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Notulen van de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op 29 juni 2006 

om 13.30 uur in het gemeentehuis te Emmeloord. 

 

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

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

H. van Mook (PvdA/GroenLinks) en S.J. Schrijver-Brouwer (PvdA/GroenLinks) en de he-

ren J.W. Bakker (PvdA/GroenLinks), E. van der Belt (ONS), P. Blauw (VVD) (vanaf 19.30 

uur), W.R. Bouma (CDA), F. Boundati (PvdA/GroenLinks), A.W. van Daalen (VVD),  

W.C. Haagsma (PU), L.G.M. Hermus (CDA), H.R. Kalk (CDA), H.A.J.G. Kreeft (ONS), 

L.H.M. Lammers (ONS), T. Nijdam (PvdA/GroenLinks), A.J. Poppe (ChristenUnie/SGP), 

P.J. Sanderse (CDA), J. Simonse (ChristenUnie/SGP), H.H. Suelmann (CDA),  

H. Torenbeek (CDA), T. Tuinenga (PU), G.J. Veldkamp (ChristenUnie/SGP), L.G. Voorberg 

(ChristenUnie/SGP) en R.F. Wassink (ChristenUnie/SGP) 

 

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

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

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

(PvdA/GroenLinks) 

Griffier: de heer J.M. Even 

Gemeentesecretaris: de heer H. van Boven 

Afwezig: de heer H.L. Meijering (CDA) 

 

I. Opening 

 

De voorzitter: Ik open de vergadering en heet u allen hartelijk welkom. We hebben be-

richt van verhindering van de heer Meijering en de heer Blauw probeert om 16.00 uur 

hier te zijn. 

 

II. Vaststelling agenda 

 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

III. Notulen van de vergadering van 23 mei 2006 

 

De volgende wijzigingen worden aangebracht: 

 

Pag. 189: de laatste alinea moet luiden: “Mevrouw Geluk: Mijnheer de Voorzitter. Van-

morgen kreeg ik een telefoontje van het CDA (de heer Hermus) vanuit de bus richting 

Den Haag. Toen was bij het CDA nog niets bekend over een motie die het CDA zou indie-

nen.” 

Pag. 193, vierde alinea: “De wegen krijgen…” moet zijn: Wij als CDA krijgen…”. 

Pag. 193, zesde alinea: “Ik begrijp uit…” moet zijn: Ik begrijp niet…”. 

 

De notulen worden met inachtneming van de wijzigingen vastgesteld. 

 

IV. Ingekomen stukken 

 

Mevrouw Geluk: Mijnheer de Voorzitter. Het gaat over de nummers 2 en 3. Ik stel voor 

dat we deze brieven inclusief het antwoord van het college daarop meenemen bij het op 

te stellen nieuwe rioleringsplan. Ik denk dat er een aantal wetenswaardigheden in staat 

dat we mogelijk kunnen gebruiken. Dus in plaats van er nu uitgebreid over te praten, 

kunnen we het dan misschien gebruiken. 

 

De voorzitter: U stelt voor het te betrekken bij de begrotingsbehandeling in het najaar. 

 

Mevrouw Geluk: Als het rioleringsplan 2007 bij de najaarsrapportage komt, klopt dat. 
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De heer Haagsma: Mijnheer de Voorzitter. Het gaat over nummer 5, de brief van de 

Raad van State met de kennisgeving dat een aantal beroepschriften is binnengekomen. 

Wat betekent dat voor de status van het totale stuk. Vanuit Noordoostpolder heeft ons 

ook een aantal berichten bereikt dat om een bepaalde reden bouwvergunningen zijn ge-

weigerd of voorlopig niet afgegeven, omdat het bestemmingsplan nog niet definitief is. 

We willen graag horen hoe de status van het stuk op dit moment is en hoe het met die 

bouwvergunningen gaat. 

 

De voorzitter: Kan dat ook volgende week in de commissie? 

 

De heer Haagsma: Ik heb liever dat goed wordt nagedacht over een antwoord dan dat 

we voor de vuist weg iets zeggen. 

 

De voorzitter: Dan stel ik voor dat u het antwoord in de commissie krijgt. 

 

Ingekomen stukken 2 en 3 worden betrokken bij de bespreking van het nieuwe riole-

ringsplan. De raad gaat met betrekking tot de overige stukken akkoord met de voorge-

stelde wijze van afdoening met de aantekening dat de vragen over ingekomen stuk 5 in 

de commissie worden gegeven. 

 

V. Mededelingen 

 

Er zijn geen mededelingen. 

 

VI. Spreekrecht 

 

De voorzitter: De heer Van Erp spreekt namens Paspartoe en het theater. 

 

De heer Van Erp: Mijnheer de Voorzitter. Niet alleen als burger maar zeker ook als di-

recteur van het theater, bibliotheek en Paspartoe was ik blij verrast met het bericht van 

de gemeente dat het boekjaar 2005 met een meevaller van € 7,1 miljoen kon worden af-

gesloten. Wij zagen daarin een goede gelegenheid om nogmaals te vragen de voor 2007 

toegezegde structurele vermindering van de subsidie niet ten uitvoer te brengen dan wel 

het bedrag te verlagen. Weliswaar wordt de meevaller veroorzaakt door incidentele za-

ken, maar ongetwijfeld zal een deel van het onverwachte grote bedrag iets structureels 

in zich hebben. 

In mei 2003 is aan de desbetreffende besturen van genoemde instellingen per brief mee-

gedeeld dat gezien de toen heersende economische tegenwind verschillende culturele in-

stellingen subsidievermindering te wachten stond. In het opgestelde dekkingsplan 2004-

2008 dat door de raad op 12 november 2003 definitief is vastgesteld, is opgenomen dat 

voor theater ’t Voorhuys, Paspartoe en bibliotheek Noordoostpolder vanaf 2007 5% op de 

jaarlijkse exploitatiesubsidie in mindering zal worden gebracht. In geld uitgedrukt bete-

kent dit een structurele vermindering van respectievelijk € 20.000,00, € 24.000,00 en 

€ 52.000,00. Dat zijn aanzienlijke bedragen die bij de genoemde instellingen gevolgen 

zullen hebben voor de kwantitatieve en kwalitatieve dienstverlening richting de bewoners 

van Noordoostpolder. 

In hetzelfde dekkingsplan staat ook dat eventuele positieve ontwikkelingen in de financi-

ele positie van de gemeente kunnen leiden tot bijstelling van de omvang van het dek-

kingsplan. Gezien de onverwachte meevaller van € 7,1 miljoen over 2005 en het positie-

ve effect dat dit heeft op de financiële positie van de gemeente en de in gang gezette 

economische meewind willen wij u dringend verzoeken de opgelegde bezuinigingstaak-

stelling in ogenschouw te nemen en te heroverwegen om geen bezuinigingen bij de cul-

turele instellingen door te voeren dan wel het eerder genoemde percentage van 5% te 

verlagen dan wel de maatregel uit te stellen tot 2008. 

We menen echter nog een ander sterk argument te hebben om het verzoek te onder-

bouwen. In het collegeprogramma vormt het optimaliseren van het vestigingsbeleid van 

bedrijven een significant onderdeel. Belangrijk element bij een aantrekkelijk vestigings-
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beleid is dat het aanbieden van een goed cultureel klimaat een positief effect heeft op het 

welbevinden van de mensen. Dat culturele klimaat is goed beschouwd het cement van de 

samenleving. Dat dit belangrijk wordt gevonden wordt nog eens onderschreven in het 

collegeprogramma blijkend uit het volgende citaat: “De culturele voorzieningen zijn van 

groot belang voor de kwaliteit van het leven in Noordoostpolder. Zij dragen bij aan het 

imago van onze gemeente en aan onze lokale identiteit.” 

De heer Paul Schnabel, directeur van het Sociaal Cultureel Planbureau, heeft op  

1 februari van dit jaar in deze zelfde zaal zijn visie gegeven op Noordoostpolder. Hierin 

gaf hij heel duidelijk weer dat het belangrijk is te handhaven wat je hebt. Houd de zaak 

overeind en gebruik dat als kracht voor verdere ontwikkeling. 

Met een aanpassing van de bezuinigingstaakstelling op grond van de genoemde argu-

menten kan een geweldig signaal worden afgegeven richting de burgers van Noordoost-

polder. Het zijn met name de inwoners van Noordoostpolder en indirect de gebruikers 

van de genoemde instellingen die bij een aanpassing profiteren van de meer dan ver-

wachte meevaller van € 7,1 miljoen. Het zou toch een geweldig genereus gebaar zijn als 

u alle burgers laat meeprofiteren van die meevaller? En dan kan het college haar voor-

nemen in haar collegeprogramma omzetten in daden, puur energiek. 

 

De heer Sanderse: Aan het begin van uw betoog noemt u dat de meevaller wordt ver-

oorzaakt door incidentele meevallers, maar dat ongetwijfeld een deel van het onverwacht 

grote bedrag iets structureels in zich zal hebben. Ik ben benieuwd waaraan u denkt. 

 

De heer Van Erp: We hebben het gehad over de economische meewind. Dat betekent 

dat het een langere periode zal beslaan en dat we daarin iets structureels kunnen terug-

vinden. 

 

De heer Sanderse: Dat heeft toch niets met deze meevaller te maken? 

 

De heer Van Erp: Te verwachten is dat het onverwacht grote bedrag iets structureels in 

zich heeft. We weten niet of dat zo is, maar het zou het in zich kunnen hebben. 

 

Mevrouw Van Elk: Wilt u mij een paar voorbeelden geven van de gevolgen van de even-

tuele bezuinigingen van 5%? Ik kan mij wel iets hierbij voorstellen, maar wat gaan we 

dan missen? 

 

De heer Van Erp: Wat in feite gebeurt, is dat de kwalitatieve dienstverlening minder zal 

zijn; dus een verschraling die gaat optreden. U moet daarbij bedenken dat een aantal ac-

tiviteiten casu quo producten niet meer zal worden ingezet door de desbetreffende instel-

lingen. 

 

Mevrouw Van Elk: Kunt u mij daarvan voorbeelden geven? 

 

De heer Van Erp: Dat is even moeilijk op dit moment. 

 

Mevrouw Faber: Mijnheer de Voorzitter. Ik ben blij dat de heer Van Erp namens drie in-

stanties spreekt. Het komt prettig over dat de culturele instellingen hierin samenwerken. 

Mevrouw Van Elk heeft mijn vraag gesteld, want ik was ook benieuwd naar de gevolgen 

voor de klant, wat de bezuinigingen zouden betekenen voor de inwoners. Dat is dus 

moeilijk aan te geven, blijkt uit het antwoord van de heer Van Erp en ik zal de vraag dus 

niet opnieuw stellen. 

 

De heer Van Erp: Het is moeilijk en ik kan alleen voor Paspartoe spreken, een bezuini-

ging van 5% betekent dat een aantal producten niet zal worden afgenomen door de ge-

meente. De gemeente zal bepalen welke producten dat zijn. Wij kunnen alleen maar een 

offerte aanbieden voor zaken die wij kunnen uitvoeren. De gemeente zal kiezen welke 

wel en welke niet. 
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De voorzitter: U kunt plaatsnemen en bij een van de voorstellen bij de Voorjaarsnota zit 

een voorstel, waarover de raad inhoudelijk gaat praten, maar dan mag u niet meepraten. 

 

VII. Vragenuur 

 

De heer Simonse: Mijnheer de Voorzitter. Bij de installering van de wethouders op 27 

april jl. heb ik namens de ChristenUnie/SGP deze vraag gesteld aan de heer Van der Est: 

“Hoe kunt u waarborgen dat zaken objectief blijven als u als onderwijsman na 36 jaar 

portefeuillehouder wordt van Onderwijs?” Ik citeer letterlijk uit de notulen het antwoord 

van de wethouder dat niets aan helderheid te wensen overlaat: “Op het moment dat je 

kiest voor het wethouderschap moet je gelijk tegen jezelf zeggen dat je het belang dat je 

had en de werkkring die je had zo snel mogelijk achter je moet laten. Het gaat mij om 

integriteit. Ik sta bekend om mijn integriteit en objectiviteit.” 

Mijnheer Van der Est, wij geloven u op uw blauwe ogen, ook al zijn ze bruin, dan spreken 

we nog dat vertrouwen in u uit. U bent in de afgelopen periode nauw betrokken geweest 

bij het aanbieden van het leerplichtjaarverslag en de daaruit voortgekomen reacties. De 

fractie van de ChristenUnie/SGP acht het van belang dat u afstand neemt in deze zaak, 

omdat belangenverstrengeling op de loer ligt. We zijn van mening dat u daarvoor een 

andere woordvoerder had moeten kiezen. Twee redenen, ten eerste de bestuurlijke zui-

verheid en ten tweede, het waarborgen van uw – en door ons gewaardeerde – integriteit. 

Onze vraag, ook met het oog op de toekomstige ontwikkeling, deelt u deze mening? 

 

Wethouder de heer Van der Est: Mijnheer de Voorzitter. Bij de installatie van het nieuwe 

college heeft u die vraag gesteld. U citeert keurig uit de notulen die zijn vastgesteld. Ik 

begrijp dat u zich echte zorgen maakt over de integriteit en de dubbele-pettenproblema-

tiek van deze wethouder. 

Hoewel ik toen op die vragen correcte antwoorden heb gegeven, ben ik blij met de kans 

die u mij nu biedt om met andere woorden nog eens hetzelfde te zeggen. Het gaat na-

tuurlijk in deze erom of ik de functies van bestuurder van het openbaar onderwijs en van 

onderwijswethouder van Noordoostpolder bij de toelichting, de presentatie van het leer-

plichtjaarverslag 2004-2005 door elkaar heb gehaald. Laat ik u geruststellen, ik was 

aanwezig bij het persuurtje als wethouder om het jaarverslag te presenteren en toe te 

lichten als verantwoordelijk onderwijswethouder van Noordoostpolder. Ik laat het dan 

ook over aan anderen om bewust of onbewust mijn vorige functie en mijn huidige functie 

met elkaar te verwarren. 

 

De heer Simonse: In de mogelijke procedure die zal volgen, is er dan een andere 

woordvoerder? 

 

Wethouder de heer Van der Est: Ik begrijp u niet. Er is commentaar vanuit dit huis ge-

schreven in dezelfde krant, de Noordoostpolder, waarin staat dat een ouderpaar proble-

men heeft met het openbaar basisonderwijs, geen problemen met de gemeente Noord-

oostpolder. Als dit voor een landelijke klachtencommissie duidelijk wordt uitgezocht, er 

zijn verweerschriften geschreven, er wordt een dossier gemaakt, dan sta ik daar niet. 

Dan wordt daar de bestuurder van het openbaar basisonderwijs gedaagd. 

 

De voorzitter: We gaan naar de agendapunten. We hebben eigenlijk drie raadsvergade-

ringen in één. We hebben een reguliere raadsvergadering, we hebben de verantwoor-

dingsraad en we hebben de behandeling van de Voorjaarsnota. Het zou mooi zijn, als we 

dat op een gestructureerde manier kunnen doen. Ik probeer u aan spreektijden te hou-

den en de zaken die in de commissie al aan de orde zijn geweest niet te laten herhalen. 

Dan zal ik u erop wijzen dat dit niet de plek is. Ik kom daarop terug bij de volgende twee 

vergaderingen. 
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VIII. Agendapunten 

 

1. Ontwerpkader Programmabegroting 2007 inclusief Meerjarenraming 2008-

2010 Hulpverleningsdienst Flevoland en Jaarrekening 2005 

 

Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming besluit de gemeenteraad overeen-

komstig het voorstel. 

 

2. Planschadeverzoek van de heer M.J. Jacobs 

 

Mevrouw Geluk: Mijnheer de Voorzitter. Wij gaan uiteraard akkoord met het voorstel, 

maar vragen of we niet een signaal kunnen doen uitgaan naar de minister, de Tweede 

Kamer en de VNG met het verzoek om in volgende keren, dat zijn echt uitzonderingen, 

de regelgeving zo aan te passen dat we niet weer in zo’n situatie komen, maar dat pas 

wordt uitbetaald op het moment dat de schop de grond ingaat. Dat er dus een link is en 

we niet meer van dergelijke situaties krijgen. We gunnen iedereen die daarop recht heeft 

planschade, maar alleen als je werkelijk schade hebt. Dit had eigenlijk in de commissie 

moeten worden gesteld, maar het is nu één geheel. 

 

De voorzitter: Ik stel voor dit in de commissie van volgende week te bespreken en dan 

een brief te sturen naar de VNG. Als fracties het nu willen ondersteunen, is dat prima. 

 

De heer Haagsma: Het kan snel mevrouw Geluk, als u het voorwerk verricht en in de 

commissie presenteert. 

 

Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming besluit de gemeenteraad overeen-

komstig het voorstel. 

 

3. Uitvoeringsprogramma Gemeentelijk Rioleringsplan 2006-2007 

 

Mevrouw Geluk: Mijnheer de Voorzitter. We gaan akkoord met het voorstel, maar willen 

de aantekening maken dat de VVD hecht aan een goede relatie tussen lokale overheden, 

zoals het Waterschap. We willen wel ervoor waken dat Noordoostpolder een suikeroom 

wordt voor het Waterschap, want suiker lost op in water. 

Door bovenwettelijke verdeelsleutels af te spreken over de betaling van de uitvoering 

van het waterbeleid lopen we het risico dat een beperkte zuiveringsheffing mede uit de 

gemeentekas wordt gefinancierd, terwijl het de kas van het Waterschap zou moeten zijn. 

De VVD wil graag dat iedere lokale overheid haar eigen verantwoordelijkheid moeten 

nemen, anders vragen we in het vervolg of u het Waterschap wilt laten meefinancieren in 

de kosten die zijn verbonden aan het inzamelen en transport van het binnen de gemeen-

te geproduceerde afvalwater, een taak die nu exclusief moet worden opgehoest door de 

gemeente. 

De gemeente wordt ook vergeleken met andere gemeenten en als we dan deze kosten 

door elkaar husselen, krijgen we een beeld dat niet met elkaar te vergelijken is. Onze 

prestaties zullen we zo goed mogelijk houden. 

We gaan uiteraard akkoord met het voorstel. 

 

Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming besluit de gemeenteraad overeen-

komstig het voorstel. 

 

4. Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan De Erven fase 1 oost herziening 

Espelerlaan 

 

Mevrouw Geluk: Mijnheer de Voorzitter. Het resultaat telt en in de commissie is de toe-

zegging dat het parkeerprobleem zal worden opgelost. En net voordat we naar de verga-

dering zouden vertrekken, kregen we de antwoorden dat het college kans ziet om mini-

maal acht tot tien parkeerplaatsen bij het kinderdagverblijf te realiseren. Ik denk dat het 
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daarnaast goed is om de andere ouders die kinderen wegbrengen te wijzen, een taak 

voor de school, op hun plicht om de auto’s goed weg te zetten. U bent de toezegging 

heel snel nagekomen, perfect, akkoord. 

 

Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming besluit de gemeenteraad overeen-

komstig het voorstel. 

 

 5. Voorbereidingsbesluit Project Burchttocht 

 

De heer Lammers: Mijnheer de Voorzitter. We hebben het besproken in de fractie en dit 

heeft samen met de verklaring in de commissie erin geresulteerd dat wij akkoord kunnen 

gaan met het voorbereidingsbesluit. 

 

Mevrouw Geluk: Mijnheer de Voorzitter. Ook dit keer waren er weer twijfels over de in-

houd. De invulling van de Corridor is nog lang niet bekend. U vraagt ons om voor een 

klein stukje een voorbereidingsbesluit te nemen, terwijl we nog niet weten of dit stukje 

daadwerkelijk in de Corridor zal vallen. 

Het zet de bedrijven echter niet op slot en het kan geen kwaad. Daarom gaan we evenals 

de vorige keer akkoord. Alleen gingen we toen niet akkoord met het delegatiebesluit, 

maar dat staat nu niet in uw voorstel, dus akkoord. 

 

Zonder hoofdelijke stemming besluit de gemeenteraad overeenkomstig het voorstel met 

de aantekening dat de fracties van de PU en de ChristenUnie/SGP tegen het voorstel 

stemmen. 

 

6. Stichting voor Openbaar Basisonderwijs Noordoostpolder: begroting 2006; 

jaarrekening 2004 inclusief uitgaven bruidsschat; vijfjaarlijkse afrekening 

(2001-2005) 

 

De heer Kalk: Mijnheer de Voorzitter. Het voorbehoud had te maken met het feit dat we 

nog in afwachting waren van nadere informatie. Er zou immers bestuurlijk overleg 

plaatsvinden tussen college en de stichting. Dat heeft inmiddels plaatsgevonden en we 

hebben de aanvullende informatie gehad. Je moet concluderen dat als we die informatie 

op het juiste moment hadden gehad, te weten in de commissie zelf, een aantal van de 

vragen van onze fractie niet had hoeven worden gesteld. Ik wil nog eens de afspraak on-

derstrepen dat op het moment dat dit voorligt we de resultaten van het overleg gelijktij-

dig krijgen. 

In de aanvullende informatie staat tenslotte dat als het om die vijfjaarlijkse afrekening 

gaat de stichting zegt dat het op het bordje van de gemeente gaat om een keuze te ma-

ken. Wij hebben in de commissie erop aangedrongen om gelet op de wettelijke basis 

daarvan richting administratiekantoor werk te maken. Heeft u naar aanleiding van het 

overleg inmiddels een beslissing genomen? 

 

Wethouder de heer Van Meijel: Mijnheer de Voorzitter. Ik heb het overleg gevoerd. Er is 

over gesproken en in principe is dat mogelijk, maar er moet worden bekeken hoe dat 

formeel moet worden geregeld, omdat vanuit het ministerie een aantal regels is gegeven. 

De principeafspraak is om dat niet te doen, want het is dubbelop. Er komen uiteraard na-

dere voorstellen. 

 

De heer Kalk: Mijnheer de Voorzitter. Wij volgen dat en de fractie stemt in met het voor-

stel. 

 

Zonder hoofdelijke stemming besluit de gemeenteraad overeenkomstig het voorstel. 

 

 7. Verantwoording ten aanzien van jaarstukken 2005 
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De voorzitter: Het is wellicht goed een paar opmerkingen vooraf te maken, want een 

aantal zaken loopt wat door elkaar. We kijken terug met de stukken van de verantwoor-

dingsraad op het afgelopen jaar. Sommige fracties hebben in hun terugblik een aantal 

opmerkingen gemaakt dat vooruitkijkt. Ik neem aan dat het college in de beantwoording 

die opmerkingen meeneemt bij de Voorjaarsnota en niet bij de verantwoording. Dat lijkt 

me voor de zuiverheid verstandig. 

In het vooroverleg in het presidium is afgesproken dat we de behandeling van zowel het 

verantwoordingsdeel als van de Voorjaarsnota op politiek herkenbare onderwerpen te la-

ten zijn. Als vragen naar feitelijkheden echt voortgangszaken zijn die ook in de commis-

sie of informatiemarkt hadden kunnen worden besproken of niet zo urgent zijn dat het 

pas de laatste dagen is opgekomen, zal het college in de beantwoording enige terughou-

dendheid betrachten. We willen het dus vooral houden bij de politieke hoofdzaken. 

Ik stel voor dat we beginnen. Ik zal zo bij de Voorjaarsnota nog enkele structuurbepalen-

de opmerkingen maken. 

 

De heer Wassink: Ik zoek in het raadsbandje, waar ik iets kan vinden over de jaarreke-

ning. Nemen we straks een besluit, want dat zit er niet in? 

 

De griffier: De besluitvorming rond de jaarrekening is voorzien bij de besluitvorming 

met betrekking tot de voorjaarsrapportage. Het eerste dictum van dat besluit gaat over 

de verantwoording. Ik denk dat gezien de structuur van deze vergadering het goed zou 

zijn, als de voorzitter van de commissie Bestuur, Financiën en Cultuur het advies van de 

rekeningcommissie eerst voorleest, zodat u dat bij uw beschouwingen kunt betrekken. 

 

Mevrouw Faber: Mijnheer de Voorzitter. 

"De commissie van onderzoek van de gemeenterekening 2005 van de gemeente Noord-

oostpolder in vergadering bijeen op 30 mei 2006; 

 

gelet op het ontwerpraadsbesluit van de gemeenteraad van Noordoostpolder van 29 juni 

2006, nr. 7715; 

 

gelezen de door het college van burgemeester en wethouders op 23 mei 2006 aangebo-

den jaarrekening over het dienstjaar 2005; 

 

gelezen het rapport aangaande de controlejaarrekening 2005, gedateerd 17 mei 2006, 

uitgebracht door Deloitte te Utrecht; 

 

gehoord de mondelinge toelichting van de heer Van Buren van Deloitte; 

 

gehoord de mondelinge toelichting van wethouder de heer A.H.T. Van Meijel; 

 

gehoord de mondelinge toelichting van diverse medewerkers van de bestuursdienst; 

 

gehoord de gezamenlijke beraadslaging op 30 mei 2006; 

 

adviseert de gemeenteraad het voorstel van het college van burgemeester en wethou-

ders gedateerd 16 mei 2006, nr. 7715 over te nemen en tot vaststelling van de jaarreke-

ning over het dienstjaar 2005 over te gaan; 

 

Emmeloord, 2006, de commissie voornoemd." 

 

De voorzitter: We hebben afgesproken dat in dit deel de fracties maximaal acht minuten 

de tijd hebben om hun standpunten naar voren te brengen. Ik geef het CDA als eerste 

het woord.  

 

De heer Torenbeek: Mijnheer de Voorzitter. Het zijn dikke rapporten die we kregen om 

ons te vertellen wat er allemaal gebeurd is in 2005 en hoe het ook financieel heeft uitge-
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pakt. Uit deze hoeveelheid papier blijkt wel hoeveel werk in een gemeente als de onze 

moet worden verzet en hoe groot de organisatie is om het werk te verrichten. Het ver-

heugt het CDA dat het ziekteverzuim in het afgelopen jaar weer is gedaald, zoals het so-

ciaal jaarverslag ons vertelt. 

De fractie van het CDA heeft over het algemeen waardering voor het beleid dat is ge-

voerd. Hoewel het CDA beseft dat het huidige college moeilijk kan worden aangesproken 

op wat het vorige college heeft gedaan, wil onze fractie toch enkele opmerkingen maken. 

En aangezien het verleden de basis is voor de toekomst zullen enkele elementen uit het 

jaarverslag bij onze reactie op de Voorjaarsnota aan de orde komen. 

 

Financiën 

Allereerst iets over de financiën: Het resultaat over het jaar 2005 sluit af met een voor-

delig saldo van ruim € 7 miljoen. Na toevoeging van € 1.935.000,00 aan de reserve 

grondexploitatie en € 485.962,00 aan de egalisatiereserve afvalstoffenheffing, resteert 

een bedrag van € 4.744.823,00. Het college stelt voor om dit toe te voegen aan het re-

serve beleidsplan. Het CDA kan hiermee instemmen. 

Eventuele tegenvallers (bijvoorbeeld als het gaat om bruggen) en nieuw beleid kunnen 

hiermee worden gefinancierd. Zomaar een bedrag teruggeven aan de burgers vindt onze 

fractie geen goed idee. Het gaat hier om geld van de burger dat weer dient te worden 

besteed aan de burger. Daarbij zal de burger wel varen. Bij de behandeling van de Voor-

jaarsnota komen we hierop terug. 

In de accountantsverklaring van Deloitte wordt de opmerking gemaakt dat grote tekorten 

of overschotten eerder zouden kunnen worden opgemerkt. We vragen het college om 

een reactie en stellingname. 

 

Loketten 

Het CDA heeft bij de vorige voorjaarsrapportage gepleit voor een ruimere openstelling 

van loketten. De burgerlijke gemeente is een dienstverlenend bedrijf en dient dus open 

te zijn. Verheugd waren wij dan ook dat op maandag 19 juni van 18.00 tot 20.00 de lo-

ketten open waren! Bovendien konden we opmerken dat deze openstelling in een behoef-

te voorziet, het was zowaar erg druk. Wij pleiten nogmaals voor ruimere openingstijden, 

zeker in de zomermaanden. Wij willen graag horen of het college en de andere fracties 

het daarmee eens zijn. Wij overwegen een motie in deze richting in te dienen. 

 

Verkeer en vervoer 

Wat betreft de productgroep wegen, straten en pleinen stellen wij vast dat deze post bij-

na € 1 miljoen binnen de begroting is gebleven. Uit de aanvullende informatie die wij 

hebben gekregen, is ons gebleken dat dit bedrag enerzijds tot stand is gekomen door 

niet ingevulde vacatures en anderzijds door niet uitgevoerde werkzaamheden. Omdat her 

en der sprake is van achterstallig onderhoud en daarmee gepaard gaande onveiligheid 

van wegen vinden wij het van belang dat beschikbare middelen ook daadwerkelijk wor-

den benut. Achterstallig onderhoud en tegelijk geld overhouden valt moeilijk te verdedi-

gen. Kan het college toezeggen dat de achterstand wordt ingelopen en wanneer? 

Het tweede punt dat wij onder verkeer en vervoer aan de orde willen stellen zijn de stra-

ten gelegen in 30km- en 60km-zones, straten die wel van de 30km- of 60km-

verkeersborden zijn voorzien, maar niet als zodanig zijn ingericht. Op vragen van burgers 

aan de politie over handhaving heeft de politie publiekelijk in een dorpsvergadering ge-

antwoord dat men niet tot handhaving zal overgaan zolang de wegen slechts zijn voor-

zien van borden en verder aan de inrichting niets is gedaan. Dit kan en mag natuurlijk 

niet de bedoeling zijn. Ook hier stellen wij het college de vraag waarom wel de borden 

zijn geplaatst maar de aanpassingen aan de wegen achterwege zijn gelaten. Onze twee-

de vraag is: hoe verloopt hierover de communicatie met de politie, is hierover wel of 

geen overleg? 

Voorzitter, bij alle programma’s zijn opmerkingen te maken en vragen te stellen. We la-

ten het hierbij. Zoals gezegd: bij onze reactie op de Voorjaarsnota komen we op enkele 

zaken graag terug. 
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Mevrouw Faber: Mijnheer de Voorzitter. Het is lastig om zo vlak na de installatie van een 

nieuwe raad en een nieuw college de jaarcijfers van een vorig college te bespreken. 
De fractie PvdA/GroenLinks wil daarom ook niet al te lang en te gedetailleerd ingaan op 

de jaarstukken, maar zich beperken tot de voor ons belangrijkste positieve en minder 

positieve punten van het afgelopen jaar. 

 

Vooraf wil onze fractie enkele opmerkingen maken over de presentatie. 

Er zijn nog steeds verbeteringen zichtbaar in de presentatie, wat de leesbaarheid en in-

zichtelijkheid voor de raad sterk heeft verbeterd. Wel hebben we nog enkele suggesties 

om te komen tot nog meer duidelijkheid: 

- Maak duidelijk onderscheid in de projecten. Benoem raadsprojecten, collegeprojecten 

en ambtelijke projecten. Leg apart verantwoording af betreffende de raadsprojecten. 

Ook in financiële zin. 

- Hanteer in alle programma’s dezelfde format. Nu zien we bij de meeste programma’s 

alle relevante beleidsnota’s van de afgelopen vier tot zes jaar opgenomen, maar bij 

een enkel programma zien we alleen de nota’s van het boekjaar. 

 

Eerst het voor ons belangrijkste punt. Een punt dat van ons zeker geen hoog rapportcij-

fer krijgt. Namelijk het feit dat we zo vreselijk laat op de hoogte zijn gesteld van het on-

verwachte positieve resultaat over 2005. Dit mag deze raadsperiode niet weer gebeuren. 

College, kunnen wij van u verwachten dat belangrijke wijzigingen in het resultaat op tijd 

bij de raad bekend zijn? 

 

Het positieve resultaat wordt veroorzaakt door een aantal grote meevallers, maar ook 

door een forse onderschrijding in uitvoeringskosten en lagere personeelskosten, die me-

de worden veroorzaakt door de reorganisatie. Wat ons betreft is dat laatste wel een aan-

vaardbaar argument. De reorganisatie heeft veel tijd en inzet gevraagd van het hele 

ambtelijke apparaat. Het is in onze ogen dan ook logisch dat er een soort van overgangs-

jaar ontstaat, waarin zaken tijdelijk anders lopen dan gebruikelijk. 

Heeft het voor ons ook nog onvoorziene gevolgen voor het lopende jaar en misschien ook 

voor de jaren daarna? Moeten we nu geen keuzen maken college, waar de prioriteiten 

moeten liggen in de uitvoering? Lopen we niet het risico dat we ons ambtelijk apparaat 

gaan overbelasten, met een te zwaar uitvoeringsprogramma? Zeker gezien het feit dat 

het personeelsbestand nog niet helemaal op volle sterkte is. 

Ook onderschrijft onze fractie de opmerking van de accountant dat de presentatie niet 

altijd even duidelijk is. Zo heeft het ons enig graaf- en spitwerk gekost voordat we helder 

hadden wat met de uitkering WMO was gebeurd en we tot de conclusie kwamen dat een 

aanzienlijk deel hiervan, namelijk € 3,1 miljoen, is weggezet in de algemene reserve om 

als dekking te dienen voor de wegvallende jaarlijkse dividenduitkering. 

 

Verbaasd is onze fractie over het grote overschot met betrekking tot de uitstroombevor-

dering. Gelet op de aantrekkende economie moet toch alles eraan worden gedaan om 

mensen met een uitkering weer geschikt te maken voor intreding op de arbeidsmarkt? 

College, had hierin het afgelopen jaar niet meer kunnen worden geïnvesteerd? 

 

Wat waardeert de PvdA/GroenLinks-fractie positief met betrekking tot 2005? 

- Allereerst de prestaties van de brandweer. Gemotiveerde club mensen die een com-

pliment verdient. 

- De ontkoppeling van regenwater begint vorm te krijgen! (jammer genoeg stijgt wel 

het waterverbruik van het bedrijfsleven). 

- Er hebben 3.000 mensen meer gebruik gemaakt van het recreatief zwemmen dan in 

het vorige jaar! Ook eens een positief bericht over het Bosbad. College, kunnen we 

de voorzichtige conclusie trekken dat de renovatie van het buitenbad resultaat heeft 

gehad? 

- De gemeentelijke bijdrage voor de uitvoering van de WSW is gelijk aan de begroting! 

Voor het eerst in jaren. Een voorzichtige conclusie zou kunnen zijn dat de reorgani-
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satie resultaat oplevert. Met het uiteindelijke doel natuurlijk dat de WSW meer men-

sen een toekomstmogelijkheid kan bieden. College, trekt u deze conclusie ook? 

- Er zijn minder inboedels in de opslag gekomen dan verwacht. College, mogen we 

concluderen dat dit een neveneffect kan zijn van een meer adequate schuldhulpver-

lening? 

- De risico’s die in het weerstandsvermogen worden vermeld zijn nu terug gekoppeld 

naar de jaarrekening. College, prima, dat geeft duidelijkheid. 

 

Het college doet nog een drietal voorstellen. Wat vindt de PvdA/GroenLinks-fractie van 

deze voorstellen? 

- Wat betreft de toevoeging van bijna € 2 miljoen aan de reserve grondexploitatie 

denken wij dat dit een reëel voorstel is om de risico’s in de toekomst te kunnen dek-

ken. 

- Op zich heeft onze fractie met het voorstel om bijna € 500.000,00 toe te voegen aan 

de egalisatiereserve afvalstoffenheffing geen probleem, maar een verdere onder-

bouwing is wel nodig. Wij zijn van mening dat hierover een meerjarenvisie moeten 

worden ontwikkeld waarin de volgende onderdelen moeten worden opgenomen: 

- Hoe groot moet deze reservering worden? 

- Wordt de rente toegevoegd? 

- Worden echt alleen de prijsschommelingen opgevangen? 

- Kan het aangewend worden om de tariefdifferentiatie vorm te geven? 

