vertrouwen heeft in verdere samenwerking met de heer Keur, daarvan kan de 

fractie van het CDA moeilijk zeggen: 'wij hebben er wel vertrouwen in'.  

 

De heer Blauw: Mag ik een vraag stellen aan de heer Torenbeek?  

 

De voorzitter: Gaat uw gang.  

 

De heer Blauw: U refereerde aan besluiten die door het vorige college zijn genomen. 

Waarom doet u dat? Dit college heeft heel duidelijk in zijn programma staan om beslui-

ten van het vorige college uit te voeren; dus daar is geen twijfel over. Ik begrijp dan ook 

niet waarom u refereert aan besluiten van het vorige college. We zijn nu bezig met het 

uitvoeren van besluiten die toen zijn genomen. Daar liggen ook meer risico's. Waarom 

haalt u besluiten van het vorige college erbij die met deze zaak niets van doen hebben?  

 

De heer Torenbeek: Dat laatste is nog maar de vraag, mijnheer Blauw. Er wordt gesug-

gereerd in de media, en dat is hier ook wel gebeurd, alsof de heer Keur resultaten heeft 

behaald die uitsluitend aan hem te danken zijn.  

 

De heer Blauw: U refereert weer aan de media, ik begrijp dat niet.  

 

De heer Torenbeek: Die resultaten zijn hier ook genoemd. Ook in de vorige motie heb-

ben we die genoemd. Daar twijfelen we niet aan en we hebben daar geen enkel probleem 

mee. Het is ook absoluut niet zo dat wij ook maar iets af zouden willen doen aan die re-

sultaten. Ik heb alleen gezegd: het is niet zo dat de heer Keur de enige is geweest die ze 

bewerkstelligd heeft, deze resultaten, omdat ze voortvloeien uit lijnen die uit het verle-

den zijn gelopen. Dat lijkt me volstrekt duidelijk.  
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De heer Blauw: Voor mij onduidelijk.  

 

De heer Torenbeek: Daar kan ik ook niets aan doen.  

 

Mevrouw Faber: Mijnheer de Voorzitter. Mijn bijdrage zal iets korter zijn dan van de 

voorgaande sprekers. Zij hebben al heel veel uitgelegd over het hoe en waarom en hoe 

we tot de inhoud van deze motie zijn gekomen.  

Wat zijn nu voor ons de overwegingen en de belangen geweest om tot deze motie te 

komen? Wij hebben de afgelopen anderhalf jaar wethouder Keur leren kennen als een 

man die niet veel opheeft met dossierkennis en politiek bestuurlijke regeltjes. In plaats 

van ze positief te gebruiken, vertoonde hij een afkeer van deze regels, die toch onzes in-

ziens wel noodzakelijk zijn om goed te besturen. Het is helaas veel te vaak voorgekomen 

dat deze wethouder antwoorden schuldig moest blijven op vragen vanuit de raad. Dit 

kwam toch wel erg vaak voor bij de behandeling van milieuzaken. De houding van de 

wethouder in dezen was er ook een van desinteresse, vonden wij.  

Kwalijker nog is dat het vaak voorgekomen is dat de wethouder zijn verontschuldigingen 

moest aanbieden aan de raad, omdat hij deze te laat, te weinig, of helemaal niet heeft 

ingelicht omtrent zaken die van groot belang waren. Wat ons ook opviel was dat het col-

lege en ook de VVD-fractie geregeld verrast reageerden op uitlatingen van wethouder 

Keur. Daaruit concludeerden wij dat er weinig of geen overleg was geweest. Samenwer-

ken betekent in onze ogen: dat je ook samen informatie deelt en elkaar niet voor verras-

singen dient te plaatsen. Nu kun je deze werkwijze een eerste halfjaar onder 'inwerkpro-

blemen' scharen, maar daarna kan het toch echt niet meer. Wat voor ons doorslagge-

vend is geweest, is het niet-volledig zijn in de informatieverstrekking die van belang is 

voor raadsleden.  

We begrijpen best dat een wethouder niet in de meest makkelijke positie zit, wanneer er 

'handel' gedreven moet worden. Gebleken is dat de heer Keur een andere werkwijze han-

teert dan voorstaan. Het blijkt dat bij het vertrouwelijke overleg niet de juiste en volledi-

ge informatie boven tafel komt. Dan zul je je conclusies daaraan moeten verbinden, als 

raadslid en als fractie. Dat doen wij vanavond.  

 

De heer Haagsma: Mag ik mevrouw Faber een vraag stellen? Ik moet er altijd een beet-

je aan wennen – mogelijk citeer ik de woorden niet precies – als u zegt dat u verrast was 

dat als de heer Keur een opmerking maakte en dat de VVD daarop verbaasd reageerde. 

Eigenlijk vind ik dat een compliment, in ieder geval naar de VVD-fractie. Wij zitten op dit 

moment in een dualistisch tijdperk; dat betekent dat de drie fracties die samen de coali-

tie vormen ook een eigenstandige verantwoordelijkheid hebben om zelf na te denken 

over 'wat is goed voor deze gemeente'. Als u dan zegt dat het verrassend is, dan bete-

kent dat zowel de VVD-fractie, als de heer Keur prima gefunctioneerd hebben in het dua-

listische tijdperk. Waarom doet u dat niet?  

 

Mevrouw Faber: Ik zou er wel graag op willen reageren, want ik heb er natuurlijk best 

wel over nagedacht. Wanneer uit lichaamstaal blijkt dat het verrassingen zijn, die niet 

goed vallen, dan vind ik dat van een heel andere aard, dan wanneer je prettig verrast 

bent. In een duaal systeem mag je elkaar best wel loslaten, daar is niets mis mee. Vol-

gens mij kun je echter nog altijd het beste besturen met elkaar, wanneer je elkaar níet 

voor dergelijke verrassingen.  

 

De heer Haagsma: Ik vind het knap dat u op basis van lichaamstaal zulke conclusies 

kunt trekken. Misschien moet ik na gaan denken hoe ik me gedraag. Ik vind het toch een 

compliment voor de VVD dat zij er in geslaagd is om zich dualistisch te gedragen.  

 

Mevrouw Faber: Het is prettig dat u via mij de VVD-fractie dat compliment geeft.  

 

De voorzitter: Mijnheer Haagsma, de microfoon is voor u.  
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De heer Haagsma: Ik wou haast zeggen: er is niet veel meer te zeggen, want, alles wat 

ik in mijn voorbereiding op papier heb gezet, hebben de sprekers al gezegd. Ik zal het 

dan toch nog een keer op een rijtje zetten. Ik denk dat wij ons als raad voor een lastig 

probleem hebben gesteld door op 4 oktober jl. – en dat is een omissie in de brief van het 

college, want die spreekt in zijn brief over 23 september jl.  

 

De voorzitter: 24 september, dat moet inderdaad zijn: 4 oktober jl.  

 

De heer Haagsma: Het is jammer dat dit gebeurt in een brief van een college.  

We hebben onszelf met een probleem opgezadeld. Een probleem dat er voor zorgt dat we 

het omgekeerde bereiken van wat de raad zou moeten bereiken. De burgers proberen 

van de raad duidelijkheid te krijgen, maar eigenlijk hebben we ze in een mistige wolk 

achtergelaten. Het probleem dat bij heel veel burgers, ook bij raadsleden is, is: wat is 

nou eigenlijk de reden, wat is het motief dat een aantal fracties, en nu ook het college, 

het vertrouwen in wethouder Keur verloren heeft? Vorige keer sprak ik over een motie 

van wantrouwen, maar dat was het niet, het was een motie van afkeuring.  

Zo lang we niet helder onderbouwen wat de reden is, dan blijft voor het publiek veel 

ruimte voor ruis op de lijn. De mensen twijfelen: was die motie nu wel goed onder-

bouwd? Verontwaardiging: de wethouder werkt toch zo hard! En hij had ook resultaat. 

Maar ook achterdocht: de wethouder heeft de partijen hun zin niet gegeven en nu halen 

ze alsnog hun gelijk. Ik denk dat de indieners van de motie, ook wij als raad, deze vra-

gen over onszelf afgeroepen hebben. Daarom is het ook hard nodig dat wij vanavond 

zorgen dat er duidelijkheid komt. Omdat we de vorige keer niet over de moties gestemd 

hebben, hebben we het publiek en onszelf voor een lastig probleem gesteld. Vanavond 

moet die duidelijkheid komen. Veel mensen stellen vragen, ook de pers heeft dat ge-

daan: hoe staat de Politieke Unie in dit geheel. U weet dat in het presidium namens de 

Politieke Unie kritische vragen werden gesteld over de manier waarop wethouder Keur 

over het milieu vragen beantwoord heeft. Dat staat in het verslag, dat heeft iedereen 

kunnen lezen.  

Wij hebben ook kritiek gehad op twee punten, ten aanzien van Emmeloord-Centrum. Op 

het moment dat die informatie bij de heer Keur kwam, heeft de heer Keur daarvoor eerst 

in een vergadering van de commissie, volgens in de raad, en nu ten vierde male in een 

brief aan de raad zijn excuses aangeboden. Wethouder Keur heeft ook ten aanzien van 

het dossier op vier verschillende plaatsen en op vier verschillende manieren excuses 

moeten aanbieden. Waarom kun je dan als raad en als college een wethouder, die dat 

zegt, niet de ruimte geven om verbetering te tonen? Het college schrijft – en ik heb het 

collegeprogramma er nog eens bijgenomen – op een van de eerste bladzijden van het 

collegeprogramma: "het college zal van begin af aan werken aan een goed onderling ver-

trouwen, een goede onderlinge vertrouwensbasis en samenwerking". Ik wil van het colle-

ge graag horen: op welk moment is er in dat onderlinge vertrouwen in de ogen van het 

college iets mank gegaan? Dat hoeft niet door een fractie beantwoord te worden. Waar-

aan ligt dat? Waarom hebt u als college op dit moment niet meer de inzettende power 

die u in het begin uitstraalde om samen een gedurfd collegeprogramma met een groot 

aantal inspannings- en resultaatverplichtingen aan te gaan? Die duidelijkheid moet er, 

denk ik, vanavond komen.  

De brief van het college; een andere vraag die wij als fractie daarover hebben is: waar-

om heeft het college zo nadrukkelijk de rol, de positie tussen de VVD-fractie en de VVD-

wethouder in zijn brief aan de orde gesteld? Ik denk dat het college een eigenstandige 

verantwoordelijkheid heeft, het college moet ervoor zorgen dat het de kar trekt en het 

collegeprogramma uitvoert. Het is aan de raad, ook aan de VVD-fractie, om dat te con-

troleren en een eigen standpunt daarover in te nemen. Graag hoor ik van u: waarom u 

het samenspel van de VVD-fractie zo nadrukkelijk hebt aangezet 

Wat de fractie van de Politieke Unie vanavond nodig heeft om te kunnen stemmen over 

de motie is duidelijke informatie die ook wij naar de burgers kunnen uitdragen op basis 

waarvan wij eventueel in zo'n motie zijn meegegaan. Ik hoop dat die duidelijkheid, in ie-

der geval van het college, er komt. Want alleen als er onomkeerbare zaken gebeurd zijn, 

moet je over dit soort moties uitdrukkelijk nadenken.  
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De heer Lammers: Mijnheer de Voorzitter. Mijn stemverklaring heet: Keurmerk, keurslijf 

of willekeur? De Wet dualisering gemeentebestuur heeft het takenpakket van de wethou-

der veranderd, waarbij de meeste bestuurlijke bevoegdheden zijn overgegaan van de 

gemeenteraad naar het college, u welbekend. Dit geldt bijvoorbeeld voor de bevoegdheid 

om privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten. Taken die de heer Keur uitvoerde 

en gerelateerd zijn aan het collegeprogramma. Wethouder Keur heeft sinds 2006 een 

gemandateerde opdracht. Dus behartigt hij de belangen van zijn taakgebied binnen het 

college van B&W op onder andere economische zaken. Hij deed dat binnen de middelen 

en de kaders die hem door de raad werden beschikbaar gesteld. Ontegenzeggelijk is de 

realisatie van deze economische paragraaf en de verantwoording voor de Centrumplan-

nen binnen het collegeprogramma voor Willem Keur een zware functie. Er zijn immers 

vele wethouders gesneuveld bij vele Centrumplannen. Het doek lijkt vandaag te vallen 

voor Willem Keur. Een wethouder die – dat moge vreemd klinken vanuit de oppositie – 

op onorthodoxe wijze zijn werk deed. Recht op zijn doel af, uitvoering gevend aan zijn 

taak binnen het collegeprogramma. Maar de Noordoostpolder moet uit het slop getrokken 

worden. Ernstige achterstanden, veroorzaakt door twee vorige colleges onder leiding van 

nota bene de motie-indieners van drie weken geleden, de collegepartijen CDA en 

PvdA/GroenLinks. Die achterstand moet worden ingelopen waarbij een frisse, zakelijke 

aanpak noodzakelijk is. Op het gebied van infrastructuur, werkgelegenheid, bedrijvig-

heid, en gezondheidszorg. De gemeente raakt geërodeerd en het is mede de taak van 

wethouder Keur om daaraan iets te doen. Het college heeft inmiddels al een nieuwe slo-

gan: 'Een vernieuwde polder'. Hiervoor heeft ook wethouder Keur lijnen uitgezet om aan 

dat credo invulling te geven. Met ondernemers en particulieren, om de vernieuwing te la-

ten plaatsvinden, startend met de Centrumplannen.  

De fractie van ONS Noordoostpolder heeft dualisme hoog in het vaandel. De VVD heeft 

dat ook. Ik neem u even mee naar juni 2006 om de teneur te zetten van de gevoelens 

die bij mijn fractie leven.  

De houding van het CDA en PvdA/GroenLinks bijvoorbeeld bij de ziekenhuisportefeuille 

was dramatisch. Niets wilde men, vooral geen motie om een onderzoek van verzelfstan-

diging. Het is Willem Keur geweest die als enig collegelid sympathie had voor deze motie 

van ONS en de VVD. Hij heeft oplossingsgericht meegedacht aan de implementatie van 

de opdracht van deze motie. De passieve houding en de dreiging van het toen al bijna 

vallend college, op instigatie van de overige collegepartijen, beloofde niet veel goeds. In 

de brief van het college 18 oktober jl. wordt dit door het college naar de VVD uitgelegd 

als: de heer Keur had zijn fractie niet onder controle. Dat leverde continu verrassingen 

op voor de overige collegepartijen. Echter, mede door de volharding en het duale gedrag 

van deze VVD is er nu een tweede polikliniek en hebben we de eerste stappen van het 

herstel gezet.  

CDA en de PvdA/GroenLinks hebben een hekel aan het duale stelstel. Zij willen liever er-

gens anders zaken laten afspelen. Dat wordt een onorthodoxe Keur fataal met alle ver-

tragende consequenties in de zeer belangrijke uitvoeringsplannen van dien. Ik kan be-

grijpen dat CU-SGP een motie indient. Zij vindt en stelt dat ze een aantal keren onjuist 

geïnformeerd was en daarom diende zij de motie in. Prima, want dan wordt een motie op 

gronden ingediend. Ronduit beschamend vindt mijn fractie daarentegen de inhoud van de 

motie van coalitiepartijen CDA en PvdA/GroenLinks, aansluitend bij de motie van drie 

weken geleden.  

Willem Keur geeft gedreven invulling aan de behartiging van zijn portefeuille. Willem 

Keur's integriteit en inzet staan niet ter discussie. Willem Keur – let op, het zijn niet mijn 

woorden – heeft vele successen geboekt, die dank zij hem tot stand zijn gekomen. Een 

van de indieners, fractieleider Torenbeek, laat echter in de 'Stentor' noteren: "Willem 

Keur heeft alleen de Overtuinen voor elkaar gekregen". Dat zijn citaten. Mijn fractie vindt 

deze motie een schitterend voorbeeld van een Judaskus, gegeven door het CDA en dat 

dient de bevolking zich goed te realiseren. CDA-fractievoorzitter gaf publiekelijk al eerder 

aan dat in zijn ogen de ex-fractievoorzitter van de VVD, de heer Van Daalen, een niet be-

trouwbare coalitiepartner was. De liberale voorvechter van het ziekenhuis, de heer 

Blauw, had bijgedragen aan de misère van het ziekenhuis. Nu wijzen ze ook nog Willem 

Keur de laan, het college, uit.  
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De PvdA/GroenLinks-fractie haalt plotseling in deze motie ook nog het beleidsveld milieu 

erbij. Bij de heer Keur zou hier sprake zijn van weinig dossierkennis en van te weinig in-

formatieverstrekking zijn. Mijn fractie vindt het een gotspe dat dit erbij wordt gehaald.  

Ik wil u even punt 12 uit het collegeprogramma onder de aandacht brengen, dat meldt: 

"Voorwaarden scheppen om samen met partners een milieueducatiecentrum te realise-

ren, zo mogelijk in het Emmelerbos." Dit komt nu onder handbereik, mede onder de ver-

antwoordelijkheid van de portefeuillehouder. Op 22 maart 2007 is het milieuprogramma 

door de raad goedgekeurd. Dat wat nu ter uitvoering staat, was door de raad goedge-

keurd. Zo meteen deugen de rood-wit-blauwe sokken van de heer Keur niet of gebruikt 

hij geen milieuvriendelijke kerosine in zijn vliegtuig. PvdA/GroenLinks, u bent aan het 

zoeken naar stokken om te slaan. Mijn fractie ziet liever dat er een onderzoek zou ko-

men. Een motie daartoe zullen wij zeker ondersteunen. Dan kunnen we zien waar het 

ongeloof en het stilzwijgen wordt bewaard binnen deze raad. De fracties van CDA en 

PvdA/GroenLinks missen naar onze mening dualisme in combinatie met ondernemersvi-

sie. Waar vergist men zich? Onze fractie heeft als oppositiepartij waardering voor wat de 

heer Keur in gang heeft gezet en wat hij heeft bereikt. Het leeuwenaandeel van de bui-

tenwacht denkt er net zo over.  

Tot slot. Mijn fractie zal voor een eventueel onderzoek stemmen omdat wij vinden dat 

duidelijkheid geboden moet worden. Tegen de VVD-fractie wil ik zeggen, mocht het weer 

zover komen: bezint, eer ge er aan begint, mijnheer Blauw, wees verstandig. Ik roep een 

VVD-uitspraak in herinnering: wordt niet het aangelijnde collegehondje, dat wel kan blaf-

fen, maar niet zal bijten. Laat u niet leiden door willekeur, om u in een keurslijf te hijsen 

van dit college. C' est ça.  

 

De heer Torenbeek: Graag wil ik de heer Lammers vragen stellen. In de motie, met 

name in de bewoording van de heer Wassink, wordt gesproken over "het gebrek aan in-

formatie", over "het niet geven van juiste informatie, tot in besloten vergaderingen toe" 

het " achterhouden daarvan". Ik heb u wel over heel wat andere dingen gehoord, maar 

niet daarover. Zou u daar dan alstublieft ook op in willen gaan. Hoe kijkt u aan tegen dat 

feit, want u bent daarbij geweest.  

 

De heer Lammers: Dat bent u ook. Ik merkte zojuist dat er vanuit het publiek ook werd 

geroepen dat er feitelijk geen antwoorden zijn gegeven. U merkte zelf op dat wij de mili-

euparagraaf wel hebben goedgekeurd.  

 

De heer Torenbeek: Ik vroeg: hoe kijkt u aan tegen dit feit dat door de indieners van de 

motie als belangrijkste punt aangegeven wordt dat de wethouder "onjuiste of weinig in-

formatie heeft gegeven aan de raad, tot in besloten vergaderingen toe." Daar gaat het 

om, op dat element gaat u niet in. Ik wil u vragen dat alsnog te doen, want daar gaat de 

motie over.  

 

De heer Lammers: Dit heb ik aangegeven, ook in besloten vergaderingen heb ik die re-

acties gegeven. Als u vindt dat heer Keur mogelijk omissies heeft begaan, dan is het een 

terechte oplossing dat er een onderzoek komt. Op instigatie van CU-SGP heeft men dit 

voornemen al. Ik ga geen mensen veroordelen, zo lang de feiten niet daadwerkelijk bo-

ven tafel zijn. Dit zeg ik: doe een onderzoek en daaraan kunnen wij onze conclusies ver-

binden.  

 

De heer Torenbeek: Ik vraag het opnieuw, mijnheer Lammers, omdat u geen antwoord 

geeft op de vraag: wat vindt u van het feit dat deze wethouder in de raad, in de commis-

sie tot in besloten vergaderingen toe, onjuiste of geen informatie gegeven heeft? Dat u 

daar een onderzoek naar wil, vind ik prima, dat zal ik ook ondersteunen. Ik vraag hoe u 

denkt over dat feit, want daar gaat de motie over.  

 

De heer Lammers: De wethouder heeft, zoals ook de heer Haagsma al heeft benoemd, 

in de besloten vergadering, ook buiten deze vergadering en ook in het publieke domein 

zijn excuses aangeboden voor de omissies die zijn gemaakt.  
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De heer Torenbeek: Wat vond en vindt u daar dan van? 

 

De heer  Lammers: Dat vind ik een uitstekend en nobel streven. Zo hoort het ook.  

 

De heer Torenbeek: Juist. Hoe vindt u dan dat hij informatie achter gehouden heeft?  

 

De heer Lammers: Dat is voor mij geen reden om te zeggen: mijnheer Keur gaat u 

maar naar huis toe. Zouden wij op emoties of misschien om een paar onjuistheden deze 

conclusies moeten trekken? Dat kan niet. 

 

De heer Torenbeek: Hebt u wel eens gehoord van democratie, mijnheer Lammers? De-

mocratie werkt zo: dat een college volledige openheid van zaken moet geven over zijn 

handelen. Het valt me van erg van u als raadslid tegen, als u daarover geen mening 

hebt.  

 

De heer Lammers: Ik heb u net gezegd: ook ik heb er kennis van genomen dat de heer 

Keur in besloten vergaderingen op een aantal punten zijn excuses heeft aangeboden en 

beterschap heeft beloofd. Voor mij waren die punten niet van dermate aard, dat ik de 

heer Keur naar huis wil sturen.  

 

De voorzitter: U bent nu aan het herhalen; dus laten wij hiermee stoppen. De heer Van 

de Belt heeft het woord.  

 

De heer Van de Belt: Mijnheer de Voorzitter. Voorafgaande aan mijn betoog wil ik iets 

zeggen over het aanblijven van wethouder Keur. Dat wethouder Keur wil aanblijven, 

komt voor mij niet als een verrassing. Nadat ik het radioprogramma op maandag 7 okto-

ber jl. van omroep Flevoland had gehoord, zei ik tegen mijzelf: de heer Keur gaat niet uit 

eigen beweging weg. Hij hangt nu toch al. Langer of korter hangen, dat maakt voor hem 

niets meer uit, zo zal de heer Keur wel denken. Ik heb wel respect gekregen voor zijn 

vechtlust. Dit bedoel ik oprecht, het is niet als slijmen bedoeld. Wij, daar hoor ik ook zelf 

bij, wij zijn niet humaan geweest. Want wil je iemand laten hangen, dat moet dat snel 

gebeuren. Je laat niet iemand langzaam stikken, zoals in feite nu is gebeurd. Dit is ook 

een keuze van de heer Keur zelf geweest.  