- De toevoeging van € 4,7 miljoen aan het reservebeleidsplan stuit bij onze fractie niet 

op bezwaren. De ruimte die dit biedt geeft een prachtige gelegenheid om na te den-

ken over de mogelijkheden van nieuw beleid of misschien zelfs het minder stringent 

uitvoeren van het dekkingsplan. 

 

Maar dat is nu niet aan de orde. Dat is namelijk de toekomst! En daar is de PvdA/Groen-

links graag weer bij! 

 

De heer Wassink: Mijnheer de Voorzitter. Jaarrekening en jaarverslag 2005. Terugkijken 

naar een financieel jaar onder het regime van een vorig college en daarover van gedach-

ten wisselen met een nieuw college, heeft voor de fractie van de ChristenUnie/SGP iets 

dubbels. Om die reden halveren we onze bijdrage. 

 

Financiële analyse van het resultaat over 2005 

We beginnen met een overzicht van de verschillende cijfers, waarna we enkele conclusies 

trekken. 

- De jaarrekening sluit met een overschot na bestemming van ruim € 7,1 miljoen.  

- Vóór bestemming is het resultaat zelfs € 15 miljoen en dat op een ‘omzet’ van 

€ 80 miljoen. 

- Aan de reserves is toegevoegd per saldo circa € 8,1 miljoen, inclusief het positief re-

keningsaldo van 2004. 

- Er is in 2005 € 10,1 miljoen minder uitgegeven dan geraamd. 

- Vooral de dividenduitkering van de WMO, in totaal € 8,8 miljoen is een groot bedrag. 

- Gemiddeld is er de afgelopen vier jaar € 4 miljoen per jaar overschot. 

Conclusie resultaat: er wordt goed ‘geboerd’/er is behoorlijk ‘winst’ gedraaid. Zó beziet 

ten minste de inwoner van deze gemeente dit. 

Terzijde: de informatie over het veel hoger dan verwachte overschot had veel vlotter 

richting de raad moeten worden geventileerd. 

In aansluiting op wat de accountant heeft aangegeven: Is het mogelijk dat de raad wordt 

geïnformeerd, zodra er een belangrijke afwijking van de begroting dreigt te ontstaan? 

Bijvoorbeeld een afwijking van € 100.000,00. Wij willen in het vervolg dat het besluit 

over het bestemmen van het overschot apart in het raadsvoorstel en raadsbesluit wordt 

opgenomen, zodat het een explicietere plaats krijgt. Nu is het ergens in de dikke nota te-

recht gekomen en ik denk dat het belangrijk is dat we hiernaar apart kijken. 
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Bezuinigingen/belastingverhoging 

Ondanks het resultaat lopen er bezuinigingsronden, de dekkingsplannen 2004-2008 en 

2005-2009. Er is in de afgelopen jaren besloten meer te heffen van onze burgers en be-

drijven en dit kon door de maximering van de ozb-tarieven tot 2% in 2006 niet worden 

gehaald en evenmin in 2007 en 2008. 

Conclusie bezuinigingen: Ondanks de relatief grote overschotten van de afgelopen jaren 

wordt er steeds opnieuw tot het maximum gegaan voor wat betreft de ozb-tarieven. 

 

Wel gepland, maar niet uitgevoerd beleid 

Voorts is in de jaarrekening en het jaarverslag verwoord dat bij verschillende program-

ma’s geraamde bedragen niet zijn uitgegeven. Enkele voorbeelden: 

- Programma 02, Verkeer en Vervoer, onderdeel wegen, straten en pleinen: circa 

€ 200.000,00. 

- Programma 04, Gezondheid en milieu: In 2005 is geen nieuw gezondheidspreventie-

beleid gestart: ruim € 35.000,00 doorgeschoven. 

- Programma 07, Minderhedenbeleid: € 25.000,00. 

- Programma 07, onderdeel noodopvang asielzoekers: € 25.000,00 niet uitgegeven; 

alsof dit niet nodig was! 

- Programma 08, Sport en Recreatie, onderdeel groenvoorzieningen: circa 

€ 250.000,00, onderdeel grachten etc. € 160.000,00 (een deel (€ 123.500,00) zal in 

2006 alsnog worden uitgevoerd), onderdeel waterkeringen € 83.750,00. 

- Ook in de investeringssfeer is minder uitgevoerd dan geraamd. 

Conclusie niet uitgegeven, maar wel begrote bedragen: Er is relatief vaak geld niet uit-

gegeven, waarvan het destijds bij de begroting wel nodig geacht werd om ingezet te 

worden. 

 

Publieke armoede 

Er is veel geld overgehouden, maar het is niet altijd een goed teken wanneer (veel) geld 

wordt overgehouden en tegelijk zaken niet gebeuren, die absoluut wél nodig zijn. Om 

welke reden deze afwijkingen zijn ontstaan, is zo goed mogelijk verklaard en toegelicht. 

Al kan de tekstuele kant nog wel scherper omschreven en met redenen worden omkleed. 

Dit neemt niet weg dat de begroting 2005 heel anders is uitgevoerd dan in het najaar 

van 2004 is voorgenomen. Dit valt het zittende college niet te verwijten, wel het zojuist 

afgetreden college. Het lijkt echter wel structureel in de gemeente Noordoostpolder. Er 

kan wel worden gezegd: een mooi overschot, maar er is veel werk blijven liggen én er is 

te veel belasting geheven. 

Veel werk is blijven liggen: er is naast de grote meevallers en het overgehouden onder-

houdsgeld, publieke armoede in onze gemeente te constateren: 

- achterstallig onderhoud aan elementenverhardingen van wegen, straten, voetpaden 

en plantsoenen; 

- er wordt gestreefd naar een structurele verhoging van het wegenonderhoudsbudget 

en tegelijkertijd hebben er bezuinigingen plaatsgevonden. Dit is overal waarneem-

baar; 

- het niveau van het jaarlijks onderhoud van de groenvoorzieningen is laag als gevolg 

van bezuinigingen, hoewel inmiddels een groenbeleidsplan is vastgesteld. 

Teveel belasting geheven: één van de algemene dekkingsmiddelen is de ozb-belasting. 

De opbrengst was in totaal geraamd op € 7,3 miljoen. En nog wel een verhoging van 2% 

ten opzichte van 2004. Deze verhoging was niet nodig geweest. 

Wij stellen dan ook voor in 2007 geen ozb-verhoging toe te passen en de tarieven gelijk 

te houden. Dit zullen wij inbrengen bij de voorjaarsrapportage aan de hand van een mo-

tie. Ik dank u wel. 

 

De heer Van Daalen: Mijnheer de Voorzitter. 

Inleiding 

De verantwoording over het jaar 2005 is duidelijk, waar afwijkingen tussen begroting en 

realisatie zijn te constateren, wordt een verklaring gegeven.  
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Ook zijn er geen schokkende zaken naar voren gekomen. Op bepaalde beleidsterreinen 

zijn niet alle begrote bedragen uitgegeven, die worden nu opnieuw gevraagd om besteed 

te worden in 2006. 

 

Uit de cijfers blijkt dat er toch nog lucht zat in de financiën. Was dat door of ondanks de 

“harde” bezuinigingen, of zijn het gewoon toevalligheden?. Wij willen in de toekomst 

graag vooraf worden geïnformeerd over deze toevalligheden of andere redenen. 

Het grote graaien is begonnen om deze miljoenen te mogen uitgeven; moet het naar: 

- een klimaatbeheersing in gemeentehuis? 

- naar de vrijwilligers? 

- moeten we iedere Vereniging van Dorpsbelang minimaal twintig dranghekken geven? 

- moet het naar liefdadigheid? 

- moet het naar de wensen uit het collegeprogramma? 

- moeten we het besteden aan fietspaden en/of veilige bermen? 

- moet het naar cultuur? 

- moet het naar de bibliotheek, het theater of naar Paspartoe? 

We weten allemaal nog veel meer bestemmingen, alle verkiezingsprogramma’s stonden 

en vol mee. 

Dit najaar bezien of, en hoe we de incidentele meevallers gaan inzetten, nadat ook dui-

delijk is geworden welke rekeningen van het vorige college nog openstonden. 

 

De neiging bestaat, als het goed gaat, weer gemakkelijker met geld om te gaan en daar-

voor moeten we oppassen. Nu moeten we juist goed letten op kostenbeheersing, zodat 

tarieven voor de burger vooralsnog zeker niet hoeven te stijgen. Het is niet gek om een 

pas op de plaats maken, want de woonlasten in onze gemeente zijn al behoorlijk hoog. 

 

Verkeer en vervoer 

Op korte termijn, voor de najaarsrapportage, zullen actuele beheerplannen duidelijk 

moeten maken voor welke extra kosten we de komende tijd staan waar het onder andere 

gaat om onderhoud. Te denken valt aan duikers, straatlantaarns, gebouwen, groen, 

sportaccommodaties. 

 

Dit college (en ze staan hierin niet alleen) zal alles uit de kast moeten halen om de CDA 

minister van Verkeer ervan te overtuigen dat de Ramspolbrug minimaal 13 mr zal moe-

ten worden en de N50 een A50, te beginnen met het stukje Ramspol-Ens. 

Het dorp Ens en de gemeente Noordoostpolder hebben destijds niet ervoor gekozen om 

Ens op de huidige plaats te situeren; er mag dus ook wel van de Haagse overheid ver-

wacht worden dat een veilige en duurzame oplossing voor de verkeersproblematiek 

wordt gekozen. 

Hoe de VVD-fractie over de invulling en uitvoering van een duurzaam veilig buitengebied 

denkt is duidelijk: wel duur en niet veiliger. Wel veel geld voor dure chicanes, niet op 

verzoek van een paar jonge weggebruikers een spiegel in Bant. Zelfs geen geld voor een 

postzegel om een antwoord te geven; communiceren is een werkwoord. Laten we blij zijn 

met een dergelijke betrokkenheid. Inmiddels is wethouder Schutte persoonlijk in Bant 

geweest. Hij heeft naar ik heb begrepen een goed gesprek gehad met de jongeren. Of dit 

dankzij of ondanks deze tekst is, weten we niet. 

College, mag de VVD-fractie nu ja of nee van haar eigen zakgeld een spiegel plaatsen? 

 

Bermen 

De polderbermen zitten vol gaten, kuilen en het dodelijke Jacobskruiskruid. Wordt het 

langzamerhand geen tijd dat er naast de distelverordening (landelijk als sinds Napoleon) 

ook een Jacobskruiskruidverordening komt 

 

Het gebruik van loswallen door particulieren geeft in een aantal gevallen niet direct een 

uitstraling waarop we trots kunnen zijn. College, maak hierover heldere afspraken. 
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Het openbaar vervoer blijft in onze gemeente karig. Gelukkig vangt de Regiotax veel 

problemen op. Nu we geen volwaardig ziekenhuis meer hebben en we aangewezen zijn 

op ziekenhuizen in de omgeving, zouden ook de ritjes per Regiotax daar naartoe moeten 

kunnen. College, behalve naar Lelystad ook met de Regiotax naar Zwolle en Meppel? 

 

Wonen en ruimtelijke ordening 

Veel energie hebben raad en collegeleden in de vorige perioden gestoken in het verhogen 

van het quotum woningen dat we mochten bouwen. Ten onrechte, zoals later bleek, was 

ons quotum begrensd op 1.750 tot en met het jaar 2005. 

Zelfs dat toebedeelde aantal woningen is door het vorige college niet gehaald. College, 

hoe groot was echter concreet de groei van het aantal woningen, hoever zaten we af van 

die 1.750? Uit de beantwoording van vragen is gebleken dat het heel veel was. 

Ook in 2005 is op verschillende plaatsen gestart met de bouw van appartementen of met 

plannen daarvoor. College, is de markt, ook op termijn, groot genoeg daarvoor? 

 

Gezondheid en Milieu 

Het verbod van gebruik van glyfosaat op verharde wegen is kostenverhogend en daar-

naast een oorzaak van ongelijkheid in lasten bij de diverse gemeenten, omdat lang niet 

alle waterschappen dit verbod hanteren. Laten we de rekening nog maar eens neerleg-

gen bij het Waterschap. Alle actieve particulieren kunnen dan ook de rugspuit even laten 

rusten. 

 

Onderwijs en Educatie 

Om goed te weten hoe de staat is en wat er de komende jaren moet gebeuren is een 

meerjarenonderhoudsplanning opgesteld ten aanzien van schoolgebouwen. De VVD-

fractie vindt dit een goed uitgangspunt, dat op andere beleidsterreinen navolging zou 

kunnen krijgen. 

 

Inwonersparticipatie en Bestuur 

Afgelopen jaar is een begin gemaakt met wijk- en buurtgericht werken. Hoe ver men 

hiermee nu is, is niet helemaal duidelijk. De communicatie is verbeterd, informatie wordt 

regelmatig gegeven, maar dit blijft een belangrijk issue, dat blijvende aandacht vraagt. 

 

De heer Lammers: Mijnheer de Voorzitter. Aan de orde zijn het jaarverslag 2005 en 

jaarrekening 2005. Het is voor mijn fractie lastig om u als college aan te spreken op za-

ken waarover u in de uitvoering geen zeggenschap heeft gehad. Prettig heeft onze fractie 

het ervaren dat we als nieuwkomers vooraf technische vragen hebben kunnen stellen aan 

de informatiemarkt. 

 

Voorzitter, het brandweerjaarverslag ziet er uitstekend uit. Niets dan lof. Dan het Sociaal 

Jaarverslag. Er hebben in die huis veel veranderingsprocessen plaatsgevonden en we ho-

pen dat er stabiliteit komt in de organisatie. Wel hebben we gemerkt dat een aantal fte’s 

is bespaard en de vraag rijst, of de uitbestedingen die hebben plaatsgevonden de kwali-

teit van de dienstverlening kunnen garanderen en of hier extra kosten tegenover komen 

te staan. 

Speciale dank gaat uit naar onze wethouder de heer Keur die op feilloze wijze wist te 

melden in commissie II dat pas wordt gebouwd op de Deel op 12 september 2012. Jour-

nalisten, voor het geval u dat niet mocht hebben gehoord, plan het vast in uw agenda. 

 

Algemeen 

Voorzitter, we hebben de behoefte even kort stil te staan bij de behandelingen die zijn 

geweest. We hebben geconstateerd dat een zeer zuinig beleid is gevoerd en dat € 7,1 

miljoen op de balans over is. Een zeer positieve meevaller. Hopelijk kan de laatste jaren 

financieel geplaagde burger hiervan toch nog mee profiteren, bijvoorbeeld door volgend 

jaar de reguliere belastingen niet extra te verhogen. Er is namelijk een zeer wisselend 

beeld geweest van de overschotten. 
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Kunnen we dan trots van de daken roepen dat we veel hebben bespaard? Ja, dat kunnen 

we, maar dan rijzen direct de volgende vragen: 

- Wat zijn de consequenties van het bezuinigingsbeleid? 

- Waarom moesten de stadwachten dan weg? U zult zeggen: daar gaan wij niet over. 

Voorzitter, de veiligheidscijfers in 2005 zien dat er een verandering is in het crimina-

liteitsgedrag in en om bedrijfsgebouwen. Dus niet te snel zeggen: daar gaan wij niet 

over, maar misschien wel meer initiatief nemen om daarover juist wel te gaan. Tij-

dens de behandeling van de voorjaarsrapportage kom ik daarop nog terug. 

- Ook is het verrassend dat € 100.000,00 is overgehouden op de begrafenispost. Had 

meer onderhoud kunnen worden gepleegd? Hadden de akte/legeskosten niet naar 

beneden kunnen worden bijgesteld? Een scherpere en evenwichtige calculatie zou op 

zijn plaats zijn geweest. Zeker bij deze gevoelige materie. Graag vernemen wij van 

het college of deze fluctuatie de komende jaren ook te verwachten is of dat deze 

post kan worden bijgesteld. 

- Dan het achterstallige onderhoud. Is het collegebereid een evenwichtiger huishoud-

boekje door te voeren ten opzicht van het groenonderhoud? 

 

Wat betekent dit nu zoal? Dat we enerzijds boven op de portemonnee zitten, prima, an-

derzijds lopen we mogelijk het komende jaar aan tegen achterstallig onderhoud en hou-

den we van de € 7,1 miljoen niet veel over. Een betrouwbare overheid betekent ook be-

trouwbaar naar de burger overkomen. Daar kunnen wij ons met betrekking tot voor-

noemde voorbeelden moeilijk in vinden. Regeren is vooruitzien. 

 

Bij Openbare orde en Veiligheid willen we even wat getallen ter verduidelijking uit het 

jaarverslag 2005 van de politie in herinnering roepen. U kunt het staatje zien. Het zijn 

verontrustende cijfers. 

En dan te weten dat het oplossingsgetal met betrekking tot misdrijven in Flevoland is ge-

daald van 9.050 naar 7.780. Het gevoel van veiligheid en openbare orde laat zich meten 

en vertalen naar de benoemde getallen. 

 

Bij de post Verkeer en vervoer kunnen wij als ONS Noordoostpolder onze vreugde uit-

spreken dat, zoals het jaarverslag nog vermeldde, we kunnen blijven streven naar een 

Zuiderzeelijn. We weten dat in het najaar een herzien debat zal plaatsvinden in de Twee-

de Kamer. 

De veiligheid is op een aantal polderwegen toegenomen door de 60km-zone. Fantastisch! 

Nu nog zorgen dat we in het najaar van 2006 de bruggen geprioriteerd kunnen aanpak-

ken. 

 

Voorzitter, in het rapport Voorzieningenbeleid wonen, zorg en welzijn 2005-2015 staat 

dat ouderen voor 60% van de zorg in de IJsselmeerziekenhuizen locatie Emmeloord te-

recht kunnen. Er wordt niet gesproken over de andere bevolkingsgroepen. We hebben 

ons hierover beraden en we komen daarop in de behandeling van de Voorjaarsnota 2006 

terug. 

 

Zoals het zich laat aanzien ligt u met de uitvoering van het Milieuprogramma op basis 

van de beleidsplanning en het dekkingsplan 2005-2008 op koers en onze fractie kijkt be-

leefd uit naar de eerste resultaten. Onze fractie heeft de zorg of de uitvoering van de ge-

plande controles qua bemensing structureel kan worden opgelost of dat u daarvoor een 

intensiever beroep moet doen op externen. Graag uw reactie. 

 

Voorzitter, bij de post Onderwijs en Educatie blijkt dat een stijging van de problema-

tiek van sommige groepen merkbaar is die zich trachten te ontrekken aan de Leerplicht-

wet. De grootte van de verzuimgroep blijft redelijk stabiel maar de problematiek wordt 

zwaarder. Bij de uitvoering van de Leerplichtwet wordt proactief en preventief opgetre-

den, zo veel als mogelijk is. Kan het college de opmerking “zo veel als mogelijk is” ver-

klaren? Wat heeft het college gedaan binnen dit kader? Natuurlijk, preventie, maar wat is 

het afgelopen jaar het beleid geweest en kan dat niet verder worden uitgebouwd? 
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Voorzitter, wij waarderen de reeds gepleegde inzet, maar is dit voor het komende jaar 

voldoende? We missen in het jaarverslag de prestatiecijfers. Ook ten aanzien van het 

drugsbeleid heeft het college uitgesproken dat preventie op scholen een grote prioriteit 

heeft, maar wat gaat u doen aan de bestrijding van de oorzakelijkheid? 

 

Verheugd is onze fractie dat er binnen Welzijn niet wordt bezuinigd op de inburgerings-

programma’s en dat de nieuweling niet met hogere kosten wordt opgezadeld. 

 

Ook vermeldt het verslag dat er met verschillende disciplines overleg wordt gevoerd, af-

spraken worden gemaakt ten aanzien van jeugdoverlast in gebouwen, schoolpleinen en 

buurten. Voor de bevolking zijn dit zaken die mede de leefbaarheid in hun omgeving 

aangeven. Is het college van mening dat de doelstellingen gehaald zijn of nog moeten 

worden bijgesteld? 

 

Dan een ander punt voorzitter, onder “overige leefbaarheid” vallen speelplaatsen en het 

in stand houden hiervan. In het jaarverslag lezen we dat het onderhoud hierop is ge-

staakt in 2005. U bent zich bewust van de risico’s in deze bij calamiteiten. Veiligheid 

bleek weliswaar gegarandeerd maar onze fractie heeft dit als een afbreukscenario erva-

ren. Is het college van mening dat de onderschrijdingen op dit programma niet had mo-

gen plaatsvinden en onafhankelijk van de speelplaatsenbeleidsnota onderhoud had moe-

ten worden gegarandeerd? 

 

Voorzitter, de WMO kan niet volledig worden geïmplementeerd voor 1 januari 2007 zoals 

de wethouder aangaf. Kan het college aangeven of er extra bemensing nodig is en wat 

dit moet gaan kosten? 

 

Voorzitter, economisch zitten we in zwaar weer. In één jaar 760 arbeidsplaatsen verlie-

zen is schokkend. Graag uw reactie over deze verontrustende cijfers en wat voor een 

concreet beleid heeft dit college voor ogen om dit tij te doen keren. We beseffen dat het 

college komt met een acquisitieplan en we zien het graag tegemoet. 

 

Wat betreft het programma arbeidsmarkttoedeling en inkomensondersteuning zien 

we een tekort op terugvorderingen op uitkeringen; dit is € 44.000. College, als u uw 

huiswerk goed doet, heeft u in principe iets terug te vorderen. Graag hadden wij hier ook 

gezien wat uw doelstellingen zijn. Ook zien we dat de bijzondere bijstandsaanvragen met 

10% zijn gestegen. Kan het college achter de oorzakelijkheid komen? Ook mijn fractie 

begrijpt dat een en ander uiteraard gerelateerd is aan economische cijfers. Weliswaar is 

er landelijk een redelijk positieve gevoelswaarde te bespeuren, maar u dient waakzaam 

te blijven. Ondanks de zorgen verleent onze fractie de goedkeuring over het jaarverslag 

en de jaarrekening 2005. 

 

De heer Haagsma: Mijnheer de Voorzitter, leden van de raad. Op 30 mei jl. hebben we 

ons als rekeningcommissie gebogen over de jaarrekening van 2005. Het overschot over 

2005 is ruim € 7 miljoen. Voor het vierde achtereenvolgende jaar behalen we een positief 

resultaat. In 2002 ruim € 600.000,00, in 2003 € 7,8 miljoen, in 2004 ruim € 300.000,00 

en nu dus weer ruim € 7 miljoen. 

Ondanks deze meevallers heeft het college de raad altijd achter de begrotingsvoorstellen 

gekregen en zijn er in de afgelopen jaren ook meer dan gemiddelde verhogingen op de 

gemeentelijke lasten voor de burgers doorgevoerd. In politieke termen noemt men dat 

bezuinigen, maar het zijn gewoon lastenverzwaringen voor de burgers. De Politiek Unie is 

een voorstander van het principe samen de trap op, samen de trap af. 

Als blijkt dat het financieel slecht gaat, mag je de burger iets extra’s vragen, maar als 

blijkt dat het goed gaat, moet je de burger daarin ook direct laten meedelen. Niet alleen 

door voorzieningen in het vooruitzicht te stellen, maar ook rechtstreeks door een korting 

op de gemeentelijke heffing van het volgende jaar door te voeren. De Politieke Unie wil 

daarom een amendement indienen op de voorgestelde bestemming van het overschot. 
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De accountant heeft namens de raad de boeken gecontroleerd en uit het verslag van de 

accountant blijkt dat hij tevreden is, maar dat er steeds punten van aandacht overblij-

ven. Bij deze punten van aandacht heeft de afdeling meteen een reactie geschreven met 

daarin opgenomen een keurige planning van de werkzaamheden die moeten worden uit-

gevoerd. 

Het feit dat de accountant een rechtmatigheidsverklaring heeft afgegeven is een compli-

ment waard aan de afdelingen die samen deze klus hebben geklaard. 

 

Uit de stukken blijkt dat we een aantal fte’s niet meteen hebben ingevuld en dat levert 

een financieel voordeel op, maar anderzijds kan het zorgen voor uitstel van werkzaam-

heden. Dat speelt bijvoorbeeld voor de nota rond het speelplaatsenbeleid. Het is goed 

dat nu duidelijk wordt wat de oorzaak is van dit oponthoud, want soms werd de indruk 

gewekt dat wethouders daarvoor persoonlijk verantwoordelijk zijn. Graag horen we van 

het college of er op meerdere plaatsen oponthoud is geweest en wat daarvan de gevol-

gen zijn. 

Onlangs konden we lezen dat de gemeente Dronten te veel medewerkers in dienst heeft 

afgemeten naar de omvang en het aantal inwoners van die gemeente. Hoe zit dat eigen-

lijk in de Noordoostpolder?  

 

Bij de programma’s valt het op dat ten aanzien van een aantal onderdelen het budget 

niet is gebruikt, dat heeft niets te maken met goedkoper aanbesteden, of dat door het 

college toegezegde nota’s nog niet klaar zijn. De Politieke Unie is van mening dat het col-

lege moet zorgen voor een goede planning van werkzaamheden en duidelijke communi-

catie naar de raad over de voortgang van toegezegd beleid. Daar hoort ook bij dat ten 

aanzien van de jaarrekening vaker tussentijds moet worden gemeld wat de financiële 

stand van zaken is. 

Ons voorstel is om dat tussen na- en voorjaarsrapportage op z’n minst nog één keer ex-

tra te doen, bij voorkeur eind januari. Graag hoor ik van de collega-fracties en het colle-

ge wat zij daarvan vinden. 

 

Planning van werkzaamheden betekent voor de fractie van de Politieke Unie dat bepaalde 

zaken zouden moeten worden gecombineerd om overlast voor de burgers zo klein moge-

lijk te houden, ook al moet je dan afwijken van gemaakte afspraken. Bij de huidige reno-

vatie van het riool rond de Peppellaan/Espelerlaan is een belangrijke weg een aantal we-

ken afgesloten en dat geeft veel hinder. We hebben met elkaar ook afgesproken in het 

GVVP dat op de kruising Espelerlaan/Meldestraat een aanpassing van de kruising zal ko-

men en dat betekent dat alles dan opnieuw moet worden afgesloten. Waarom is niet er-

voor gekozen om deze werkzaamheden te combineren om zo overlast voor de burgers te 

beperken? 

 

Uit het sociaal jaarverslag blijkt dat beleidsbepalers een ander gevoel hebben bij de reor-

ganisatie dan de beleidsuitvoerders. Volgens de Politieke Unie is het belangrijk dat het 

college ervoor zorgt dat ook de laatste onderdelen van de reorganisatie (interne verhui-

zing/verbouwing) snel moeten worden afgerond. Als dat niet lukt, zou het volgens ons 

een slechte invloed kunnen hebben op het cijfer voor het ziekteverzuim en daarop zitten 

we niet te wachten. 

 

De makers van het brandweerjaarverslag verdienen een compliment. De vrijwillige 

brandweer en de beroepskrachten stralen enthousiasme en betrokkenheid uit en die twee 

trefwoorden passen ook bij het verslag. Laten we met z’n allen zuinig zijn op deze vrijwil-

ligers die zich inzetten voor onze veiligheid. Zuinig zijn op deze organisatie betekent wat 

de Politieke Unie betreft ook verstandig en doordacht het proces van regionalisering in-

gaan. De historie leert ons immers dat niet elke schaalvergroting/reorganisatie ons voor-

deel heeft opgeleverd. Wij zullen het nauwlettend blijven volgen. Punt van aandacht voor 

ons allen blijft dat uitrukken voor loze meldingen een geweldige kostenpost met zich 

meebrengt. Dit jaar ruim € 150.000,00. Dat onderdeel verdient aandacht bijvoorbeeld 

door het publiceren van de feiten. 
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Tot zover de bijdrage van de Politieke Unie en we vragen nogmaals aandacht voor ons 

amendement. Wil de voorzitter dat het amendement wordt voorgelezen? 

 

De voorzitter: Ik nodig u daartoe uit. 

 

De heer Haagsma: 

"De raad van de gemeente Nop in vergadering bijeen d.d. 29 juni 2006; 

 

overwegende dat: 

- de jaarrekening 2005 een positief rekeningsaldo laat zien; 

- de raad voor deze gelden de bestemming bepaalt (zie pag. 1 van de inleiding op de 

jaarrekening 2005); 

- de inwoners door lastenverzwaring aan het ontstaan van dit overschot hebben bijge-

dragen; 

- uit de lijst van het COELO blijkt dat de gemeente Noordoostpolder haar burgers rela-

tief zwaar belast (plaats 350 van de 458 gemeenten); 

 

wijzigt de bestemming van het resultaat 2005 dusdanig dat de bestemming reserve be-

leidsplan wordt verminderd met € 630.000,00 en tegelijkertijd een reserve wordt gecre-

eerd van € 630.000,00 die wordt gebruikt om de aanslagen voor 2007 met € 30,00 per 

aanslag te verminderen." 

 

We hebben de reactie gekregen dat het amendement mede namens ONS kan worden in-

gediend. 

 

De voorzitter: We hebben deze ronde gehad. Het is de bedoeling dat wethouder  

Van Meijel namens het college reageert op uw beschouwingen over de rapportage en 

daarin ook het standpunt van het college op het amendement meeneemt. 

Als collegeleden het ten aanzien van hun portefeuille verstandig vinden iets te zeggen, 

doen ze dat. Als ze dat niet doen, kunt u het terugkrijgen bij de Voorjaarsnota en anders 

horen we het wel. Het is niet de bedoeling dat het college op alle vragen en opmerkingen 

reageert. 

 

Wethouder de heer Van Meijel: Mijnheer de Voorzitter. Het college heeft begrepen dat 

goede informatie in de commissie en in de informatieronde het voordeel heeft dat wij nu 

niet hoeven ingaan op details maar ons kunnen beperken tot de hoofdpunten. 

Het is bekend dat wij een rekeningoverschot van € 7,1 miljoen hebben. Het is heel be-

grijpelijk dat daarover opmerkingen komen die dan in relatie worden gebracht met de 

bezuinigingsdoelstellingen die wij in 2004 en 2005 hebben afgesproken en die hier en 

daar worden gevoeld, zowel door het publiek als door de organisaties. Daarvoor heeft het 

college begrip. Het college stelt voor dat straks mee te nemen in de begrotingsbehande-

ling van eind dit jaar. 

Ik wil op een aantal punten wat concreter ingaan. Het CDA noemt het tekort en over-

schotten en de accountant heeft daarover een aantal opmerkingen gemaakt. Ik heb ze 

nog eens nagelezen en de accountant heeft wel iets gezegd, maar dan gaat het vooral 

over de analyses die zijn gemaakt of die iets anders hadden gekund en iets eerder. Het is 

te doen gebruikelijk dat ten aanzien van de actiepunten die een accountant aandraagt de 

organisatie met voorstellen komt hoe daarop in te gaan, maar de accountant maakt op-

merkingen, waarover het college de afweging maakt dat het weliswaar een verbetering 

kan zijn, maar dat die niet in verhouding staat met de energie die erin moet worden ge-

stoken. Dat is iedere keer een afweging. Daarover spreken we ook met u. 

De PvdA/GroenLinks heeft een aantal suggesties gedaan ter verbetering. Daarop wil ik nu 

niet ingaan, maar ik wil wel complimenten geven voor het meedenken. We zullen dat in 

de integrale afweging meenemen. 
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Het punt van de onduidelijkheid over de gelden voor de WMO. Ze staan hierin misschien 

niet zo duidelijk, maar er zijn eerder wel raadsbesluiten over genomen. Het is dus uitvoe-

rig aan de orde geweest. 

Er zijn diverse opmerkingen gemaakt over de hoogte van het overschot en het tijdig rap-

porteren. Bij de najaarsrapportage is gemeld dat er een overschot zou zijn van € 2,5 mil-

joen met een aantal zaken dat daaraan ten grondslag ligt. Dan blijft er nog een globaal 

restant van € 10,6 miljoen. Personeelskosten is ongeveer € 970.000,00. Dat is een heel 

forse post. Dat heeft te maken deels met het later ingaan van nieuwe arbeidsvoorwaar-

den, maar vooral met de organisatieverandering die vorig jaar is ingegaan. Wij praten 

vaak over frictiekosten, dit zijn in feite frictieopbrengsten, omdat het college met de or-

ganisatie daarover vroegtijdig afspraken heeft gemaakt om terughoudend te zijn met het 

invullen van vacatures, omdat binnen een organisatieverandering interne sollicitaties 

plaatsvinden. Vervolgens konden ze na 1 juli weer successievelijk worden ingevuld. Dat 

is gebeurd, maar dat heeft tot gevolg dat een forse post is overgebleven. Dat maakt ook 

dat een aantal zaken, dat ter uitvoering voorlag, niet is gered. Je kunt niet ongestraft 

een aantal vacatures een tijd openlaten. Dit moet de komende tijd worden ingehaald. 

Doordat een aantal zaken verder vooruit is geschoven, is minder geïnvesteerd. Daardoor 

is de renteopbrengst ook hoger geweest. 

Een ander punt dat opvalt, is de € 1,9 miljoen door het afsluiten van de verschillende 

grondcomplexen. Wettelijk kunnen die worden afgesloten, als ze daadwerkelijk ten einde 

zijn. Het voorstel is om die € 1,9 miljoen naar het Grondbedrijf te doen. 

Een aantal keer is een relatie gelegd met 2003. In 2003 is datzelfde gedaan, is € 4,6 mil-

joen naar het Grondbedrijf gegaan. 

Dan een post afvalstoffenheffing. Een aantal van u heeft gesteld dat er een opbrengst is 

van € 480.000,00. Daaraan ligt een aantal zaken ten grondslag. We hebben een discus-

sie gehad over het GAS. Er is voor de hele gemeente minder afval aangeleverd, terwijl 

we niet kunnen constateren dat er meer zwerfzuil is gekomen. Door het in gebruik ne-

men van de vierde lijn van de HVC in Alkmaar is er ook een tariefsverlaging van € 8,00 

per ton. Dat zijn zaken die zijn gekomen na het afronden van de begroting. 

Er was ook een meevaller in het gemeentefonds en er is een restant van het budget mo-

tiveren en belonen. De mensen die iets langer meedraaien, weten dat dit een project is 

geweest dat vrij lang heeft gedraaid. Dat is nu afgesloten. 

Daartegenover staat een aantal tegenvallers en die maken uiteindelijk dat wij dit reke-

ningoverschot hebben. 

Ik denk niet dat dit eerder had kunnen zijn voorzien, want als wij iets melden, moet nog 

veel gebeuren. Dan kun je gaan gissen hoe het zal zijn, maar daaraan hebben we niets. 

We hebben ook te maken met het fenomeen, we willen allemaal het rechtmatigheidsas-

pect gerealiseerd krijgen. Het college hecht grote waarde aan de rechtmatigheidsverkla-

ring van de accountant. Dat maakt wel dat de diverse budgethouders iets terughouden-

der zijn om te melden, wanneer er mogelijk positieve ontwikkelingen zijn, want ze kun-

nen aan het eind van het jaar in de problemen komen met de rechtmatigheid van een 

aantal uitgaven. 

 
De heer Wassink: Kan de wethouder het laatste herhalen? Is dat: als ik maar niet zeg 

dat ik een overschot heb, krijg ik de volgende keer meer? 

 

De voorzitter: De conclusie die u trekt, is niet juist. 

 

Wethouder de heer Van Meijel: Mijnheer de Voorzitter. We hebben te maken met een 

rechtmatigheidstoets. De vele budgethouders hebben een budget voor de verschillende 

werkzaamheden. Op een aantal punten is saldering mogelijk van de budgetten. Als je 

heel vroegtijdig meldt, wij hebben een overschot en bij diezelfde budgethouder zit een 

tegenvaller op een ander punt, dan kan een probleem ontstaan met de rechtmatigheid. 

Vandaar dat de diverse budgethouders iets terughoudend zijn om te melden. Het gaat 

niet over heel forse bedragen, maar vaak over kleinere bedragen. 
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Mevrouw Faber: Mijnheer de Voorzitter. Ik denk dat de heer Wassink hetzelfde bedoelt 

als onze fractie. Wij vragen niet om heel vroegtijdig te melden maar om tijdig te melden. 

 

Wethouder de heer Van Meijel: Daarop kom ik zo. 