Wethouder Keur heeft besloten niet te willen vertrekken. Nu het college de conclusie 

trekt niet met hem verder te willen, blijft thans maar een stap over. Daarover later.  

Eerst wil ik de situatie van de heer Keur belichten. Overduidelijk heeft de meerderheid 

van de raad in de vorige vergadering de conclusie getrokken dat het niet wenselijk is met 

de heer Keur verder te gaan. In de tussentijd hield de heer Keur een soort promotiecam-

pagne hoe goed hij wel was en nog is. Dat is zijn goed recht, daar is niets mis mee. An-

ders was hij al lang weg geweest. Feitelijk heeft hij, naar eigen zeggen, geen verkeerde 

dingen gedaan. Echter, de informatie die wij als raad absoluut nodig hebben om een 

goed oordeel over een onderwerp te kunnen vormen, bleef achterwege. Wij moesten er 

zelf achter zien te komen. Dan kregen wij vertrouwelijke informatie. Dit herhaalde zich 

telkenmale. Mijn fractie kon zo in feite niet verder met wethouder Keur. De bevolking 

weet niet wat zich afspeelde. Dat kon ook niet, omdat het vertrouwelijk is. Zou de bevol-

king het wel hebben geweten, dan was ze het naar mijn mening heel anders gaan bekij-

ken. Mijn fractie zou graag willen zien dat de bevolking hiervan alsnog op de hoogte 

wordt gesteld. Mede omdat ik een voorstander ben dat de politiek naar de bevolking toe 

zo open mogelijk moet worden gebracht. Zoals het nu is gebeurd, op deze wijze, snap-

pen de burgers er niets van. Hoe mijn fractie over wethouder Keur denkt is bij u allen 

bekend. Ik heb verschillende keren duidelijk signalen afgegeven, dat zijn optreden vele 

malen beneden bestuurlijk peil was. Hij heeft met deze signalen jammer genoeg niets 

gedaan. Of zou ik ook moeten stellen dat het college hier niets mee heeft gedaan? Met 

Willem Keur als mens, daar is helemaal niets mis mee. Het college dient de hand volledig 

in eigen boezem te steken. Dit college is willens en wetens met de heer Keur, en dus met 

de VVD, in zee gegaan. Het wist op voorhand, waaraan het begonnen. Het college geeft 

ook aan dat de verhouding met de VVD al lang niet meer optimaal is.  
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Dus niet alleen wethouder Keur, maar het hele college is duidelijk verantwoordelijk voor 

het reilen en zeilen van het college. Heeft het college eigen collega's ook voldoende bij-

gestaan? Meerdere collegeleden hebben wel eens een zwak optreden laten zien. Het zijn 

allemaal mensen. Ik wil ook nog een ding kwijt. Toen ik hoorde dat de heer Keur wet-

houder zou worden, heb ik tegen verschillende mensen gezegd:" een hele beste kerel, 

maar daar is hij niet voor geschikt." Degene die het college vormde, had dat toch ook 

kunnen inzien? Of zag mijn vooruitziende blik verder dan die van hem? Schijnbaar wel. 

Nu komt het college tot de conclusie dat wethouder Keur weg moet. Naar mijn mening is 

er maar één conclusie mogelijk: het college dient te vertrekken. De motie van CU-SGP, 

PvdA/GroenLinks en CDA hoeft niet meer aan de orde komen. Ik verwacht dat die ook zal 

worden ingetrokken. Als het college niet uit eigener beweging opstapt of zich terugtrekt, 

zal ik overwegen een motie in te dienen.  

 

De heer Blauw: Mijnheer de Voorzitter. Als je de laatste spreker bent, dan kun je ook 

reageren op anderen. Daarmee wil ik nu, zonder in detail te gaan, beginnen. Van nie-

mand heb ik nog feiten gehoord, op basis waarvan de heer Keur weg zou moeten. Wij 

weten allemaal dat de verhoudingen moeilijk zijn. Wij weten ook allemaal dat die zakelijk 

zijn. Dat is goed. Graag zou ik in tweede termijn feiten willen horen. Zoals ook de Politie-

ke Unie heeft gezegd: 'waar is het fout gegaan?'  

Deze maand is het achttien maand geleden dat het college aantrad met een ambitieus 

programma. Dat programma kwam mede tot stand door de VVD die na een verkiezings-

winst van 33% weer deelnam aan het college. De speerpunten waren: economisch be-

leid, werkgelegenheid en het creëren van een nieuw elan in onze gemeente. Immers, we 

waren in de jaren daarvoor ernstig achterop geraakt. Het imago van de Noordoostpolder 

was niet best. De woningbouw stagneerde al meer dan vijf jaar, het bedrijfsleven functi-

oneerde niet, er was veel bureaucratie, en er gebeurde weinig. Wij leverden een wethou-

der met daadkracht, met veel politieke ervaring en met een groot draagvlak in de Noord-

oostpolder. Wij wisten dat hij ook een man was die wat durfde wat anderen niet deden. 

Wij vonden dat dat in de omstandigheden waarin de Noordoostpolder verkeerde, nodig 

was. Hij ambieerde en accepteerde onder andere de zware portefeuille van economische 

zaken. Daarbij hoorde ook het project Emmeloord-Centrum. Het is al eerder genoemd, 

dit was een risicovolle portefeuille. Daar zijn meerderen op gesneuveld. Daarvoor was 

veel durf en daadkracht vereist. Het deerde hem en ons niet. Hij ging ervoor. Al snel 

dwong zijn werk respect af. Er kwam weer beweging: bedrijven werden aangetrokken, 

tot nu toe met enkele honderden arbeidsplaatsen. Het glastuinbouwproject Luttelgeest 

kwam met zijn steun en dat van het college – dat zij er bij gezegd – weer van de grond 

met potentieel een kleine drieduizend arbeidsplaatsen. Vijfhonderd hectares, bij elkaar 

drieduizend arbeidsplaatsen, dit betekende het grootste werkgelegenheidsproject dat de 

Noordoostpolder ooit heeft gekend. Het Centrum vorderde in ras tempo. Het ziekenhuis 

kreeg een nieuwe start in de vorm van een tweede polikliniek. Ook dat gebeurde met een 

' deal' – laten we dat maar gerust zo noemen – met de heer Keur. Anders was het niet 

gebeurd. Het Centrum gebeurde binnen de tijd en binnen het budget. De VVD-fractie 

steunde het college kritisch, doch loyaal. Nooit heeft de VVD-fractie het programma ge-

weld aangedaan. Nooit heeft de VVD tegen een collegevoorstel gestemd. Altijd hebben 

we ons door het collegeprogramma en het verkiezingsprogramma laten leiden. Dit kun-

nen we van bijvoorbeeld de PvdA/GroenLinks niet zeggen. Mevrouw Faber houdt niet van 

verrassingen. Welke verrassing was er groter, toen plotseling het collegevoorstel Over-

tuinen door de PvdA/GroenLinks werd afgestemd, zonder dat zelfs de coalitiepartners er 

enige weet van hadden? Tot zover de verrassingen.  

Willem Keur is een daadkrachtige wethouder. Zijn optreden riep wel eens enige vragen 

op en er ontstonden ook wel eens wat spanningen. Ook wel eens bij ons, dat moet ge-

zegd zijn. Meerderen hebben opgemerkt dat de 'chemie' tussen wethouder en fractie niet 

optimaal was. Ik weet niet wat dat betekent. Door de voorzitter van deze raad is dat ook 

bij de installatie goed duidelijk gemaakt: in een duaal systeem is de wethouder formeel 

geen onderdeel van de fractie. Daarom stond de VVD wel kritisch, al was het loyaal kri-

tisch, tegen over het college. Wij vinden dat het zo hoort. Binnen het college en de coali-

tie werd dit herhaaldelijk uitgelegd als 'disloyaliteit' . Dat betreuren wij.  
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Het weerhield en weerhoudt ons niet doelgericht te blijven werken en het collegepro-

gramma te volgen en tegelijkertijd kritisch en actief te blijven. Dat is gezond en behoort 

naar onze mening bij een duaal systeem. Zo is dit duale systeem geworden en geboren. 

Ondanks de resultaten en de waardering voor Willem Keur werden in het college scheur-

tjes zichtbaar. Het leek steeds meer over de vorm te gaan en steeds minder over de in-

houd. Dat is ook vanavond impliciet gezegd. Het leek alsof er langzamerhand een fout 

sfeerbeeld werd afgebeeld. Dualisme werd wel gepropageerd, maar kennelijk niet ge-

waardeerd. De spanningen liepen enige weken geleden hoog op. Onzorgvuldigheden in 

het Centrumproject werden aangegrepen om een motie tegen de wethouder in te dienen. 

Op sommige punten was ook de VVD kritisch en teleurgesteld. Het gaat nu eenmaal zoals 

het gaat. Niet iedereen is perfect. Ook de VVD vond dat de informatieverstrekking beter 

had gekund. Dat die op bepaalde punten niet volledig was. Dingen gaan nu eenmaal snel, 

wij vinden dat details. Het beleid werd uitgevoerd binnen het budget en binnen de tijd. Er 

was geen afwijking van het beleid en zoals het beleid door de heer Keur werd gevoerd, 

werd niemand beschadigd door een afwijking van het beleid. Dus een reden voor correc-

tie. Zeker ook bij ons. Laten we daar heel duidelijk over zijn. Maar allerminst reden voor 

afkeuring en zeker niet voor wantrouwen.  

Ik stelde u de vraag: waar ging het fout? Eigenlijk hebben we dat vanavond nog niet ge-

hoord. Na de vergadering van 4 oktober jl., werd de heer Keur drie weken vergund om 

zijn besluit kenbaar te maken. Zijn besluit, dat hij afgelopen donderdag nam, kwam naar 

verwachting. Dat besluit dwingt respect af. Dit wordt, zo blijkt uit de peilingen van De 

Stentor, gesteund door een meerderheid van de bevolking. Dit wordt gesteund door de 

BAN en de ondernemingsvereniging Groendorpen. Hij zag geen reden waarom hij zijn 

werk niet zou mogen afmaken. Nogmaals, de kritiek erkennende, eerlijk gezegd: wij zien 

die ook niet. De onjuiste en onvolledige informatie, waaraan is gerefereerd, was op de-

tails, het ging over bijzaken. Het ging bijvoorbeeld over de Overtuinen. En dat is één of 

twee% van het hele project. Daar ging het over. Als dat genoeg is, is dat genoeg. Voor 

ons is het een detail. Het is niet goed. Niemand is perfect. Dat was ook de reactie van 

het college diezelfde middag, ondanks het feit dat het grootste deel van het college in het 

buitenland vertoefde. Mijn vraag is hoeveel wethouders er betrokken waren bij de redac-

tie van die brief. Wij horen dat graag. De opmerking over de VVD-fractie was ongemeen 

hard en naar onze mening onterecht. Net als bij de motie van afkeuring ontbrak de in-

houdelijke onderbouwing. Het beeld werd gecreëerd dat de fractie hoofdschuldige, of ze-

ker medeschuldige zou zijn; dat werpen wij verre van ons. Wij verwachten van college en 

collegepartijen een ondubbelzinnige verklaring voor wat betreft de vertrouwenskwestie 

bij de VVD fractie. Heel simpel: wilt u verder met de VVD? Mogelijk hebben wij die brief 

en die passages uit die brief verkeerd begrepen. Dan horen wij dat graag.  

Nogmaals, de houding van de VVD-fractie is kritisch en zal dat blijven. Maar altijd geba-

seerd op loyaliteit, transparantie en integriteit. In de brief van de heer Keur wordt de 

fractie niet genoemd. Wij vragen ons af waarom het college het wel doet. Meer olie op 

het vuur was niet nodig. De VVD-fractie betreurt de situatie bijzonder. Dit zou een abso-

luut dieptepunt zijn in de politiek van de Noordoostpolder om een wethouder weg te stu-

ren, een wethouder die resultaten boekt, steun heeft van een meerderheid van de bevol-

king en het bedrijfsleven. Wie zijn wij om dat te doen als de vertegenwoordigers van die 

burgers en het bedrijfsleven? Als er geen inhoudelijke uitleg aan ten grondslag ligt en er 

kunnen geen argumenten genoemd worden, dan wordt het wel heel kritiek. Te meer, 

omdat hij zelf heeft aangegeven dat hij zijn handelen meer in lijn wil brengen wat be-

stuurlijk en ambtelijk van hem wordt gevraagd, zowel naar het bestuur, als naar de raad. 

Willem Keur wegsturen zou misschien goed zijn voor de politieke verhoudingen, maar is 

zeker slecht voor de bevolking van de Noordoostpolder en het imago van deze gemeente. 

In onze ogen kan het niet zo zijn dat de wethouder vanwege 'het niet passen in de amb-

telijke manier van werken en het bestuurlijk systeem' wordt weggestuurd. In het be-

drijfsleven of instellingen zou zo'n iemand juist een bonus krijgen. Daar waar communi-

catie en samenwerking in het college te wensen overlaten, zou ook te denken zijn aan 

een traject dat de regie op dat punt wordt verbeterd. Dan wordt de situatie verbeterd en 

kan het programma in stand blijven en voortgezet worden.  
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Ik wil er aan herinneren dat deze Noordoostpolder is gemaakt door mensen zoals Willem 

Keur: recht toe, recht aan, recht door zee. "Lait zoe ze mar doin" zeggen ze in Gronin-

gen. Laten we duidelijk zijn: wij weten allemaal dat daar grenzen aan zijn. Naar onze 

mening zijn die grenzen niet overschreden. Wel zijn ze opgezocht. Wij hebben daarmee, 

gezien de zakelijk verhouding die we met het college en met de wethouder hebben, geen 

moeite. Wij stonden achter Willem Keur. We staan nog achter het beleid dat hij gevoerd 

heeft en de positie die hij heeft. Het moge duidelijk zijn dat wij de motie, zoals die er nu 

ligt, niet zullen steunen.  

 

De voorzitter: Voordat ik het woord aan wethouder Keur geeft, wil ik het college ver-

zoeken de vragen aan het college te beantwoorden. De vragen die ik heb opgeschreven 

luiden: college waar ging het mis? Dan de vraag over de brief van het college over de rol 

en verhouding van VVD-fractie en wethouder, wat wordt daarmee bedoeld? Die vraag 

heeft de heer Blauw ook aangescherpt. Dan de vraag of het college door wil met de VVD, 

om het helder te zeggen. Ook de heer Van de Belt stelde de vraag over de steun van het 

college aan wethouder Keur. Ook de vraag van de heer Blauw hoe breed de brief werd 

gesteund, gezien de afwezigheid van sommige wethouders.  

 

Wethouder de heer Schutte: Mijnheer de Voorzitter. Met het resumeren en het benoe-

men van een aantal vragen, kort u in feite mijn verhaal wat in. Laat duidelijk zijn dat ik 

niet namens mezelf maar namens het college spreek. Ik heb de neiging om op alles 

zwaar in te gaan. Dat wil zou ik eventueel vanavond nog wel doen, maar laat ik nu op 

enige kernzaken uit de opmerkingen ingaan.  

Ik begin bij een van die kernzaken, de brief die het college heeft geschreven. Ondanks 

het feit dat enige collegeleden weg waren, is deze brief wel in overleg met de collegele-

den afgestemd en ook geaccordeerd. Dat wil ik voorop stellen.  

Dan de vraag over de zin, op pagina 1 en pagina 2; dat is een centrale en heel belangrij-

ke vraag. Daar wil ik namens het college als volgt op reageren. De VVD-fractie legt deze 

zinsnede uit als iets 'minder vertrouwen in de fractie in de collegepartijen' Dat is geens-

zins waar. Wij wilden met deze zin alleen aangeven op welke thema's problemen waren 

tussen het college en de fractie. Dat kwam vooral omdat er in onze ogen onvoldoende 

wisselwerking was tussen de VVD-wethouder en zijn fractie. Dan kom ik meteen op het 

dualisme. Inderdaad betekent dualisme: niet elkaar monddood maken. Dualisme bete-

kent dat ieder politiek bedrijft vanuit zijn verantwoordelijkheid. Daarbij behoort voldoen-

de wisselwerking, voldoende informatie van argumenten door het college gebruikt waar-

om het wel of niet iets doet. Wij constateren dat het fout ging met name over die wissel-

werking. Dat heeft niets te maken alsof de coalitie richting VVD-fractie onvoldoende loy-

aal zou zijn. Wij zijn dan ook van mening dat wij met de VVD verder willen, laat ik dat 

aan het begin zeggen. Maar dan stellen wij het wel op prijs dat er van de VVD-wethouder 

voldoende en juiste informatie naar de fracties komt, zodat de fracties de discussies in de 

volle breedte kunnen voeren.  

 

De heer Haagsma: Mag ik de heer Schutte een vraag stellen? Volgens mij zegt hij iets 

wat helemaal niet mag, wat niet kan. Het kan niet waar zijn dat coalitiefracties andere 

informatie krijgen dan oppositiefracties?  

 

Wethouder de heer Schutte: Nee natuurlijk niet. 

 

De heer Haagsma: Maar dat zegt u.  

 

Wethouder de heer Schutte: Kunt u zich voorstellen dat de coalitiepartijen naar hun 

wethouder toe vragen hebben? 

 

De heer Haagsma: Dat kan ik me voorstellen.  

 

Wethouder de heer Schutte: Die wethouders zitten, gevraagd en ongevraagd, bij hun 

fracties.  
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Het voordeel van in het college zitten betekent dat je dichter bij de mensen zit, maar be-

tekent niet dat informatie die collegefracties krijgen, u onthouden wordt. Laat dat helder 

zijn.  

 

De heer Haagsma: Goed, dan zijn we het daarover eens. Ik ben van mening dat die uit-

wisseling van informatie hier in deze raadzaal of in commissievergaderingen moet plaats-

vinden en niet tussendoor.  

 

Wethouder de heer Schutte: Dat kunt u wel vinden. Ik hoor het wel vaker als het gaat 

over dualisme. Dualisme schijnt te moeten plaatsvinden binnen de commissie, c.q. 

raadskamer en niet daarbuiten. Daar krijgt men een eng gevoel van, alsof we alleen bin-

nen deze arena verstandig met elkaar redeneren en duelleren en daarbuiten niet. Ik denk 

dat dit voor de beeldvorming volstrekt onjuist is. Tot zover over de rol fractie versus 

VVD-wethouder.  

Wij zijn er dus van overtuigd dat er een goede samenwerking tussen fractie en wethou-

der mogelijk is, als die informatieverstrekking wel adequaat plaatsvindt. Over die brief 

heb ik ook al iets gezegd.  

Nu wil ik iets zeggen over de vraag: 'waar ging het mis?' Zo zou ik het ook kunnen for-

muleren. U moet bedenken dat ik nu geen voorbereide speech afsteek, maar direct rea-

geer op uw opmerkingen. De vraag kan ook gesteld worden: "waar en op welk moment 

kwam het college tot het standpunt dat het functioneren bij deze wethouder moeilijk 

werd?" Eerst even hoe wij begonnen met een aantal zaken. Als college zijn we heel 

voortvarend begonnen met vragen als: 'hoe kun je als team, als college met elkaar om-

gaan?' Wij zijn allemaal verschillende mensen met verschillende achtergronden en met 

verschillende ervaringen. 'Hoe kun je dit smeden tot een goed college?' Wij hebben veel 

gesprekken met elkaar gevoerd. Wij hebben studiedagen bijgewoond. Wij spraken over 

dingen die misgingen. Elke raadsvergadering en elke commissievergadering werd met el-

kaar besproken. Meermalen kwamen wij daarbij tot de conclusie dat met name wethou-

der Keur hierin niet een al te positieve rol speelde. Dat het beter of anders kon. Dan 

deed hij toezeggingen of gaf antwoorden die niet helemaal juist waren. Weliswaar volg-

den er dan wel excuses of correcties, of antwoorden op correcties, maar dit stapelde zich 

op. Het viel ons ook op dat ondanks onze pogingen een team te vormen en ook samen 

de heer Keur daarin mee te nemen, om ontstaan van fricties, wrijvingen en ergernissen, 

te voorkomen, we merkten dat er toch steeds meer kritische geluiden kwamen. Dat 

mensen uit de raad zich steeds vaker gefrustreerd voelden vanwege antwoorden die of 

niet geheel juist waren of zelfs helemaal niet kwamen. Wij merkten ook dat hij buiten de 

collegebesluiten om toezeggingen deed. Ook wel wat gemakkelijk met toezeggingen rich-

ting burger en bedrijfsleven omging. Wij probeerden dit probleem op te lossen. Wij za-

gen, ondanks de toezegging, dat het niet verbeterde. De discussie over de Poldertoren, 

over de Overtuinen hebben bij ons zogezegd de knop doen omdraaien. Het gaat er niet 

om dat wij Willem Keur niet meer vertrouwen, daar is geen twijfel aan. Toen kwam wel 

dat moment dat wij ons afvroegen: hebben wij nog wel het vertrouwen dat Willem Keur 

als hij toezeggingen doet, die ook door het hele college gedragen worden. Dat hij beslui-

ten neemt, waar wij met heel het college achterstaan. Daaraan beginnen wij steeds meer 

te twijfelen. Ontstaat er daarbij nog een situatie dat u als raad zich begint te ergeren, 

dan komt de situatie of je nog wel verder komt. Dit alles is nog los gezien van de details. 

Moet je dan elk missertje, elke onvolkomenheid per se benoemen? Of is het in dit soort 

gremia, in dit soort bestuursorganen, gebruikelijk als iemand voortdurend onder vuur 

ligt, dat het dan 'einde oefening' is? Ik heb het wel eens zo uitgedrukt: bij twijfel, niet in-

halen. In bestuurskringen betekent 'twijfel' hetzelfde als 'einde verhaal'. Die twijfel heb-

ben wij de laatste maanden nadrukkelijk geconstateerd. Vandaar dat ook het college 

zegt:  ook het college kan zo niet verder met wethouder Keur.  

 

De voorzitter: zijn er nog vragen aan de heer Schutte?  

 

De heer Haagsma: De heer Schutte zegt, dat besluiten omtrent Emmeloord-Centrum, 

de Overtuinen en de Poldertoren een moeilijk geheel was.  
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De vorige raadsvergadering, toen die moties op tafel lagen, stelde ik namens de Politieke 

Unie voor om die punten van de agenda af te voeren, omdat de indruk ontstond dat het 

college met die punten ook niet gelukkig was. De heer Van der Est heeft die punten na-

mens het hele college vol verve verdedigd nadat hij de democratische meerderheid ge-

teld had. Nu gebruikt u dit ineens weer als argumenten om te zeggen; 'dat heeft onze 

twijfels opgeroepen'. Ik begrijp dat niet. 

 

Wethouder de heer Schutte: Dat wij het weer opgevoerd hebben was in tweede instan-

tie. Wij hebben dat in de vorige raadsvergadering met zijn allen van de agenda afge-

voerd. Dat is zelfs op een onderdeel tot een afstemming gekomen. Wij hebben een aan-

tal bijstellingen en inhoudelijke aanvullingen, gedaan. Daarom meenden wij in het belang 

van de voortgang van het project Emmeloord-Centrum/Poldertoren het opnieuw in be-

handeling te nemen. Zo hebben wij dat, volgens mij ook aangekondigd.  

 

De voorzitter: Zijn er nog anderen? Zo niet, dan nu het woord aan wethouder Keur. 