Het punt van te laat op de hoogte stellen. Laat ik even stilstaan bij de cyclus die we ken-

nen. In het voorjaar spreken we samen met de raad de begrotingsrichtlijnen af. We stel-

len voor diverse onderdelen af waar we indexaties en dergelijke toelaten. Dan bespreken 

we me u de begroting. Dan maken we afspraken binnen welke kaders we moeten blijven 

en binnen welke kaders we financieel gezien moeten handelen. 

Tussendoor rapporteren we bij de voorjaarsrapportage en bij de najaarsrapportage wat 

de voortgang is van de begroting. Dan komen er regelmatig tussentijdse begrotingswijzi-

gingen. Als we echt afwijken van de begroting, dan melden we dat en dan praten we er-

over, want u gaat over de budgetten. Als we willen afwijken en budget nodig hebben, 

komen we bij de raad. Uiteindelijk krijgen we bij de behandeling van de rekening wat we 

niet doen. Daarom is de opmerking dat te veel belasting is geheven, achteraf weet je 

precies hoeveel het is, maar we hebben samen besloten die begroting vast te stellen en 

daarin zaten ook verhogingen. Achteraf kun je een aantal zaken constateren. 

Dan het punt: kan het niet eerder of tussentijds worden gemeld. De suggestie is gedaan 

om dat rond januari te doen. Dan kunnen we echt heel veel indicaties afgeven, heel gro-

ve schattingen, maar dan zitten we in de afronding van de jaarrekening. Wel hebben we 

toegezegd om de raad of de commissie vaker tussentijds te informeren over de voort-

gang van bepaalde projecten via memo’s. Daarin kunnen de financiële ontwikkelingen 

uitstekend worden meegenomen. Dan hebt u een beeld van de ontwikkelingen. Dan is 

het niet in totaliteit, maar per onderdeel. Dat is veel gemakkelijker te realiseren. Dat 

komt eraan. 

Dan de WSW, het college is uiteraard ook verheugd dat het nu binnen de begroting blijft, 

want dit was een aantal jaren een minder prettige discussie. Ik denk wel dat de reorgani-

satie ermee te maken heeft, maar om te zeggen, het zit goed en het komt allemaal goed, 

er komen veranderingen aan. De WSW is nog niet uit het moeilijke weer, maar dat heeft 

meer te maken met de landelijke beleidsontwikkelingen. Het bedrijf op zich gaat de goe-

de kant op, maar er moet nog veel gebeuren. 

Er is het een en ander gezegd over de afvalstoffenheffing. Waarom in reserves, waarop 

oppotten? Het college pot niet op, maar vorig jaar in het kader van de discussie over het 

GAS zijn afspraken gemaakt hoe wij ermee omgaan. Er is ook gezegd, stel dat de afval-

stoffenheffing meevalt, dat gaan we in september 2006 evalueren, zodat we het met de 

tariefvaststelling voor 2007 kunnen meenemen. Het hoefde niet specifiek in de reserve. 

Toch heeft het college ervoor gekozen het in een reserve te parkeren en het dan straks 

samen met de evaluatie van het GAS te betrekken bij de tariefvaststelling voor 2007. 

 

De heer Wassink: Er ligt geen link. Die GAS-veranderingen zijn pas per 1 januari 2007 

ingegaan. Feitelijk heeft het met die wijziging niets uit te staan. 

 

Wethouder de heer Van Meijel: Deels, bij het GAS is ongeveer 10% minder aangevoerd. 

We hebben daar een menselijke slagboom gehad en dat heeft ook opgeleverd dat er 

minder aanvoer is geweest. Bovendien is er in totaliteit minder afval gekomen en die ta-

riefverlaging. Dat is eigenlijk allemaal toe te rekenen aan het geheel van de reiniging. 

Het college wil dat dus in de reserve doen om het vervolgens te betrekken bij de tarief-

vaststelling voor 2007. Ook is de afspraak gemaakt dat het is bedoeld voor het opvangen 

van de schommelingen. 

Er zijn opmerkingen gemaakt over de besteding van het rekeningoverschot. Het college 

heeft voorgesteld het voorlopig in het reserve beleidsplan te storten. In het collegepro-

gramma zit een aantal ambities en dat is door veel partijen onderschreven. Ik denk dat 

er een breed wensenpakket ligt van de raad om te kijken hoe je daarmee omgaat, nieuw 

beleid. Daarnaar wordt gekeken, als we de begroting van 2007 aan de orde hebben. Hier 

in huis is al gestart om die discussies op te starten en te kijken wat het betekent. Het 

wensenpakket is vrij groot en zeker groter dan het budget. Op dit moment wordt ge-

werkt aan de financiële vertaling voor de begroting 2007. 
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Het is niet alleen een kwestie van begroting, maar ook van formatie. Je kunt heel veel 

willen, maar het moet ook worden uitgevoerd en een aantal van u heeft daarover opmer-

kingen gemaakt. Het college kijkt hoe de zaak in die zin kan worden ingepast. 

Het amendement van de PU, het college ontraadt dit amendement. Daarvoor hebben we 

een aantal argumenten. Het valt in het college op in de bijdragen aan de algemene be-

schouwingen de PU de vraag bij het college legt, hoe het mogelijk is de 48 punten uit het 

collegeprogramma te voeren zonder lastenverhoging. 

 

De heer Haagsma: Wat u ons verbiedt, namelijk bij de verantwoordingsraad praten over 

de voorjaarsrapportage, doet het college nu wel. Ik wil daarover straks met de heer  

Van Meijel discussiëren, maar als wij het niet door elkaar moeten halen, moet het college 

dat ook niet doen. 

 

De voorzitter: Ik denk ook dat de heer Van Meijel dat niet moet doen. 

 

Wethouder de heer Van Meijel: Mijnheer de Voorzitter. Beschouwt u deze woorden als 

niet uitgesproken. 

Het lijkt het college nu geen goede zaak om cadeautjes weg te geven die eenmalig zijn. 

We hebben gezamenlijk ambities uitgesproken. Diverse partijen hebben in de verkie-

zingsprogramma’s wensen neergelegd. Wij willen dat realiseren en daarom is gemakke-

lijk nu een cadeautje weg te geven en straks weer terug te komen om het terug te halen. 

Het college vindt dat geen goede zaak. 

 

De heer Haagsma: Ik weiger de woorden van de heer Van Meijel over te nemen dat het 

hier gaat om een cadeautje. Het gaat om extra lasten die we de burgers hebben opge-

legd, waarvan nu blijkt dat het niet nodig was. Het gaat om geld dat van de burgers was 

en eigenlijk nog is. 

 

Wethouder de heer Van Meijel: Dat geld blijft van de burgers. Alleen je kunt een keuze 

maken tussen individueel per gezin teruggeven en de middelen besteden aan ambities 

die we hebben en het komt ook ten goede aan alle inwoners van Noordoostpolder. Van-

daar dat het college dit amendement ontraadt. 

 

De voorzitter: Zijn er nog andere collegeleden die willen reageren? Nee, ik wel. Wan-

neer besteed je uit? Als je de capaciteit of de kwaliteit niet in huis hebt en het kan en/en 

zijn. Dus dan is er het probleem van schaarste en een schaarsteobject is meestal duurder 

dan de gangbare objecten. Dus op zich is uitbesteden niet goedkoper, maar het is vaak 

veel minder efficiënt om voor zaken die incidenteel voorkomen dure mensen in huis te 

hebben die je niet structureel kunt inzetten. Op zich gaat dit dus goed en wij proberen 

steeds SMARTER, we hebben ook een inkoopcoördinator die ons helpt te formuleren wat 

we willen hebben, zodat je wat je krijgt kunt meten aan de prestaties die worden gele-

verd en per saldo gaat dat goed. We zijn hierover echt tevreden. 

 

De heer Wassink: Als ik kijk naar punten die ik heb genoemd en die niet zijn gebeurd, 

kun je zeggen dat er veel zaken zijn waarvoor je de expertise niet in huis moet halen. 

Volgens mij hebben we die voor onderhoud van groen, wegen en straten wel, als het 

gaat om een preventieproject. Daar is echt geld blijven liggen. Dat heeft niets te maken 

met inhuren van capaciteit of dure jongens. Er is een aantal zaken dat we niet moeten 

willen laten liggen. 

 

De burgemeester: Ik reageer met mijn opmerking niet op de heer Wassink. Ik reageer 

op de vraag: krijg je met uitbesteden kwaliteit en hoe controleer je dat. U maakt het 

breder. Als ik over het hele spectrum zou kijken, zou de voorzitter mij affluiten, dus ik 

laat me niet verleiden. 

Nog een opmerking over de opening. Ik beschouw de openingstijden als iets dat bij de 

Voorjaarsnota hoort en niet bij dit onderdeel. Ik kom dus bij dat onderdeel daarop terug. 

Ik neem het voorzitterschap weer over. 
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Mevrouw Faber: Mijnheer de Voorzitter. U had het over het laten liggen van werkzaam-

heden. Ik verwacht van de heer Van Meijel nog een antwoord op onze verbazing over het 

minder geld besteden aan de uitstroombevordering. 

 

De voorzitter: Mag ik dan even inventariseren welke punten er zijn, waarvan u vindt dat 

ze bij de verantwoordingsraad horen? 

 

Mevrouw Faber: Mag ik mijn vraag uitbreiden met onze opmerking betreffende de 

schuldhulpverlening? 

 

De heer Haagsma: De afweging van het college of ze nu of straks het antwoord geven 

maakt mij niet zo veel uit. De planning van werkzaamheden aan de Espelerlaan heb ik 

als voorbeeld genoemd en ook welk werk is blijven liggen doordat vacatures niet zijn in-

gevuld en hoe is de verhouding aantal werknemers ten opzichte van de omvang van de 

gemeente. Dat zijn feiten waarnaar ik heel nieuwsgierig ben. 

 

De voorzitter: Dat vind ik zaken die bij de informatiemarkt thuishoren. 

 

De heer Haagsma: Er komt weer een commissie met een vragenronde. Als het nu niet 

past, neem ik het mee. 

 

De heer Torenbeek: Ik weet niet of het hier hoort, maar ik wil graag een antwoord op 

de vraag naar de verhouding tussen die 30- en 60km-zones en de belemmeringen in de 

weg, bijvoorbeeld in Marknesse, om de snelheid te beperken. En de verhouding met de 

politie daarin. 

 

De heer Van Daalen: Is dit geen typisch punt dat in de commissie aan de orde kan ko-

men? 

 

De voorzitter: Precies. Het is de bedoeling dat u de rekening kunt goedkeuren. Als u 

zegt, in de uitvoering zijn vragen waarmee we ons voordeel kunnen doen, dat is ook in-

teressant, maar dat hoort minder bij het goedkeuren van de rekening. We moeten het 

hebben over wat nodig is om de rekening goed te keuren. Ik zou dit dus toch graag naar 

de commissie verplaatsen. 

 

De heer Wassink: De zaken die ik heb genoemd, zijn zaken waarvan je voor de toe-

komst kunt leren. De boodschap is, juist zaken waarvoor je niet per se externen nodig 

hebt, moet je doen, want dat is afgesproken. Er zijn bedrijven genoeg die dergelijke za-

ken ook voor niet zo heel veel geld meer ook voor ons kunnen uitvoeren. 

 

De burgemeester: Ik geef daarop een antwoord en dan geef ik het college het woord. 

Als je dat doet met onze aanbestedingsrichtlijnen, moet je heel goed en SMART formule-

ren en dat kost ook veel tijd en energie. Op een gegeven moment heb je die capaciteit 

en tijd niet en dan gebeurt het dus niet. 

 

De heer Wassink: Dat begrijp ik, maar het zijn wel die zaken die de burger direct asso-

cieert met de gemeente en we moeten vooral goed bij die zaken zijn om ook het ver-

trouwen terug te winnen, kijk de gemeente doet dat voor ons. 

 

De burgemeester: Helemaal mee eens. 

 

Wethouder de heer Van Meijel: Mijnheer de Voorzitter. In de commissie hebben we het 

ook gehad over minder geld uitstroombevordering. Dan doelt u op € 1,4 miljoen van het 

werkdeel. In de overgangsfase kan een deel worden doorgeschoven, maar we hadden 

ook te maken met de afwikkeling van de Melkertbanen of onze stadswachten en de ver-

andering in dat geheel en de afwerking van het RTO. Dat is een discussie die hier meer-
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dere malen aan de orde is geweest. Daardoor zijn we terughoudend geweest in het aan-

gaan van verplichtingen, waarin ook een aantal overlopende verplichtingen zit. Vandaar 

dat het niet is besteed, maar het is niet weg. Voor de uitvoering van het beleidsplan 

2006 kunnen de middelen voor een groot deel worden ingezet, want het is een vrij ambi-

tieus plan. 

Wat betreft de schuldhulpverlening in relatie met de opslag van inboedels, daarop kan 

geen klip en klaar antwoord worden gegeven. Wij hebben een redelijk toegankelijke 

schuldhulpverlening. Dat is een element. Maar het beleid en dat wordt ook besproken bij 

Mercatus, Vitens, Essent, al dergelijke organisaties, daarbij komt nadrukkelijk aan de or-

de hoe om te gaan met schuldproblematiek en dat het geen oplossing is om mensen 

meteen uit huis te zetten of zaken af te sluiten. Al die elementen liggen daaraan ten 

grondslag. Om echt aan te geven dat het door de schuldhulpverlening komt, dat kun je 

niet zeggen. 

Wat betreft de uitvoering, heel veel zaken besteden wij al uit, groenvoorziening. Wij 

moeten wel het voorbereiden van bestekken en dergelijke doen. Met name die kennis, 

dan gaat het om vacatures voor een aantal clustermanagers, het zit op dat niveau dat 

een aantal zaken even is blijven liggen. Het is niet zozeer het fysiek uitvoeren, maar met 

name de voorbereiding. 

 

De voorzitter: De zaken die we nu niet beantwoorden, verdwijnen niet helemaal, maar 

komen in de commissie terug. Ik heb met de griffier afgesproken dat als we toch wat 

vergeten u contact kunt opnemen met de griffier. Dan zorgt hij ervoor dat we in de 

commissie erop terugkomen. 

 

Wethouder de heer Schutte: Mijnheer de Voorzitter. Het tekort aan werkzaamheden die 

zouden worden uitgevoerd, als het gaat om programma 2. Ik adviseer iedereen die daar-

naar wil kijken om die punten nog eens door te lezen, waarom iets niet is uitgevoerd of 

waardoor overschotten zijn ontstaan. Dat is in een aantal gevallen, doordat werkzaam-

heden niet zijn uitgevoerd, omdat we er niet aan zijn toegekomen, maar het zijn vaak 

ook forse bedragen die elders vandaan komen. Denk maar aan de situatie van het bus-

station. Daarin zit een forse post btw, er is een forse post vanwege afkoop Banterweg. 

Zo zijn er meer en dan is er zomaar een kleine miljoen. Iedereen die daarover vragen 

heeft, zou daarnaar eens moeten kijken en dan kunnen we in de commissie altijd nog 

eens erover praten. 

Ik wil kijken of ik een lijstje kan laten maken met geplande werkzaamheden die niet zijn 

gerealiseerd om wat voor reden dan ook. 

Er is met de politie gesproken over die maatregelen. Dat wil ik nog wel eens doen, maar 

zij stellen hun prioriteiten. Ze zeggen, als er geen verkeersremmende maatregelen zijn 

genomen, doen we dat niet. 

 

De heer Van Daalen: Ik vind de reactie van de politie wel heel erg gemakkelijk. Wie is 

de politie om te zeggen dat er drempels moeten liggen, voordat je gaat controleren. Ik 

ben van mening dat wij iets erover zouden moeten willen zeggen. 

 

Wethouder de heer Schutte: Die discussie gaan we aan. Ik ben het met u eens, maar je 

loopt ertegen aan dat men daarop niet constant wil controleren. Als men daar is en een 

snelheidscontrole is gepland, wil men dat wel doen, maar men gaat daar niet gericht te 

werk. 

 

De burgemeester: Ketenaanpak heeft ook ermee te maken. Het is niet zo dat de politie 

het niet belangrijk vindt, maar het gaat om de vervolgbaarheid. Als je iemand laat voor-

komen en die zegt dat je aan de weg niet kunt zien dat het de bedoeling was. Ik heb het 

bord niet gezien en door de weginrichting viel het me onvoldoende op. De politie is geen 

zelfstandig orgaan dat beslist. Het OM zegt dan het niet verstandig te vinden. Maar als de 

gemeente erop staat, wordt er gehandhaafd. 
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De heer Van Daalen: Ik begrijp dat heel goed en het heeft geen zin daarover nu te dis-

cussiëren, maar als ik op de snelweg rijd en ik mag er 120, omdat er een bordje staat, 

kan ik ook wel 180. Dat nodigt ook uit om 180 te rijden. 

 

De heer Sanderse: Ik heb ernaar gevraagd in de commissie en toen heeft u duidelijk 

gemaakt dat je zou kunnen bedenken dat je via een proefproces een uitspraak van de 

rechter zou kunnen uitlokken. Wij overwegen dat te doen, omdat dit een punt is dat on-

duidelijkheid geeft. 

 

De burgemeester: Er zijn mensen die hard willen rijden, dus dat moet lukken. 

Ik constateer dat we naar de afhandeling komen wat betreft het deel over de verant-

woording. Resteert het amendement van de PU. Een aantal fracties heeft bij de algemene 

beschouwingen aangegeven dat het instemt met de voorstellen van het college, waar het 

de aanwending van het overschot betreft. Voor de helderheid is het goed, als iedere frac-

tie een stemverklaring geeft. Dan laat ik de conclusie van die stemverklaringen over aan 

de indiener, of hij zijn amendement in stemming gebracht wenst te zien. 

 

De heer Sanderse: De PU heeft in haar bijdrage genoemd samen de trap op en samen 

de trap af. Als je kijkt naar de € 30,00 die de PU voorstelt om van de heffingen volgend 

jaar af te halen, dan doet een belangrijke groep in onze samenleving, denk aan de mini-

ma, niet mee, omdat die via kwijtschelding die heffingen niet hoeft te betalen. Bovendien 

denken wij dat nog veel inspanningen en resultaten in het collegeprogramma te noemen 

zijn, waaraan we graag uitvoering willen geven. Dus zijn wij tegen deze motie. 

 

De heer Bakker: Ik denk dat de argumentatie van het CDA die van ons is om hierin niet 

mee te gaan. Ook hebben we de vraag wat het technisch betekent, op welke manier zou 

het worden ingevuld. Gelet op mijn gedachte dat het beter niet kan worden ingevuld, 

hoeven we daarover geen technische uitleg te hebben. 

 

De heer Wassink: We hadden niet direct in de gaten dat het een amendement was op 

het jaarverslag, maar dachten dat het meer als motie voor straks was bedoeld. Wij zijn 

niet voor het teruggeven van zaken, maar meer voor bevriezen, maar dan moeten we 

eens praten om er straks een motie van te maken richting begroting 2007. Hierin gaan 

we nu niet mee, maar u kunt erop wachten dat straks nog iets dergelijks komt. 

 

De heer Van Daalen: Mijnheer de Voorzitter. Ook wij hebben kennisgenomen van het 

amendement van de PU. Wij zeggen op dit moment dat we dit niet moeten doen. We 

vinden het een sympathiek idee, maar er staat ons nog veel te wachten. Laten we eerst 

maar eens zien wat allemaal op onze weg komt. Het vorige college heeft wel wat laten 

liggen en we moeten maar eens kijken, wat dat allemaal gaat kosten. 

 

De heer Lammers: Het moge duidelijk zijn dat wij wel hiervoor zijn. Ik ben benieuwd 

waar de ChristenUnie/SGP straks meent mee te moeten komen. 

 

De heer Haagsma: Mijnheer de Voorzitter. In reactie op wat collega-fracties hebben ge-

zegd. Het is wel teleurstellend hoe ze op het amendement reageren. Het komt een beetje 

neer op, wij hebben met elkaar als raad op basis van informatie van het college de be-

groting samengesteld voor 2005, ook de hoogte van de heffingen voor 2005 samenge-

steld. Als het was tegengevallen, zouden we hebben gezegd, we moeten nog een keer 

een bezuinigingsslag maken. Nu valt het mee, maar zijn we niet bereid om eenmalig iets 

terug te geven. Dat staat heel duidelijk in het amendement. Dan ontstaat voor ons ge-

voel een sfeer van houd wat je hebt. Je werkt dan niet aan een saamhorigheidsgevoel, 

waarbij je na afloop zegt, er is iets overgebleven en daarmee doen we rechtstreeks iets 

voor de burgers. 

Ik heb in de commissie al gezegd dat de PU geen voorstander is van het uitgesteld ge-

noegen. Ik verbaas me erover dat het college steeds weer komt met de opmerking, wij 

hebben een collegeprogramma en daarin zitten veel zaken. Dat collegeprogramma kan 
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toch niet zijn gebaseerd op een eenmalig overschot in 2005. Dus er zal een financiële 

onderbouwing zijn. Als er geen meerderheid voor te vinden is, betekent dat voor ons dat 

we het amendement verder niet indienen, maar ik kondig aan dat op grond van het af-

schieten van dit amendement de PU in het volgende deel van de vergadering een motie 

met een iets andere strekking indient, waarvan ik dan denk, uw overwegingen horende, 

dat daarvoor een glansrijke meerderheid moet komen. 

 

De voorzitter: Ik schors de vergadering. 

 

De heer Haagsma: Heeft u dit onderdeel dan afgerond? 

 

De voorzitter: De griffier heeft gezegd dat we bij de besluitvorming aan het eind van de 

vergadering de hele zaak meenemen. Ik constateer dat we inhoudelijk geen debat meer 

hebben, dat we daarmee instemmen en het formeel besluiten doen we aan het eind met 

alle formele punten. 

 

De heer Wassink: Ik wil wel voorstellen om het volgende keer weer te scheiden, want 

het zijn twee heel verschillende zaken. 

 

De voorzitter: Als we nu vinden dat het is besloten, dan besluiten we nu. Iedereen 

daarmee eens? Ja, dan is de rekening vastgesteld. 

 

Zonder hoofdelijke stemming besluit de gemeenteraad overeenkomstig het voorstel. 

 

De voorzitter: Ik schors de vergadering. 

 

Schorsing 

 

De voorzitter: Ik heropen de vergadering. 

 

 8. Voorjaarsrapportage 

 

De voorzitter: We beginnen nu aan het derde deel van de vergadering en hierover wil ik 

enkele algemene opmerkingen maken en ook over de spelregels. 

Ik denk dat het goed is op te merken dat de Voorjaarsnota door het college beleidsarm is 

ingediend. Dat betekent dat eens in de vier jaar de Voorjaarsnota door het college niet 

wordt voorzien van beleidsvoornemens, omdat het eigenlijk het voortgezette beleid van 

het vorige college is. Dat is iedere keer bij een raadswisseling en collegewisseling aan de 

hand. Dat betekent dat de tekst van de Voorjaarsnota ook is voorbereid door het vorige 

college en dat het collegeprogramma daarin nog niet is verwerkt. Als u constateert dat 

de ambities van het college nog niet erin zitten, is dat een volstrekt terechte conclusie. 

Het is de bedoeling dat het college met de bestuursdienst de komende tijd aan de gang 

gaat. Dit gebeurt de eerste keer op 7 juli a.s. Dan wordt doorgerekend wat de conse-

quenties van het collegeprogramma zijn, wat betekent het voor de capaciteit, voor de 

tijd, qua geld. Dan wordt het op een rij gezet. Alle zaken die spelen, alle wensen, worden 

dan door het college voorbereid voor de besluitvorming tijdens de begrotingsbehandeling 

in het najaar. Anders kunt u per onderdeel zeggen, ik lees in het collegeprogramma dat 

en ik lees dat niet bij de Voorjaarsnota, leg eens uit. Om die vragen te voorkomen geef ik 

die toelichting. 

De fracties krijgen zo het woord om in maximaal tien minuten per fractie te reageren op 

de stukken die voorliggen. Ik wil u vragen de discussie over beleidszaken, politieke on-

derwerpen te laten gaan. Om dat duidelijk te maken kunt u moties en amendementen 

indienen. Een aantal fracties heeft uitbundig zijn best gedaan om standpunten in moties 

te vervatten en aan de raad voor te leggen. Ik denk dat het goed is dat u in de eerste 

ronde moties en amendement naar voren brengt en niet wacht op de beantwoording door 

het college. Dan is het helder. Na die eerste ronde krijgt u de ruimte op elkaars punten 

te reageren. Dat zal voor een groot deel bestaan uit reageren op de moties en standpun-
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ten die u inneemt. U kunt dan elkaar bevragen en elkaar steun verlenen. Wat u doet, is 

uw eigen zaak. Dat betekent niet de definitieve stemuitspraak, u bevraagt elkaar. Dan is 

het duidelijk wat de raad vindt over de stukken die het college heeft aangeleverd. Dan is 

het duidelijk wat u in hoofdlijnen van elkaars bijdragen vindt. Dan antwoordt het college 

op de door u ingebrachte zaken. Het college zal dat in hoofdzaak doen op de beleidslijnen 

die nodig zijn om de begrotingsvoorstellen goed te maken. Het college zal de uitvoe-

ringszaken, de voortgangsvragen zo veel mogelijk verwijzen naar commissies. Als ze niet 

worden beantwoord, komen ze dus in de commissie terug. Twijfelt u, wilt u niet dat ze 

verdwijnen, dan kunt u die punten waarvan u meent dat ze onvoldoende aandacht heb-

ben gekregen, melden bij de griffier. Dan zorgt de griffier dat het op de agenda van de 

commissie komt. Zo kunnen we de discussie beperken tot de politieke, bestuurlijke 

hoofdlijnen. Als we dat achter de rug hebben, zijn we vast aan een pauze toe. Dan zal ik 

u daarna de volgende spelregels voorhouden. 

Nu is de raad aan zet met de algemene beschouwingen en het reageren op elkaar. U 

heeft de geschreven tekst, maar slechts de gesproken tekst telt. We zijn net met de 

grootste fractie begonnen en nu beginnen we met de heer Haagsma. 

 

De heer Wassink: Mijnheer de Voorzitter. Wanneer lezen we de daadwerkelijke moties 

voor? Als ik dat ook in die tien minuten moet doen, heb ik een probleem. 

 

De voorzitter: U kondigt ze aan. We hebben ze op schrift. Vat kort samen, waarover de 

motie gaat. Laat de overwegingen maar achterwege. In uw tekst zit een aardige opbouw. 

Dus noem ze, dan gaat het niet van uw spreektijd af. 

 

De heer Haagsma: Mijnheer de Voorzitter. Een nieuwe ronde …. een nieuw geluid? 

Inleiding 

Het nieuwe college vraagt aan de nieuwe raad een reactie over de eerste voorjaarsrap-

portage. Een voorjaarsrapportage die beperkt is en dat is begrijpelijk. 

De presentatie van het nieuwe collegeprogramma heeft al centraal gestaan, maar de fi-

nanciële onderbouwing nog niet. De Politieke Unie wil graag van het college horen wat op 

dit moment de actuele stand van zaken is. Zijn die 48 verplichtingen te betalen zonder 

dat we een extra aanslag op de beurs van de burgers doen? Dat is een belangrijke vraag 

voor ons. 

Wat de Politieke Unie betreft kunnen we het laatste aandachtspunt van de missie uit het 

collegeprogramma aanvullen met de boodschap: waarbij de lasten voor de burger niet 

meer dan hoogstens trendmatig zullen worden verhoogd. 

 

Programmarekening 

De programmarekening maakt duidelijk dat we met een flink overschot 2005 afsluiten en 

daaraan hebben we net niet gemorreld. De Politieke Unie is van mening dat dit overschot 

voor een deel is opgebracht door de burgers. De grootste tariefstijging zat in de afval-

stoffenheffing (8,5%) en nu laat juist dat onderdeel een voordeel van bijna € 500.000,00 

zien, maar dat komt niet alleen door die 8,5%. Het college stelt voor om dit bedrag te 

reserveren voor de toekomst. Waarom wordt het niet gebruikt om meteen iets aan de ta-

rieven te doen? Ik denk dat het ook past om bij de programmarekening vast aan te kon-

digen dat de Politieke Unie met een motie zal komen om de tarieven voor 2007 te be-

vriezen. 

 

Dekkingsplannen 

Het dekkingsplan is opgesteld in 2003. Toen waren de vooruitzichten niet positief. Nu te-

rugkijkend naar de resultaten, komt de vraag boven of we met de huidige stand van za-

ken een aantal bezuinigingen niet moeten terugdraaien. We hebben daarvoor op dit mo-

ment geen concrete plannen opgesteld, maar we doen het voorstel om als voltallige raad 

serieus te kijken naar de bezuinigingen omdat een aantal pijnlijk is en met de financiële 

resultaten van de afgelopen vier jaar ook bijna niet uit te leggen aan de burger. 

Als items hebben we daarbij genoemd de speelplaatsen en de culturele instellingen, 

waarover net is ingesproken. 
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Programmabegroting 

Openbare orde en veiligheid 

De fractie van de Politieke Unie is bezorgd over de landelijke ontwikkelingen ten aanzien 

van politie en brandweer. Door regionalisering komen deze belangrijke onderwerpen 

steeds meer op afstand van de gemeenteraad maar ook op afstand voor de burger te 

staan. 

De Politieke Unie pleit steeds voor maximale ondersteuning van de vrijwilligers van de 

brandweer en meer invloed in de verdeling van de sterkte en de bepaling van prioriteiten 

voor de politie. Hopelijk kunnen we in de komende commissievergadering eindelijk een 

gezamenlijke reactie richting minister Remkes opstellen. Indien gemeenten dat massaal 

doen, zal deze minister misschien ook willen luisteren. Graag horen we van het college 

welke bestuurlijke taak het weggelegd ziet voor zichzelf in de nieuw te vormen regionale 

brandweer. Alleen als we daarin werkelijk zeggenschap hebben, zouden we wat de Poli-

tieke Unie betreft op zoek kunnen gaan naar de eventuele meerwaarde. 

 

Verkeer en vervoer 

De Zuiderzeespoorlijn en de N50 zijn onderwerpen die steeds terugkomen. Bij de presen-

tatie van de plannen voor Ens hebben verschillende overheden hun visie gegeven. Vol-

gens de fractie van de Politieke Unie zorgen de plannen op korte termijn niet voor een 

oplossing van de gevaarlijke situaties, maar over dit onderwerp spreken we in de ko-

mende commissievergadering. 

De renovatie van de bruggen is een veel besproken onderwerp. De fractie van de Politie-

ke Unie wil graag weten of het college (juridisch) aan het onderzoeken is of de over-

dracht indertijd op de juiste manier en met een volledig dossier is gebeurd en of er even-

tueel nog extra geld op de vorige eigenaar kan worden verhaald. 

 

Wonen en ruimtelijke ordening 

Over project Emmeloord centrum is veel gezegd en het heeft tijdens de verkiezingen een 

grote rol gespeeld. Verrassend is het dat de VVD wethouder nu verantwoordelijk is voor 

de uitvoering en wij wachten het verder af. 

Verrassend is het ook dat het college overweegt om de uitbreiding van Marknesse te la-

ten plaatsvinden door middel van zelfrealisatie door de projectontwikkelaar. Deze keuze 

is opvallend omdat het in tegenspraak is met de kaders die in de nota grondbeleid zijn 

vastgelegd en dat betekent dat het college met uitleg moet komen. Ook vragen wij ons 

af of deze keuze van invloed kan zijn op de situatie van de woninguitbreiding Kraggen-

burg waar de gemaakte keuze voor veel onrust zorgt. 

U zult begrijpen dat de Politieke Unie het dus niet eens is met de constatering van het 

college dat de verwerving voor woningbouw op peil is. 

Bij de analyse van de 25 hectare grondvoorraad in Marknesse geven we het college de 

overweging mee om verplichting 30 en 33 (combinatie wonen en werken) uit het college-

programma nadrukkelijk in die analyse te betrekken. Het zou volgens de fractie van de 

Politieke Unie de aantrekkelijkheid van het terrein vergroten. Ook raden wij u aan eens 

nadrukkelijk te luisteren naar de visie die het dorpsbestuur heeft gepresenteerd. Omdat 

wethouder Keur in reactie op de uitbreiding van Steenwijkerland op de radio heeft ge-

zegd dat we in Emmeloord veel industrieterrein hebben, dat is waar, maar Marknesse ligt 

er nog dichterbij en u bent dat vast niet vergeten, maar ik breng het nog een keer onder 

uw aandacht. 

Regels en vergunningen spelen ook bij dit programma een belangrijke rol. Regels zijn 

bedoeld om elkaars rechten te waarborgen. In de praktijk blijkt dat handhaving van be-

staande regels een betere maatregel is dan het bedenken van steeds meer nieuwe. De 

afgelopen jaren zijn er echter zo veel regels ontstaan dat burgers en politici zich eraan 

storen. Zo hebben ze geen meerwaarde, maar zorgen voor oponthoud en ergernis. 

De fractie van de Politieke Unie vindt dat we als gemeente ook op dit onderdeel onze 

verantwoordelijkheid moeten nemen en daarom dienen wij een motie in om binnen onze 

gemeente te komen tot het verminderen van de lokale regels. 
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Gezondheid en milieu 

De opmerkingen over het ziekenhuis zijn erg summier. Kan het college uitleggen op wel-

ke gronden het afstand heeft genomen van de brief die het college als reactie op het 

laatste onderzoek van mevrouw Legrand aan de directie en andere instanties gestuurd 

heeft? 

Ten aanzien van het GAS hebben we met ingang van 2006 ingrijpende wijzigingen door-

gevoerd en wij zijn nieuwsgierig of het college al een tussenbalans heeft opgemaakt van 

de resultaten over de eerste maanden en ook zijn we nieuwsgierig naar de hoeveelheid 

zwerfafval in het buitengebied. 

 

Welzijn 

Bij dit programma moet nog veel gebeuren. De WMO, het ouderenbeleid, het vrijwil-

ligersbeleid en het speelplaatsenbeleid komen binnenkort weer op de agenda. Daar kun-

nen we als fracties via de commissies voldoende invloed op uitoefenen. 

Het professionaliseren van het peuterspeelzaalwerk levert in onze gemeente voor een 

aantal groepen wel frustraties op. Door de professionalisering is in een aantal dorpen de 

bijdrage drastisch verhoogd en daardoor haakt een aantal gezinnen af. College, hoever 

gaat uw verantwoordelijkheid ten aanzien van dit punt. Is de reactie van de taakwethou-

der in de commissie van mei niet erg afstandelijk? 

 

Sport en recreatie 

Bij de ontwikkeling van het project Corridor zijn veel vraagtekens. De intentieovereen-

komst is ondertekend. Heeft het college voorafgaand gesproken of overeenstemming be-

reikt met de golfclub? Slaagt u tijdig erin om de gronden aan te kopen zodat de subsidie 

geen gevaar loopt? Graag de stand van zaken. 

Bij het onderdeel verhuur sportaccommodaties vragen wij ons af waarom de uitgangs-

punten moeten worden heroverwogen en aangescherpt. In het jaarverslag konden we le-

zen dat de verhuuropbrengsten met ruim € 30.000,00 zijn teruggelopen, terwijl wij be-

richten ontvangen dat alle accommodaties goed bezet zijn. Dat lijkt tegenstrijdig. College 

kunt u dit uitleggen? 

 

Economische ontwikkeling 

Bij dit punt acht de fractie van de Politieke Unie het belangrijk dat we veel overleg plegen 

met de ondernemers. Er zijn echter ook zaken waarin we een eigen verantwoordelijkheid 

hebben en dat is volgens ons het geval bij het benoemen van een acquisiteur. We zullen 

de vorderingen van dit dossier via de commissie nauwlettend volgen. 

We missen een tekstgedeelte over de totstandkoming van een eenloketfunctie voor on-

dernemers. College, hoe staat het daarmee? 

 

Inwonersparticipatie en bestuur 

Kwaliteitsplan dienstverlening 

In de ogen van de Politieke Unie moet de uitvoering van dit plan samen met de verbou-

wing van de centrale hal zorgen voor een kwaliteitsslag in de service naar de burgers. 