 

De heer Blauw: Ik heb nog een vraag. Ik heb met betrekking tot de brief van het college 

gezegd, dat wij van de collegepartijen verwachten dat zij met ons verder willen. Nu het 

college zegt niet met de heer Keur verder te willen, verwachten wij dat nu ook van onze 

collega's van de collegepartijen zo te horen.  

 

De voorzitter: Dit lijkt me met 'ja' of 'nee' te beantwoorden. Wie van de collegepartijen 

wil hier iets over zeggen? 

 

Mevrouw Faber: De vraag verbaast mij enigszins, moet ik zeggen. Ik kan de bal net zo 

goed terugspelen door te zeggen: heeft de VVD-fractie zelf nog wel vertrouwen om met 

deze coalitie verder te gaan? Dit is veel belangrijker, dan wanneer de wethouder van je 

eigen fractie ter sprake is. Dit weekend gaf ik in de pers al aan, dat voor wat betreft de 

PvdA/GroenLinks-fractie deze avond wel de positie van wethouder Keur ter discussie is, 

maar wat ons betreft niet de coalitie ter sprake is.  

 

De heer Blauw: Moet ik dit antwoord opvatten als 'ja'? Ik wil geen misverstanden heb-

ben.  

 

De voorzitter: Politiek gezien is dat 'ja' .  

 

De heer Torenbeek: Volgens mij heb ik in mijn bijdrage op geen enkele manier aange-

geven dat het CDA bezwaar zou hebben tegen voortgaande samenwerking in het college 

met de VVD. Dat is dus wat ons betreft duidelijk. Wilt u van mij een 'ja' horen, dan zeg ik 

'ja'.  

 

De heer Wassink: Even ter aanvulling, ik heb het opgevat als 'ja, tenzij.' Daarbij refe-

reer ik aan 'dat dan de VVD en het CDA in de toekomst meer grip op de samenwerking 

moeten hebben.'  

 

De heer Torenbeek: Dat lijkt me vanzelfsprekend.  

 

De heer Wassink: Dat is dan wel aan de VVD.  

 

De voorzitter: De vraag is beantwoord, nu wil ik het woord geven aan wethouder Keur.  

 

Wethouder de heer Keur: Mijnheer de Voorzitter. Voor mij is het prettig om in deze raad 

en aan de bevolking van deze mooie polder, verantwoording af te leggen. Dat stel ik op 

prijs. Op een aantal punten is dat ook nodig, denk ik. Ik wil via een korte inleiding en dan 

via Economische Zaken en de Overtuinen, want daar zit toch de pijn, naar het slot wer-

ken.  
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In de laatstgehouden raadsvergadering riep u mij op "de eer aan mezelf te houden". In 

gewoon Nederlands betekent dat 'wilt u opstappen'. In mijn brief van 18 oktober jl. liet ik 

u weten dat dit voor mij geen optie was. In diezelfde brief deed ik voorstellen over mijn 

werkwijze, communicatie en informatieverstrekking voor de toekomst. Deze eerste ronde 

aanhorend, constateer ik dat de politieke realiteit is dat je een kip nu eenmaal geen 

nieuwe veren kunt geven. Wat voor mij heeft meegewogen om een andere route te kie-

zen, dat zijn de volgende redenen:  

 

1 De intense roep om doorontwikkeling en herontwikkeling van de Noordoostpolder 

voor en tijdens de laatstgehouden gemeenteraadsverkiezingen. Ik kom daar zo op te-

rug.  

2 In tegenstelling tot de raad begrijpt de polderbevolking absoluut niet dat een succes-

vol college zou moeten opstappen vanwege een wethouder die doortastend en op zijn 

eigen werkwijze de gestelde doelen bereikt.  

3 De enorme hoeveelheid positieve reacties vanuit de bevolking en het bedrijfsleven, 

waar ik ze bij dezen hartelijk voor dank, kan ik niet naast mij neerleggen! Wij willen 

immers de kloof dichten door politiek en burgers dichter bij elkaar te brengen? Ik heb 

daar anderhalf jaar invulling aan gegeven door nauw met de bevolking en het be-

drijfsleven samen te werken. Dat kon ook niet anders, omdat Economische Zaken en 

het project Emmeloord-Centrum bestaan uit niet anders dan uit bedrijfsleven. Ik 

stond er als het ware midden in. Ik heb de heer Wassink eens horen zeggen: "u 

schuurt wat te veel tegen het bedrijfsleven aan." Dat was heel vriendelijk uitgedrukt, 

want dat is nog te weinig. Het daardoor ontstane vertrouwen is broodnodig om dit 

gebied verder te helpen ontwikkelen.  

4 Mijn eigen waardigheid. Het geschetste beeld als zou er in Emmeloord-Centrum niet 

correct zijn gehandeld, werp ik verre van mij. Daar loop ik niet voor weg.  

 

Voorzitter, ik ga nu even terug naar punt 1, over het herontwikkelen en doorontwikkelen 

van onze gemeente.  

 

Economische zaken en dus het promotie- en acquisitieteam, speelt daarin een belangrijke 

rol. Ik heb daarin de rol vervuld van coach betaald voetbal: leiding geven, motiveren, ini-

tiëren, enthousiasmeren en bovenal hoe kunnen we bereiken wat we met elkaar voor 

ogen hadden: creëren van arbeidsplaatsen in een dynamischer gemeente Noordoostpol-

der en vooral een veelzijdige gemeente Noordoostpolder. Om dit te bereiken heb je het 

vertrouwen nodig van het bedrijfsleven, de Kamer van Koophandel, de provincie, instel-

lingen enz. en vooral vanuit je eigen kracht opereren.  

Dat vraagt om een eigenwijze en krachtige uitstraling van ons promotie- en acquisitie-

team. Zo ver zijn we nu.  

Gesprekspartners zien ons nu als een daadkrachtige gemeente waar wat gebeurt. De ac-

tiepunten bij promotie en acquisitie hebben zich vooral gericht op: 

1. Jezelf laten zien op beurzen en uitdragen wat je te bieden hebt.  

2. Radiospotjes op negen regionale zenders. 

3. Redactionele stukken in de media. 

4. Adverteren in vakbladen en langs wegen. 

5. Telemarketing in Overijssel/Zuid Friesland.  

6. In totaal 50 vrachtwagens met reclame op de weg. 

7. Veel bedrijfsbezoeken afleggen en vertrouwen kweken. We hebben 29 bezoeken af-

gelegd en 30 maal openingen bijgewoond en het slaan van eerste paal verricht. U zult 

misschien zeggen: 'ja dat is leuk!' Nee, dat hoort er bij. Je moet erbij zijn. Je moet 

contact leggen. Je moet uitdragen wat je als gemeente kunt en wat je wilt.  

8. Via de beurzen geïnteresseerden rondleiden in ons gebied om te laten zien hoe prach-

tig het is om hier te wonen, te werken en te recreëren.  

9. Vertrouwen kweken op de werkvloer door accountmanagement stevig uit te voeren. 

Er zijn 124 bedrijven bediend vanuit ons accountmanagement, en dat tot grote tevre-

denheid van betrokkenen.  
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Wat hebben wij daarmee nu bereikt? Dan kunt u zeggen: daar komt het lijstje! Ja, dat 

klopt. Hoor ik de heer Torenbeek zich hardop afvragen in De Stentor: "wat hebben ze 

nou bereikt" dan heb ik er behoefte aan dit uit te leggen aan onze bevolking.  

 

1. In 2006 hebben we met 16 bedrijven en in 2007 met 40 bedrijven, totaal dus 56, ge-

sproken over verplaatsing naar de gemeente Noordoostpolder.  

2. Een laatste inventarisatie afgelopen week leverde het volgende op. Nog niet alle con-

tracten zijn getekend, maar in totaal 15 bedrijven hebben toegezegd naar de ge-

meente Noordoostpolder te komen. Dat levert ± 221 arbeidsplaatsen op.  

3. Binnenkort zal een project aan u worden voorgesteld dat 150 arbeidsplaatsen ople-

vert (mbo/hbo-niveau). Hulde aan onze acquisiteur.  

4. Daarnaast is er vanaf de eerste dag nauw samengewerkt met de initiatiefgroep 

'Nieuw Land' onder voorzitterschap van Bauke Wielinga, die overigens met zijn groep 

daar alle krediet en lof voor dient te krijgen. Laat ik dat benadrukken. Dat alles om 

Luttelgeest te ontwikkelen.  

5. Ook is de eerste 100 ha via Economische zaken binnengekomen. Dit levert naar ver-

wachting in de beginfase 50 arbeidsplaatsen op, wat naar de eindfase tot 500 ar-

beidsplaatsen kan opleveren.  

6. Op dit moment zijn twee grote tomatenkwekerijen in aanbouw. Die zijn goed voor 

plus minus 60 arbeidsplaatsen.  

 

Het bestaande bedrijfsleven, dat geweldig uitbreidt, heeft een enorm vertrouwen in 

dit gemeentebestuur. Dit verklaart ook de toename van 760 arbeidsplaatsen, waar-

van 460 fte's en 300 parttime banen. Deze cijfers worden binnenkort officieel bekend. 

Vanwege het vertrouwen is er een toename in plaats van een daling of gelijk blijven 

van het aantal arbeidsplaatsen, zoals wij de laatste jaren meemaakten.  

7. Noch dit college, noch ik beslis over het feit dat Geesink haar vestiging in Maarheze 

sluit, in plaats van die in Emmeloord. Feit is wel dat wij met ons team veel aandacht 

aan dit bedrijf hebben besteed. Wij hebben het bedrijf door onze bezoeken aan de di-

rectie in feite de kop gek gezeurd, hoe wij konden helpen om ze hier te houden! Hoe-

zo werkwijze? En wat heeft dit college nu echt gepresteerd? Zoals ik al zei: dat vroeg 

iemand uit deze raad zich hardop af in De Stentor onlangs! 

 

Nu wil ik u meenemen naar de Overtuinen. Daar wordt de beeldvorming geschetst als 

zou het college, dus de taakwethouder, niet goed of onjuist gehandeld hebben. Om het 

onze bevolking uit te leggen – anders blijft het boven de markt hangen – wat daar pre-

cies is gebeurd, het volgende. Ik heb dit voorbesproken met het bestuur van de bedrijfs-

kring B.A.N. (niet met de pandeigenaar); dus zij is op de hoogte.  

Voor en tijdens mijn wethouderschap is veel en indringend onderhandeld met diverse 

pandeigenaren om de Overtuinen eenrichtingverkeer te maken. Ondanks, of misschien 

wel desondanks, veel aandringen vanuit de commissie over όf, hoe en wanneer het dan 

rond zou zijn, moest mijn antwoord telkenmale zijn: 'We zijn er prijstechnisch nog niet 

uit' . Ik kan en kon mij de irritatie van de commissie wel voorstellen, maar dit soort lijken 

in de kast zijn niet makkelijk te bergen. In een van mijn gesprekken met de bedrijfskring 

Noordoostpolder stelden wij vast dat de doorsteek niet alleen een gemeenschappelijk be-

lang van onze inwoners was, maar ook een ondernemersbelang en dat natuurlijk in ver-

band met het winkelend publiek. Dat is mijn motivatie geweest om het bedrijfsleven hier-

in te betrekken. De hoop was dat men onderling tot een overeenkomst zou kunnen ko-

men, hetgeen tot op dat moment niet was gelukt tussen gemeente en betrokken pandei-

genaren. Dit geheel was voor rekening en eigen risico van de initiatiefnemers omdat ik 

het pas later kon voorstellen aan college en raad. Ik zal die zin nog eenmaal herhalen: 

dit geheel was voor rekening en eigen risico van de initiatiefnemers, omdat ik het pas la-

ter kon voorstellen aan college en raad.  

 

Tevens werd afgesproken dat de gemeente het zou kunnen overnemen voor hetzelfde 

bedrag als werd getaxeerd, plus de bijbehorende kosten in meerwerk van de sloop etc. 

Als er een getekend contract was, zou ik het inbrengen bij college en raad.  



2007  N. 306 

Nadat de PvdA de doorslag gaf door tegen te stemmen om de doorsteek te realiseren, 

heeft de bedrijfskring op eigen initiatief de koop doorgezet, nogmaals: heeft de bedrijfs-

kring op eigen initiatief de koop doorgezet om zekerheid voor de doorsteek te garande-

ren. Nogmaals: om zekerheid voor de doorsteek te garanderen. Het bedrijfsleven zorgde 

zelfs voor de voorfinanciering. Herhaling: Men zorgde zelfs voor de voorfinanciering, daar 

zijn wij als gemeente zelfs buiten gebleven. Wij zijn daar als gemeente buiten gebleven! 

Over vertrouwen en je nek uitsteken gesproken! Daar ligt het punt waar men zo veel 

over spreekt in de polder! Wat is daar nou voor geheim aan? Niets.  

Ik heb een stomme fout gemaakt door dat niet te vermelden, in eerste instantie noch bij 

de commissie, noch in mijn college, omdat ik het niet opportuun vond. Het was voor mij 

niet aan de orde. Als u goed naar mij geluisterd heeft, kunt u opmaken waarom niet. Het 

was niet mijn initiatief, het was niet het initiatief van de ondernemers. Zij hebben voor 

eigen rekening en risico handel gedaan. Ik had met hen het gentlemen's agreement: als 

jullie het rond hebben, neem ik het over. Althans de gemeente, dan zou ik het voorstel-

len aan het college. Die kans heb ik niet gehad. Ja, later.  

Dit is het punt, dat uit de polder moet en wat boven de markt weg moet.  

Daarom hoop ik dat u het snel onderzoekt. Dan hoop ik een eerlijk antwoord te krijgen, 

ook al zit ik dan ergens anders in de wereld. "De wethouder heeft de waarheid gespro-

ken". Ik verwacht het ook van u dat u mij dat meldt. Zou het niet zo zijn, dan lees ik het 

wel in de kranten.  

Ik kon de overeenkomst pas overnemen van de bedrijfskring na instemming van het col-

lege en de gemeenteraad. Kortom, een zakelijke werkwijze die het gewenste resultaat 

heeft opgeleverd. Namelijk: de zo vurig gewenst doorsteek.  

 

Zo is er gehandeld: eerlijk, oprecht en zakelijk. Anders had ik wel de eer aan mezelf ge-

houden, mijnheer Torenbeek. Dankzij de twee geweldige projectteams, promotie- en ac-

quisitie en Emmeloord-Centrum (waar we geen vertraging oplopen) zijn deze resultaten 

bereikt.  

 

Dat deze zaken onevenredig veel energie en tijd van mijn portefeuille hebben gevraagd, 

geef ik toe. Het zij zo. Ik heb het gedaan om resultaat te boeken voor deze polder met 

haar bevolking. Ik ben daar trots op. Ook ben ik trots op wat dit college van de grond 

heeft geschopt aan projectideeën en de manier, waarop we tot voor twee maanden met 

elkaar hebben gewerkt! Neuzen in dezelfde richting met een uitstraling van: 'kom maar 

op, in deze gemeente zijn we wat, kunnen we wat en doen we wat!'  

 

College, bedankt dat ik daar tot nu toe deel van mocht uitmaken. Ik geef de raad het ad-

vies na te denken over wat zijn rol is in een duaal, constructief bestuur, dit in relatie tot 

zijn verantwoordelijkheid als medebestuurder van deze gemeente.  

 

Overigens ben ik benieuwd of deze raad reageert zoals de mensen in deze gemeente in 

grote getalen zich naar mij en in de media hebben geuit. Daar wil ik ieder, buiten en in 

dit huis, voor bedanken. Ik heb veel steun van u gehad. Dat is de reden dat ik het ge-

daan hebt, zoals ik het deed. De democratie spreekt! 

Ik wens u daarbij veel wijsheid toe.  

 

De voorzitter: Ik denk dat het wijs is te pauzeren. De vergadering is geschorst.  

 

Schorsing 

 

De voorzitter: Ik heropen de vergadering. Voor het verdere verloop is het goed te luis-

teren naar enige procedure opmerkingen. Op tafel ligt de motie ingediend door CU-SGP 

en ondersteund door PvdA/GroenLinks en CDA. We gaan in de volgende ronde horen wat 

daarover de stemverklaringen van de verschillende fracties zijn. Voordat dit gebeurt, wil 

ik eerst horen of er nog feitelijke of procedurele vragen zijn. Dus niet een stemverkla-

ring, wat u vindt, wacht u daar mee tot de ronde van de stemverklaring.  
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De heer Blauw: Alle beraadslagingen en reacties van het college en wethouder Keur ge-

hoord hebbende, leeft bij ons de overweging dat er naast kritiek, voor een deel terecht, 

toch ook veel positieve kanten zijn die wij aan deze wethouder hebben te danken in deze 

korte tijd. Hierbij betrek ik dat deze raad, ook ikzelf, nog maar achttien maand functio-

neert. Er is in deze raad weinig ervaring, gezien de veertien nieuwe leden. We kunnen 

dingen doen, waarvan we later gaan zeggen dat we die niet hadden moeten doen. Of la-

ter hadden moeten doen. Dit heb ik de afgelopen dagen allemaal lopen afwegen. Omdat 

ieder toch wel kon aanvoelen wat er zou gaan gebeuren. Wij hebben iedereen gehoord 

en alle reacties gehoord. Ik zou de indieners, alsook de coalitiepartners, willen vragen de 

motie te willen trekken c.q. de motie in deze zin te amenderen dat de raad het college 

opdraagt om een verbetertraject in te zetten. Met of zonder coachen, om het zo te noe-

men. Dit traject zou moeten resulteren in verbeterde verhoudingen en verbeterde com-

municatie, inclusief communicatie met de raad, zowel binnen het college en vanuit het 

college, c.q. de wethouder naar de raad.  

Mijn fractie heeft het idee dat we daarmee niet alle problemen oplossen, maar laten we 

dan in ieder geval een heel serieuze poging doen om voor de bevolking van Noordoost-

polder het collegeprogramma in ieder geval in stand te houden, om het college in stand 

te houden. Om het programma, dat nu eigenlijk vorm begint te krijgen, voort te zetten. 

Ik verheul niet dat wij erkennen dat er fouten zijn gemaakt. Echter, wie is perfect? Hij 

die onschuldig is, werpe de eerste steen. Wij doen er niet aan mee. Concreet luidt onze 

vraag: indieners van de motie, bent u bereid, nu u alles gehoord heeft, de motie in te 

trekken? Of te amenderen in deze zin: dat er een verbeterde verhouding tussen het col-

lege kan ontstaan en ook een verbeterde verhouding en communicatie naar de raad. 

Daarmee zal de bevolking van de Noordoostpolder, onze kiezers en het bedrijfsleven mee 

gebaat zijn.  

 

De heer Lammers: Mag ik een opmerking maken over het voorstel van de heer Blauw? 

Ik denk dat we ons moeten realiseren dat wanneer de motie niet zou worden gewijzigd, 

wij dan een langdurig traject ingaan. Dat betekent in de praktijk achterstand. Dat brengt 

ook veel schade met zich mee voor de bevolking en voor alle zaken die op dit moment in 

gang zijn gezet door dit college. Dit wil ik aan de motie-indieners ter overweging meege-

ven.  

 

De voorzitter: Spreekt u daarmee uit dat het verstandig is de vergadering te schorsen, 

zodat bekeken kan worden of er draagvlak is voor het voorstel van de heer Blauw?  

 

Mevrouw Faber: Ik begrijp wel dat er vragen aan de coalitiepartners en indieners van de 

motie gesteld worden. Ik heb persoonlijk geen behoefte aan schorsing. Ik kan de vragen 

van VVD-fractie wel beantwoorden. Mochten andere indieners dat ook kunnen, dan kun-

nen we sneller afronden.  

 

De heer Blauw: De vragen die wij gesteld hebben zijn gericht aan de indieners van de 

motie. 

 

De voorzitter: Hebben de indieners van de motie behoefte aan schorsing? Of willen zij 

zo een antwoord geven? 

 

De heer Torenbeek: Vijf minuten schorsing, zou mij welkom zijn.  

 

De voorzitter: dan begrijp ik dat de indieners van de motie zich even gaan terugtrek-

ken? Dan gaan de vijf minuten nu in. De vergadering is geschorst.  

 

Schorsing 

 

De voorzitter: ik heropen de vergadering, het woord is aan mevrouw Faber.  
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Mevrouw Faber: Wij kunnen kort zijn. We vinden de heer Keur als mens goed, maar wij 

kunnen niet met hem verder als wethouder. Het is echt niet zo dat wij dit zo maar op een 

zondagse achternamiddag in elkaar hebben geflanst. We hebben hierover nagedacht. Wij 

blijven bij ons standpunt en hebben geen behoefte aan amendering van de motie. 

 

De voorzitter: mevrouw Faber, mag ik u vragen of u ook namens de overige indieners 

van de motie spreekt?  

 

Mevrouw Faber: ja, namens de indieners van de motie. 

 

De voorzitter: Dat betekent duidelijk dat het verzoek van de heer Blauw om heroverwe-

ging, niet meer aan de orde is. 

 

De heer Blauw: Dan wil ik nu graag een schorsing.  

 

De voorzitter: De vergadering is geschorst.  

 

Schorsing 

 

De voorzitter: De heer Blauw, die de schorsing heeft aangevraagd, heeft nu het woord.  

 

De heer Blauw: Wij hebben getracht om, via een voorstel tot amendering van de motie, 

te komen tot een ander traject. Ook hebben we gezegd er niet zeker van te zijn of dat 

lukt of niet. In het belang van de bevolking van de Noordoostpolder vinden wij het wel de 

moeite waard. Geef iemand, ook het college, een tweede kans. Helaas is er dat niet van 

gekomen. De indieners van de motie hebben gezegd: "alsof wij dit op een achternamid-

dag in elkaar hebben geflanst" . Dat hebben wij niet willen indiceren, noch willen zeggen. 

Deze zaak is veel te serieus; we zijn er al weken mee bezig. Dat is dus absoluut niet het 

geval. Laat ik het zo zeggen: wij proberen te redden, wat er te redden valt. Wij zijn te-

leurgesteld dat onze partners dit niet hebben opgepikt. Al is de kans van slagen slechts 

50%, niet geschoten is immers altijd mis.  

Wij zijn van mening dat de basis onder dit college, ik zeg het met heel veel spijt, wel heel 

erg dun wordt. Zou er een motie van wantrouwen tegen de wethouder komen, op basis 

van zijn werkwijze en niet van de resultaten, dan zijn we van mening dat ook het college 

daarin een verantwoordelijkheid heeft. Nogmaals gezegd, ook wij hebben kritiek op deze 

werkwijze, maar toch,wie is er wel perfect? 'A perfect world does not exist.' Daarom wil-

len wij een motie indienen:  

 

Onderwerp: beschikbaar stellen portefeuilles totale college 

 

"De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen op 22 oktober 2007; 

gehoord de beraadslaging; 

 

is van mening dat: 

-  er in de Noordoostpolder sprake is van een collegiaal bestuur; 

-  alle wethouders afzonderlijk en het college in zijn geheel resultaten en tekortkomin-

gen zijn aan te rekenen; 

-  het niet juist is de tekortkoming van de ene wethouder uit te vergroten en van ande-

ren onder te belichten; 

-  het college zonder inhoudelijke onderbouwing de oorzaak van de ontstane crisis ge-

legd heeft bij de VVD-fractie en de VVD-wethouder; 

- het college blijkbaar niet in staat is om als een collegiaal team te opereren; 

 

spreekt uit dat: 

-  een motie van wantrouwen tegen een wethouder dient te worden gezien als een mo-

tie van wantrouwen tegen het college als collegiaal bestuur en dat derhalve het colle-

ge ZIJN portefeuilles ter beschikking dient te stellen; 
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en gaat over tot de orde van de dag." 