Volgens ons moet tegelijkertijd de service die we verlenen via de website aanmerkelijk 

worden verbeterd. Ook nu hebben we weer even naar de ranglijst van gemeentelijke 

websites gekeken. We schommelen steeds rond een percentage van 43% en daarmee 

komen we op plaats 314 van de 458 gemeenten uit. Past dat wel bij onze slogan PUUR 

ENERGIEK?  

Naar aanleiding van de discussie kunnen we samen de conclusie trekken of deze nieuwe 

ronde ook een nieuw geluid in het belang van de burgers oplevert. 

 

De fractie van de Politieke Unie wenst net als andere jaren de medewerkers, de collega-

raadsleden en het college veel wijsheid, creativiteit maar bovenal gezondheid toe om 

haar of zijn taak uit te voeren. 
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De heer Lammers: Mijnheer de Voorzitter. Onze prachtige provincie Flevoland, waarvan 

onze gemeente deel uitmaakt, is een provincie in ontwikkeling. Ik zal proberen het een 

beetje in te krimpen en ik ga naar de speerpunten van het college. 

 

Inleiding 

Voorzitter, naast de ontwikkelingen zoals aangegeven in het omgevingsplan met de pij-

lers Oostrand, Randmeer en corridor Emmeloord-Kuinre zijn er verder geen economische 

projecten waarop stevig zal moeten worden ingezet. Maar kunnen we dat blijven volhou-

den? De portemonnee van onze gemeente wordt door allerhande inhaalslagen die moe-

ten worden gepleegd kleiner of anders gezegd; de financiën zijn beperkt. Voorlopig komt 

er (nog) geen ZZL met alle negatieve consequenties van dien. We moeten onszelf geen 

spiegel voorhouden dat een opgewaardeerde N50-A50, die twee minuten reistijd aan 

winst oplevert, de economische aanjager zal zijn die we verwachten. Daarvoor zijn ande-

re fundamentele basisvoorzieningen van hogere importantie. Ik kom daarop straks terug. 

 

Openbare orde en veiligheid 

Voorzitter, hoe gaat dit college de veiligheid waarborgen. Het college spreekt over het te-

rugdringen van alcohol en drugsgebruik, prima. ONS Noordoostpolder juicht dit van harte 

toe. Hoe gaat dit college de veiligheid waarborgen, terwijl het aantal inbraken en diefstal-

len, geweldsmisdrijven en met name het aantal meldingen van jeugdoverlast ernstig toe-

nemen? We moeten eens afstappen van alleen maar preventie maar meer inzetten op 

lik-op-stukbeleid en de oorzakelijkheid aanpakken. Effectief meer blauw op straat in de 

kritische uren zou een uitkomst bieden. 

 

Openbare werken 

U weet college, voor de hoogte van de brug bij Ramspol en de opwaardering van de N50 

naar de A50 dient u zich hard te maken. Weliswaar gaan we daar niet over, maar ik roep 

het college op zwaar te lobbyen, want de geluiden in Den Haag zijn ons niet gunstig ge-

stemd. Men wil niet verder gaan dan 7 m. Actief inzetten dus om de gewenste noodzake-

lijke hoogte van 13 m te krijgen. ONS Noordoostpolder vindt het evident dat u zich blijft 

inzetten voor goede openbaarvervoerverbindingen en de regiotaxi. 

 

Wonen en ruimtelijke ontwikkeling 

Voorzitter, met belangstelling volgen we uw verrichtingen gerelateerd aan de uitvoering 

van de centrumplannen. Mogelijk kunnen we van het college een daadwerkelijke datum 

van de aanvang van de Deel krijgen. 

Graag ziet ONS Noordoostpolder, dat nogmaals wordt onderhandeld met betrekking tot 

de kavel Penders te Kraggenburg gezien de noodzakelijke evenwichtige woningbouwont-

wikkeling in Kraggenburg. College, denk mee met de ondernemers en burgers. U zit er 

namens hen, voor hen en door hen. Zorg bij conflicten dat u niet direct met de lange ju-

ridische adem dreigt, maar kom met een mediator die de problemen kan beslechten. 

Beide partijen besparen hierdoor veel geld, zorgen en tijd. De PvdA-slogan was “Samen 

doen”. Het collegeprogramma heeft als slogan “aan het werk voor de inwoners van de 

Noordoostpolder”. Dat kan dus ook in kritische gevallen op een bemiddelende manier. 

ONS Noordoostpolder stelt voor dat mediation als middel een goede oplossing kan zijn en 

verzoekt het college om nogmaals in het belang van een evenwichtige stedenbouwkundi-

ge ontwikkeling te praten met betrokkenen, dorp en belangenbehartigers in hoeverre de-

ze mening door hen wordt gedeeld. Daarnaast dient u zonder uitzondering te handhaven 

en adequaat op te treden tegen diegene die menen de bouwregels niet zo serieus te hoe-

ven nemen. Ook daarvan zijn voorbeelden. 

 

Onderwijs en educatie 

Ik zal de heer Van der Est niet plezieren met het opnoemen van de Europese Lissabon-

doelstellingen, maar Bij ONS Noordoostpolder zijn grote zorgen, zoals over het aandeel 

voortijdige schoolverlaters, probleemgedrag, de positie van leraren en veiligheid. 

Vergeleken met de referentielanden zijn er in Nederland veel voortijdige schoolverlaters 

en daardoor is er een lager niveau dat afstudeert van de scholen. Graag horen wij van 
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het college welke concrete methode het heeft en hoe het denkt hiermee in onze gemeen-

te het hoofd te kunnen bieden ten opzichte van andere gemeenten binnen Flevoland. 

Preventie is hierbij wel goede zaak. 

 

Cultuur 

Voorzitter, ONS Noordoostpolder is positief gestemd over initiatieven zoals “Oord” en de 

jaarlijkse “kunstmarkt” op de Deel. Laten we investeren in een jaarlijks terugkerend cul-

tuurfestival waar plaats is voor het uitdragen van kunst en cultuur, waarin we het beeld 

van een culturele Noordoostpolder kunnen uitstralen. We hebben inmiddels schitterende 

kunst staan in de polder. 

ONS Noordoostpolder vindt het triest dat het kunstwerk: “Welkom op de zeebodem” bij 

Ens niet meer toonbaar is. Het college is niet in staat gebleken antwoord aan onze fractie 

te geven van wie het kunstwerk nu eigenlijk is. In ieder geval is het van “niemand”. Een 

gemiste kans. ONS Noordoostpolder draagt het college op om op korte termijn een flink 

herstel uit te voeren van het betreffende kunstwerk, zodat een ieder die deze prachtige 

polder inrijdt weet dat we goed zorgen voor onze kunstwerken en het een echt “welkom 

op de zeebodem is” of anders gezegd zoals in het collegeprogramma: positief bijdragen 

aan het imago van onze gemeente. Wij komen daartoe met een motie. 

 

Ook dragen wij het college op om invulling te geven om de accommodatie en de outillage 

van de radio Noordoostpolder te verbeteren. Een en ander is een uitvloeisel van de in de 

verkiezingen geopperde stelling van menig partij dat dit zeer wenselijk wordt geacht. Ook 

hier zal ONS Noordoostpolder met een motie komen. 

 

Welzijn 

Voorzitter, een belangrijk punt in Noordoostpolder is de zorgvoorziening. Het Dokter Jan-

senziekenhuis biedt geen klinische basiszorg meer, zou zich, als lokaliteit, geen zieken-

huis meer mogen noemen maar slechts een polikliniek waar niemand voor een bevalling 

of blindedarmoperatie terecht kan. De acute zorgvoorzieningen zijn zeer beperkt. Er is 

geen laboratorium meer en ga zo maar door. Uitgekleed tot op het bot om deze term 

maar eens te gebruiken. En dat tegen de eerdere gedane adviezen en afspraken in. Af-

spraken die ook met het college zijn gemaakt. Maar we willen graag meedenken met dit 

college. U dient nu uw verantwoordelijkheid te nemen en naar vermogen bij te dragen 

aan een herstel. Wij vragen het college een gremium te entameren van de gemeenten 

Noordoostpolder en Urk, met inhoudsdeskundigen zoals huisartsen, medisch specialisten 

en ziekenhuisorganisatiedeskundigen om de mogelijkheid van een geprivatiseerd dan wel 

zelfstandig Dokter J.H. Jansenziekenhuis te onderzoeken. Langer toekijken hoe de zorg 

verder afbrokkelt zonder kans op een herstel wil onze fractie niet. Wij dragen het college 

hiertoe op middels een motie. 

 

In de gemeenteraad van Urk wordt vandaag een motie van gelijke strekking behandeld, 

en, naar onze informatie, waarschijnlijk raadsbreed aangenomen. 

Voorzitter, de WMO voorbereidingen zijn in volle gang volgens dit college. Een precieze 

opgave voor alle betrokkenen. Inmiddels is bekend dat het college voor 1 januari 2007 

niet gereed is met de implementatie en dat ondanks het feit dat zelfs het rijk al tweemaal 

uitstel heeft verleend en ondanks dat er al een tiental pilotgemeenten is dat de draaiboe-

ken al langer dan één jaar in de kast heeft liggen. Moet straks externe ondersteuning 

worden geboden en zo ja, wat gaat dit kosten? 

 

Sport 

Voorzitter, kan het college aangeven of de jeugd betrokken wordt bij de totstandkoming 

van de Sportnota? 

 

Economische ontwikkeling 

Wij wachten met spanning op het acquisitierapport dat 13 juli a.s. verschijnt. Toch is het 

zo dat nu de Zuiderzeelijn niet doorgaat. Hoe ernstig schat dit college de economische 
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schade in van het voorlopig niet doorgaan van de ZZL en welke compensabele oplossin-

gen heeft dit creatieve college in petto? 

 

Sociale zekerheid 

Voorzitter, sociale zekerheid is een groot goed. In het collegeprogramma schrijft u: het is 

een belangrijke verantwoordelijkheid van een ieder die kan werken om ook daadwerkelijk 

aan het werk te gaan. We dienen dus zeer kritisch te kijken naar diegenen die gebruik 

maken van een sociale uitkering. Hoe denkt dit college het aantal uitkeringsgerechtigden 

te doen dalen en welke concrete maatregelen heeft dit college voorhanden? 

 

Inwoners, bestuur en organisatie 

Het is bekend dat we bezig zijn met een burgerservicenummer en DigiD. Het zijn welis-

waar detailonderdelen hiervan maar het reikt verder. 

Al acht jaar bent u bezig met de communicatie naar de burger toe te verbreden en te 

verbeteren. In 2000 is het rapport de “Trias Informatica” door de regering uitgegeven, 

een zeer prijzenswaardig rapport, waarvan u als lokale overheid de adviezen had kunnen 

overnemen om te kijken hoe u de communicatie naar de burger had kunnen verbeteren. 

Welke aanbevelingen moet u nog overnemen? 

Voorzitter, ten aanzien van jongeren. Uit het leefbaarheidsonderzoek dat de gemeente 

Noordoostpolder in mei 2005 heeft laten uitvoeren door Move Research bleek dat inwo-

ners uit Noordoostpolder niet tevreden zijn over de voorzieningen voor jongeren. Gaat u 

actief met de vertegenwoordigers van de jongerengroeperingen in overleg om de keuze 

van de voorzieningen, die u mogelijk voornemens bent te maken, in gezamenlijkheid te 

bepalen? 

 

Financiën 

Voorzitter, het siert dit college dat er een positief resultaat is met betrekking tot de jaar-

rekening. Een restitutie in welke directe dan wel indirecte vorm zou een zeer wenselijk en 

reëel gebaar zijn naar de burger. Ik daag de andere fracties uit hun visie daarover te ge-

ven. Dus niet direct naar de egalisatiereserve afvalstoffenheffing overhevelen. 

We hebben inmiddels de nota Risicomanagement en weerstandscapaciteit goedgekeurd 

ondanks het feit dat er geen ruimte is voor tegenvallers. We dragen het college op om 

kritisch te blijven en het weerstandsvermogen zo mogelijk te vergroten. 

 

Ten slotte 

ONS Noordoostpolder is van mening dat er volop positieve kansen zijn in onze gemeente. 

Dat kan uiteraard alleen met voldoende middelen. Dat neemt dus niet weg dat we geen 

ambities moeten hebben. Noordoostpolder kan weer een ambitieuze gemeente worden. 

Wel dienen we ervoor te zorgen dat de risico’s die zijn gerelateerd aan ambities overzich-

telijk blijven. Een continue reflectie van de resultaten van ons eigen kaderstellend werk 

als gemeenteraad maakt hiervan onderdeel uit. 

 

De heer Van Daalen: Mijnheer de Voorzitter. 

Inleiding 

Dit college heeft sinds zijn aantreden daadkracht getoond, de VVD-fractie waardeert dat 

en hoopt dat het college op de ingeslagen weg verdergaat. Daadkracht was ook nodig, 

immers er wachten bij het aantreden nog veel, door het vorige college, niet afgewerkte 

zaken. Gelukkig lijkt de economische ontwikkeling van ons gebied de hoogste prioriteit 

binnen het college te krijgen, iets waarop de VVD-fractie heeft aangedrongen. 

 

Openbare orde en veiligheid 

De ambulancediensten zorgen voor een uitmuntende prestatie door bij calamiteiten zeer 

snel aanwezig te zijn. Hiermee is de VVD-fractie zeer blij. We vragen ons wel af in hoe-

verre deze prestatie blijft gehandhaafd, omdat de contracten daarvoor maar een beperk-

te looptijd hebben. College, graag zien we deze voorziening structureel gegarandeerd. 

Noordoostpolder gaat mee in de verdichting van het aantal woningen per vierkante kilo-

meter. Dit laatste uitvloeisel van het Haagse Pronkeriaanse beleid zou feitelijk ook moe-
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ten leiden tot noodzakelijke investeringen in brandweermateriaal, indien we tenminste 

dezelfde risicoacceptatie willen hebben. Gezien het overschot aan ruimte bepleit de VVD-

fractie voor een feitelijke bouwgrens in hoogte die overeenkomt met het brandweermate-

rieel dan wel dat we op een andere wijze instaan voor de veiligheid. En commandant, 

misschien een leuk tweedehandsje, dat is ook goed. 

 

Verkeer en vervoer 

De zeer eenzijdige evaluaties van de reeds aangelegde 60km-zones geven naar mening 

van de VVD een beeld van alleen de directaanwonenden. De VVD is van mening dat de 

bereikbaarheid en het feitelijke aantal ongelukken ook verplichte ingrediënten in de dis-

cussie zouden moeten zijn. Steek wat betreft de VVD het geld voor allerlei drempels nu 

eens in de wegkant en bermverbeteringen, want daar zit volgens de VVD veel meer een 

risico. 

Hoewel het probleem van de bruggen in het buitengebied al jaren bekend was, werd het 

door het vorige college, na het nog eens even onder de pet te hebben gehouden, als een 

actueel probleem geschetst. Mogelijk innovatieve oplossingen en daarmee gepaard gaan-

de lagere kosten werden niet gezocht; een uitdaging die het huidige college gelukkig wel 

heeft opgepakt. We wachten de uitkomst van de nieuwe onderzoeken af. 

Behalve een ontbrekend beheerplan voor de bruggen staan ons mogelijk nog meer on-

aangename verrassingen te wachten. Hoe staat het met de beheerplannen en onderhoud 

van bijvoorbeeld de duikers, straatlantaarns, sportvoorzieningen en speelplaatsen? Welke 

kosten staan ons nog te wachten? 

Er was aandacht voor veiligheid ook in het buitengebied, maar bij gladheid werden diver-

se wegen niet gestrooid zodat onze schooljeugd over gladde wegen hun weg naar school 

moest vinden. De VVD stelt voor het strooibeleid nogmaals op de agenda te zetten. Col-

lege, kunt u ons dat toezeggen? 

 

Grondbeleid 

Met zelfrealisatie door projectontwikkelaars zetten we mogelijk de deur naar mogelijke 

problemen open, duidelijke kaders en criteria moeten worden vastgesteld. Precedentwer-

king ligt op de loer. Met het samenwerken met projectontwikkelaars hebben we goede 

ervaringen, met pogingen tot zelfrealisatie hebben we dat minder. 

College, bent u met de VVD-fractie van mening dat het logisch zou zijn dat er naast Mer-

catus meerdere woningbouwcorporaties actief worden in Noordoostpolder, wilt u zich ac-

tief inspannen om andere woningcorporaties actief te laten worden in Noordoostpolder? 

 

Ziekenhuis 

De VVD-fractie weet dat onze invloed op en zeggenschap over het functioneren van het 

Dokter J.H. Jansen Ziekenhuis beperkt is. In de ogen van de VVD-fractie dient dit college 

zich, misschien samen met buurgemeente Urk, optimaal in te zetten voor uitbreiding van 

de op dit moment in ons ziekenhuis geboden zorg. 

Het college zou zich, in de ogen van de VVD-fractie, moeten inspannen om een onder-

zoek op te starten over mogelijke wederopbouw en/of verzelfstandiging van ons zieken-

huis. Is het college bereid om, eventueel samen met Urk, op dit gebied actie te onder-

nemen? Onze samen met ONS in te dienen motie is u bekend. 

 

Onderwijs en educatie 

Scholen zijn erg belangrijke voorzieningen. Veel is de laatste jaren al extra geïnvesteerd 

in onderwijshuisvesting, dit is een doorgaand proces. 

De VVD-fractie hoopt aan het eind van 2006 een sluitend financieel kader te zien. 

Als er in de toekomst meer samenwerking tussen scholen mogelijk zou worden, kan dat 

een versterking betekenen, ook ten aanzien van de benutting van de gebouwen, bijvoor-

beeld als multifunctionele accommodaties in wijken en dorpen, vooral ook als er vraag 

komt naar implementatie van naschoolse opvang. Het rijk heeft hiervoor nu extra geld 

beschikbaar gesteld. 

Kan het college nu al aangeven waar de grootste knelpunten zitten? 
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Cultuur 

Goede culturele voorzieningen dragen bij aan een gunstig vestigingsklimaat voor mensen 

en bedrijven. De VVD wil het college vragen nog eens goed naar de Cultuurnota te kij-

ken. De VVD stelt voor deze nog eens aan de orde te stellen in de raadscommissie, deze 

nota heeft nog veel goede, niet uitgevoerde, ideeën in zich. 

 

Welzijn 

De invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning zal het komend jaar nog veel 

inspanning vragen. Van groot belang is de onduidelijkheid rondom de financiële aspec-

ten. We maken ons daarover zorgen, vooral ook omdat de wet heel veel raakvlakken 

heeft met andere beleidsvelden. 

Hoe kan men zaken verantwoord invoeren en zorgen dat de mensen die het betreft niet 

erop achteruit gaan, terwijl wel het beschikbare budget een kaderstellend uitgangspunt 

is? 

Op welke manier is de Wet voorzieningen gehandicapten met een kleine egalisatiereserve 

goed in te passen en wat zijn de gevolgen? 

In 2005 is de Stichting Peuterspeelzalen opgericht, een goede stap tot samenwerking, 

waarbij de peuterspeelzalen zijn uitgegroeid naar een basisvoorziening. Belangrijk is dat 

de eerste signalen bij een eventuele achterstand van kinderen direct worden opgemerkt. 

Hoe houdt het college het totaaloverzicht en de regie over het lokaal onderwijsbeleid in 

handen? 

 

Sport en recreatie 

Schoolzwemmen 

Afgelopen jaar is er een voorstel behandeld over hoe verder te gaan met het school-

zwemmen. Er zou nog overleg met het onderwijsveld moeten plaatsvinden. Nu blijkt het 

helemaal een rol te gaan spelen in de nieuwe onderhandelingen over het toekomstige 

contract met de Stichting Bosbad. College, hoe is dit zo gekomen? Heeft er overleg 

plaatsgevonden met het onderwijs? Komt hierover nog een voorstel naar de raad?  

Van groot belang acht de VVD-fractie het overzicht sportbeleid over alle binnen- en bui-

tensport accommodaties, helemaal als blijkt dat op dit onderdeel minder huurinkomsten 

binnen komen. Wat hebben we en waar is behoefte aan, hoe is de behoefte bij het on-

derwijs, vooral omdat beweging een speerpunt is? Het overzicht wordt toch over het to-

tale sportbeleid opgesteld, college? 

College, neemt u in dit sportbeleidsplan ook de eerder door de VVD-fractie en anderen 

genoemde Sportboulevard mee? 

 

Economische ontwikkeling 

Het college wil dat de werkgelegenheid minimaal gelijke tred houdt met de landelijke 

groeicijfers. Wij kijken dan ook met een positief kritisch houding en grote interesse uit 

naar het marketing en acquisitieplan dat een dezer dagen het licht zal zien. Dat plan zal, 

naar wij hopen en verwachten, de basis vormen voor een ommekeer in de economische 

ontwikkeling in de komende jaren. Voorzitter, de VVD heeft van werkgelegenheid een 

speerpunt gemaakt, wij zijn bereid hieraan onze bijdrage te leveren waar dat nodig is. 

College, hoe kan het dat in Lelystad de ene na de andere “bajes” wordt gebouwd?. 

Waarom wel in Lelystad en niet in Noordoostpolder? 

 

Glastuinbouw 

Wij zien hernieuwde interesse voor vestiging van glastuinbouw in onze gemeente. De 

VVD-fractie pleit voor een actieve ondersteuning van deze ontwikkeling. In deze periode 

dienen we de kansen te pakken die in het verleden zijn blijven liggen. College, hoe staat 

het met de onderhandeling met Essent over de zo noodzakelijke gasleiding naar het glas-

tuinbouwgebied in Luttelgeest? 

 

Inwonersparticipatie en bestuur 

Naast de succesverhalen over de reorganisatie van de bestuursdienst zijn er ook mede-

werkers die teleurgesteld zijn. Het sociale jaarverslag spreekt hiervan boekdelen. Hoe is 
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de aandacht voor diegenen die, soms zeer ernstig, in de lappenmand zitten? Blijven we 

bezig met de techniek; prognoses, planningen, procedures of is de mens, de collega, ook 

nog in beeld? 

 

Emmeloord-Centrum 

De planning inzake Emmeloord-Centrum vordert gestaag. Naast enthousiasme dat er iets 

gaat gebeuren heeft de VVD ook zorgen. Er is in onze ogen nog wel een aantal open 

eindjes. Hoe staat het bijvoorbeeld met de aankoop van een aantal essentiële panden op 

en rond De Deel, hoe gaat het met het verplaatsen van de dagwinkels in de Lange Ne-

ring, hebt u nagedacht over een plaats waar met veel decibellen gepaard gaande evene-

menten kunnen worden gehouden, hoe staat het met de verplaatsing van het busstation? 

College, kunt u ons bijpraten over de status van de genoemde en de niet genoemde open 

eindjes? 

 

Zuiderzeelijn (ZZL) 

Onafhankelijk van de aanleg van de ZZL met halte in Emmeloord moet actief worden ge-

pleit voor een station Lelystad-Noord met parkeerterrein; immers voordat de ZZL er is, 

kan dat zijn nut bewijzen, en niet alleen voor de bewoners van de Noordoostpolder. 

Wat Almere betreft, zij is wel erg weinig solidair; de liefde moet duidelijk van één kant 

komen; wel extra geld naar Almere, rupsje nooit genoeg, maar geen support voor zaken 

zoals een ZZL met station in Emmeloord. Een schone taak voor het college; een briefje 

volstaat zeker niet. College, vorm een blok met de anderen, Almere heeft gekozen voor 

Amsterdam. Wat Almere doet, doet ze fantastisch; voor Almere! College, zou een light-

railverbinding een oplossing kunnen zijn? 

 

De heer Wassink: Mijnheer de Voorzitter. Onze bijdrage is in lijn met het in het college-

programma genoemd Toekomstgericht aan het werk voor de inwoners van Noordoostpol-

der. 

Het leven, ook het politieke leven, is vaak een kwestie van keuzen maken. Veel keuzen, 

ook op het politieke vlak, worden voor ons gemaakt. Er blijven echter voldoende gebie-

den over waarop we keuzen kunnen maken. Belangrijk is waar we ons door laten leiden 

in het maken van keuzen. Als ChristenUnie/SGP zijn wij van mening dat de overheid niet 

alleen mag uitgaan van de welvaart, ik verwijs naar het sterk door ‘de economie’ gedo-

mineerde collegeprogramma, maar dat het welzijn van de burgers belangrijker is. Als 

ChristenUnie/SGP maken wij ons zorgen over de veranderingen die in de samenleving 

plaatsvinden, onder het motto van zelfontplooiing. Je mag doen en laten wat je wilt, zo-

lang je de vrijheid van de ander maar niet schaadt. En zelfs deze grenzen worden tegen-

woordig opgerekt, wanneer er, vanuit de zogenaamde vrijheid van meningsuiting zelfs 

beledigend naar anderen wordt gedaan. De een z’n vrijheid is de ander z’n onvrijheid. De 

mens wordt beïnvloed door de economie en de vrije markt en ook in de media draait het 

om bevrediging van zijn behoeften. Mensen zien steeds minder naar elkaar om. De sa-

menleving wordt armer, de sociale cohesie gaat ontbreken. De overheid heeft hierin een 

belangrijke taak. De ChristenUnie/SGP is van mening dat de politieke inrichting van ons 

leven moet gebeuren naar het Woord en de tien geboden van God. Dát wijst een duide-

lijke richting. Ons verkiezingsprogramma heeft ook niet voor niets als titel ‘samen leven, 

samen bouwen’ meegekregen. 

 

In het collegeprogramma staat letterlijk: Voor nieuw beleid is daarnaast beperkte ruimte. 

Dat dit een keuze is van het college, zal duidelijk zijn. Dat de ChristenUnie/SGP hiervan 

vindt dat dit niet veel ambitie in zich heeft, hebben we al betoogd bij het bespreken van 

het collegeprogramma. Onze bijdrage van vandaag zal daarom vooral dienen om aanvul-

lingen c.q. wijzigingen voor te stellen ten opzichte van het collegeprogramma. 

Na het gigantische overschot op de jaarrekening 2005 en een ruime reservepositie kan 

de opmerking ‘voor nieuw beleid is beperkte ruimte’ nauwelijks meer serieus worden ge-

nomen. Op het moment van aantreden van het college moet het college kennis gehad 

hebben van dit overschot. De oude politiek van reserveren en sparen, zo u wilt oppotten, 

wordt dus gewoon doorgezet. En daarna wordt, naar later geldend inzicht, een greep uit 
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de kas gedaan, zoals onder meer de ervaring is bij Emmeloord-Centrum en bij andere 

majeure projecten. Het is beter dat het college investeringen met een meerjarig nut gaat 

afschrijven. Het activeren moet niet alleen plaatsvinden op investeringen met een eco-

nomisch nut, zoals gebouwen, maar ook bij andere diepte-investeringen als de onder-

grondse parkeergarage, of de vervanging van de beruchte 19 bruggen, of de komende 

vervanging van de vier beweegbare bruggen, waarover we het steeds maar niet hebben, 

zodat een goede afweging kan worden gemaakt. 

Onze fractie is van mening dat er wél financiële ruimte is voor nieuw beleid en dat het 

college toekomstgericht aan het werk moet voor de inwoners van Noordoostpolder. 

Ons gebied dreigt achterop te raken door onvoldoende werkgelegenheid. Welke impulsen 

kunnen worden gegeven aan een majeure ontwikkeling van ons gebied? Het college on-

derkent dit wel, maar komt uiteindelijk met weinig concrete voorstellen in het college-

programma. We zien uit naar de nota Acquisitiebeleid, maar er is meer en daarom on-

derstaande voorstellen. De doorrekening daarvan kan worden meegenomen op 7 juli 

a.s., wanneer de doorrekening van het collegeprogramma aan de orde is. 

 

Budget voor initiatiefvoorstellen vanuit de raad 

De fractie van de ChristenUnie/SGP heeft aan het eind van de vorige raadsperiode een 

aantal initiatiefvoorstellen gedaan rondom het centrumplan. Niet alleen de werkzaamhe-

den, maar ook de financiën voor externe ondersteuning bleken nogal omvangrijk en ons 

fractiebudget ruimschoots te overtreffen. Wij stellen voor om voor raadsfracties een bud-

get beschikbaar te stellen dat kan worden aangesproken voor ondersteuning/expertise bij 

het indienen van (grotere) initiatiefvoorstellen. De ChristenUnie/SGP dient hiertoe een 

motie in. 

 

Randmeer 

Onder hoofdstuk 3, Wonen en Ruimtelijke Ontwikkeling van het collegeprogramma staat 

onder 17 de inspanningsverplichting: Bevorderen dat een vaarverbinding en/of randmeer 

aan de oostelijke kant van Noordoostpolder wordt gerealiseerd als nieuwe economische 

drager. Naar onze mening biedt een dergelijke ontwikkeling veel kansen voor Noordoost-

polder. Daarom moet hierop krachtiger worden ingezet. Zowel provincie als aangrenzen-

de gemeenten moeten actief worden benaderd vanuit onze gemeente en ook hiertoe 

wordt een motie ingediend. Onze gemeente zou zelfs trekker van het project moeten 

zijn. Trekker is iets anders dan financierder, want een dergelijk megaproject gaat onze 

draagkracht ver te boven. Maar, marktpartijen staan klaar om dit project te financieren. 

Als het initiatief tot planvorming bij ons ligt, kunnen we de provincie vervolgens benade-

ren om mee te werken en dit idee in het kader van het omgevingsplan mee te nemen. 

Wij stellen daarom voor een substantieel deel van het in de reserve beleidsplan gestorte 

overschot van 2005 hiervoor te bestemmen. Een randmeer biedt vele mogelijkheden 

maar eerst zal een voorlopig plan en een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) 

noodzakelijk zijn. Wij stellen voor eerst een € 1 miljoen te reserveren voor een voorlopig 

plan en een MKBA en dienen hiertoe een motie in. Deze luidt: 

 

Wij vermoeden dat de provincie Flevoland ook zal willen bijdragen en wellicht ook nog 

Europese fondsen. Iemand moet echter de eerste stap zetten. En laten wij het imago van 

‘gemeente met weinig durf en toekomstvisie’ van ons afzetten en dit project zo snel mo-

gelijk gaan onderzoeken 

 

Samenwerking over de dijk 

Naast de randmeerontwikkeling zijn er ook meer mogelijkheden met onze buurgemeen-

ten zoals Lemsterland, Steenwijkerland en Urk. De vorige colleges stonden steeds met de 

rug naar de dijken. Een voorbeeld hiervan is dat de ontwikkeling vanuit Lemmer op ons 

gebied werd afgewezen. Dit is niet verstandig. Als Lemmer een goede ontwikkeling in het 

noorden van ons gebied tot stand kan brengen, bijvoorbeeld in de LemsterBaai, dan 

moeten wij dit samen met Lemsterland oppakken. Zo zouden we dat ook kunnen richting 

Steenwijkerland als het gaat over uitbreiding van industriemogelijkheden. Evenzeer kan 
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dat in samenwerking met Urk, als het gaat over een overslagterminal. Waarom zouden 

wij een dergelijke overslaghaven niet kunnen (laten) ontwikkelen direct langs de A6? 

Wij roepen het college op op korte termijn met het nieuwe college van Lemsterland, 

Steenwijkerland en Urk te gaan praten en gezamenlijk te bekijken welke voordelen te 

behalen zijn bij een realiseerbare ontwikkeling. De ChristenUnie/SGP dient hiertoe een 

motie in. 

 

Hier geldt ook weer: eerst je plan trekken en daarna kijken hoe een en ander kan worden 

bekostigd, waarbij private partijen aan bod komen. 

 

Recreatie in ons gebied 

Veel mensen in onze mooie gemeente, zowel jong als oud, zien we dagelijks bewegen. 

Wandelen, fietsen, skeeleren, golfen en nog veel meer bewegingssporten. Echter, als je 

naar onze wandel- en fietsmogelijkheden kijkt dan ontbreekt er nog heel wat. In het col-

legeprogramma krijgt recreatie slechts in één zin aandacht en dat nog wel in het hoofd-

stuk Economische Ontwikkeling. Geen concrete resultaats- en inspanningsverplichtingen 

op het gebied van recreatie. Nu zouden we kunnen zeggen: op 2 maart 2006 is door de 

vorige raad een beleidsuitspraak gedaan over de ambities en middelen in het kader van 

het Investeringsbudget Landelijk Gebied. De looptijd van deze plannen zijn weer over 

een lange termijn uitgesmeerd: kan de gemeente dit niet versnellen? Een buitengewoon 

goed voorbeeld is het project ‘op de kuierlatten’. Hiermee worden de leefbaarheid van 

het platteland en de contacten burgers-buitenlui sterk bevorderd. Deze routes zijn in 

sommige gevallen wellicht ook uit te voeren, zoals het schelpenpad naar Schokland en 

daarmee ook befietsbaar. In andere dorpen in Flevoland kan zoiets met veel zelfwerk-

zaamheid en Europese subsidies op korte termijn, dus waarom hier niet? 

Wij stellen voor dat er meer wandelroutes in de gehele polder moeten komen, zodat 

vanuit ieder dorp een wandelroute van ca. 5 km beschikbaar is, waarbij ook fietsmoge-

lijkheden moeten worden bevorderd en dienen hiertoe een motie in. 

 

Het groot onderhoud aan de wegen en straten vertoont grote achterstalligheid. Het 

onderhoud aan de elementenverharding wordt uitgesteld en het onderhoud aan bitumi-

neuze verhardingen kan onvoldoende plaatsvinden. Wij hebben dit vorig jaar ook gezegd 

bij de voorjaarsrapportage en stellen ook nu: op basis van de uitgangspunten van een 

cyclisch beheersproces is jaarlijks ruim € 2 miljoen nodig voor dit doel. Als de gemeente 

haar onterechte besluit van vorig jaar niet herziet en niet structureel geld hiervoor be-

stemt, ontstaat er structureel steeds ernstiger achterstalligheid. Wij nodigen de fracties 

uit gedane suggesties tijdens de verkiezingsbijeenkomst in Rutten waar te maken en dit 

tussen nu en de volgende voorjaarsrapportage structureel op te lossen. Tijdens die ver-

kiezingsavond zei de een na de andere partij dat geld bij de verhardingen in het buiten-

gebied moet. In het collegeprogramma staat, onder inspanning 4, dat u probleemoplos-

send wil werken met betrekking tot de klachten tot het onderhoud van de straten, wegen 

en bermen. Welnu college, los dit probleem niet alleen op ten aanzien van de klachten, 

maar ook ten aanzien van een verantwoord onderhoud. Daarom een voorstel: in de be-

groting 2007 € 1 miljoen extra budget uit de reserve beleidsplan halen en toevoegen aan 

het wegenbudget. 

 

Keuzen maken 

Er zijn andere keuzen te maken dan die het college gemaakt heeft. We doen u bij dezen 

enkele voorstellen om meer toekomstgericht te werken. We hopen dat u, als raad, deze 

keuzen met ons mee maakt. 

Daarom, hebben we onze bijdrage genoemd: TOEKOMSTGERICHT aan het werk voor de 

inwoners van Noordoostpolder. 

 

Afrondend: Wij wensen college, raad, ambtenaren en de samenleving van Noordoostpol-

der Gods onmisbare zegen en wijsheid toe. 

 

Mevrouw Faber: Mijnheer de Voorzitter. 
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Inleiding 

De eerste voorjaarsrapportage van deze nieuwe raadsperiode is er een van een beetje 

aftasten. 

De algemene en financiële beschouwingen en de beleidsplanning komen logischerwijze 

nu nog niet ter tafel. 

Het college heeft aangegeven voortvarend aan de slag te willen en eerlijk is eerlijk dat 

straal het als massief mannenbolwerk ook wel al uit. Blijkbaar voelen ze zich hier prima 

thuis, want een deel van het college zit al heerlijk op kousenvoeten. 