 

De voorzitter: Dan maakt ook deze motie onderdeel uit van de beraadslagingen. Ik con-

stateer dat we nu twee moties op tafel hebben.  

Voordat we een ronde van stemverklaring hebben, denk ik dat het goed is na te gaan of 

alle zaken die we nodig hebben duidelijk zijn.  

 

Wethouder de heer Schutte: Het college wil nu een schorsing.  

 

De voorzitter: De vergadering is geschorst.  

 

Schorsing 

 

De voorzitter: De vergadering is heropend. Het woord is aan de heer Schutte.  

 

Wethouder de heer Schutte: Het college had het voornemen om vanavond niet de vuile 

was buiten te hangen of in detail te treden. Inmiddels is er een motie van tafel, die is 

immers ingewilligd, maar we kregen er een motie bij. Wij wilden niet alles over Willem 

Keur zeggen, omdat wij hem als persoon, die wij buitengewoon mogen, wilden sparen. 

Maar nu zijn wij door de VVD-fractie uitgedaagd. Nu is er een beeld neergelegd alsof wij 

geen argumenten hebben waarom wij niet verder kunnen met de heer Keur. Spreek ik 

over 'wij' dan spreek ik namens het college, maar ook uit eigen ervaringen. Ook daarbij 

de meldingen die binnenkwamen en incidenten met de heer Keur.  

Uw fractie, mijnheer Keur, dwingt mij nu dingen te zeggen die ik liever niet zou doen. Ik 

ga dat dan toch doen. Als u het mij vergund persoonlijk te zijn.  

Willem, ik heb een lijstje gemaakt van zaken uit de mond van velen die hier ook aanwe-

zig zijn. Willem, wij zien u als einzelgänger. U bent een vechter voor eigen portefeuille. 

Daar gaat u ook voor. Maar met andere portefeuilles bemoeit u zich vaak niet of nauwe-

lijks. Dat vinden we jammer, omdat we collegiaal zijn. Wij vragen ons af: leest u onze 

stukken wel voldoende? Wij denken van niet. U bent bijna altijd akkoord. Maar of u altijd 

aan collega's ondersteuning geeft? Ik vind dat u dat te weinig doet. U deed niet of nau-

welijks mee aan de discussies binnen het college. Is bijvoorbeeld een collega afwezig, 

dan moet er heel wat aan te pas komen om hem door u te laten vervangen, terwijl we 

vaste vervangers hebben. Het valt ons op dat u uw eigen portefeuille onvoldoende kunt 

verdedigen, ook de vragen die op u afkwamen onvoldoende of niet juist beantwoordde. 

Voor wat betreft Emmeloord-Centrum, heerst bij ons de zeer stellige indruk dat u onvol-

doende de regie over dit plan hebt. De klachten zijn meest gekomen over de omgang 

met commissies en raad; daar is het mee begonnen. Die omgang ging en gaat moei-

zaam. Wij zien er nog weinig verbetering in. De informatie is vaak niet correct, of regel-

matig niet correct en onvolledig; ik wil mij hier nauwkeurig uitdrukken. Vragen waren te 

vaak niet correct beantwoord. Het is al opgemerkt dat er een moeizame relatie is met ei-

gen VVD-fractie. U woont de fractievergaderingen vaak niet bij. Bij ons heerst de stellige 

indruk dat u de standpunten van het college onvoldoende uitlegt. Het schort vaak aan de 

terugkoppeling. Ook de terugkoppeling van uw fractie richting het college. Want als er 

vragen zouden zijn, dan zouden we die graag willen horen. Ook hebt u regelmatig dingen 

toegezegd, die u niet waar kunt maken. Bij wijzigingen in bestemmingsplannen, waarbij 

ook ondernemers of burgers betrokken zijn, zegt u wel eens ' dat is wel te regelen'. Mis-

schien is dat ook wel zo. Doen wij ook meer dan kan. Maar vaak kan het ook niet. Gaat 

het dan over een bestemmingplan of handhaven daarvan dan staan we wel voor het 

blok. Het laatste incident, daar kwam ik kort geleden achter, was dat u een toezegging 

deed over grondprijzen beneden de vastgestelde prijzen; die toezegging had u niet mo-

gen doen. Ook het genoemde milieugedeelte, hoewel een klein onderdeel van de porte-

feuille, hebt u laten liggen. Meerdere geluiden klonken er, met name de aanpak van het 

educatiecentrum; dat had beter aangepakt kunnen worden. Nu moet er een nieuwe ge-

luidnota komen. Dit kan een hele discussie worden tussen gemeente en ondernemers. 
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Maar regelen wij dit als gemeente niet goed, dan kunnen wij er nog wel twee of meer 

handhavers bij halen.  

Na mijn opsomming, wij denken dat de heer Keur onvoldoende het overzicht heeft, wat 

er in deze gemeente speelt. Dat heeft niet te maken met regeltjes, daar hebben we im-

mers allemaal last van. Wel heeft dat te maken hoe wij daarmee omgaan. U mag van mij 

weten dat ook ik wel tegen de muur kan vliegen als het gaat over regels.  

Toch probeer je dat in een vorm te gieten, dat het nog net kan. Toezeggingen doen aan 

ondernemers, dat kan niet. Nog enkele concrete punten. Vorig jaar begonnen we – dat 

was in juni geloof ik – met een felle discussie over het ziekenhuis. Dat ging niet over het 

ziekenhuis zelf, maar over een onderzoek. Toen was er geen wisselwerking tussen wet-

houder van de VVD en zijn fractie. Onlangs werd ik nog geconfronteerd met een 'dou-

cheurtje' van mijn portefeuille met een omzet van € 4 miljoen. Naar onze mening was dit 

ontoelaatbaar, dat de VVD hiermee kwam. Als er voldoende informatie naar de VVD-

fractie was gegaan, dan zou de discussie anders zijn geweest. Nog eenmaal wil ik het 

opnieuw uitduiden. Wij zouden nog wel een half uur kunnen doorgaan met het noemen 

van punten. Daar heb ik geen zin in. De nu genoemde punten kunnen dienen als voor-

beeld. Dit is zeker: is er regelmatig discussie over een slecht functionerende wethouder, 

dan is eigenlijk al sprake van niet verder te kunnen met deze wethouder. Dan komt het 

er op neer, ondanks al die mooie woorden van wel of geen vertrouwen, alleen al als er 

dat gevoel is, is dit voldoende. Ik probeerde aan te geven waar dit gevoel door gevoed 

wordt.  

 

De voorzitter: Zakelijk en procedureel samengevat: er liggen twee moties op tafel. 

Voordat wij tot stemverklaringen komen, zijn er nog vragen over procedures of inhoude-

lijke toelichting over die moties?  

 

Mevrouw Faber: Ik heb behoefte nog iets aan de VVD-fractie te vragen. Dit duurt nu al 

weken en ieder van ons heeft in de pers wat kunnen zeggen. Ook herinner ik me dat 

oud-VVD-fractielid, de heer Van Daalen, heeft gezegd dat hij met dit college met deze 

coalitie wilde doorgaan, omdat hij het programma –mede door de VVD opgesteld – graag 

wil uitvoeren. Vanwaar nu deze ommezwaai? Er is immers niets veranderd. De motie is al 

een tijd bekend. Nu vraagt u aan ons of wij in de VVD-fractie vertrouwen hebben. U 

krijgt daar nota bene een 'ja' op en dan komt u met zo'n motie. Ik zou graag iets meer 

uitleg willen.  

 

De heer Torenbeek: Als het mag wil ik daaraan een vraag toevoegen. Bij mevrouw  

Faber aansluitend, wil ik aan de VVD-fractie vragen: wilt u na wat de heer Schutte heeft 

gezegd, uw motie niet intrekken, zodat wij als coalitie verder zouden kunnen, zoals wij 

dat al aangaven.  

 

De heer Blauw: Mijn antwoord op de vraag van mevrouw Faber 'vanwaar de omme-

zwaai?' luidt: dit is geen ommezwaai. Dit is immers geen motie van wantrouwen tegen 

het college. Dit is een motie van principe die over collegiaal bestuur gaat. Dat is alles wat 

ik hierover heb te zeggen. Misschien zag u het anders, maar zo is het dus. 

 

De heer Torenbeek: Er staat " een motie van wantrouwen tegen het college als collegi-

aal bestuur". Dan dient dus het college zijn portefeuilles ter beschikking te stellen. U hebt 

het zelf onder woorden gebracht, dat is dus een motie van wantrouwen tegen het colle-

ge.  

 

De heer Blauw: Er staat niet "een motie van wantrouwen tegen het college" maar "dan 

dient het college het zo te zien".  

 

Mevrouw Faber: In goed Hollands betekent dat hetzelfde.  

 

De voorzitter: De bedoelingen zijn in ieder geval duidelijk. Ik verzoek de heer Blauw het 

tweede deel van de vragen te beantwoorden. 
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De heer Blauw: Mijnheer Torenbeek, ik trek de motie niet in.  

 

De voorzitter: Zijn er nog anderen die toelichtende vragen nodig vinden?  

 

Mevrouw Faber: Ik ben er niet uit. Ik wil duidelijkheid van de VVD-fractie hebben waar-

om u als VVD-fractie ons hebt gevraagd het vertrouwen uit te spreken?  

 

De heer Blauw: U vindt die reden in de brief van het college, van vrijdag jongstleden.  

 

Mevrouw Faber: Uw vraag is gericht aan de coalitiefracties, niet aan het college. U be-

antwoordt mijn vraag niet.  

 

De heer Blauw: Ik vraag het aan de coalitie en de coalitiefracties omdat wij, gesteld dat 

wij door willen, zekerheid van de coalitiepartners zouden moeten hebben.  

 

Mevrouw Faber: U krijgt een 'ja' en toch vindt u het dan nodig deze stap te zetten? Heel 

bijzonder! 

 

De heer Torenbeek: Voorzitter, ik moet u zeggen: ik begrijp er helemaal niets van.  

 

De heer Blauw: In de vorige raadsvergadering gaf u aan dat u zo intelligent was.  

 

De voorzitter: Zullen we dit laten, wij voelen allemaal dat het werkelijk serieus is wat 

we doen. Laten we proberen de toon daarbij aan te passen. Dan zal het debat aan waar-

de winnen.  

Als er geen andere vragen zijn, dan wil ik een procedurevoorstel doen.  

 

De heer Van de Belt: Ik vind het heel moeilijk hoe hiermee om te gaan.  

 

De voorzitter: U wilt er nog over denken? Met wie wilt u het daar nog over hebben? 

 

De heer Van de Belt: Ik zou er over willen denken, want ik wil tot een goede beslissing 

komen en daarvoor heb ik even tijd nodig.  

 

De voorzitter: Vraagt u schorsing?  

 

De heer Van de Belt: Daar komt het op neer.  

 

De voorzitter: Ik kijk naar de heer Wassink, misschien kunnen we dingen combineren? 

 

De heer Wassink: Bij ons waren er nog wat vragen uit de eerst ronde. Bijvoorbeeld over 

'lijken uit de kast' die genoemd zijn. Over de opmerking van de VVD die sprak over een 

'deal' met betrekking tot het ziekenhuis. Dit vraagt wel om meer informatie.  

Het betoog van de heer Schutte was van een ander optiek en was behoorlijk helder. Nu 

denk ik niet dat het relevant is op onderdelen door te gaan. Dan gaan we weer details in, 

zeker in het oog van de VVD-fractie, maar ik denk niet dat het nu moet. Die vragen lig-

gen er wel, maar voor de besluitvorming zijn die niet per se nodig.  

 

De heer Blauw: Ik ben er niet zeker van of nu er een reactie van de VVD gevraagd 

wordt met betrekking tot het ziekenhuisonderzoek.  

 

De voorzitter: ik begreep dat de heer Wassink zegt dat hij geen behoefte heeft om 

daarop in detail een antwoord te krijgen. 

 

De heer Blauw: Daarom begon ik ook te zeggen dat ik er niet zeker van ben.  
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De voorzitter: Laten we dat nu dan niet doen. Het is breed genoeg. Voordat we begin-

nen met de schorsing, door de heer Van de Belt aangevraagd, deel ik u mee met welke 

problemen ik zit.  

Er liggen twee moties op tafel. Volgens het reglement van orde zou ik de meest verstrek-

kende motie het eerst in stemming moeten brengen.  

Het is duidelijk dat de VVD-motie het meest verstrekkend is. Die motie verwijst naar een 

eerdere motie van wantrouwen tegen de wethouder. Ik probeer u uit te leggen voor welk 

dilemma ik zit. Ik probeer procedureel uit te leggen dat er twee moties zijn. Het lukt niet 

om die tegelijk in stemming te brengen. Met uw reglement van orde in de hand, probeer 

ik nu uit te leggen hoe ik daar mee handel.  

De meest verstrekkende motie is die van de VVD. Die spreekt uit dat een motie van wan-

trouwen tegen een wethouder opgevat wordt als een motie van wantrouwen tegen het 

college als geheel. Nu is een motie alleen van kracht als die aangenomen is. U als VVD 

hebt een voorwaardelijkheid in uw motie aangebracht, die mij noodzaakt om eerst die 

andere motie in stemming te brengen. Immers zo lang de motie van wantrouwen tegen 

de wethouder niet is aangenomen, is uw motie niet van toepassing. Daarom maak ik u 

deelgenoot van mijn dilemma, omdat ik niet wil dat mij later verweten wordt dat ik een 

verkeerde volgorde heb aangebracht in het in stemming brengen van de moties. Dat zou 

ik in dit soort 'tricky' dingen dan absoluut het verkeerde verwijt vinden.  

Mijn oplossing is, gezien de strekking van het verhaal, maar wij moeten dit met elkaar 

vinden, omdat het niet gaat om mijn beslissing, maar omdat ik het doe namens u alle-

maal, dat vanwege de verstrekkendheid van de VVD-motie, die motie als eerste in 

stemming wordt gebracht. Laten we hierover nadenken. Daarvoor doen we een ronde 

stemverklaring; dat lijkt mij het beste. Wordt die motie aangenomen, dan is dat duidelijk 

dat u het vertrouwen opzegt in het college. Wordt die motie verworpen, dan blijft die an-

dere motie over, die motie van de andere partijen tegen wethouder Keur. Is dat procedu-

reel helder? Ik schors de vergadering. 

 

Schorsing 

 

De voorzitter: Ik heropen de vergadering. Aan de orde zijn de twee moties: 

- de motie ingediend door CU-SGP, PvdA/GroenLinks en CDA  

- de motie van de VVD.  

Wij constateerden dat de motie van de VVD het meest verstrekkend is en daarom als 

eerste in stemming wordt gebracht. Zo meteen vraag ik u allen uw stemverklaring te ge-

ven. Dan kunt u uw stem toelichten en aangeven hoe breed u namens uw fractie spreekt. 

Dat is goed, anders zouden we naar een hoofdelijke stemming moeten. Als dat niet nodig 

is, dan is het zo goed.  

 

De heer Blauw: Wij willen graag een hoofdelijke stemming.  

 

De voorzitter: Ook over uw motie? Ik kan me dat bij de tweede motie beter voorstellen, 

maar als u dat wilt, dan doen we dat. Wilt u behalve bij de tweede, ook over de eerste 

motie een hoofdelijke stemming? 

 

De heer Blauw: Ja, ook over die motie. 

 

De voorzitter: Dan doet we dat. Zijn er nog vragen of opmerkingen over? Voor alle dui-

delijkheid, dus dan is eerst aan de orde de motie van de VVD. 

 

De heer Wassink: Ik wil het nog even scherp hebben. Naar onze opvatting is dat een 

motie van wantrouwen tegen het hele college. Zo leg ik die motie uit, want anders kom 

je in een spagaat terecht. Dus ik zie de motie als een motie van wantrouwen tegen het 

gehele college. Ik haal die voorwaardelijkheid er dus even uit, anders wordt het een rare 

constellatie.  
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De heer Blauw: Nog even daarop reageren. U hebt het nu over de motie van de VVD. 

Deze motie gaat over het standpunt van de VVD in deze constellatie. Het is geen motie 

van wantrouwen tegen het college. Ik zal nog even voorlezen wat er staat over het colle-

giaal besturen van de wethouders: "...een collegiaal team en draagt samen de verant-

woordelijkheid voor de taken van het college."  

Daarover willen wij in dit geval ook het standpunt van het college hebben. Nogmaals, het 

is uw goed recht het zo op te vatten, maar het is niet zo. 

 

De voorzitter: Als voorzitter wil ik nog iets opmerken. Er is iets aan de orde. Als dit be-

sloten wordt, dan is het wel besloten. Mag ik de VVD, de indiener van deze motie, vra-

gen: stel uw motie wordt aangenomen, welk gevolg zal er dan zijn? Wat gebeurt er dan 

in uw beleving? 

 

De heer Blauw: Dat zou tot gevolg kunnen hebben dat het college opstapt, indien de 

motie tegen wethouder Keur wordt aangenomen.  

 

De voorzitter: Dus het is een voorwaardelijke motie? De heer Wassink zegt dat dit een 

motie van wantrouwen betekent tegen dit college. Punt. U zegt: prima, dat mag, maar 

deze motie treedt pas in werking, gesteld dat hij aangenomen wordt, als de motie tegen 

wethouder Keur ook wordt aangenomen.  

 

De heer Blauw: Dat klopt en zo is de motie bedoeld. 

 

Wethouder de heer Schutte: Mag ik de heer Blauw vragen wat hij met deze motie pre-

cies beoogt? Het college legt het zo uit, dat degenen die voor deze motie stemmen, 

stemmen tegen het college. Los van wat die andere motie doet.  

 

De voorzitter: Ik probeer alleen weer te geven wat er gezegd wordt. De motie van de 

VVD brengen wij zo meteen in stemming. Van die motie zegt de heer Blauw, dat die pas 

in werking treedt als de motie tegen de heer Keur wordt aangenomen. Het college zegt, 

los van de bedoelingen van de indiener, als die motie wordt aangenomen, leggen wij die 

uit als een motie van wantrouwen tegen het gehele college. Dat is wat het college zegt. 

Dan weten we allen wat het betekent als u voor of tegen die motie stemt.  

Dat is de bedoeling van die ronde die we nu maken, dat we goed weten: waar stemmen 

we nu voor en waar stemmen we tegen. Voordat wij tot hoofdelijke stemming overgaan, 

is er nog behoefte aan een stemverklaring af te leggen? Of zegt u: wij verklaren ieder bij 

de hoofdelijke stemming? Heeft iemand behoefte aan een stemverklaring?  

 

De heer Wassink: Ik wil het niet nodeloos ingewikkeld maken, maar zie naar de vierde 

overweging in de motie van de VVD. Die zin gaat over de inhoudelijke onderbouwing. Er 

is nu inmiddels na het betoog van de heer Schutte, inhoudelijke onderbouwing gegeven. 

Hoe zwaar je dat ook laat wegen. Ik zou me kunnen indenken, dat het er nu toe kan lei-

den dat de VVD zegt dat er inmiddels een inhoudelijke onderbouwing is gegeven?  

 

De heer Blauw: Nogmaals, het gaat over het principe van collegiaal bestuur. Daarvoor is 

de motie voor bedoeld en daar houden we het bij.  

 

De voorzitter: U houdt het zo. De opmerking van de heer Wassink staat nu ook in de 

notulen. Verder nog iemand behoefte aan een stemverklaring?  

Zo niet, dan gaan we over tot stemming over de motie van de VVD. Als eerste mag me-

vrouw Van Mook haar stem uitbrengen. 

 

Voor de motie stemmen de leden Lammers, Blauw, Sparreboom, Geluk, Binksma 

Tegen de motie stemmen de leden Van Mook, Sanderse, Voorberg, Haagsma, Wassink, 

Veldkamp, Nijdam, Tuinenga, Van Elk, Meijering, Van de Belt, Boundati, Faber, Poppe, 

Simonse, Kalk, Torenbeek, Schrijver, Bakker, Schuurman, Hermus, Van de Velde. 

De motie is met 5 stemmen voor en 22 leden tegen verworpen.  
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De voorzitter: Nu is aan de orde de motie van wantrouwen tegen wethouder Keur. 

Wenst iemand daarover nog een stemverklaring af te leggen?  

Een procedurele opmerking. Ik heb vragen gekregen of dit nu een schriftelijke stemming 

is of een mondelinge.  

Er staat in het reglement van orde dat stemmingen over personen, over benoemingen, 

schriftelijk zijn. Dit gebeurt omdat er vaak meerdere kandidaten zijn. Zo worden de wet-

houders benoemd door middel van een schriftelijke stemming. Er staat dus uitdrukkelijk 

geschreven waarover de schriftelijke stemmingen gaan. Echter, een motie van wan-

trouwen valt niet onder de categorie van schriftelijke stemmingen. Bovendien denk ik dat 

wethouder Keur er recht op heeft te weten wie vindt dat hij weg moet en wie van mening 

is dat hij moet blijven. Ook in die zin is het terecht dat wij dit met mondelinge stemming 

doen. hebben. Heeft iemand nog behoefte aan een stemverklaring? Zo niet, dan trek ik 

opnieuw een lootje. Mevrouw Sparreboom mag als eerste haar stem uitbrengen. 

 

Voor de motie stemmen de leden Faber, Poppe, Simonse, Kalk, Torenbeek, Schrijver, 

Bakker, Hermus, Van de Velde, Van Mook, Sanderse, Voorberg, Wassink, Veldkamp, Nij-

dam, Meijering, Van de Belt en Boundati. 

Tegen de motie stemmen de leden Sparreboom, Geluk, Binksma, Schuurman, Haagsma, 

Lammers en Tuinenga.  

Met 18 stemmen voor en 9 stemmen tegen is de motie aangenomen.  

 

De voorzitter: Wenst nog iemand het woord?  

 

De heer Wassink: Betekent het ook dat de heer Keur de consequenties trekt uit deze 

motie? Hoe werkt dit nu formeel?  

 

De voorzitter: Formeel is het zo dat de heer Keur van de meerderheid van de raad te 

horen heeft gekregen dat op zijn aanwezigheid verder geen prijs wordt gesteld. Het is 

aan de heer Keur om daaraan uitvoering te geven.  

 

De heer Wassink: Of niet? Ik zit daar inderdaad even mee. Mag hij nu ook zeggen: 'dat 

kunt u wel vinden, maar ik blijf toch'?  

 

De voorzitter: Los van menselijke gevoelens, zou ik procedureel willen zeggen dat voor 

hem de basis is ontvallen om dat te doen. Misschien kan de heer Keur zelf daarop een 

antwoord geven, welke consequenties hij hieruit trekt. 

 

Wethouder de heer Keur: Voorzitter, een schorsing zou te veel van het goede zijn. Ik 

kan op de vraag van de heer Wassink heel kort antwoorden: ik heb de strijd gevoerd en 

ik heb die verloren. De democratie heeft gesproken en ik leg me daarbij neer.  

 

Sluiting: 

 

De voorzitter: Ik sluit de vergadering (00.20 uur).  

 

 

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 8 november 2007. 

 

 

De griffier,         De voorzitter, 