De voorjaarsrapportage geeft echter nu dus nog niet voldoende informatie om keuzen te 

kunnen maken. Wel willen we ons licht laten schijnen over de voortgang van verschillen-

de programma’s en projecten. We lopen een aantal even langs. 

 

Programma Openbare orde en veiligheid 

Op dit terrein wordt veel aandacht gegeven aan de regionale ontwikkelingen. Logisch, 

gezien de rijksontwikkelingen op dit gebied, maar wij zijn ook erg benieuwd naar de lo-

kale ontwikkelingen. 

Onze fractie is van mening dat de gemeente vaart moet maken met de interactieve wijk- 

en dorpsplannen om met de burgers, bedrijven en instellingen tot een gezamenlijke ver-

antwoordelijkheid te komen voor de veiligheid, voorzieningen en sociale samenhang in de 

eigen buurt. 

Wellicht dat de resultaten van de burgerpeiling en de sociale structuurschets, aanleiding 

kunnen zijn om wat meer snelheid in dit belangrijke beleidsonderdeel te krijgen? 

 

Programma Verkeer en vervoer 

De situatie rondom de Ramspolbrug en de ontsluiting van Ens staan terecht volop in de 

belangstelling. Datzelfde kan ook worden gezegd van de Zuiderzeelijn en zeker ook van 

de bruggenproblematiek. Voor drie van de vier onderwerpen geldt een behoorlijke afhan-

kelijkheid van besluitvorming door het rijk. En we weten allemaal dat dit niet de snelste 

afhandeling van zaken betekent. College, onze fractie gaat ervan uit dat u zich tot het ui-

terste zult inspannen om tot een snelle en positieve besluitvorming te komen. 

 

Programma Wonen en ruimtelijke ordening 

Wat betreft Emmeloord Centrum kunnen we zien dat de herinrichting van de Lange  

Nering-West vorm begint te krijgen. Waar de fractie zich zorgen over maakt is de positie 

van de winkeliers aan de Achterzijde gedurende de periode dat de bestrating en riolering 

moeten worden vervangen. Een heel slechte of geheel niet bereikbare Achterzijde is eco-

nomisch gezien slecht. Zijn er mogelijkheden om eventuele noodparkeervoorzieningen te 

treffen? 

 

Programma Gezondheid en milieu 

De HVDF voert een aantal preventieprogramma’s uit. De zorg die zij kunnen geven is, 

volgens deze organisatie, op de ondergrens gekomen van wat minimaal noodzakelijk is. 

Dit baart onze fractie zorgen. Goede jeugdgezondheidszorg moet in dit ontwikkelde en 

rijke land een basis zijn. College, wij vinden dat we niet verder mogen afglijden en de 

ondergrens van wat toelaatbaar is passeren. Kunt u ons die garantie geven? 

 

Programma Onderwijs en educatie 

De gemeente heeft in het voorjaar een convenant afgesloten met een aantal partijen dat 

medeverantwoordelijk is voor de uitvoering van het jeugdonderwijsbeleid. De intentie 

werd uitgesproken om onder andere jeugdzorg, voor- en vroegschoolse opvang, onder-

wijs etc. beter op elkaar te laten aansluiten en het monitorproces te optimaliseren. Colle-

ge, heeft dit al geresulteerd in een activiteitenplan voor het komende jaar? 

Is het nodig te wachten op het rijksbeleid dat, zo lezen we, traag en onzeker is? Het be-

lang van een integrale zorg voor kinderen en jeugdigen mag daarvan niet het dupe wor-

den. 
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Programma Cultuur 

We gaan ervan uit dat de afronding van het onderzoek naar mogelijke verzelfstandiging 

van onderdelen van de afdeling culturele zaken nog dit jaar kan worden besproken met 

de raad. Klopt dit, college? 

 

Programma Welzijn 

Nieuwe wetten en regels gaan de scholen verplichten buitenschoolse opvang te realise-

ren. Kan het college aangeven welke verantwoordelijkheid in dit verband aan de ge-

meente wordt opgelegd en welke gevolgen dit voor de gemeente kan hebben? Te denken 

valt dan bijvoorbeeld aan eventuele verbouwings- en huisvestingskosten. 

Onze fractie vindt dat bij het nieuw te ontwikkelen vrijwilligersbeleid niet alle nadruk 

moet komen te liggen op de groep vrijwilligers die binnen de WMO een rol kunnen gaan 

spelen. We vernemen graag op zo kort mogelijke termijn van het college op welke ma-

nier dit beleid vorm gaat krijgen en welke plaats hierin voor de “niet-zorgvrijwilliger” is 

ingeruimd. 

 

Programma Sport en recreatie 

We willen krachtig blijven inzetten op de uitvoering van breedtesport. Belangrijk voor de 

ontwikkeling van het kind, maar ook voor de preventie van kinderen die te zwaar dreigen 

te worden. 

Landelijk wordt hierop al veel actie gevoerd. De gemeente mag zich hierin wel wat pro-

actiever opstellen. We vinden dat dit onderwerp aantoonbaar meegenomen moet worden 

in het jeugdonderwijsbeleid en de te ontwikkelen Sportnota. 

 

Programma Economische ontwikkeling 

Samenwerking is in onze ogen een kernwoord om tot economische ontwikkeling te ko-

men. Samenwerking met het zittende bedrijfsleven, maar ook met regionale bedrijven. 

Groei van de werkgelegenheid in de Noordoostpolder is voor ons van wezenlijk belang. 

Promotie en acquisitie kunnen daaraan bijdragen. Binnenkort bespreken we het marke-

tingplan en zullen we antwoorden krijgen op de vraag hoe men resultaat denkt te kunnen 

behalen. College, kunt u al een tipje van de sluier oplichten? 

 

Programma Arbeidsmarkttoeleiding en inkomensondersteuning 

Voor 2006 is de inzet om met name de jeugdwerkloosheid terug te dringen. Wij willen 

graag van het college weten hoe het resultaat tot nu toe is. Wij vinden economische zelf-

standigheid van groot belang. Scholing is een van de belangrijkste instrumenten om 

hieraan een bijdrage te leveren. Goede en of extra scholing kan de uitstroom naar onze 

mening duurzamer maken. Dat is van belang voor een ieder. Budgetten die hiervoor be-

stemt zijn moeten we dan ook aanwenden. Inmiddels hebben we gelukkig van de wet-

houder al kunnen vernemen dat er een ambitieus plan is om de arbeidsmarkttoeleiding 

voor de jeugd te versterken. 

 

Programma Inwonersparticipatie en bestuur 

Er worden op dit moment goede stappen gezet om de interne organisatie klaar te stomen 

voor de digitale dienstverlening vanaf 2007. Ook het aanpassen van de centrale hal om 

zo de fysieke diensten beter te kunnen aanbieden en uitvoeren is een positieve stap. Wij 

willen het college wel vragen om door te zetten met de avondopenstelling. 

 

Tot slot, college, er is een financieel resultaat behaald dat behoorlijk hoger ligt dan ver-

wacht. Wat betekent dat voor u? Voor ons is het reden om na te denken over eventueel 

nieuw beleid, over het mogelijk naar voren schuiven van uitvoeringsprogramma’s en, zo-

als ook al verwoord bij de verantwoording, over het nog eens tegen het licht houden van 

de dekkingplannen 2004-2008 en 2005-2009. Graag horen wij uw visie op deze moge-

lijkheden. Zoals bekend heeft onze fractie een motie over dit onderwerp voorbereid. 

 

Als laatste wensen wij u allen veel wijsheid en voortvarendheid toe. 
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De heer Torenbeek: Mijnheer de Voorzitter. Ik kan me niet voorstellen dat mijn woor-

den nog doordringen. Misschien moeten we eens nadenken over een preventief oorzake-

lijk gezondheidsproject voor raadsleden, als het gaat om zulke sessies. 

Voor ons ligt de Voorjaarsnota 2006 met de ideeën en de plannen van het college. De 

CDA-fractie heeft er vertrouwen in vanwege de plannen maar dat niet alleen. Want plan-

nen moeten ook worden uitgevoerd. De kar moet worden getrokken. En we hebben het 

idee dat de leden van het college niet ieder aan een eigen touw een verschillende kant op 

trekken, maar hun krachten bundelen om samen de kar van Noordoostpolder de goede 

kant op te trekken. Dat verheugt ons en de CDA-fractie zal helpen duwen en wellicht af 

en toe trachten bij te sturen. 

 

Financiën 

Daarbij komt dat er onverwacht geld op tafel ligt. Ik zeg bewust dat het op tafel ligt en 

niet op de plank. Want het is van belang dat het geld wordt gebruikt. Niet zomaar, on-

doordacht. Goed en integraal moet worden bekeken welke elementen uit het voorgeno-

men beleid vóór 2007 worden uitgevoerd. Dat kan, als het aan het CDA ligt, te maken 

hebben met bijvoorbeeld het versterken van de economie, sport, optimale inbedding van 

de WMO, het terugdringen van het niet-gebruiken van sociale voorzieningen, het langer 

openstellen van loketten. 

 

Cultuur 

En voorzitter, niet te vergeten: cultuur, een onmisbaar waardevol element in onze sa-

menleving. Het CDA is geschrokken van de terugloop die te zien is bij de kengetallen. 

Daaraan zal moeten worden gewerkt. De paragraaf in de Voorjaarsnota is weinig ambiti-

eus. Wat betreft de kunstzinnige vorming is het enige dat het college ons voorhoudt: er 

is overcapaciteit, de kosten stijgen en de inkomsten dalen. En vooruitlopend op de moge-

lijke ontwikkelingen wordt gewerkt aan het vaststellen van een afvloeiingsvolgorde in 

verband met mogelijke deeltijdontslagen. Voorzitter, dat is, naast een zin over mogelijke 

verzelfstandiging van de afdeling culturele zaken, alles wat het college over cultuur 

schrijft. Niets wervends, geen ambitie. Dat vindt het CDA te mager. We worden er niet 

vrolijk van en vragen van het college een actieve opstelling en mooie culturele plannen. 

 

Milieu 

Voor milieu is het van belang om daar waar mogelijk deregulering door te voeren om be-

leid en handhaving te kunnen afstellen op de plaatselijke behoeften. Ook is het handig 

om aansluiting te hebben met andere controles en gericht te werk te gaan. Zeer frequent 

waar dit nodig is, en als het niet nodig is, minder frequent. 

Sinds 1 januari 2006 is er een AMVB-verpakking van kracht. Voor het verzamelen van 

oud papier zal nu ook een nieuwe regeling moeten komen. Wij vragen het college om 

met een kaderstellende nota te komen, zodat wij als raad in deze een afweging kunnen 

maken. 

 

Begraven 

Wat betreft begraven stelt het CDA vast dat er een positief resultaat is geboekt van ruim 

€ 105.000,00 of anders gezegd een winst ten opzichte van de lasten van 24%. Ons is 

gebleken dat deze besparingen niet ten koste zijn gegaan van de kwaliteit en de zorg. 

Wij stellen dat bijzonder op prijs en pleiten ervoor op de ingeslagen weg voort te gaan 

om structureel tot lagere begraafkosten te komen. Dan kunnen de tarieven naar beneden 

worden bijgesteld, zodanig dat ze kostendekkend zijn en niet meer dan dat. Wil het col-

lege hiermee rekenen bij het vaststellen van de leges? 

 

Op de eerste pagina die gaat over grondbeleid staat onderaan de bladzijde de volgende 

zin: “Voor Marknesse zal naar verwachting in 2006 duidelijk worden of de eerstvolgende 

uitbreiding al dan niet middels zelfrealisatie door de projectontwikkelaar, die daar grond-

positie heeft, zal gebeuren.” Voorzitter, deze zin is onbevredigend. Wij willen graag van u 

in beeld krijgen wat dit betekent voor de uitbreiding van Marknesse, met name wat be-

treft het betaalbaar wonen en het tijdpad dat moet worden gelopen. 
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Onderwijs 

Voorzitter, het jaarverslag over 2005 laat voor het programma onderwijs een positief 

beeld zien. De laatste tijd zijn er vooral ontwikkelingen in het speciaal onderwijs. Het 

CDA is samen met het onderwijsveld verheugd over de komst in het komende schooljaar 

van het cluster-4-onderwijs in Emmeloord. De komst van de school zal ook gevolgen 

hebben voor het leerlingenvervoer en de huisvesting. Voor wat het laatste betreft wil het 

CDA benadrukken dat samen met het veld, bijvoorbeeld Groenhorstcollege, Zevensprong 

en het cluster-4-onderwijs naar een duurzame oplossing voor huisvesting en vervoer 

wordt gezocht. In welk stadium zijn deze gesprekken en wanneer ligt er een uitgewerkt 

voorstel? 

 

Leerlingenvervoer 

Het CDA wil dat er alternatieven komen als het gaat om opstapplaatsen voor kwetsbare 

groepen in het speciaal onderwijs. 

 

Schoolverzuim 

In de commissie heeft het CDA ruime aandacht gevraagd voor het schoolverzuim. Wij 

willen de andere fracties uitnodigen om mee te denken over het uitbreiden van de forma-

tie voor de leerplichtambtenaar. Onze gemeente zit onder de landelijk geadviseerde 

norm. Toch merken we dat de problematiek van het schoolverzuim ernstiger aan het 

worden is. Er zijn voor het voorgezet onderwijs ruim 25% meer bespreekgevallen, aldus 

het jaarverslag. Het CDA vindt dat de aanval op de uitval blijvend moet worden ingezet 

en verscherpt. De leerplicht is een belangrijk onderdeel van het onderwijs- en jeugdbe-

leid. 

Zijn de overige fracties bereid om tot uitbreiding te komen van de formatie van de leer-

plichtambtenaar? Wil het college een uitgewerkt voorstel aan de raad voorleggen en 

daarbij kijken naar de adviesnormen zoals die landelijk worden gebruikt? 

 

Jeugdzorg 

De CDA-fractie is verheugd over de inspanningen voor jeugdzorg en onderwijsbeleid. 

Begin van dit jaar is het convenant getekend en staan de neuzen van betrokken organi-

saties die met jeugd en zorg te maken hebben dezelfde kant op, maar nu nog de uitwer-

king! 

Opvoedingsondersteuning gaat steeds meer in een behoefte voorzien en staat steeds ho-

ger op de agenda. De wachtlijst bij bijvoorbeeld “Opstapje” getuigt hiervan. De CDA-

fractie vindt het erg belangrijk dat zo vroeg mogelijk wordt ingegrepen als het in een ge-

zin dreigt mis te gaan. Kan het college aangeven hoe dit convenant wordt uitgewerkt? 

Wat zijn daarbij de speerpunten en hoe gaat het college ervoor zorgen dat het kind cen-

traal blijft staan? 

 

Voor- en vroegschoolse opvang 

De gelden ten behoeve van voor- en vroegschoolse opvang zijn helaas maar voor een 

klein deel gezinsgericht. Opvoeding is allereerst een taak van de ouders en zij moeten 

dus worden betrokken bij de oplossing in preventieve zin. Is het college bereid hiervoor 

actief beleid te ontwikkelen en voorstellen te doen? 

De CDA-fractie wil het college nog eens oproepen om zijn regierol actief op te pakken. 

Een goede registratie alleen is niet voldoende. Er zal ook procesbegeleiding bij moeten. 

Het kind moet centraal staan – in relatie tot zijn naaste omgeving - en moet zo nodig 

daadwerkelijk bij de hand worden genomen. Zeewolde heeft een pilotproject. Kan het 

college aangeven hoe het dit traject uit gaat werken? 

 

Gezondheidszorg 

De derde ambulance is voor 2007 veiliggesteld, maar is dat op langere termijn ook van-

zelfsprekend? Het college heeft in de commissievergadering gesproken over “ketenzorg” 

ten aanzien van het ziekenhuis. De ambulancezorg hoort daar ook bij. Het CDA heeft 

hierover de volgende drie vragen.  
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Wat gaat het college concreet doen aan de invulling van die ketenzorg en bijvoorbeeld de 

eerstelijnsgezondheidszorg en het ziekenhuis daarin? Wat zijn de uitgangspunten voor de 

ontwikkelingen van het Dokter Jansenziekenhuis? Welke rol speelt het rapport van me-

vrouw Legrand en daarnaast de strategische toekomstverkenning IJsselmeerziekenhui-

zen? 

 

Preventieproject 

Voorzitter, in 2005 is geen nieuw gezondheidspreventieproject van start gegaan. Er bleef 

ruim € 35.000,00 op de plank liggen. Ook in 2004 was dat al het geval en is € 41.000,00 

voor preventiebeleid verslavingen op diezelfde plank blijven liggen. In 2006 mag die 

plank niet barsten. Het CDA is daarom van mening dat in ieder geval voor 2006 een der-

gelijk project moet worden gestart. Het stimuleren van gezond gedrag door een preven-

tieprogramma juicht het CDA van harte toe. Het initiatief op het Emelwerdacollege tegen 

roken is een mooi voorbeeld. Het college geeft zo uitvoering aan het beleid van de nota 

gezondheidsbeleid. In de commissie bespeurden we toch wat onzekerheid over de uitvoe-

ring van het preventieproject in 2006. Er werd toch wel een sterke koppeling gemaakt 

met de vertraagde lokale beleidsanalyse van de Hulpverleningsdienst Flevoland. Is uw 

college bereid op korte termijn toch stappen te zetten om een dergelijk project nog dit 

jaar op te zetten? 

 

Sport 

De CDA-fractie kijkt reikhalzend uit naar de startnotitie Sport. Sport is een belangrijk 

bindend element in de samenleving. Gelukkig zijn er in onze gemeente erg veel mensen 

die met sport bezig zijn. Erg veel vrijwilligers en sporters werken intensief samen. Sport-

stimulering is een belangrijk onderdeel geweest van het B.S.I.-project. Is het college be-

reid om sportstimulering in de startnotitie op te nemen? Welke rol is voor de klankbord-

groep weggelegd? Kan het college aangeven hoe de sportnota wordt voorbereid? De 

CDA-fractie roept het college op om dit integraal te doen met sporters, vrijwilligers en 

onderwijs. 

 

Vrijwilligers 

Over vrijwilligers gesproken: het CDA vindt de inzet van vrijwilligers uiterst belangrijk 

voor een levende samenleving en zal alles eraan doen om vrijwilligerswerk te stimuleren. 

Daartoe komt het CDA met een motie. 

 

Ten slotte, voorzitter, wensen we u en het college veel wijsheid en werkkracht toe om uw 

werk voor onze gemeenschap te verrichten. 

 

De voorzitter: We hebben elkaars speerpunten kunnen vernemen, waarvan u zegt, 

daarmee moet je bij het opstellen van de begroting en de plannen voor de komende ja-

ren rekening houden. De fracties hebben hun eigen accenten gelegd en het is nu aan u 

om te reageren. 

Wat is de strekking, als een motie wordt aangenomen? Dat betekent niet dat er meteen 

mee wordt gewerkt, maar dat alle keuzen op een lijstje komen dat bij de begrotingsbe-

handeling op tafel ligt. Ik kan me niet voorstellen dat de raad nu kiest voor een bepaald 

bedrag voor dat doel, terwijl u niet weet hoeveel van dergelijke bedragen u nog op tafel 

krijgt en u moet wel een integrale afweging kunnen maken. In mijn beleving is het zo dat 

de aangenomen moties worden meegenomen bij de begrotingsbehandeling en dat u dan 

van het college een lijstje krijgt op basis van alternatieve keuzen, waarop u kunt insprin-

gen. Het lijkt mij het verstandigste zo te doen, anders frustreer je alle afwegingen. Je 

kunt nu niet met begrotingswijzigingen een aantal zaken doen. Een aantal onderdelen 

leent zich daarvoor gemakkelijker dan andere, maar in de algemeen vinden de aange-

nomen moties een vertaling in de begroting die dit najaar aan de orde is. 

 

De heer Wassink: Ik zou graag willen dat de voorstellen die vandaag worden aangeno-

men dezelfde status krijgen als het collegeprogramma. Anders krijg je dat wat wordt be-



2006  

 

N. 234 

 

 

rekend uit het collegeprogramma dat nu gaande is, vervolgens de zaken die niet-

collegepartijen erbij willen schuiven naar achteren worden geschoven. 

 

De voorzitter: Dan heb ik mij niet goed uitgedrukt. Het college moet de prioriteiten van 

het collegeprogramma ook nog uitwerken. Die komen op een lijstje te staan met de 

ruimte en de wensen die er zijn. Daarbij horen de aangenomen moties van vandaag. U 

krijgt in het najaar bij de begrotingsbehandeling die stukken voorgelegd en dan kunt u 

integraal een keuze maken, kiezen tussen de prioriteiten in het collegeprogramma en 

kiezen tussen prioriteiten die de raad bij motie aanneemt. Dan kun je aftikken hoe het zit 

en werkt. Dat is de werkwijze, want anders ontneemt u zichzelf die integrale keuze. 

 

De heer Wassink: Sommige hebben een financiële kant en sommige zijn alleen beleids-

richtingen of aansporingen. Daaraan zit geen financiële vertaling en daarvan verwacht ik 

dat ze eerder worden geëffectueerd. 

 

De voorzitter: Daarover komen inhoudelijke opmerkingen en daarin kunt u gelijk heb-

ben. De echte financiële consequenties komen in de afweging van de Najaarsnota aan de 

orde. 

U hebt ongeveer een halfuur, maar als u elkaar wilt bevragen, doe ik dat niet me stop-

watch erbij. Als iemand veel vragen krijgt, gaat dat niet van de spreektijd af. 

 

De heer Haagsma: Mijnheer de Voorzitter. Toen u zojuist voor deze ronde een gesprek 

had met de heer Wassink over de moties en amendementen liep ik naar het katheder. 

Dat heb ik niet helemaal meegekregen. Wanneer lezen zij de moties voor? 

 

De voorzitter: Alle fracties hebben de moties. U hoeft ze wat mij betreft niet voor te le-

zen, maar alleen kort noemen wat u wilt. De overwegingen en stukken hebben we, tenzij 

u enorm prijs erop stelt alle moties voor te lezen. Het is nu de ronde om op elkaar te re-

ageren. Stelt dat niemand op uw motie reageert, dan kun je de formele stemronde doen, 

maar je kunt ook constateren dat het kennelijk weinig adhesie had. Het gaat dus in eer-

ste peiling over de moties die komen. Daarover kunnen informatieve vragen worden ge-

steld. 

 

De heer Torenbeek: Is het de bedoeling dat we alleen ingaan op elkaars moties, of mo-

gen we ook op elkaars verhalen ingaan? Er zijn ondertonen gelegd die misschien ook in-

teressant zijn. 

 

De voorzitter: Ik maak niet uit waarop u ingaat. Wij hebben wel een beperkte tijd afge-

sproken. Het is echter uw goed recht op andere onderdelen in te gaan. We hebben in het 

presidium wel afgesproken de discussie zo veel mogelijk te laten gaan over de politieke 

items en die kun je het best vormgeven in de vorm van een motie of een amendement. 

 

De heer Bouma: Het kan aan mij liggen, maar gaan we straks elke motie aan de orde 

stellen of moet het integraal in een verhaal? 

 

De voorzitter: We doen niets anders dan we vorige jaren deden. De fracties reageren 

nu op elkaars verhalen. Dan antwoordt het college en dat heeft ook de ruimte om op de 

moties te reageren. Dan bent u weer aan zet om af te tikken waarover u het eens bent. 

Uiteindelijk praten we, denk ik, alleen maar over de moties. Laten we niet over de nadere 

informatieverstrekking praten. Dat zijn zaken die in de commissie aan de orde moeten 

komen om ons nu te beperken tot de hoofdlijnen. Het is de bedoeling dat we bouwstenen 

leveren die voor de begrotingsbehandeling van belang zijn. Voortgangsvragen, procedu-

revragen zijn heel interessant, maar die vindt u bij de begrotingsbehandeling. Die komen 

het hele jaar door bij de diverse onderwerpen in de commissies en raad terug. 

 

De heer Bouma: Begrijp ik goed dat we in de derde ronde op iedere motie afzonderlijk 

kunnen reageren? 
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De voorzitter: Alle moties worden bij de stemming afzonderlijk aan de orde gebracht. 

alleen dit is de ronde om te bepalen hoeveel steun ze krijgen en of het zin heeft alle mo-

ties naar voren te brengen. U heeft gevraagd niet alleen met het college maar ook onder-

ling te discussiëren. 

 

De heer Wassink: Ik wil één aanvulling maken op onze motie 4. 

 

De voorzitter: Daarover heb ik ook een vraag. U heeft in de tekst voor de plannen voor 

het randmeer € 1 miljoen gevraagd en in de motie vraagt u € 500.000,00. 

 

De heer Wassink: Motie 4 van ons, daarbij wil ik achter ‘spreekt uit dat’ aanvullen: het 

college in het najaar met een plan van aanpak komt en een kredietvoorstel. 

Dat blijft nu nog een beetje in de lucht hangen. Het is een aansporing aan het college om 

dat op korte termijn te doen en bij de begrotingsvoorstellen mee te nemen.  

Waar het gaat over motie 2b, gaan wij voorlopig met € 500.000,00 aan het werk. 

 

De heer Haagsma: Ik hecht eraan om van de motie die ik nog niet heb ingebracht en 

die ook niet onder het nietje zit kort te zeggen wat onze gedachte is. 

 

De voorzitter: Die ruimte krijgt u. 

 

De heer Torenbeek: Ook het CDA heeft nog een motie liggen, die ze graag in behande-

ling wil brengen. 

 

De voorzitter: Laat dan iedereen die dat nog wil nu de motie indienen. Als u in de laat-

ste ronde zit, reageert niemand meer op de motie. Iedereen die nog een motie wil toe-

lichten, krijgt daarvoor nu de kans. 

 

De heer Haagsma: De PU heeft de motie om te komen tot vermindering van de lokale 

regels aangekondigd en die zit onder het nietje. Als tweede hebben we een motie op tafel 

gelegd en die is uitgedeeld. Hierin dringen we bij het college erop aan om voor de begro-

ting 2007 geen lastenverhoging voor de burgers door te voeren. Die twee moties heeft 

de PU ingediend. 

 

De heer Sanderse: Wij hebben nog een motie over de openstelling van het publiekscen-

trum. Wij achten een grote mate van dienstbaarheid aan de burger heel belangrijk en 

overwegende dat goede dienstverlening door het publiekscentrum een kerntaak is voor 

de gemeente en dat de huidige openstelling tijdens de ochtenduren te weinig ruimte 

biedt om die kerntaak naar behoren te vervullen, verzoeken we het college de openings-

tijden van het publiekscentrum zodanig uit te breiden dat ze gelijk zijn aan de kantoor-

uren en daarnaast tijdens de zomerperiode ook een avondopenstelling te blijven hante-

ren. 

 

De heer Wassink: In mijn reactie op de Voorjaarsnota zit de toelichting op mijn moties. 

 

De heer Lammers: Bij de motie over privatisering/verzelfstandiging ziekenhuis staat on-

der ‘draagt het college op’ dit met het doel de klinische basisspecialismen. Dit moet zijn 

“de vier klinische basisspecialismen en zo veel mogelijk….”. 

 

De voorzitter: Dan is nu de inhoudelijke ronde aan de orde, waarin u op elkaars verha-

len en moties kunt reageren. 

 

De heer Van Daalen: Wij hebben niet zo veel aan te merken op de bijdragen van de an-

deren of te vragen. Wij zijn benieuwd naar de reactie van het college. Ik denk dat dit ook 

invloed zal hebben op het wel of niet indienen van de moties en op de wijze wij tegen 

moties aankijken. 
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Ik heb één vraag aan ONS. ONS heeft in het verhaal bij cultuur gezegd, laten we investe-

ren in een jaarlijks terugkerend cultuurfestival enz. Ik ben benieuwd wat u onder investe-

ren verstaat en aan welk bedrag u denkt. 

 

De heer Lammers: Mijnheer de Voorzitter. Wat wij hiermee beogen is dat wij graag zien 

dat vanuit het programma dat moet leiden tot mogelijke begrotingsvoorstellen het colle-

ge inzet op een jaarlijks terugkerend cultuurfestival. Dat daaraan in de toekomst moge-

lijkerwijs gelden zijn gerelateerd, zien we dan graag. 

 

De heer Van Daalen: U noemt hier Oord, dat is op 8 juli weer aan de gang. Er zijn ande-

re activiteiten. Bedoelt u iets nieuws of iets wat er nu al is? 

 

De heer Lammers: Aanstaande zaterdag is er nog een activiteit. Als we kijken naar het 

kunst- en cultuuraanbod in Noordoostpolder en met name in Emmeloord steekt dat naar 

mijn mening redelijk in negatieve zin af bij andere steden. Wij zouden daarin meer mo-

gen investeren. Ik bedoel te zeggen dat Oord en de jaarlijkse kunstmarkt twee onderde-

len zijn die regelmatig terugkeren, maar dat het best zo zou mogen zijn dat meer activi-

teiten kunnen worden ontplooid. Mogelijkerwijs heeft het college bij de nota straks een 

keurig voorstel om eens na te denken hoe het hieraan invulling kan geven. 

 

De heer Van Daalen: Ik begrijp uw bedoeling niet, want volgens mij hebben we twee 

heel succesvolle activiteiten die fantastisch draaien. U wilt iets extra en zegt tegen het 

college, we willen meer en vertel hoe je dat gaat doen. 

 

De heer Lammers: Exact, ik vind het wat te matig. 

 

De heer Van Daalen: Ik heb nog één aanvullende opmerking. We hebben met belang-

stelling de verhalen gelezen en aangehoord. Wat mij opvalt in de bijdrage van het CDA is 

dat ik daar weinig hoor over economische ontwikkeling. Wat is daarvan de reden? 

 

De heer Torenbeek: Mijnheer de Voorzitter. In een van de verhalen hebben wij ge-

schreven dat de economische ontwikkeling van geweldig belang is, als het gaat om de 

plannen die moeten worden gemaakt. Nu is het zo dat het collegeprogramma voorligt en 

wordt uitgevoerd. Wij hebben daarin alle vertrouwen en om die reden hebben we het niet 

opnieuw in ons verhaal gezet. 

 

De voorzitter: Heeft u behoefte iets te zeggen over de moties? 

 

De heer Van Daalen: Ik heb op dit moment niets te zeggen. Ik wacht de beantwoording 

van het college af. 

 

De heer Haagsma: De VVD heeft in de vorige raadsperiode meerdere malen gezegd, ei-

genlijk vind ik het niet zo belangrijk hoe het college erover denkt, want de raad heeft in 

het duale tijdperk afspraken. Nu hoor de heer Van Daalen zeggen, misschien laat ik me 

wel leiden door wat het college zegt. Dat valt me dik tegen. 

 

De heer Van Daalen: Het woord leiden heeft u erbij bedacht. Ik denk dat de beantwoor-

ding van het college op de moties zo kan zijn dat het college zegt, fantastische motie we 

gaan ermee akkoord en we voeren het uit. Welke zin heeft het dan dat ik nu mijn mening 

geef? 

 

De heer Haagsma: Omdat de raad een zelfstandige verantwoordelijkheid heeft om zich 

uit te spreken over datgene wat we hier in het midden leggen. Het college kan dat daar-

na uitvoeren of iets anders erover zeggen. Daarom zou het fijn zijn, als u nu al duidelijk-

heid geeft. 

 

De heer Van Daalen: Ik wacht de beantwoording af. 
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De voorzitter: Mijnheer Haagsma, zullen we maar meteen met u verder gaan? 

 

De heer Haagsma: Mijnheer de Voorzitter. Als ik in algemene termen de bijdragen 

langsloop, onderstreep ik de vraagtekens die het CDA heeft bij de zelfrealisatie. Past niet 

binnen de kaders. 

Bij de leerplichtambtenaar valt het me op, ik denk dat het een taak van het college is om 

te kijken of de formatie moet worden uitgebreid en daarna te vragen om budget voor dat 

onderdeel. We wachten dat af. 

Een aantal partijen heeft het gehad over de derde ambulance. Ik denk nog steeds dat het 

niet de verantwoordelijkheid is van de gemeente om daarop inzet te plegen. Natuurlijk 

wel de nadrukkelijke aandacht ervoor te vragen, maar vervolgens is het de zaak van de 

minister of van de zorgverzekeraar ervoor te zorgen dat ze de aanrijtijden van de ambu-

lances in ons gebied wettelijk hebben geregeld. Daar ligt wat de PU betreft geen taak. 

De VVD zegt in haar inleiding, maar het is niet voorgelezen, dat zij nu al tevreden is over 

de daadkracht van het huidige college. Dan is zij snel tevreden, want er moet nog veel 

gebeuren. 

In de bijdrage van ONS wordt gepleit voor meer blauw op straat. Ook dat is een punt, 

waaraan we eigenlijk niets kunnen doen, tenzij we bereid zijn om budget uit onze ge-

meentelijke pot daaraan te besteden. De heer Wassink heeft daarvoor al discussierend 

eens een voorstel gedaan. Als wij nu drie agenten benoemen en betalen, wil de politie 

die dan onder haar paraplu en in haar diensttijd inzetten? Dat wilde de politie wel. U 

heeft het voorstel niet gedaan, het was een discussie, maar u wilde proeven hoe dat zat. 

Dan gaan we als gemeente met gemeentelijk geld eigenlijk buiten onze verordeningen en 

buiten ons boekje qua optreden. 

De moties wil ik langslopen, want ik heb een aantal vragen. 

Het publiekscentrum van het CDA, ik heb in de vorige commissievergadering deze vraag 

gesteld en toen heeft de burgemeester gezegd, daarnaar kijken we nog en op het mo-

ment dat we zover zijn, laten we u weten welk budget nodig is om een en ander te reali-

seren. Dus ik heb hieraan op voorhand nog geen behoefte. Ik neem aan dat de burge-

meester hierop op de juiste manier terugkomt. 

 

De heer Sanderse: Het is opnieuw een aandachtspunt van ons. 

 

De heer Haagsma: Dat aandachtspunt onderschrijf ik. 

 

De heer Sanderse: Dan kunt u onze motie ook steunen. 

 

De heer Haagsma: Dat zou kunnen, maar ik ben wel nieuwsgierig naar de budgettaire 

gevolgen van een en ander. En dat heeft de burgemeester ons toegezegd. 

 

De heer Sanderse: Die krijgen we in de najaarsrapportage, heb ik begrepen. 

 

De heer Haagsma: Dan wordt het dan duidelijk. 

De motie over De Helpende Hand vindt de PU heel sympathiek. Het probleem dat we 

daarmee op dit moment hebben, is dat absoluut niet duidelijk is welke financiële gevol-

gen dit zou hebben en hoeveel van dergelijke werkgroepen er nog meer zijn in onze ge-

hele gemeente. Zodra je De Helpende Hand de hand toereikt, moet je die anderen dat 

ook doen. Maar misschien heeft het CDA een en ander doorgerekend. 

 

De heer Torenbeek: Deze werkgroep zou verder kunnen, als het een bijdrage zou krij-

gen, behalve een pasje voor de stort, van € 5.000,00. Het is een zeer gering bedrag. Er 

zijn stellig meer werkgroepen in de polder, gelukkig maar, die dit werk doen. Het pro-

bleem is dat als wij eerst kijken welke werkgroepen er allemaal zijn, vervolgens kijken 

welke criteria er zijn voor wie daaronder vallen, we heel erg veel tijd verder zijn. Dan la-

ten we deze groep, die zo veel goeds doet, in de kou staan. Het CDA denkt dat deze 



2006  

 

N. 238 

 

 

werkgroep nu moet worden geholpen. Als het college zegt, we willen onderzoeken hoe 

het dan eventueel met andere groepen verder moet, staan we daar helemaal achter. 

 

De heer Haagsma: Geeft u dan het college die opdracht mee via deze motie? Of zegt u, 

hiermee zijn we eerst tevreden? 

 

De heer Torenbeek: Op zich zijn we hiermee tevreden, maar ik zou het prachtig vinden, 

als het college hierop zou reageren, als wij deze vraag zouden stellen. 

 

De heer Wassink: Ik heb de indruk dat dit juist de bedoeling is voor straks, als we het 

hebben over het verdedigen van je motie. Ik kan me voorstellen dat er vragen leven en 

die vragen gaan we inventariseren. Als het CDA de vragen apart beantwoordt, zijn we 

toch met die motie bezig. Ik denk dat het goed is de vraagpunten te inventariseren en 

dat het CDA bij het indienen van die motie die punten langsloopt. 

 

De voorzitter: Wat is erop tegen om wat duidelijkheid te krijgen, wat bedoel je met de 

motie? Ik vind dit passen binnen de afspraken. De discussie erover, dat moeten we niet 

doen. Ik heb geen bezwaar tegen deze verduidelijking. Dan weet in de volgende ronde, 

als het over de moties zelf gaat, iedereen hoe en wat. 

 

De heer Haagsma: Ik heb geen vragen over het voorstel van de PvdA/GroenLinks. Het 

gaat mij erom, dat hebben wij in onze bijdrage ook gezegd, college kijk nu eens naar het 

dekkingsplan. Wij hebben niet voor niets die zin opgenomen, bij financieel voor- of na-

deel moeten we nog eens ernaar durven kijken. Ook daar moet je duidelijk krijgen wat 

de financiële gevolgen zijn. 

De VVD heeft gezegd het grote graaien, maar we willen dit in breed overleg met zijn al-

len weloverwogen doen. 

Motie 1 van de ChristenUnie/SGP over het initiatiefvoorstel is sympathiek. Ik denk dat we 

daarin kunnen meegaan. Motie 2a, Randmeer, u weet dat ik ooit eens heb gezegd, colle-

ge ga aan de slag, want heter kan het ijzer nooit worden. Dus 2a heeft de sympathie van 

de PU. Bij 2b gaat het ons wat te ver, want dan gaan we budget erbij leggen en daaraan 

zijn wij op dit moment nog niet toe. 

In gesprek blijven met buurgemeenten, wij vinden dat dit altijd moet gebeuren, maar 

dan moet je wel de meerwaarde voor je eigen gebied erin zien. Als je gaat spreken met 

Steenwijkerland, wijs dan op de beschikbare ruimten en tussen Vollenhove en Emme-

loord ligt ook nog Marknesse. 

Wat betreft het kuierlattenverhaal ben ik heel nieuwsgierig, of daarbij ook aan een finan-

ciële verantwoording is gedacht. We hebben in Noordoostpolder al heel veel kuierlatten-

routes. Dat spreekt ons zeer aan. Wij noemen dat verrassende fiets- en wandelpaden. 

Het ene moment heeft de bevolking het echter zelf gedaan en gaan we nu budget erach-

ter aan dragen? 

Wegen, straten en pleinen, het gaat om € 1 miljoen en daarna, dat is me nog niet hele-

maal duidelijk. 

Bij de motie radio Noordoostpolder leeft bij mij het idee dat we onlangs daarover hebben 

gesproken in commissie I. Toen hebben we gezegd dat het binnenkort weer op de agen-

da komt inclusief het financiële verhaal. Ik zou ONS de tip willen geven dit uit te stellen 

tot we daar zijn om het dan integraal te bespreken en in één keer een mening te geven. 

Op de Ramspolmotie zou ik eigenlijk een amendementje willen indienen. Als wij besluiten 

om daaraan € 10.000,00 te besteden, vind ik dat we het moeten uitbesteden, zoals we 

het hijsen van de vlag en het slaan van de Poldertorenklok hebben uitbesteed aan een 

carnavalsvereniging. We moeten dit dan uitbesteden aan het dorpsbestuur Ens. Die halen 

daaruit dan een meerwaarde van € 8.000,00 en kunnen daarmee voor het dorp leuke 

dingen doen. Of u moet zeggen, wij doen het tegen de noodzakelijke kosten. 

€ 10.000,00 lijkt me overdreven veel. 

 



2006  

 

N. 239 

 

 

Mevrouw Binksma: Mag ik daarop inhaken? Er is een carnavalsvereniging in het dorp 

Ens en die reikt ieder jaar de Welkom-op-de-zeebodemtrofee uit. Misschien is het een 

leuke opdracht voor hen. 

 

De heer Haagsma: Ik ben toe aan de ziekenhuismotie. De PU heeft ONS en de VVD la-

ten weten dat wij daarover positief denken. 

Ik merk dat bij de VVD steeds weer het 60km-verhaal terugkomt in welke vorm, op wel-

ke vergadering, in welke samenstelling dan ook. Ik zou graag van de VVD willen horen, 

het is me duidelijk, waarom ze ermee komt, maar volgens mij hebben we in de vorige 

collegeperiode het besluit genomen om juist in samenspraak, op nadrukkelijk vraag van 

aanwonenden, te zeggen, oké, jullie constateren een probleem. Daarmee gaan we iets 

doen. Hoe leg je aan die mensen uit dat de VVD steeds weer zegt, we willen het weg-

poetsen? 

 

Mevrouw Geluk: Er is steeds gesproken over goed overleg en in samenspraak met de 

inwoners en uiteraard met aanwonenden. Als je ziet, hoe weinig mensen daarbij waren 

betrokken, zowel schriftelijk als op de bewuste avonden, dan is dat niet van doorslagge-

vend belang. Er zijn meer belangen die meespelen. Wij hebben gezegd, zij zijn het niet 

alleen die daarover moeten gaan, er zijn meer mensen die daarover moeten kunnen 

denken. Argumenten moeten worden genoemd, met name de economische en de veilig-

heidsargumenten. Die zaken zijn niet allemaal meegewogen. Wij zijn allemaal voor duur-

zaam veilig buitengebied, alleen het is niet aantoonbaar dat de gekozen maatregelen de 

juiste zijn. Kijk dan eens of andere maatregelen adequater zijn en of die meer veiligheid 

geven. Dat is steeds ons voorstel. Wees zo verstandig om van een eventueel al ingesla-

gen weg terug te komen, als blijkt dat een andere weg beter is. Blijf niet doorgaan, om-

dat het ooit is besloten. We zetten alles op slot, als in het hele gebied 60 km geldt. 

 

De heer Haagsma: We hebben niet afgesproken het hele gebied 60 km. 

 

Mevrouw Geluk: Hebt u al gekeken op het kaartje hoe groot de gebieden zijn die nu 

60km-zone zijn? 

 

De voorzitter: Geen discussie. De vraag is helder beantwoord. 

 

De heer Wassink: Ik wil graag reageren op de vragen die de heer Haagsma over onze 

moties heeft. 

Motie 4, de vraag naar het budget. Het is niet voor niets dat ik een aandachtsstreepje 

heb toegevoegd. College, ga eens in gesprek. Wat heb je hiervoor nodig, wie heb je no-

dig en welk budget is nodig. Wat mij betreft hoeft er geen budget bij. We moeten stimu-

leren dat het overal gebeurt. De helft van de dorpen heeft zo’n pad. Trek eens even aan 

een touwtje. Zoek wat mensen bij elkaar. Misschien moet je dorpsverenigingen erbij be-

trekken en dan komt het vast goed. Het is een stimulans op dat gebied. 

Het tweede is de motie over de € 1 miljoen. Als onderzoeken aangeven dat jaarlijks aan 

onderhoud € 2 miljoen erbij moet en de raad beweert het met € 1 miljoen te kunnen, 

dan zijn we een beetje dom bezig. Wij zeggen, rectificeer het besluit dat we toen hebben 

genomen en repareer dat structurele gat van € 1 miljoen. In het rapport is vastgesteld 

dat er € 2 miljoen bij moet en we leggen maar € 1 miljoen erbij en dan kom je jaarlijks 

te kort. Vandaar jaarlijks iets van € 1 miljoen in de begroting erbij opnemen. 

 

Mevrouw Faber: Eigenlijk is de kern van uw motie dan ook, kijk nog weer naar de dek-

kingsplannen. We komen met heel veel moties, die allemaal betrekking hebben op de 

uitvoering van de dekkingsplannen. Ik vind het lastig om op dit moment op al die speci-

fieke moties in te gaan. Onze motie heeft ook met die dekkingsplannen te maken. Weg-

onderhoud heeft daarmee ook te maken. 

 

De heer Wassink: Wat dat betreft zou je de motie kunnen laten aansluiten op de inhoud 

van uw motie. Daarop kom ik nog terug. 
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De heer Lammers: Ik heb nog een vraag over de motie over hulp aan de werkgroep De 

Helpende Hand van het CDA. Is er een alternatief onderzocht om te kijken of je met 

Goedzooi zou kunnen samenwerken. Waarom moeten mensen specifiek toegang tot de 

vuilstort hebben? Je kunt toch met Goedzooi regelen dat die een deel apart zet dat dan 

eventueel voor hergebruik mogelijk is. Waarom is dat niet bekeken? 

 

De heer Torenbeek: Deze werkgroep haalt huizen leeg van mensen die in een verpleeg-

huis komen of overleden zijn. Datgene wat bruikbaar is, verzamelen ze, slaan ze op. Er 

wordt steeds een beroep op gedaan door mensen die zeer low budget zijn om deze meu-

belen en dergelijke te kunnen gebruiken. Alleen datgene wat niet bruikbaar is, gaat naar 

de stort. Maar als je een huis leeghaalt van iemand die is overleden, zit daar altijd on-

bruikbaar spul bij. Dat brengen ze op eigen kosten naar het stort en daaraan heeft Goed-

zooi ook niets. 

 

De heer Lammers: De motie van de PvdA/GroenLinks kan onze goedkeuring wegdragen. 

De motie, budget voor het opstellen van initiatiefvoorstellen, ervaren wij als zeer positief 

en zullen wij steunen. Motie 2a, planvorming Randmeer, prima. We hebben nog wat be-

denkingen bij motie 2b. Motie 3, ontwikkeling relatie met buurgemeenten, staan wij posi-

tief tegenover. Motie 4, recreatieve wandel- en fietspaden, de nadere informatie die mij 

heeft bereikt met betrekking tot onder andere de mogelijke investeringen die hiermee 

zijn gemoeid, die schijnen toch dermate te zijn dat het voor ons acceptabel zou klinken 

om hier in mee te gaan. Wel moet worden gekeken naar de reeds aanwezige wandelpa-

den bij Tollebeke en Kraggenburg. Er zijn al genoeg voorzieningen aanwezig. Ik denk dat 

je goed moet kijken naar aansluitingen hierop. In principe krijgt dit onze instemming. 

Motie 5 hebben wij nog geen mening over gevormd. Moties 10, 11 en 12 hoef ik me niet 

over uit te laten. Motie 13, ik schrok hiervan. Ik denk, nou heeft de heer Haagsma deze 

uit ons verkiezingsprogramma gepikt. Er staat gelukkig 25%. Dat getal klopt niet met 

hetgeen wij hebben beschreven. Het initiatief dat hier bij het college wordt gelegd om 

hieraan stevig te gaan werken, kan van mijn fractie absoluut geen negatief besluit krij-

gen. Wij staan hier positief tegenover. 

 

De heer Wassink: De ONS heeft het bij financiering over het vergroten van het weer-

standsvermogen. Dat verbaast mij lichtelijk, omdat we juist hebben besloten om wat ver-

laging in aan te brengen. We zaten al op 40% en dat gaat terug naar 20%. Dat lijkt me 

dus niet verstandig. 

Misschien kan de wethouder het toelichten. Zelfrealisatie doe je op het moment dat een 

stuk grond al in bezit is van een projectontwikkelaar. Je zult hem moeten uitlokken tot 

zelfrealisatie op de manier waarop je dat wilt hebben. In die zin werkt dat anders dan dat 

je zegt, ik heb een stuk grond, projectontwikkelaar maak eens een mooi plan. 

De VVD heeft het over het verplaatsen van het busstation. Ik heb de indruk dat dit is 

weggelopen uit de Voorjaarsnota van vier jaar geleden. 

 

De heer Van Daalen: U mag er restauratie van maken. 

 

De heer Wassink: Oké, helder. Het CDA praat over schoolverzuim, om de leerplichtamb-

tenaar meer fte’s te geven. Dat lijkt me op zich best aardig, maar ik heb de indruk dat 

deze dame heel goed werk verricht en dat de problematiek op het moment nog niet zo-

danig is dat er nodig geld bij moet. Er zijn natuurlijk heel veel zaken waarbij heel veel 

geld kan dan wel moet. 

Het CDA heeft het ook over het preventieproject. Daar staan wij vierkant achter, want 

een jaar geleden is het ook niet gebeurd. Het is jammer dat dergelijke projecten op de 

plank blijven liggen. Dat moet echt dit jaar eraf en het liefst van vorig jaar ook. 

Moties Helpende Hand, wij vinden deze erg specifiek gericht op één instelling. Maak er 

een stichting van, want op deze manier verleen je een verkapte subsidie. Er is een subsi-

dieverordening. Als deze mensen een aanvraag indienen, kunnen wij in aanmerking ko-
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men voor subsidie waarmee we dergelijke kosten kunnen dekken, hebben we daarvoor 

een verordening en dan kunnen ze daarbij al dan niet aansluiten. 

 

De heer Torenbeek: Ter toelichting. In het overleg met de werkgroep is dat ter sprake 

gekomen, een stichting vormen, maar dat zou het werk heel erg ophouden, ook door de 

bureaucratie eromheen. 

 

De heer Wassink: Om gelijkheid overeind te houden, lijkt het ons een betere weg. 

 

De voorzitter: Het kan zijn dat onze subsidieverordening subsidiering aan natuurlijke 

personen onmogelijk maakt. Dan is er formeel een beletsel. 

 

De heer Wassink: De motie van de PvdA/GroenLinks is heel sympathiek, maar ik zou 

deze graag aangepast zien en dat is nogal ingrijpend. Onder 'dringt aan bij het college' 

de eerste bullet helemaal weg en vervolgens bij het tweede aandachtstreepje gaan we 

datzelfde niet doen, waar je het alleen over die instellingen hebt. Dan moet je het breed 

aanpakken en volgens mij hadden we daarover net al een klik. 

Dan kom ik bij radio Noordoostpolder. Ik sluit me aan bij de opmerking dat dit in de 

herfst terugkomt. 

De motie over kunstwerk Ramspol, die € 10.000,00, dan kunnen we nog veel meer op-

knappen. Op termijn zal het worden verplaatst. Als ik die discussie in de krant lees, denk 

ik, die krijgt een ander plekje straks en dan moet het wat nadrukkelijker in beeld komen. 

Tot die tijd kan het misschien wel een renovatie of een opknapbeurt krijgen. Ik vind de 

suggesties die hier worden gedaan wel goed. Dan moet je inderdaad zeggen, het valt on-

der onderhoud van het een of ander. Het is wel vreemd dat niemand weet van wie het is. 

De motie over privatisering/verzelfstandiging van het ziekenhuis steunen wij op de ma-

nier waarop die nu luidt. Die is aangepast en naar onze zin. 

Motie 13 over de voorjaarsrapportage kunnen wij wel steunen, alleen zouden we dan die 

25%-regel eruit willen halen. Dat is de landelijke norm. 

 

De heer Haagsma: Het gaat mij erom, wij hebben landelijk afgesproken 25% verminde-

ring. Wij moeten onze bijdrage in de lokale vermindering regelen. Dat betekent niet dat 

ik verwacht dat wij onze lokale regels met 25% zullen schrappen, maar wel dat we op-

schonen. 

 

De heer Wassink: Dat ben ik helemaal met u eens. Het is een aandringen op. 

De motie over het bevriezen van de lastenverhoging voor volgend jaar, die steunen wij. 

Bij de openstelling van het publiekscentrum wil ik graag een financiële onderbouwing 

hebben. Daar moet geld bij en de organisatie moet daarbij cijfers zetten. Ik vind de mo-

tie zo te blanco om te kunnen volgen. 

 

Mevrouw Faber: Mijnheer de Voorzitter. We plaatsen niet veel kanttekeningen bij de bij-

dragen van de fracties. Ik ga gelijk door naar de moties. 

Het bevriezen van de tarieven, voorstel van de PU, vinden wij zaak van de najaarsrap-

portage en daarover willen we ons nu niet uitspreken. 

De motie over De Helpende Hand, het bezwaar dat wij hebben, is dat het heel specifiek 

op een werkgroep is gericht, terwijl er meerdere werkgroepen van deze aard zijn. 

 

De heer Wassink: Als u zegt, we moeten het naar de najaarsrapportage halen, toen 

heeft de PU dit ook voorgesteld. Toen hebben we gezegd, laten we het bij de jaarreke-

ning doen. 

 

Mevrouw Faber: Laat ik het dan anders zeggen, we hebben nu nog geen financiële on-

derbouwing van het collegeprogramma. Wij vinden het te vroeg om nu te zeggen dat we 

het moeten bevriezen. 
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De heer Wassink: Juist omdat dit nog in de pen zit, moeten we daarmee gelijk rekening 

houden. 

 

Mevrouw Faber: De normale procedure is dat we het dan erover hebben. 

 

De heer Wassink: Dat is juist, maar dat geldt vooral voor collegepartijen. 

 

Mevrouw Faber: Daar ben ik er een van, maar ik stel me wel duaal op. 

Ik ga verder met De Helpende Hand. Een idee is misschien, we hebben vorig najaar een 

mad day gehad, waar veel vrijwilligersorganisaties prima zijn geholpen door het bedrijfs-

leven en daar zou deze werkgroep misschien ook goed kunnen worden geholpen. Voorlo-

pig gaan we niet akkoord, omdat we bang zijn dat het precedentwerking heeft. We den-

ken dat je eerst criteria moet vaststellen, voordat je op een dergelijk verzoek moet in-

gaan. 

Motie 3 heeft onze goedkeuring. 

Motie 4, ChristenUnie/SGP, we hebben daarnaar op zich wel oren, maar dan met name 

met betrekking tot de punten 2 en 3. Voor ons hoeft niet een groot bedrag te worden ge-

reserveerd. Met de punten 2 en 3 zouden wij akkoord kunnen gaan. De punten 1 en 4 

kunnen wat ons betreft achterwege worden gelaten. 

 

De heer Wassink: Kan ik hierop nu reageren of doen we dat straks bij de behandeling 

van de moties, want ik wil weten waarom 2 en 3 anders worden behandeld dan 1 en 4. 

 

De voorzitter: Als mevrouw Faber onzekerheden bij anderen kan wegnemen, is dat 

mooi, maar wel kort. 

 

Mevrouw Faber: Die € 20.000,00 is in onze ogen een wat fors bedrag. Dat zou beteke-

nen dat je behoorlijk wat initiatiefvoorstellen zou kunnen indienen. We denken niet dat 

dit helemaal reëel is. 

 

De voorzitter: Ik lees het verhaal zo dat er maximaal vier initiatiefvoorstellen per jaar 

kunnen komen. 

 

Mevrouw Faber: Nee, want er moet ook nog een deel van het fractiebudget bij. Wat ons 

betreft, laat dat bedrag nu vrij. Stel geen bedrag voor en beperk je tot 2 en 3. Punt 3 

vinden wij nogal een belasting en bovendien zit het in de gemeentebegroting en is het 

zonde om daarvoor nog apart een accountantsverklaring en verantwoording te regelen. 

 

De heer Wassink: Dat heeft te maken met de transparantie, ook naar de andere raad-

sleden. Dat vinden we juist heel belangrijk. 

 

Mevrouw Faber: Dat ben ik op zich wel met u eens, maar een accountantsverklaring 

brengt heel veel kosten met zich mee. 

Ik ga door met motie 2a, de planvorming van het Randmeer. Daarmee kunnen we wel 

akkoord gaan. Wij hebben wel oren naar die plannen om richting die ontwikkeling te ko-

men. 

Het voorbereidingskrediet van het Randmeer, punt 2 is een prima punt. Daarmee kunnen 

we akkoord gaan, maar we moeten de doorrekening van het collegeprogramma nog heb-

ben. Om nu al € 500.000,00 beschikbaar te stellen vinden we te vlot. 

Motie 3 van de ChristenUnie/SGP, samenwerking, kunnen we wel ondersteunen. 

Motie 4 betreffende de kuierlattenroute is een aardige motie, maar de vraag die de PU 

ook had, gaan we dit al dan niet financieel ondersteunen. Wij zouden zeggen, verander 

de tekst zo dat in deze raadsperiode de ontwikkeling van dergelijke routes wordt gesti-

muleerd. 

 

De heer Wassink: Dat is net zo vaag; nu heb je in ieder geval een doel. We kunnen over 

vier jaar zeggen, allemaal hebben ze zo’n route. 
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Mevrouw Faber: Dat betekent dus dat u in vier jaar het volledig gerealiseerd wilt zien. 

Wij hebben twijfels of dat gaat lukken, maar wij vinden wel dat het zeker een stimulans 

moet krijgen. 

Motie 5, daarover heb ik al een opmerking gemaakt in die zin dat het een terugkomen is 

op de dekkingsplannen. Daarover willen we eerst het antwoord van het college hebben. 

Motie 10, radio Noordoostpolder, dat is hetzelfde verhaal als van de PU, wij pleiten ook 

voor uitstel, want het komt nog in de commissie naar voren. 

Het kunstwerk Welkom op de Zuiderzee is in mijn beleving van Rijkswaterstaat, maar ik 

heb geen idee hoe ik aan die wijsheid kom. Wij vinden het van belang dat eerst die ei-

gendomspositie duidelijk wordt. Een fris uiterlijk van dat kunstwerk kunnen we wel on-

derschrijven, maar om hiervoor een bedrag van € 10.000,00 te reserveren vinden we 

wat voorbarig, we willen eerst een reactie van het college horen. 

 

De heer Lammers: Ik heb met Rijkswaterstaat, de provincie, met Dorpsbelangen, het 

A.D. van Eckfonds contact gehad en de vraag bij de gemeente gesteld, maar er is nie-

mand die zegt, het is van mij. 

 

De voorzitter: Er komt vandaag duidelijkheid. 

 

Mevrouw Faber: De motie betreffende het ziekenhuis heeft veel aandacht gevraagd. Wij 

vinden het moeilijk nu direct een reactie te geven. Vooralsnog zijn wij niet heel erg ge-

charmeerd van een aantal argumenten, dat wanneer een onderzoek wordt gedaan. Wij 

zijn bevreesd dat we met het resultaat van het onderzoek weinig kunnen doen. We laten 

het nog even in het midden. 

De regelgeving van de PU, dat is op zich een prima voorstel. Daarmee kunnen we uit de 

voeten en het is ook in het collegeprogramma omschreven. Iedereen houdt van minder 

regels, zolang we maar duidelijkheid houden. 

Dan hebben we nog de openstelling van het CDA. Het is al toegezegd, het zou al worden 

meegenomen. Wij vinden het lichtelijk overbodig. 

 

De heer Torenbeek: Mijnheer de Voorzitter. Wij zullen straks gezamenlijk de verschil-

lende moties doorlopen, maar ik heb voordat we dat doen nog een algemene opmerking. 

Ik heb een vraag aan de ChristenUnie/SGP. In uw verhaal over de Voorjaarsnota op pag. 

1, de eerste alinea, heeft u het erover dat de samenleving armer wordt, de sociale cohe-

sie gaat ontbreken en de overheid heeft een taak. Dan zegt u dat de politieke inrichting 

van ons leven en daarmee hebben we te maken, moet gebeuren naar het Woord en de 

tien geboden van God. Hoe kun je dat politiek gestalte geven? 

 

De heer Wassink: Beide partijen hebben een C in de naam. U hebt ook vanuit de Bijbel 

noties, waarmee u de maatschappij tegemoet treedt. Ik noem even rentmeesterschap en 

dergelijke algemene waarden, waarop we met de normen die de Bijbel ons aanreikt, het 

publieke bestel willen inrichten. 

 

De heer Kalk: Ik word hier geciteerd. Ik herinner me het verkiezingsdebat. In essentie is 

het verschil tussen uw en onze partij dat u, zoals u ook in uw bijdrage aangeeft, recht-

streeks uitgaat van het Woord. Het CDA heeft een programma van uitgangspunten, 

waarbij het Evangelie als inspiratiebron wordt gebruikt. 

 

De heer Torenbeek: Mijn vraag is, hoe maakt u het politiek concreet? Dat is van belang. 

Als u zegt, wij gaan uit van het rentmeesterschap of gerechtigheid, kunnen we elkaar 

daarin volledig vinden. 

 

De heer Wassink: Dan zijn de tien geboden en een samenvatting daarvan leidend. Zo 

nu en dan kom je dan tot andere keuzen dan het CDA of andere partijen. Dat heeft in de 

afgelopen periode ook een aantal keren gespeeld. 
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De heer Van Daalen: Mijnheer de Voorzitter. Moeten we deze discussie hier voeren? 

 

De voorzitter: Het is onaardig om meteen ja te zeggen, maar misschien is het onder-

werp te complex om kort af te doen. Misschien kunnen de ChristenUnie/SGP en het CDA 

elkaar in onderling overleg vertellen hoe ze daarin staan en de uitkomst aan de anderen 

meedelen. 

 

De heer Torenbeek: Ik maak hiertegen bezwaar. Wij hebben het hier over algemene po-

litieke beschouwingen en niet alleen over moties en geld. Als dan een fractie zegt in haar 

algemene beschouwingen wat de ondergrond is van haar politieke handelen, mag je el-

kaar daarop bevragen. Dat lijkt me volkomen normaal. Ik vind het niet een discussie tus-

sen de heer Wassink en mij. Als u zegt, het is voldoende geweest, prima, maar het is een 

debat dat in deze zaal hoort te worden gevoerd. 

 

De heer Wassink: Ik vind het als aanvulling heel interessant. Ik begrijp uit de vraag van 

de heer Van Daalen dat zijn leitmotiv voornamelijk de economische ontwikkeling is. Ik 

vraag het CDA, waar blijft jullie economische ontwikkeling? 

 

De heer Van Daalen: Wij hebben liberale uitgangspunten. 

 

De heer Wassink: Dus ook uitgangspunten en daarover hebben we het nu. 

 

De voorzitter: Ik zou deze discussie graag willen stoppen. Als u over de fundamenten 

van uw overtuiging wilt praten, is dat uw goed recht, maar dat is niet het onderwerp op 

de agenda. Dit is iets waarop je het verkiezingsprogramma maakt met de uitgangspun-

ten en niet waarop je een Voorjaarsnota en de uitgangspunten voor volgend jaar hoeft te 

beoordelen. In specifieke punten kan het terugkomen, maar om de algemene beginselen 

ter bespreking te zetten, hoe waardevol die ook zij, dat is nu geen onderwerp. Het is te 

complex en je doet de mensen, die daarover willen praten, onrecht omdat we die ruimte 

niet hebben. Ik zou dit willen stoppen. 

 

De heer Wassink: Ik wil de raadsleden toezeggen dat ik de praktische uitwerking van 

een en ander zal doen toekomen. 

 

De heer Torenbeek: Dan hebben we onze mening over de moties. We lopen die per 

nummer in het bandje door. De verschillende fractieleden zullen daarop reageren. 

Eerst de motie over de € 630.000,00. Dat is een amendement en dat is al weg. 

 

De heer Sanderse: De PU heeft daarover nu een motie ingediend. Die stelt voor geen 

lastenverhoging door te voeren voor 2007. Wij vinden dit erg sympathiek, maar wij doen 

daarover nu geen uitspraak en willen de najaarsrapportage afwachten. 

 

De heer Haagsma: Mijnheer de Voorzitter. Mag ik uit eigen werk citeren? “Kostenbespa-

rend werken, zodat gemeentelijke tarieven en belastingen gelijk blijven of omlaag kun-

nen.” Daar staat boven in de advertentie: “Het CDA wil…” Misschien helpt u dit sneller te 

besluiten. Het zijn uw eigen woorden. 

 

De heer Sanderse: Ik zie niet dat hetgeen ik net heb gezegd daarop haaks staat. U 

moet goed leren luisteren. 

 

De heer Haagsma: De vorige najaarsrapportage is gezegd, we wachten tot het echt geld 

is. Nu is het echt geld, doen we een voorstel en nu zegt u weer, we gaan naar de na-

jaarsrapportage. Zo rolt het balletje voort. 

 

De heer Torenbeek: De volgende motie: De Helpende Hand. Die hebben we zelf inge-

diend. We staan daar volledig achter. Het is erg specifiek, dat is ons duidelijk, maar dat 

is ook de waarde van de motie. Het is ook de waarde van de motie dat zij precedentwer-
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king heeft. Men moet niet vergeten dat het een werkgroep is, waarnaar ook door de So-

ciale Dienst wordt verwezen. Ik denk dat we daarmee creatief moeten omgaan. Anders 

laten we deze mensen in de kou staan. 

 

De heer Sanderse: Motie 3, van de PvdA/GroenLinks, wij staan sympathiek tegenover 

deze motie. Mevrouw Faber heeft al gezegd, wat de financiële taakstellingen betreft kij-

ken we in het najaar of het mogelijk is. Daarbij willen we ons graag aansluiten. 

De motie van de ChristenUnie/SGP over het initiatiefvoorstel, daar staan wij sympathiek 

tegenover. Het bedrag zou later kunnen worden ingevuld. Op zich een prima voorstel dat 

wij, als het bedrag later wordt ingevuld, kunnen steunen. 

 

De heer Wassink: Mag ik daarop reageren? Als je een bedrag later invult, staat het niet 

op de begroting. Dus zul je met een begrotingswijziging moeten komen en dat lijkt me 

niet verstandig. 

 

De heer Sanderse: € 20.000,00 vinden we wat veel. Maak er eerst maar € 10.000,00 

van. 

 

De heer Wassink: Dan moet u zelf eens een uitgebreid initiatiefvoorstel schrijven. 

 

De heer Torenbeek: De volgende motie gaat over de planvorming Randmeer en de 

vaarverbinding. 

 

De heer Bouma: De eventuele realisatie van een vaarverbinding casu quo Randmeer is 

een speerpunt van het CDA. We zijn dan ook heel blij dat in de collegeonderhandelingen 

de beide andere collegepartijen dat hebben meegenomen. Wij zouden, als u dat ons had 

gevraagd, mee kunnen tekenen. Uiteraard zien we dit als een ondersteuning van waar-

mee het college al bezig is en ze moeten daarmee snel aan de gang. Wij steunen dit. 

Over de 2b motie is al het een en ander gezegd. Om daarbij nu al een bedrag te zetten is 

wat prematuur. We zijn het eens met de strekking in die zin dat wij dit een zodanige ma-

jeure ontwikkeling vinden dat wij zeer waarschijnlijk gezamenlijk moeten optrekken met 

de provincie. 

Motie 3, we zijn als fractie al bezig met gesprekken met collega’s in omringende gemeen-

ten. Dat doen we met onze CDA-vrienden van over de poldergrenzen. Ik denk dat andere 

fracties daarmee ook bezig zijn. Het is een breed scala. Het gaat over recreatie, econo-

mische ontwikkeling en RO-zaken. Uiteraard steunen wij deze motie. 

Motie 4, hiermee zijn we het in principe eens. Het moet wel een initiatief zijn dat vanuit 

de maatschappij, de dorpen zelf komt. Het moet betaalbaar zijn en dat staat er niet bij. 

We zien deze motie als een wenselijkheid, een stimulans en in die zin steunen wij haar. 

 

De heer Hermus: Motie 5 van de ChristenUnie/SGP, we moeten eerst tot een wegenbe-

leidsplan komen. Dat staat er wel voor een deel, maar je geeft dan eigenlijk van tevoren 

aan, waar je naartoe gaat. Wij willen dat behandelen in die lijn. Verder zijn we het met 

de strekking wel eens, maar exacte bedragen zullen we in die afweging gaan bepalen. 

 

De heer Sanderse: Motie 10 gaat over radio Noordoostpolder. Wij hebben die in de 

commissie gehad. De heer Ruifrok heeft een beleidsplan aangekondigd. Dat komt in het 

college en komt terug in de commissie. Dat willen we dan bespreken en dan pas een uit-

spraak doen. We steunen de motie op dit moment niet, we vinden haar te vroeg. 

Motie 11 gaat over het kunstwerk. Op zich staan we daar sympathiek tegenover. Alleen, 

over een jaar of vier ligt de A50 daar en zal het daar niet meer tot zijn recht komen en 

moet het worden verplaatst naar de nieuwe Ramspolbrug van 13 m hoog. Om daarin nu 

geld te investeren, vinden we vier jaar te vroeg. We steunen de motie niet. 

 

De heer Kalk: Motie 12, de motie over privatisering/verzelfstandiging van het zieken-

huis. Ik ben het eens met de stellingname van de PvdA/GroenLinks, die zegt dat dit een 

lastige is. Wij hebben langdurig bij dit onderwerp stilgestaan.  
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Daarbij rijzen vragen, waar ga je dan als gemeente over. In de commissie werd ook door 

het college gesteld, je moet in ieder geval de vraag stellen, wanneer ben je wel of geen 

partij als gemeente. Dat heeft ertoe geleid dat wij in onze bijdrage een aantal relevante 

vragen hebben geformuleerd. Daarop willen we eerst het antwoord van het college ho-

ren. We weten dat een reactie is gekomen op de strategische toekomstverkenning van 

mevrouw Legrand en het college heeft in de commissie gezegd dat het een bepaalde vi-

sie heeft op het fenomeen van de ketenzorg en toegezegd daarop in september terug te 

komen. Misschien neemt het daarop nu al een voorschot. Wij houden ons eindoordeel 

voor ons op dit moment. 

 

De heer Torenbeek: Motie 13, wij hebben de PU te kennen gegeven dat wij deze motie 

onderschrijven. 

 

De voorzitter: U hebt al gereageerd op motie 14. 

Het is iets later dan 18.00 uur. Het lijkt mij een goed moment om de vergadering te 

schorsen. Ik zou degene die moties hebben ingediend willen vragen hoe zij denken over 

het al dan niet handhaven van de moties. Dat zou de vergadertijd kunnen bekorten. Als 

u in het begin, als we heropenen, zegt of u de motie handhaaft. Als u vindt dat de motie 

niet meer in behandeling hoeft te worden gebracht, willen we dat voordat het college met 

de beantwoording begint, horen. Als u niets zegt, blijft het op tafel. Dan besteden we 

geen onnodige vergadertijd aan zaken die geen draagvlak hebben. 

Ik schors de vergadering. 

 

Schorsing 

 

De voorzitter: Ik heropen de vergadering. Misschien is het goed voor de mensen op de 

tribune en thuis om te zeggen wat er is gebeurd. Voor de schorsing hebben we de alge-

mene beschouwingen gehad, waarin de fracties hebben gereageerd op de plannen van 

het college. In die ronde is een aantal moties in het vooruitzicht gesteld. Daarover heeft 

men elkaar bevraagd. Dat was ook voor de indieners aanleiding om te kijken of er vol-

doende draagvlak was bij de anderen. Ik vraag voordat we met de beantwoording door 

het college beginnen de indieners of zij hun motie willen handhaven. 

 

De heer Wassink: We hebben hier en daar een zinnetje gewijzigd. Wilt u dat nu ook ho-

ren? 

 

De voorzitter: Nee, het gaat erom of we tijd kunnen besparen. 

 

De heer Lammers: Mijnheer de Voorzitter. Gehoord de reacties van de collega’s hebben 

we besloten de motie over radio Noordoostpolder aan te houden, dus niet in stemming te 

brengen. 

 

De voorzitter: Die hoeven we dus niet te behandelen. 

 

De heer Sanderse: Wij trekken de motie over de publieksopenstelling in gezien de reac-

ties van de raad en gezien het feit dat hierop in het najaar nader wordt teruggekomen. 

 

De heer Lammers: De motie over het kunstwerk is door onze fractie gewijzigd. Ik heb 

de gewijzigde motie rondgedeeld. 

 

De voorzitter: Veranderingen komen zo meteen wel. 

 

Wethouder de heer Schutte: Mijnheer de Voorzitter. Ik ga niet op alle opmerkingen in. 

Voor mij is het belangrijk dat de raad belangrijke signalen heeft afgegeven, waarmee het 

college de komende tijd zijn leer moet doen. Een aantal zaken komt terug. 

Ik pik een aantal zaken eruit die of snel spelen of door meerderen zijn genoemd. Als het 

gaat over grond en grondexploitatie hebben meerdere fracties het gehad over zelfrealisa-
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tie. Dat klinkt moeilijk. Het is iets dat wij hier niet echt kennen. Projectontwikkelaars die 

grond hebben en waarop wij een bestemmingsplan leggen, mogen via een bouwclaim 

bouwen, maar gaan niet het hele bestemmingsplan als geheel ontwikkelen. Wij staan dat 

ook niet voor. Maar er is nu met name in Marknesse een situatie dat daar een bestem-

mingsplan wordt opgelegd op een perceel, waar een projectontwikkelaar eigendommen 

heeft. Die kunnen we niet zomaar negeren. We zullen moeten onderhandelen en ik kan 

niet zeggen hoe dat afloopt. Het is wel zo dat wij die projectontwikkelaar niet alle vrijheid 

geven en dat hij het aantal huizen of de vormgeving, twee-onder-een-kap of sociale wo-

ningbouw, vrij mag regelen. Daarop kunnen we wel degelijk sturen, maar op hoe hij pre-

cies bouwt en in welke prijsklasse, kunnen wij slechts in geringe mate invloed uitoefenen. 

Feit is wel dat als hij te duur bouwt, hij met de woningen blijft zitten. 

Zelfrealisatie Penders is niet aan de orde. Een paar fracties heeft gesproken over  

Kraggenburg. Wij hebben gesproken met Dorpsbelang Kraggenburg. Wij hebben de in-

druk gekregen dat ze akkoord gaan met een snelle realisatie van woningbouw in Krag-

genburg. We hebben uitgelegd dat als we daar van veranderen, dus terug van de kavel 

Pauw naar de kavel Penders. Ik ben altijd optimistisch van aard. Als wij naar Penders 

zouden terugkeren, kunnen we daar acht hectare realiseren. Als je dan verder bent, zul 

je toch naar de kavel Pauw moeten. Dan pak ik het liever goed aan. Ook Dorpsbelang is 

voor die snelheid. 

 

De heer Haagsma: U hebt het over zelfrealisatie. Ik heb in mijn bijdrage nadrukkelijk 

onder woorden proberen te brengen dat de kaders die we hebben afgesproken hiervoor 

eigenlijk geen ruimte bieden. Daarop gaat u niet in. Ik heb ook gezegd dat rondom de 

kavel waarover u spreekt andere mogelijkheden liggen waar je volgens je eigen kaders 

en dat betekent ook dat je sneller aan het werk kunt en als gemeente het voordeel op-

strijkt. 

 

Wethouder de heer Schutte: Welke kavels en welk kader bedoelt u? 

 

De heer Haagsma: Daarover wil ik graag met u praten. 

 

Wethouder de heer Schutte: Dat ben ik wel met u eens. Die volledige vrijheid van keuze 

hebben we niet. Het moet allemaal worden onderzocht. Als je een verder gevorderd plan 

hebt, heb je niet zomaar de keus om iemand te negeren. Ik wil daarover best over een 

paar weken praten. Er loopt nog een procedure over de kavel Penders bij de Raad van 

State. Daarin heb ik het volste vertrouwen. Tegen die tijd wil ik wel met de commissie 

praten. 

Verkeer en vervoer, ik kan op het moment weinig zeggen over de bruggenproblematiek. 

Ik heb eens een keer in een optimistische bui gezegd voor de vakantie. Dat lukt niet, dat 

heeft ook met zorgvuldigheid te maken, maar na de vakantie, september of oktober, ho-

pen wij met het verslag te komen. Daarop moeten we even wachten. 

Als het gaat over veiligheid, u moet het volste vertrouwen in ons hebben dat wij de zaak 

dusdanig hebben bekeken dat er niet zomaar ongelukken komen. 

Ik kan het nog over Ens hebben. Daarover heb ik de laatste tijd veel mensen gesproken 

en ik denk dat dit voor de commissie is. 

Ik wil iets zeggen over de 60km-wegen. De evaluatie over verkeersremmende maatrege-

len en over 30- en 60km-trajecten komt in de commissie terug. Ik ben van plan de dis-

cussie wat afzijdig te houden. Wij gaan de Westermeerweg, Noordermeerweg eerst be-

zoeken in twee bijeenkomsten. Wij gaan met de bewoners en met die van de wegen die 

ernaar toe lopen in discussie over wat zij ervan vinden. De uitkomst daarvan betrekken 

wij bij hoe nu verder met het een en het ander. 

De opmerking van de ChristenUnie/SGP om mijn portefeuille met € 1 miljoen extra te 

verrijken, ik kan niet anders zeggen dan dank u wel. Ik denk dat de raad de begroting 

moet afwachten. Wij zijn ermee bezig om goed te kijken naar achterstallig onderhoud. Ik 

wil nog eens goed kijken waar de knelpunten zitten, maar dat moeten we maar even af-

wachten. 
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Nog een opmerking, juridisch onderzoek over of we landelijk kunnen halen. Laten we 

eerst eens kijken hoe het is en dan gaan we dat traject ook in. 

ILG, oftewel investeringsbudget landelijk gebied, was een hoopvol gebeuren. De realiteit 

is dat het rijk de melk optrekt, dat er bijster weinig gelden overblijven. Daarover onder-

handelen we op het moment. Wij proberen de richting van de projecten die we hebben 

ingediend, zo veel overeind te trekken. Dan overvragen wij, we zullen dus lang niet alles 

kunnen invullen. Hierover is op 17 januari 2006 ook gesproken. Wij gaan vol gas. Als ik u 

vertel dat een van de voorwaarden is dat je eigenlijk Belvedèregebied moet zijn om aan 

ILG-gelden te kunnen trekken, dan zult u zeggen, vlag erop, want dat zijn we. De tweede 

voorwaarde is echter dat je nationaal landschap moet zijn. Dan gaat de vlag even snel 

van het dak af. Er zijn nogal wat voorwaarden, waaraan wij voor een deel wel en voor 

een deel niet kunnen voldoen. 

De Corridor is in de commissie Uitvoering aan de orde geweest en komt nog uitvoerig in 

de commissie. Er is overleg geweest met de golfclub. Wij komen daar met de golfclub uit. 

Er waren wat problemen met agrariërs. Wij zijn volop in gesprek. We zijn er nog niet he-

lemaal uit, maar we komen eruit. Overleg met de overheden, waterschap, provincie vindt 

op het ogenblik plaats. 

Het Randmeer, u belooft eerst € 1 miljoen en later komt u met een motie voor 

€ 500.000,00. Ondanks dat we het heel gul vinden, ik denk dat het niet verstandig is om 

op deze manier met geld om te gaan. Wij komen bij de begroting met een voorstel en ik 

vind het opportuun om nu de wethouder van deze portefeuilles zomaar € 1 à € 2 miljoen 

in de schoot te werpen. Ik stel voor even ermee te wachten. 

Het Randmeer gooien we niet weg. Het is een megaproject. Het heeft onze warme aan-

dacht. Wij hebben daarover gesprekken, maar het is voorzichtig aftasten, want we heb-

ben hiervoor geen echt volle portefeuille. 

De voorzitter: Voor het jargon en het taalgebruik. Ik denk dat het goed is te zeggen of 

we een motie overnemen of ontraden of het zien als een ondersteuning van het gemeen-

telijk beleid, waardoor zij overbodig is. Dan weten we hoe het college over de moties 

denkt. 

 

Wethouder de heer Schutte: Inhoudelijk ben ik akkoord met de motie over de Oostrand, 

maar ik ondersteun niet dat er zomaar € 500.000,00 beschikbaar wordt gesteld. We zul-

len dat ergens anders vandaan moeten halen. Ik maak liever een evenwichtig besluit 

hierover, als daarvoor geld nodig is. Het is ook de vraag of het € 500.000,00 moet zijn. 

Ik denk dat de raad nogal eens heeft verweten dat veel geld aan onderzoek wordt be-

steed. Die weg willen wij niet op. Inhoudelijk akkoord, maar ik ontraad de motie. 

Dat geldt ook voor onderhoud van wegen, ik vraag me af hoe erg het is met het achter-

stallig onderhoud. Dat brengen we voor u in beeld. Die € 1 miljoen, dank u wel, maar ik 

ontraad het wel. 

 

De heer Voorberg: Mijnheer de Voorzitter. Kent de wethouder het rapport dat vorig jaar 

aan de commissie is gepresenteerd over het wegbeheer. Daaruit zijn duidelijke conclusies 

getrokken. Ik weet dat het achterstallig onderhoud en het onderhoud dat blijft liggen wel 

duidelijk in de picture is. Het is geen slag in de lucht. Ik kom op de eigen gegevens van 

de gemeente terug. 

 

Wethouder de heer Schutte: Ik heb de notitie overgeslagen. Ik zal hem met voorrang uit 

de kast halen. De vorige raad heeft een behoorlijke korting op het wegenonderhoud ge-

pleegd. Daarvan zien we wat resultaten. Er komen ook klachten. Dat moet voor een deel 

worden rechtgetrokken. Ik heb begrepen dat er toezeggingen zijn om dit het komende 

begrotingsjaar al te corrigeren met € 250.000,00. Dan blijft er nog ruim € 500.000,00 

over aan korting. Daarmee zullen we moeten omgaan. Waarschijnlijk zal daarbij ook bij-

geplust moeten worden, maar ik kan niet bekijken hoeveel dat moet zijn. Ik zal de nota 

meer aandacht geven dan tot op heden. Uw opmerking is correct en wij komen daarop 

terug. 
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Mevrouw Geluk: Mijnheer de Voorzitter. Is het de bedoeling per wethouder vragen te 

stellen of wilt u het aan het einde doen. 

 

De voorzitter: Het liefst aan het einde. Het college antwoordt niet op alle opmerkingen 

die tijdens de algemene beschouwingen zijn gemaakt. Er is een aantal voortgangszaken. 

De antwoorden zijn de keuzen die de collegeleden maken. Als u vindt dat een collegelid 

een verkeerde keus heeft gemaakt, krijgt u daarvoor na deze ronde de gelegenheid. 

 

Mevrouw Geluk: Het is een raadsvergadering en ik denk dat het niet aan het college is 

om keuzen te maken. 

 

De voorzitter: Het is aan het college te kiezen, waarop het antwoordt. We hebben spel-

regels afgesproken ten aanzien van de hoofdlijnen van dit debat. Het college en de raad 

zijn daarin beide spelers. 

 

Mevrouw Geluk: Als wij na het enorme debacle van de bruggen nu vragen om beheer-

plannen om dergelijke catastrofes te voorkomen, vind ik het vrij logisch dat ik nu vraag: 

kan het college zeggen of het iets gaat doen met de beheerplannen over allerlei andere 

zaken. Deze vormen mogelijk net zulke grote risico’s als de € 19 miljoen die ons voor de 

bruggen boven het hoofd hangt. Dat heeft niets met voortgang te maken; het is een fun-

damenteel punt binnen de werkwijze van het college. 

 

De voorzitter: Ik ken uw vraag niet. We hadden het over de procedure. 

 

Wethouder de heer Schutte: Dat zeg ik toe, maar mevrouw Geluk moet wel begrijpen 

dat nu we hier twee maanden zitten, we niet alles wat de laatste jaren is achtergebleven 

nu al hebben ingehaald. 

 

Mevrouw Geluk: Dat is een fantastische toezegging, want het is in jaren niet gebeurd. 

Als dit college het kan doen, krijgen jullie nu al een pluim. 

 

Wethouder de heer Schutte: U heeft de laatste paar jaar toch wel toezeggingen gehad? 

 

Wethouder de heer Van der Est: Ik beloof niet dat ik alle dertig vragen ga beantwoor-

den. Ik probeer ze te clusteren en als u een vraag of antwoord heeft gemist, hoop ik dat 

u oplet. Dan komt het in een commissie of via een mail terug. 

Over Jeugdzorg en lokaal onderwijsbeleid zijn tien vragen gesteld. Ik ben heel blij met de 

vragen, omdat dit betekent dat het beleidsonderwerp leeft. Ik heb in de vragen geproefd 

dat ze een constructieve grondhouding hebben. 

Ik kan u toezeggen dat we volgende weer erover gaan praten. We hebben in de commis-

sie de nota Jeugdbeleid liggen, waarbij we de commissie zo goed mogelijk willen betrek-

ken, namelijk dat zij de kaders bij de nota aangeven. Daarin komt een aantal onderwer-

pen dat door u is genoemd in uw bijdragen aan de orde, leerplichtpreventie, voor- en 

vroegschoolse opvang, peuterspeelzalen, drugs en alcoholgebruik. 

Dan kom ik bij de vraag, of het convenant wordt uitgewerkt, als u die kaders hebt aan-

gegeven, kan ik het convenant met het veld uitwerken, eerder niet. Ik wil graag weten 

wat de raad wil en misschien later ook hoeveel geld de raad ervoor over heeft. Nadat u 

de kaders hebt aangegeven, ga ik na de zomer met het veld aan het werk. Op 1 januari 

2007 hoop ik dat we het convenant met alle partners, het gaat om veel partners, zeker 

in het domein school, kunnen gaan uitvoeren. 

Morgenmiddag heb ik een gesprek met het jongerenpanel. U vraagt of de jeugd daarbij 

wordt betrokken. Wij hopen de jeugd daarmee te confronteren en daarbij te betrekken. 

Over sport is ook een groot aantal vragen gesteld en terecht, want de sportnota heeft in 

1993 voor het laatst hier gecirculeerd. De meeste vragen gaan over de breedtesport en 

of daarmee nog iets wordt gedaan. Wij hebben bij de Bos-impuls vier aanvragen neerge-

legd met cijfermatige onderbouwing. We moeten ons niet rijk rekenen. Er is voor € 87 

miljoen aangevraagd aan Bos-impulsactiviteiten en € 47 miljoen is door het rijk gebud-
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getteerd. Wij hopen dat een van die breedtesportactiviteiten die wij hebben uitgekozen 

en ingediend wordt gehonoreerd. Is dat niet zo en u vindt het heel belangrijk om die 

breedtesport een plek te geven in de sportnota, kom ik bij u terug. 

Of een sportboulevard, of behoefte-inventarisatie, of analyses van verhuur en gebruik en 

bezetting; al deze zaken komen in de sportnota terug. Het is een hele klus. Ik wil dat 

doen samen met de commissie, want de startnotitie zal bij u komen en u gaat de kaders 

bepalen, welke ambities de raad heeft. Ik wil dat doen met de besturen van sportvereni-

gingen, met doelgroepen binnen de sportbeoefenaren. 

Er is een vraag gesteld over schoolzwemmen. Terecht is gevraagd of ik al met het on-

derwijs heb gesproken. Dat was een omissie van het vorige college. Dat heb ik nog niet 

gedaan. Er gaat wel een brief uit, want er is wat onrust binnen het onderwijs of het nu 

wel of niet wordt afgeschaft. Er gaat een brief uit dat het volgend jaar niet wordt afge-

schaft, want dat staat pas op het dekkingsplan voor 2008. Ik beloof u dat ik na de zo-

mervakantie met het onderwijs ga praten over hoe we dit gaan oplossen, tevens met de 

stichting Bosbad, want daar moet ook genoeg gebeuren. 

Dan heb ik nog de naschoolse opvang, waar een aantal fracties zich ongerust maakt of 

het nog consequenties heeft voor de huisvesting. Dat is een goede vraag die ik niet kan 

beantwoorden. Het rijk heeft nog niet aangegeven of zij de huisvestingsregels die ze voor 

kinderopvang hanteert per 1 augustus 2007 ook wil toepassen op de voor- en naschoolse 

opvang. Als dat gebeurt, de VVD zegt dat hiervoor geld is vrijgemaakt € 50 miljoen dat 

klopt, dat is min of meer voor de kwartiermakers, voor de coördinatoren, daarmee kun-

nen we geen voor- en naschoolse opvang als dat huisvestingsconsequenties, zou hebben, 

oplossen. Daarop moeten we wachten. 

Het CDA vraagt naar passende alternatieven met betrekking tot leerlingenvervoer. U 

hebt aangegeven dat wij daarop moeten bezuinigen. Wij zijn in gesprek met de vervoer-

ders. Daaruit komt dat er misschien clusteropstapplaatsen moeten komen, waarvan u 

zegt het geen geëigende oplossing te vinden. We hebben het probleem dat er een over-

schrijding is. Het is een wettelijke verordening, wij moeten het uitvoeren, het is te duur 

en u zegt, ja dat klopt. Dan moeten we dus creatief zijn in hoe we dat oplossen. We kun-

nen het opramen of we kunnen het uitvoeringsniveau lager maken. Als u zegt, dat moe-

ten we niet doen, gaan we verder nadenken. 

Het speelplaatsenbeleid is de laatste. Ik ben het met u eens dat dit wel erg lang duurt. 

We hebben daarmee wat problemen. We weten niet precies hoe we dat in uitvoering 

moeten geven en hoe we in die uitvoering keuzen moeten maken. Daarover zijn de me-

ningen verdeeld. We hebben nu op de rol september staan en ik hoop dat dit lukt. 

 

De heer Haagsma: Kan de heer Van der Est wat duidelijker zijn over binnen welk gremi-

um die meningen zijn verdeeld. 

 

Wethouder de heer Van der Est: De wethouder met de beleidsmedewerker, je kunt veel 

keuzen maken in het speelplaatsenbeleid. Daarover moet je goed nadenken, want je 

kunt het niet meer terugdraaien. Heb je in de uitvoerende zin een aantal speelplaatsen 

opgeheven, dan moet je wel duidelijk zijn, waarom je die keuze hebt gemaakt. Daarover 

wil ik goed nadenken en bij u terugkomen, of die richting, waarover ik met de ambtena-

ren heb nagedacht, de juiste richting is. Ik beloof u, september of oktober moet het er 

wel liggen. 

 

De voorzitter: Ik begrijp dat dit een kijkje in de keuken is en dat het gerecht nog niet 

klaar is. 

 

Wethouder de heer Keur: Mijnheer de Voorzitter. Ik heb net als mijn collega’s de zaak-

geclusterd om overlapping te voorkomen. Ik begin met de beantwoording van het CDA 

dat vraagt om een kaderstellende nota in verband met de AMvB-verpakkingen. Ik hoop 

dat het CDA begrijpt dat het college staat om hierop later te mogen terugkomen, omdat 

nog niet duidelijk is hoe de uitwerking gaat lopen. Er zijn nog discussies tussen de NVG 

en het bedrijfsleven. Dus we komen hierop later terug. 



2006  

 

N. 251 

 

 

Alle fracties hebben iets gezegd over economische ontwikkelingen. Dat varieert van on-

gerustheid tot het niet doorgaan van de ZZL en de consequenties daarvan en zeggen dat 

we erg ver achterlopen. Het is een ieder bekend dat het college die zorg deelt. Het is niet 

voor niets dat in het collegeprogramma is omschreven dat wij daarachter een enorme 

druk willen zetten. Als ik alle vragen zou willen beantwoorden die de fracties hebben ge-

steld, zou ik vooruitlopen op de vergadering van 13 juli a.s. Dan presenteert het college 

het promotie- en acquisitieplan met alle voorwaarden, resultaten, meetpunten. Ik hoop 

dat de fracties zich kunnen vinden in het feit dat we daarop 13 juli a.s. terugkomen. 

De PvdA/GroenLinks vraagt: kunt u dan niet een tipje van de sluier oplichten. Dat kun-

nen we. Een tipje van de sluier is dat de plannen die op een haar na zijn gevild, daaruit 

blijkt dat het ambitieniveau om meer middelen vraagt. Als we meer willen, zal het college 

voorstellen om meer middelen uit te trekken. Dat is het tipje van de sluier dat ik wil op-

lichten, zodat u er een beetje aan kunt wennen. 

Alle fracties hebben iets gezegd over de economische ontwikkeling. Ik hoop dat u het 

ermee eens kunt zijn dat ik erover praat, zoals ik erover praat. Het komt uitermate om-

vangrijk aan de orde. 

De VVD zegt iets over de glastuinbouw. In het collegeprogramma staat dat wij de glas-

tuinbouw zullen proberen te promoten en te stimuleren. Dat doen wij ook. Het is niet 

voor niets dat het college regelmatig in Ens is, op informatieavonden waar wij kunnen. 

Wij proberen als gemeente ook zo veel mogelijk ruggesteun te geven. Het is misschien 

goed om te zeggen dat deze taakwethouder twee gesprekken heeft gehad met Essent om 

te bekijken wat de mogelijkheden voor de toekomst zijn, niet alleen voor Ens maar ook 

voor Luttelgeest. Als er problemen zijn met die pijpleiding, en er zijn problemen met de 

elektriciteit, hoe kunnen we daaruit komen. Ik hoop dat u begrijpt dat we na twee maan-

den nog geen oplossing hebben, maar de gesprekken lopen en dit college is van plan om 

met u te komen tot een traject, waarin we hopelijk wat vooruitgang kunnen boeken, als 

het gaat om werkgelegenheid en bedrijvigheid voor de toekomst. Er wordt aan gewerkt. 

 

De heer Blauw: Mijnheer de Voorzitter. Mag ik vragen iets duidelijker te zijn? Waar gaat 

het precies over? Gaat het om vijfhonderd hectare, over tien hectare? 

 

Wethouder de heer Keur: Het is altijd gevaarlijk dingen te zeggen die je nog niet weet. U 

moet het zien als een gedachtegang die verder moet worden uitgewerkt binnen het colle-

ge. Misschien loop ik iets voor de troepen uit, maar dan noem ik het hardop denken. Je 

zou kunnen nadenken dat je bijvoorbeeld in Luttelgeest de zaak iets compacter aanpakt. 

Dan bedoel ik een begrensd gebied, bijvoorbeeld honderd hectare bestemmen. Overleg 

eens met Essent over gas en elektriciteit, wat zijn de mogelijkheden die we met elkaar 

kunnen doen, bedrijfsleven, gemeente, Essent. Daarmee zijn we bezig. De partijen pra-

ten nu en meer antwoorden kan ik niet geven, omdat ik ze niet heb. 

 

De heer Blauw: Dat lijkt me een goede insteek. 

 

Wethouder de heer Keur: Er zijn vragen gesteld over Emmeloord Centrum. Het is grap-

pig dat de heer Haagsma zegt dat het grappig is dat ik me daarmee bemoei, alsof ik het 

niet zou kunnen. Thuis heb ik veel klinkers gelegd, ik kan straten als de beste. 

Lange Nering West, de uitvoering ligt op schema. Het loopt goed. Het enige probleem is 

dat de problematiek rond de kiosk nog niet is opgelost. 

Lange Nering-Oost, daarvoor is een werkgroep samengesteld, bestaande uit gemeente, 

Provast en de BAM en de ondernemersvereniging. Daarin zit goede vooruitgang. Wij heb-

ben twee problemen. Er zijn twee kiosken die wat stroef meewerken. De planning voor 

Lange Nering Oost loopt zoals we hebben verwacht en zoals bij u in bezit is. Het voorlo-

pig ontwerp is in september 2006 gereed. In 2007 de bouwvoorbereiding plus de plano-

logische procedures en wij verwachten in januari 2008 met de Lange Nering-Oost te be-

ginnen met de start van de bouw. Eigenlijk moet de oplevering van de Lange Nering-Oost 

in augustus 2008 zijn. Dat is afgesproken en zo gaan we dat doen. 

De Korte Achterzijde, de PvdA/GroenLinks heeft gevraagd of iets kan worden gedaan aan 

de parkeervoorziening tijdens de bouw. De Korte Achterzijde geeft inderdaad problemen, 
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als die wordt aangepakt. De mensen van het projectbureau doen alles eraan om alles in 

overeenstemming met de ondernemers daar te doen. Het is niet zo dat ze daar zomaar 

wat doen. Dat gebeurt in volledig overleg. Noodvoorzieningen worden niet aangelegd, 

maar het gebeurt zo dat iedereen kan doorgaan, waarmee hij of zij bezig is. De planning 

klopt ook. Wij verwachten 14 juli a.s. een terugkoppeling van het plan bij de achterban-

nen. Tweede helft 2006 technische voorbereiding en eerste kwartaal 2007 uitvoering. 

Goed nieuws is de busrestauratie van Bangma, dat overleg loopt goed. Bangma is bereid 

mee te denken over verplaatsing, wat overigens niet veel in meters zal worden. De over-

dekte fietsenstalling wordt daar nu gepland. De plannen worden gemaakt en dat loopt 

goed. De planning wijkt niet af van hetgeen is afgesproken. 

 

De heer Blauw: Als u praat over een overdekte fietsenstalling, praten we dan over een 

totaal overdekte fietsenstalling of een deel daarvan? 

 

Wethouder de heer Keur: Voor zover ik weet, praten we over een totaal overdekte fiet-

senstalling in de omliggende meters van de busrestauratie. 

 

De heer Blauw: In de informatie die ik heb, werd gesproken over de helft daarvan. Dat 

vind ik geen goed plan. Als u nu zegt, we praten over een totaal overdekte fietsenstalling 

die netjes is, ben ik daarvoor. 

 

Wethouder de heer Blauw: Het is mij bekend, een volledig overdekte fietsenstalling. Als 

het anders is, zal ik het u melden. Ik zal het nagaan. Dat hoort u morgen. 

Goed nieuws is ook dat er zo goed als overeenstemming is met de bioscoop en het thea-

ter. Er is een ontwerp dat 5 juli a.s. wordt besproken in de stuurgroep. Met het bestuur 

van het theater wordt nog nader overlegd om ze definitief over de streep te trekken. 

Slecht nieuws is de ontwikkeling bij de Poldertoren. Volgende week is er overleg met de 

stuurgroep. Er gebeurt te weinig en het duurt te lang. Ik zal volgende week druk op de 

ketel zetten. 

Echt slecht nieuws is het gebeuren bij de Overtuinen. Ik wil u dat melden om later niet te 

horen te krijgen, dat had je moeten vertellen. Er zijn daar meerdere groepen mensen en 

groepen die moeten meewerken om dat verhaal rond te krijgen. Als ik kijk naar Merca-

tus, die in mijn ogen daar een geweldige maatschappelijke functie vervult door de gron-

den om niet te geven aan de gemeente die ze dan weer in huur of verhuur kan geven, en 

dan in tegenstelling met particuliere eigenaren. Het lijkt alsof in Emmeloord het virus 

heeft toegeslagen van dollartekens, waar het gaat om ontwikkelingen. Wij komen er zo 

niet uit. Er zijn mensen die voor een achtertuin € 1 miljoen vragen. Dat loopt niet goed 

en ik kom daarop later terug. 

 

De heer Lammers: Ik heb van de heer Keur zo veel data voorbij horen gaan dat ik ervan 

mag uitgaan dat 2012 nog steeds staat. 

 

Wethouder de heer Keur: Wij moeten voorzichtig zijn met de datum voor De Deel. Daar-

om heb ik vorige keer genoemd 12 september 2012. Je moet ervan uitgaan, wij liggen op 

schema. Wij moeten niet vergeten dat we hebben afgesproken dat we de bevolkingsgroei 

in Emmelhage zouden monitoren, de totale bevolkingsgroei om aan de hand daarvan De 

Deel te ontwikkelen. Dat blijft staan en dat programma loopt, zoals het loopt en daaraan 

is niets veranderd. 

 

De heer Van Daalen: Mag ik iets vragen over de problemen bij de Overtuinen? 

 

De voorzitter: Het is bedoeld als een mededeling. Ik wil nu geen inhoudelijke discussie. 

Bovendien als je met eigenaren over verwerven moet gaan praten, moet je een broeden-

de kip niet van de leg halen. 

 

Wethouder de heer Keur: Wij zijn ermee bezig, maar het loopt heel stroef. Daarop ko-

men we uiteraard terug. 
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De motie van de ChristenUnie/SGP over de wandelpaden. Ik moet aangeven dat er al 

heel veel gebeurt ten aanzien van dat punt. Wij kennen in Flevoland twaalf wandelroutes, 

waarvan er zeven in de polder liggen, een achtste is in de maak en een negende zou het 

nieuwe wandelpad kunnen worden tussen het Wendelbos en Marknesse. Tollebeke heeft 

ook plannen klaar om dit te doen. Alle wandelpaden worden gemaakt op initiatief van 

agrariërs in samenwerking met de provincie, Leader, gemeente. Dat is iets waarvan de 

gemeente zegt, zoals het nu loopt, loopt het prima. Mensen doen het vanzelf, wij willen 

dat zo laten, maar we stimuleren het wel waar we kunnen. Het is niet zo dat we een 

nieuw project hiervoor opzetten. Wij zijn blij dat u het omarmt, want dat doen we alle-

maal. Wij vinden de motie overbodig, want het loopt goed. 

 

Wethouder de heer Van Meijel: Mijnheer de Voorzitter. Een motie van de  

PvdA/GroenLinks, die moet ik ontraden. Het college wil wel toezeggen dat wij bij de be-

grotingsbehandeling en de voorgesprekken voor de begroting 2007 en verder, de dek-

kingsplannen van 2004-2008 en 2005-2009 zullen worden betrokken bij die discussie, in-

clusief de subsidies aan de sociaal-culturele centra. Dergelijke zaken nemen we mee om 

te komen tot een integrale afweging in het totaal van het beleid. 

De motie van het CDA om De Helpende Hand te ondersteunen: die motie moet het colle-

ge ontraden. Het klinkt sympathiek en ze doen goed werk, maar er komen veel meer 

vragen binnen om gratis toegang tot het GAS. Het college wil wel toezeggen om te kijken 

en een afweging te maken hoe je daarmee moet omgaan voor een aantal groeperingen 

dat gratis toegang wil hebben en waarvoor ook argumenten zijn om dat te doen. Maar 

om ad hoc een groep toestemming te geven vindt het college geen goede zaak. 

Er zijn veelvuldig contacten met het bedrijfsleven en het college wil toezeggen een op-

roep te doen of er mogelijkheden zijn om voor dergelijke groeperingen bergingsruimte 

beschikbaar te stellen. 

Het is vanuit onze regelgeving subsidies te verstrekken aan natuurlijke personen. 

De VVD heeft een oproep gedaan om hondenbelastingen en toeristenbelasting af te 

schaffen. De raad heeft besloten dat in te stellen en het college heeft dat uitgevoerd en 

dat loopt nu. 

 

Wethouder de heer Zeilstra: Mijnheer de Voorzitter. Er zijn twee punten, waarop ik inga. 

Dat betreft de paragraaf gezondheidszorg en de WMO. 

Als het gaat om de gezondheidszorg zijn er nogal wat vragen en beschouwingen van ver-

schillende partijen. Ik sluit aan bij de vraag van het CDA dat vraagt wat het collegebeleid 

is als het gaat om ketenzorg. Er wordt ook gevraagd naar eerstelijns gezondheidszorg en 

de relatie daarvan met het ziekenhuis. Het rapport van mevrouw Legrand wordt daarbij 

genoemd, met name als het gaat om de ontwikkelingen ten aanzien van het ziekenhuis. 

Het is een politiek gevoelige zaak. Emoties spelen een rol, tegenstellingen spelen een rol 

en ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat enige realiteit en nuchterheid iets te veel 

ontbreken in de discussie. 

Allereerst wil ik stilstaan bij de eerstelijns gezondheidszorg, want het college is in overleg 

met ambtenaren bezig om te kijken hoe zich dat in Noordoostpolder in de komende jaren 

zou moeten ontwikkelen. Bij die ontwikkeling die we willen inzetten, sluiten we aan bij de 

recente nota van het genootschap van huisartsen. De titel van die nota is Zichtbare huis-

artsenzorg, van toekomstvisie naar praktijk. Interessant is dat achter die nota een be-

langrijke nota van de raad voor gezondheidszorg The European primary care staat. Deze 

nota geeft interessante ontwikkelingen aan, waarbij ik in de septembervergadering van 

de commissie wil stilstaan. We hebben afgesproken dat we een paar zaken nog eens 

goed tegen het licht zouden houden. 

Als we het hebben over die eerstelijns gezondheidszorg, hebben we het over twee vor-

men van zorg. We hebben het over de generalistische zorg en daarmee doelen we op de 

medische zorg, huisartsen, dan wel paramedische zorg, fysiotherapeuten bijvoorbeeld en 

de geestelijke gezondheidszorg. Dat de huisarts daarin een kardinale positie inneemt, is 

zonneklaar. 

De tweede vorm van zorg heeft te maken met mantelzorg en zelfzorg. Nu linkt de ont-

wikkeling rond de eerstelijns gezondheidszorg aan de WMO. In de WMO wordt juist geke-
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ken naar het versterken van mogelijkheden voor zelfzorg, zodat voorkomen wordt dat te 

snel gebruik wordt gemaakt van eerstelijns voorzieningen. Dat daarbij kostenfactoren 

een rol spelen, is ons allen bekend. In die discussie leggen we dus nadrukkelijk de link 

naar de WMO. 

Belangrijk in die ontwikkeling van de eerstelijns gezondheidszorg, daarover wordt ook in 

de nota gesproken, zijn samenwerkende huisartsenpraktijken en samenwerking met pa-

ramedici dan wel medici in de sfeer van de geestelijke gezondheidszorg. Ik denk dat ik 

niet zo veel nieuws verkondig, als we het hebben over de stellingname, dat over de fusie 

van huisartsen in ons gebied nogal verschillend wordt gedacht. Juist de eerstelijns ge-

zondheidszorg en de ontwikkelingen daarbinnen zijn ontzettend belangrijk, alleen al 

vanwege het feit dat hoe beter dat is georganiseerd, hoe minder een beroep op de twee-

delijns zorg wordt gedaan. Wij zien het als onze verantwoordelijkheid, hoewel we daar 

niet zo veel te zeggen hebben, om die ontwikkeling mede mogelijk te maken. Daarover is 

het overleg gestart. Ik heb inmiddels overleg gehad met huisartsen over deze materie. 

Ik leg een lijn van de eerstelijns gezondheidszorg naar de tweede lijn. Daarbij gaat het 

om de interactie van de eerstelijns gezondheidszorg met het ziekenhuis als een belang-

rijk medium, als het gaat om de zorgketen. 

In de ontwikkelingen worden voorbeelden genoemd, daar waar huisartsen zich goed 

hebben georganiseerd, samenwerken, soms wordt ook gesproken over gezondheidscen-

tra, is het beter mogelijk om een link te leggen naar de facilitaire ondersteuning vanuit 

ziekenhuizen. Dan hebben we het over specialisten. In onze provincie doen zich ook ont-

wikkelingen voor, waar specialisten worden geconsulteerd, ondersteunende diensten ver-

richten naar samenwerkende huisartsenpraktijken, onder andere in Almere. Prachtige 

voorbeelden. 

Een belangrijk ander element is de link naar de huisartsenpost. Een andere ontwikkeling 

is rond de ambulances en de positionering daarvan ten aanzien van het ziekenhuis en het 

ziekenhuisterrein. Bij die ontwikkeling, die we naar onze mening moeten inslaan, speelt 

een paar sleutelbegrippen een rol. Namelijk vertrouwen, het richten van de neuzen en 

het proberen te overbruggen van tegenstellingen. Dat kunstje, dat is niet zo eenvoudig, 

omdat het een complexe materie is en omdat het gaat om gedrag van mensen, die sleu-

telbegrippen doen ertoe in de verdere ontwikkeling en het verder overleg. 

De tweede zorgketen, waarover overleg gaande is, betreft de keten van thuiszorg, ver-

pleegzorg en ziekenhuiszorg. Dat overleg is in een wat verder gevorderd stadium. Ik heb 

nu een paar gesprekken gehad met de Raad van Bestuur van het ziekenhuis, met de 

zorggroep Oude en nieuwe land, met de heren Perreira en Welling. Het gaat mij erom om 

met elkaar te bekijken hoe het over twee, drie jaar in deze keten eruit moet zien. Wat 

willen we bereiken? En in welke mate zijn jullie als belangrijke partners in die ketenzorg 

bereid mee te denken en mee te investeren in tijd en geld om hetgeen zich binnen onze 

bevolking de komende jaren gaat voordoen, mee opvangen van de vergrijzingproblema-

tiek en de toename van chronische ziektepatronen. Dat zijn dan zaken, waarvan op dit 

moment al duidelijk is dat de partners die ik net noemde bereid zijn daarin mee te inves-

teren. Dat vind ik een belangrijke aangelegenheid. Je moet wel reëel zijn, het is nog 

maar in het beginstadium dat kost tijd, want door overleg creëer je ook meer vertrouwen 

en meer duidelijkheid over elkaars posities en wat de (on)mogelijkheden zijn. We hebben 

het dan over ketenzorg op het niveau van de organisaties. De insteek van het college 

daarbij is duidelijk. We hebben daarbij ook de rol die we menen in acht te moeten nemen 

op het oog. Niet alleen de rol van regisseur, want onze regisserende functie is maar be-

perkt, het is ook zeker de rol van bemiddelaar, kijken waar we kunnen faciliteren en 

waar is het soms nodig om te confronteren om de zaak helder te krijgen. Uiteindelijk 

gaat het om het belang van onze inwoners en de zorg die wij in de keten hebben te bie-

den. 

Naar de ontwikkelingen van het ziekenhuis. Wat we nu hebben aan ziekenhuiszorg, is 

wat we eigenlijk maar te accepteren hebben. Dat klinkt misschien erg nuchter, misschien 

past het u helemaal niet, maar zo komt dat beeld wel op mij over. Ondanks alle acties, 

met de zorg die er zit en die we vaak hebben geventileerd, heeft het tot nu toe weinig 

opgeleverd. Daarbij speelt ook het gedrag van huisartsen, want zij zijn de cruciale ver-

wijzers. Zij zijn het die bepalen wie naar welk ziekenhuis gewenst is te gaan. 
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De heer Haagsma: Ik ben dit pertinent met de wethouder oneens. 

 

De voorzitter: De wethouder geeft zijn visie en daarop heeft hij recht. 

 

De heer Haagsma: Het is de visie van het college. 

 

De voorzitter: Ik stel het op prijs, als hij zijn verhaal afmaakt. Dan kunt u daarover pra-

ten. 

 

Wethouder de heer Zeilstra: Dat betekent, de situatie analyserende, dat de vraag is, 

hebben we ons verlies te nemen dan wel wat zijn de mogelijkheden om aan dat verlies 

iets te doen. Dat is ook wat in de bespreking die niet aan de orde was naar voren kwam. 

Er zitten risico’s aan deze ontwikkelingen. Als we er te hard induiken, de adherentie niet 

wordt verhoogd, omzetverlies groter zou worden, sluit ik niet uit dat de vraag aan de or-

de kan komen, of sluiting van het ziekenhuis in de komende jaren een mogelijkheid is. 

Dat willen we niet, maar ik wil dat wel analyseren. 

Dan nog even naar de vraag ten aanzien van de ontwikkeling van het ziekenhuis ten 

aanzien van de rapportage van mevrouw Legrand. Daarbij speelt een aantal ontwikkelin-

gen. Ik heb in de laatste commissie daarover het een en ander gezegd. Ik heb dat rap-

port tegen het licht gehouden, niet in zijn totaliteit maar ten aanzien van de ketenont-

wikkeling. In dat rapport wordt een aantal zaken voor het voetlicht gebracht dat ik posi-

tief en goed vind. Ik heb het woord goed ook gebruikt. 

Allereerst zien we een ontwikkeling binnen het ziekenhuis, waarbij een verjonging onder 

de specialisten zich voordoet. Het tweede dat naar voren komt, is het bevorderen van de 

samenhang huisartsen, verpleegzorg en thuiszorg. In het overleg dat ik tot nu toe heb 

gehad, heb ik gevraagd, menen jullie dat serieus en willen jullie daarop inzetten? Ja, 

daarop willen wij inzetten. Het tweede element dat daarbij aan de orde kwam, was meer 

de verticale ketenontwikkeling, waarbij het gaat om basis ziekenhuiszorg, basis zieken-

huiszorg plus, topklinisch en academisch. In dit rapport worden voorstellen gedaan om 

ten aanzien van ziekenhuis Almere en het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis tot de verkenning 

van een strategische alliantie te komen. 

Het college vindt dat een belangrijke ontwikkeling, die met name als het gaat om het 

Onze Lieve Vrouwe Gasthuis een kwaliteitsimpuls kan zijn. Daarbij zien we ook dat bij 

grotere ziekenhuizen zich weer een slag van schaalvergroting voordoet om daarmee en 

de kwaliteitsslag nog beter te kunnen maken en om de kostenbeheersing adequaat te 

kunnen toepassen. Kortom, er is een aantal ontwikkelingen dat past ook in de verdere 

ontwikkeling rond eerstelijns gezondheidszorg, de interactie tussen eerstelijns gezond-

heidszorg en tweedelijns gezondheidszorg en ten aanzien van ontwikkeling ziekenhuis. 

Dan naar de motie. Er ligt een stevige motie, waarin wordt gevraagd of het college een 

onderzoek wil starten. Het college en dat is ook uit onderhandelingen tussen coalitiepar-

tijen naar voren gekomen, heeft gekozen voor de insteek van het versterken van de ke-

tenzorg. Daarop zetten we ook in. In die ontwikkeling past niet het doen van onderzoek. 

Wij ontraden het u. Daarbij speelt een aantal andere factoren ook een rol, namelijk als 

het gaat om verzelfstandigingen. Wat wij ook aandragen, uiteindelijk beslist de Raad van 

Bestuur en ook de zorgverzekeraar speelt in dit kader een belangrijke rol. Als het gaat 

om privatisering, dan kun je zeggen hoe smal en hoe breed neem je dat, het zal u be-

kend zijn dat er een brief ligt, afgelopen maandag bij de Tweede Kamer bezorgd, van de 

koepel zelfstandige klinieken Nederland, waarin wordt aangegeven dat op voorhand de 

privatisering al is mislukt. Ze wijten dat aan de macht van de zorgverzekeraars. Ook die 

vergroten zich door middel van fusies. 

Wij ontraden de motie, omdat hij niet past in de ontwikkeling die we op dit moment in-

zetten. Aan de andere kant hebben we begrip voor hetgeen u in de motie aangeeft. wel-

licht is er een mogelijkheid en dat geven we u in overweging om als raad het onderzoek 

uit te voeren. Ik ga ervan uit dat u lef genoeg hebt en voldoende deskundigheid in uw 

midden hebt, dat u die lijn als raad doorzet, wij op de lijn blijven zitten, waar we op zit-

ten en op een bepaald moment bekijken hoe zaken naar elkaar toe te sporen vallen. 
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Deze overweging geven we aan u mee gezien het belang dat u hecht aan het onderzoek 

in de motie. 

Dan stap ik naar de WMO. Het is u bekend dat de Eerste Kamer gisteren zonder stem-

ming de WMO heeft aangenomen. Dat betekent dat nu duidelijk is wat gemeenten in dit 

kader voor de komende maanden hebben te realiseren en er moet zeer veel werk worden 

verzet. Daarbij wil ik op voorhand afstand nemen van beschrijvingen van ONS rond de 

WMO in relatie tot dit huis. Het klopt ook niet. Er wordt hard en gemotiveerd gewerkt en 

we liggen aardig op schema, als het gaat om de wettelijke verplichtingen die wij voor 1 

januari 2007 moeten uitvoeren. Overigens heeft de staatssecretaris gisteren aangegeven 

dat het is toegestaan de verordening later dan 1 januari 2007 vast te stellen. 

Ik heb bijzonder veel moeite, wanneer bij zulke ingrijpende stelselwijzigingen als de 

WMO bij parlementaire besluitvorming de tijdspanne om het te implementeren zo kort is. 

Hoe is het mogelijk om dat op een verantwoorde wijze te doen. Op het VNG-congres in 

Maastricht, waar ik ben benoemd voor de commissie Onderwijs, Welzijn, Cultuur, Sport, 

WMO, is het misnoegen uitgesproken over de wijze waarop gemeenten onder druk wor-

den gezet. In dit huis is vroegtijdig, projectmatig een aantal zaken uitgewerkt. In de vol-

gende commissie hebben we het daarover. Ik maak me niet zo veel zorgen over hetgeen 

we voor 1 januari 2007 moeten realiseren. 

Twee lijnen spelen een rol. Datgene wat voor 1 januari 2007 moet worden geregeld, 

daarop zetten we alle tijd en energie. Als het gaat om het nieuwe beleid, dan wel het 

herijken van het huidige beleid, dat doen we even iets later. Beide lijnen zijn in ontwikke-

ling gezet. 

Als het gaat om de paragraaf gezondheidszorg en de paragraaf WMO heb ik al aangege-

ven dat de verbanden nadrukkelijk te leggen zijn. Een uitermate boeiende ontwikkeling. 

Een zorgpunt wil ik u niet onthouden en dat is dat zich op dit moment het verschijnsel 

voordoet van het exploderen van de kosten van huishoudelijke zorg. Dat is een open-

eindfinanciering. Dat betekent dat de gemeente tegen een probleem aanloopt, namelijk 

tegen een financieringsprobleem. Als die ontwikkeling zich doorzet, zoals die zich doorzet 

en wij worden bekostigd op het niveau van 2004, dan hebben wij straks een probleem. 

Ik heb hierover met de wethouder van Financiën al gesproken. We hebben gekeken op 

welke wijze wij dat probleem voor 2008 en 2009 zouden kunnen pareren. Kortom, het is 

een boeiende ontwikkeling, maar de financiële paragraaf is wel een punt. Er zijn vragen 

gesteld over de financiële kaders en hierover moeten we met elkaar nog even van ge-

dachten wisselen. 

 

De heer Haagsma: Betekent dit dat ik nu een opmerking mag maken? 

 

De voorzitter: Ik wil even dat het college antwoordt en dan bent u aan de beurt om de 

collegeleden te bevragen. Als het kort en verduidelijkend is, prima, maar de discussie lie-

ver daarna, als we over de moties praten. 

 

De heer Haagsma: Het gaat niet over de motie. Het gaat over de stellingname die de 

heer Zeilstra verwoordt, dat hij het een geweldig iets vindt dat de keuze van de patiënt 

voor een ziekenhuis door de huisarts wordt bepaald, terwijl ik de afgelopen vier jaar een 

aantal malen heb uitgesproken dat op patiëntniveau de keuze maken voor een ziekenhuis 

een van de dingen is die heel prominent naar voren is gekomen. De vraag die bij mij rijst 

is, u zegt u wilt werken aan vertrouwen. Dat is terecht, maar werkt u aan het vertrouwen 

van de bestuurders of werkt u aan het vertrouwen van burgers in het geheel? 

 

Wethouder de heer Zeilstra: Natuurlijk bepaalt de patiënt, waar hij naartoe wil, maar uit 

de informatie die mij bereikt, dan heb ik het over informatie niet alleen van artsen zelf 

maar ook van patiënten, dan is er variatie op het thema. 

De tweede vraag is heel belangrijk. Daar draait het in wezen om. Daarbij speelt commu-

nicatie een belangrijke rol. Het vertrouwen van burgers in ziekenhuiszorg heeft heel sterk 

te maken met de kwaliteit die wordt geleverd. Daarnaar moet je kritisch kijken, want de 

burgers zijn mans genoeg, alleen al vanwege het feit dat ze zich goed laten informeren, 

om voor zichzelf beelden te hebben van wat ze wel en niet willen. Als de ziekenhuiszorg 
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niet goed is, dan is het gevolg omzetverlies, want je krijgt minder patiënten, er wordt 

minder verwezen. Er moet aan kwaliteit worden gewerkt. Als je niet de kwaliteit levert, 

kun je met bestuurders overleggen tot je een ons weegt, maar het levert geen fluit op. 

 

De heer Blauw: Mijnheer de Voorzitter. Ik kijk naar het collegeprogramma en ik hoor 

wat de heer Zeilstra zegt. Het roept bij mij de indruk op dat punt 25 van het collegepro-

gramma voor het college al is afgedaan. Hij heeft net gezegd dat hij dit inlevert voor de 

ketenzorg. In het collegeprogramma staat duidelijk wat moet gebeuren, maar ik heb de 

heer Zeilstra daarover niet gehoord. 

 

Wethouder de heer Zeilstra: Wat ik bij mijn eigen benoeming heb gemeld, is dat wij in 

principe openstaan voor privatisering. Daar is niets mis mee. 

 

De heer Blauw: Dat staat niet in het collegeprogramma. Ik heb het over iets heel an-

ders. Ik heb het over punt 25 van het collegeprogramma, waar staat: Het Dr. Jansenzie-

kenhuis dient de volgende zorg te bieden, poliklinische zorg en dagbehandeling, minimaal 

kort verblijf, moeder- en kindzorg en spoedeisende hulp en acute opvang. Daarover heb 

ik u niet gehoord. 

 

Wethouder de heer Zeilstra: Dat is op dit moment nog niet geregeld. Dat dit in het over-

leg aan de orde is, is ook duidelijk, want dat is een opdracht die we hebben vastgesteld. 

 

De heer Blauw: Dat is oude wijn in nieuwe zakken; daarover praten we al drie jaar en 

het gebeurt niet. Over drie jaar praten we nog. 

 

Wethouder de heer Zeilstra: Het enige dat wij kunnen aangeven, en dat doen we, refe-

rerend aan het collegeprogramma, is dat wij dit voorleggen en bespreken. Als de Raad 

van Bestuur zegt, wij hebben u gehoord en u zult het vast goed bedoelen, maar we ge-

ven daaraan geen uitvoering, dan zullen we u dat melden. Op dit moment is dat nog niet 

aan de orde. 

 

De voorzitter: Ik wil dit nu stoppen, want we krijgen nog discussie over de moties. Nu 

ligt niet voor een vertaling van het collegeprogramma, maar een motie die door twee 

partijen is ingediend, waarvan het college zegt, nemen we die over of niet. Dat is een 

andere context dan die u eraan verbindt. Het college komt nog met de vertaling van het 

collegeprogramma. De wethouder heeft de insteek van het college duidelijk gemaakt. 

Dus ik stop de discussie daarover. 

Dan vraag ik nu de heer Voorberg om mij tot orde en snelheid te manen, indien nodig, 

dan kan ik antwoorden. 

 

De burgemeester: Een aantal fracties heeft zorgen uitgesproken over de regionale ont-

wikkelingen op het gebied van veiligheid, de toenemende afstand tot de burger en bu-

reaucratie, de hogere kosten en de bestuurlijke zeggenschap. 

Die zorgen zijn terecht en het college deelt die ook, maar we zitten in een situatie, waar-

in de diensten voor een groot deel al zijn geregulariseerd, waar het rijk centraliseert, 

terwijl ze zegt te decentraliseren, als het over de politie gaat en waar een aantal tenden-

sen is ten aanzien van een grotere schaal. We moeten de komende tijd proberen die ver-

ankering van die lokale zorg, want veiligheid is lokale zorg, zo goed mogelijk te doen, 

maar in de wetenschap dat de wetgeving een andere kant opgaat. Binnen de bandbreed-

te die ons rest, zo transparant mogelijk die lokale verankering vormgeven. Dat gebeurt 

op twee niveaus, op beheersmanagement niveau en op uitvoerend niveau. Op uitvoerend 

niveau blijft het brandweerwerk een lokaal gebeuren. 

Als u zegt dat wat je nu doet, je dit goed samen met de vrijwilligers moet doen, dat is 

niet tegen dovemansoren gezegd. De commandant en ik zijn het dik erover eens dat als 

deze lijn verder gaat, als duidelijk is wat het rijk wil, we dan goed moeten overleggen 

met de vrijwilligers om dergelijke zaken te bespreken. Wij zullen u geen plannen voor-

leggen, waarvan wij zeggen, ze vinden het prachtig en waarvan u hoort, ze vinden er 
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niets aan. Dat is niet handig en het is onverstandig. We zullen erop inzetten om met die 

vrijwilligers te overleggen. 

Wat merkt de burger van alle zorgen voor de veiligheid en dergelijke? In deze collegepe-

riode moeten de resultaten van deze integrale benadering zichtbaar worden, van inte-

graal wijk- en dorpgericht werken in combinatie met integrale veiligheid met de maat-

schappelijke partner. Ook daar speelt een ketenbenadering. Wij kunnen het niet meer al-

leen. Je kunt niet zeggen, daarover gaat de politie, of Paspartoe of Mercatus. Als je el-

kaar niet helpt met een continue stroom van beleid maken en weten wie waar staat, lukt 

het niet. De burger moet gaan merken dat het daarmee helderder wordt. 

Met de wet bestuurlijke boetes die eraan komt als sluitstuk, ik maak een opmerking die 

ik anderen heb horen maken, waarom zou je als gemeente betalen aan veiligheidszorg, 

heel weinigen van u kennen de tijd van de gemeentepolitie op de gemeentebegroting, in 

die tijd betaalde de gemeente tonnen aan de politie, al was het alleen maar voor de huis-

vesting. Met de komst van de regiopolitie is dat verdwenen. Laten we niet in stigma’s 

denken, daaraan moet de gemeente niets betalen. Via de Wet bestuurlijke boetes zullen 

er voorstellen komen om dat sluitstuk in het kader van de opsporing en de handhaving 

handen en voeten te geven. 

Ik zeg tegen ONS, niet alleen maar preventie en meer blauw op straat, ik beaam niet dat 

er nu alleen maar preventie is. 

Voor mijnheer Lammers, waarom zijn de stadswachten verdwenen? Omdat de raad daar-

toe heeft besloten. 

De dienstverlening en de organisatie: we hebben in een van de eerste vergaderingen van 

de commissie uiteengezet hoe we de dienstverlening gaan doen, dat de fysieke en digita-

le dienstverlening gelijk moeten gaan oplopen. Dat is een enorm ingewikkeld proces. Hoe 

je ook binnenkomt, of het aan de balie is of via internet, de wijze van behandeling van 

het verzoek moet hetzelfde zijn, dat moet geborgd zijn in de organisatie met de proces-

sen die erachter zitten. Wij zijn met die slag bezig en dat betekent dat u naar buiten toe 

daarvan nog weinig merkt. Daar hoort een aantal zaken bij. 

De roep om de openingstijden, het CDA trekt de motie in, maar ik wil hierover kort wat 

zeggen. De openingstijden die we nu hebben, geven de mogelijkheid om te helpen met 

de avondopenstelling op maat die er nu is. Dat werkt heel goed. En als je niet kunt, kun 

je op afspraak komen. ’s Middags ziet u vaak mensen bij burgerzaken die worden gehol-

pen. De enorme pieken in wachttijden zijn we kwijt. De eerste avond dat we opengingen, 

was iedereen zo enthousiast dat even moest worden gewacht. Als je niet op afspraak 

komt, vrij binnenlopen, dat laat zich nooit regelen. Als u erop wilt organiseren dat je 

nooit hoeft te wachten, dat is uitermate inefficiënt, dat moet je niet willen. Als je de ope-

ningstijden gelijk gaat stellen met de kantooruren, is er geen tijd meer om de back-up te 

regelen, om te verwerken in de automatische bestanden, de basisbestanden, de gemeen-

telijke bevolkingsadministratie. Als je niet meteen verwerkt, wat er aan de voorkant in-

komt, maak je fouten en dat heeft consequenties. Als je dus al die tijd open wilt zijn, zul 

je de personeelscapaciteit fors moeten uitbreiden en dat heeft financiële consequenties. 

De motie van de ChristenUnie/SGP over de ondersteuning voor initiatiefvoorstellen, in 

het kader van de duale verhoudingen kan ik me voorstellen dat zo’n voorstel komt. Het 

college zegt ook geen nee ertegen, maar heeft een vraag. Het bedrag is niet relevant 

voor het principe. Ook raadsminderheden moeten het spel goed kunnen spelen. Zij moe-

ten hun plek krijgen in de raad. Het is niet zo dat alleen de helft plus één bepaalt wat er 

gebeurt. Dit voorstel voldoet ook aan het feit dat die minderheden kunnen worden ge-

hoord. Op zich staat het college vanuit die duale grondhouding daar best positief tegen-

over. Het college vindt echter dat het zo zou moeten zijn dat de fractie die wat wil eerst 

in de raad een voorstel doet, vraag maar aan het college, de bestuursdienst, of ze iets 

willen onderzoeken of ondernemen. Als het antwoord is dat de raad dit niet wil, gaat de 

motie werken, waarbij een gekwalificeerde minderheid een beroep kan doen op een kre-

dietje. Het is een verfijning van het voorstel. Ik begrijp dat een kwart wordt bekostigd uit 

de fractievergoeding, dat is € 1.225,00. Of komt het er bovenop? 

Dan naar de motie van de ChristenUnie/SGP over de ontwikkelingen in de regio en het 

voeren van overleg met de colleges van de ons omringende gemeenten. Voor het college 

is dit business as usual. Ons leven bestaat uit overleggen met strategische partners en 
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zeker met de buren. Wij hebben dus geen behoefte eraan dat je tegen het college zegt, 

je moet met je buren overleggen, want dat doen we al. We hebben binnenkort overleg. 

Toen in het collegeprogramma een positieve grondhouding kwam over een randmeer, 

hebben we meteen contact gezocht met de gemeente Steenwijkerland om te overleggen 

en dat overleg staat in de agenda. Lemsterland, idem dito. Wat betreft Urk wachten we 

even op de nieuwe burgemeester. Wij hebben overleg met Dronten, met Kampen. Hoe 

sympathiek het ook is, als u de motie aanneemt, we voeren haar glansrijk uit, maar 

vraag niet wat de resultaten van het overleg zijn bij de begrotingsbehandeling. Laat dat 

bij de afzonderlijke onderwerpen aan de orde komen. Wij werken samen met Urk, als het 

gaat over de transitiegelden, als de ZZL niet doorgaat. Voor ons is die overbodig, maar 

als u het leuk vindt, moet u het vooral doen. We zullen ons niet verzetten. 

De regelgeving, de motie van de PU, wij hebben in het college afgesproken dat we de or-

ganisatie ingaan, de uitvoerende mensen, alle ambtenaren die in dit huis werken en be-

zig zijn met uitvoeren en bedenken van regels om te vragen, geef vanuit de praktijk aan, 

wat we kunnen missen zonder dat de kwaliteit van de samenleving achteruit gaat of dat 

er heel gekke dingen gebeuren. Daar moet een aantal zaken uitkomen. De VNG is daar-

mee bezig en daaruit komen ook zaken die we dan gaan doorvoeren. De gedachte 

spreekt ons aan, is sympathiek, maar we vinden de motie overbodig. Als u het echter 

graag wilt besluiten, alleen wat betreft een vermindering met 25%, je kunt van tevoren 

niet weten of het 20, 23 of 30% wordt. Daar zal het u niet om gaan, maar we gaan seri-

eus werk ervan maken. 

Cultuur, de programmacultuur, wat gaan we onderzoeken. U weet dat we een nota heb-

ben. In de tijd dat we bezuinigingsoperaties hadden en we minder in plaats van meer 

moesten uitgeven, er ligt een goede nota. De VVD vraagt hierover in de commissie te 

praten. Daar is niets op tegen. Laten we dat voorleggen. 

Het onderzoek naar de verzelfstandiging, lukt dit in het najaar? Ik vind het lastig om dat 

toe te zeggen. Je kunt het wel besluiten, maar je moet met veel mensen overleggen. Het 

zijn reorganisaties, je zit met vakbonden. Daar zit een formeel proces achter. Als ik zeg 

dat het in het najaar lukt, zet ik dat hele overleg met interne en externe mensen enorm 

onder druk. Laten we zeggen, eind dit jaar, begin volgend jaar. De secretaris knikt me 

bemoedigend toe. Het heeft er alle schijn van dat dit lukt. Dat verhaal komt, als u die 

bandbreedte in de tijd accepteert. 

Het investeren van ONS in een jaarlijks terugkerend cultuurfestival, wat we overmorgen 

gaan doen, is het begin. Duizend medewerkers die hoogwaardige amateuristische kunst-

beoefening laten zien op zeven podia is niet niks. Daarmee zijn we vorig jaar begonnen. 

Het was een succes en we breiden het nu uit. Ik denk dat het goed is dat we dit doen, 

dat we de concerten op Schokland laten doorgaan, de kunstmarkten zijn goed, er zijn 

veel goede zaken. Ik kan u verzekeren dat de ambitie er is en ik hoop dat u dat zult 

merken, als het over cultuur gaat. 

Dan kom ik bij het kunstwerk. De vraag van de heer Lammers, van wie is het, krijgt een 

juridisch antwoord. De eigenaar van de grond is eigenaar van het kunstwerk door de na-

trekkingsregeling. Het is aard- en nagelvast verbonden met de grond. Domeinen/het rijk 

zijn eigenaar van de grond. Dat is een kapitaalkrachtige partner, dus die zullen we zeker 

aanspreken op goed onderhoud. Als we tegen het rijk zeggen dat we geld uittrekken om 

het te onderhouden, zeggen ze dat we dat vooral moeten doen. Ik raad u deze motie 

sterk af, want dat maakt het aanspreken op hun verantwoordelijkheid niet sterker. Het 

rijk is ook bezig met het verleggen van de N50 en dan moet je je de vraag stellen of het 

ding er goed ligt, want dan ligt het aan een ventweg. Laten we wachten met ingrijpende 

zaken tot die plannen verder zijn. 

Nog even over een beetje ambitie van deze portefeuillehouder. Als we de Ketelbrug 

overkomen, hebben we daar een leuk monumentje, kunstwerkje van het huisje met die 

boot die aangeeft uit welke hoek de wind waait en hoe hoog het water stond. Het is onze 

intentie om bij de grote invalswegen van de polder dergelijke markante objecten te 

plaatsen, zodat je weet dat je daar de polder binnenkomt. 

De motie over de omroep is ingetrokken. 
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Wethouder de heer Van Meijel: U zou nog ingaan op de motie van de PU over de be-

vriezing van de lasten. 

 

De heer Lammers: Ik heb een klein vraagje, het betrekken van de jongerengroeperin-

gen bij het leefbaarheidsonderzoek. Volgens mij hoort het bij u. De jongeren zitten op de 

tribune, dus ze zijn politiek geëngageerd. Worden jongeren bij de invulling van voorzie-

ningen van jongeren betrokken? 

 

De burgemeester: De leefbaarheid hoort bij wethouder Zeilstra. Wat betreft de jonge-

ren, iedereen wil het graag hebben, we hebben erom gevochten en ik heb het verloren. 

We hebben de meting gedaan, omdat we te weinig gegevens over de jeugd in Emme-

loord hadden. Dat was een van de vertrekpunten voor het nieuwe onderzoek. Op basis 

van de gegevens die eruit komen en op basis van de individuele opmerkingen hebben we 

voldoende om met de jongeren om de tafel te gaan zitten om er zo goed mogelijk uit te 

komen. Ze worden erbij betrokken. Een deel van de groep bestaat uit ouderen die meer 

zorg nodig hebben en de jongeren moeten het mogelijk maken. Er is dus alle belang om 

hen in de voorfase wat te plezieren. 

De motie over de bevriezing: wij ontraden de motie, want als je de lastenverhoging be-

vriest, u heeft begrotingsrichtlijnen vastgesteld, als je afziet van alle trendmatige verho-

gingen en ook voor gesubsidieerde instellingen, enerzijds hebben we begrip voor hun 

roep dat ze een aantal zaken willen hebben. Je moet daaruit ook de consequenties trek-

ken en we denken dat we dergelijke zaken niet kunnen missen. De keuze van het college 

is, leg met de najaarsnota alle vertalingen van het collegeprogramma, de wensen van de 

raad op tafel. Laten we daarover dan in de breedte praten en keuzen maken. Wij ontra-

den de motie, omdat je daarmee speelruimte verliest en het meerjarig doorwerkt. 

 

De heer Haagsma: Er komt net via de multimedia een berichtje over het kabinet binnen. 

Men zegt dat het gevallen is. 

 

De burgemeester: Dat is nieuws. Wij ontraden de motie op basis van de genoemde ar-

gumenten. 

 

Vice-voorzitter de heer Voorberg: Verder geen vragen aan deze portefeuillehouder? 

 

De voorzitter: Ik wil de raad vragen of u op de bijdrage van het college wilt reageren. 

De moties vormen het laatste punt. Het gaat om zaken die zijn blijven liggen en die u 

zodanig belangrijk vindt dat u kort iets erover wilt zeggen. Dan doen we dat in deze ron-

de. Daarna komen alle moties afzonderlijk aan bod. 

 

De heer Blauw: Ik wil graag reageren op hetgeen door de heer Zeilstra is gezegd, onder 

andere over ketenzorg. Ik denk dat we daarover niet willen discussiëren. Dat wordt inge-

zet en dat is goed. Dat ketenzorg wordt gebruikt om misschien te indiceren dat een zie-

kenhuis in de nabijheid niet meer zo belangrijk is, moeten we verre van ons werpen. Die 

suggestie zou ik bepaald niet willen doen en overnemen, als dat zo is. 

Het tweede punt, u heeft iets gezegd over de emotie in de discussie. 

 

De voorzitter: Mijnheer Blauw, ik wil de motie over het ziekenhuis niet opnieuw bespre-

ken. De moties komen apart. 

 

De heer Blauw: Ik ga de motie niet bespreken. Ik heb wat opmerkingen over hetgeen de 

wethouder daarover heeft gezegd in het algemeen. 

 

De voorzitter: Maar ook niet de emoties naar aanleiding van de motie. 

 

De heer Blauw: U heeft in het algemeen gezegd dat u soms de nuchterheid in de discus-

sie mist. Dat is zo geweest. Ik denk dat we nu op een punt zijn dat we dat woord niet 

meer moeten gebruiken, want er wordt heel objectief en nuchter nagedacht. Ik zou niet 
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de suggestie willen wekken dat degenen die met het onderwerp gezondheidszorg bezig 

zijn de nuchterheid niet hebben om daarover objectief te kunnen oordelen. 

Bovendien bevreemdt het mij dat het college deze beweging niet steunt. Ik heb hier een 

verklaring van de gemeente uit 2003, ondertekend door het college van Noordoostpolder, 

waarin heel duidelijk staat dat een plan vorm moet krijgen, waarbij voor beide locaties 

“tenminste vier basisspecialismen en spoedeisende hulp zullen zijn gerealiseerd”. 

 

De voorzitter: Aan de orde is niet het integrale beleid ten aanzien van het ziekenhuis. 

Aan de orde is de motie over het ziekenhuis. Het beleid over het ziekenhuis is niet aan de 

orde. Laten we proberen ons daaraan te houden. Als u het graag wilt onderzoeken, kan 

dat in het kader van de motie, maar anders krijgen we nu een discussie en gaan anderen 

zich ook ermee bemoeien. Dan wordt het niet transparant. Graag in één keer. 

 

De heer Blauw: Ik zal het proberen, maar ik heb enige achterstand opgelopen vandaag. 

 

De voorzitter: Dat kunt u ons niet verwijten. 

 

De heer Blauw: U hebt iets genoemd over het rapport Legrand, dat daarin veel positieve 

elementen staan. Dat is ook zo. Het college heeft daarover een brief op poten geschre-

ven eind februari jl. Is daarop antwoord gekomen en zo ja, wat was dat antwoord? Hoe-

wel het rapport positieve elementen bevat, heeft het college zich daarover zeer kritisch 

uitgelaten. Daaruit blijkt dat hetgeen in het rapport wordt genoemd en waarvoor we al-

lemaal belangstelling hebben, niet wordt uitgevoerd. Graag een reactie. 

Uw voorstel is om de raad het zelf te laten onderzoeken. 

 

De voorzitter: Ik stel de heer Zeilstra voor niet te reageren, want dan gaan we het hele 

beleid doen. 

 

De heer Blauw: Dan heb ik verder niets meer, behalve het punt aangaande de reactie 

van het college aan de Raad van Bestuur van het ziekenhuis. 

 

De heer Haagsma: Het college heeft niet gereageerd op hoe het college omgaat met de 

analyse van de grond en de gedachten die de PU daarbij heeft gelegd. Dat kan ook in de 

commissie. 

 

De voorzitter: Zullen we afspreken dat het in de commissie terugkomt? 

 

De heer Haagsma: Dat is goed. 

Ik denk te moeten zeggen dat voor ons als politici het vertrouwen van de burgers veel 

belangrijker is dan het vertrouwen van de bestuurders. Het vertrouwen van de bestuur-

ders in deze ziekenhuiskwestie wordt bepaald door omzet en winst. Wij zijn ervoor ver-

antwoordelijk te zorgen dat de bevolking vertrouwen houdt in het geheel. Als er wijziging 

van wetgeving is, moet je alle zeilen bijzetten om te kijken of dat mogelijkheden biedt. 

 

De heer Lammers: Mijnheer de Voorzitter. Ik zal trachten binnen de kaders niet te rea-

geren op de motie, zoals u heeft aangegeven, maar ik wil graag een reactie van het col-

lege op de opmerkingen die zijn gemaakt. 

Ik heb termen gehoord als, de ziekenzorg moeten we maar accepteren, het verlies ne-

men. Ik heb een vraag naar aanleiding van de recente commissievergadering. Daarin 

heeft de wethouder gezegd, ik neem integraal het rapport van de commissie Legrand 

over. Heb ik het goed dat de wethouder tracht dit rapport integraal binnen die ketenzorg 

die functie te geven tot verbetering van de zorg? Dat betekent dat u achter het rapport 

van Legrand staat en het integraal overneemt. Dat is overigens contraire aan hetgeen de 

raad heeft besloten, namelijk een brief sturen aan het ministerie van WVC. 

Ik vind het vreemd dat ik vier weken geleden aan de bestuursdienst via de griffie heb 

verzocht om uit te zoeken van wie het kunstwerk is. Toen wist u het niet en nu weet u 

plotsklaps dat het aan het rijk behoort. Dat kan ik niet begrijpen. 
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De voorzitter: Er is geen zaak in het land zonder eigenaar. Als je de eigenaar niet kent, 

is het eigendom van de eigenaar van de grond. Gewoon juridisch doorredeneren. 

 

De heer Wassink: U heeft gevraagd naar een toelichting op motie 1 van de Christen-

Unie/SGP. Die € 5.000,00 gaat wat ons betreft naar € 6.225,00 en het maximumbedrag 

dat de gemeente erbij legt is € 5.000,00. Het kan ook zijn dat je met € 2.000,00 al klaar 

bent. Dan speelt datzelfde kwart. 

Of je eerst het college zou moeten vragen of het dit al dan niet wil doen, ik denk dat dit 

logisch is, omdat je ermee naar buiten gaat en het aan de raad voorlegt. Als het college 

dan zegt, die ontwikkeling komt eraan, want in december beginnen we daarover, is niets 

aan de orde. Dit is bedoeld om in de raad iets erdoor te krijgen. Op het moment dat het 

college dan zegt, dat doen wij wel. Dan lijkt die zinsnede een overbodige toevoeging. 

 

De heer Hermus: Jullie voorstel klopt rekenkundig niet helemaal. Als je naar € 6.225,00 

gaat, praat je niet over 25% maar over 20%. 

 

De heer Wassink: Dan hebt u nog een opmerking gemaakt in verband met de buurge-

meenten, business as usual. Ja, maar het gaat ons juist om het nemen van initiatief en 

het bereiken van resultaat. Heel veel overleggen beginnen met goede bedoelingen en 

stimuleren en bevorderen, maar blijft het resultaat. In deze motie bedoelen we dat u 

weergeeft wat het oplevert en wat u heeft gedaan. Wat doet u aan het Randmeer? Wat 

doet u aan de Lemsterbaai-ontwikkelingen, of laat u het over u heen komen en op het 

moment dat iemand vraagt daarover te praten, ja, dan willen we dat ook wel. Het is de 

intentie, de grondhouding, waarmee je in het overleg stapt dan wel het initieert. 

 

Mevrouw Faber: Mijnheer de Voorzitter. Op zich hebben we naar tevredenheid de nodige 

opmerkingen en antwoorden van het college gehad. Ik heb nog één opmerking. 

De heer Van Meijel heeft aangegeven de dekkingsplannen te betrekken bij de najaars-

rapportage en de begrotingsvoorstellen. Het probleem waar wij tegenaan lopen is met 

betrekking tot onze motie, dat het wel eens te laat kan zijn voor de culturele instellingen, 

omdat ze per 1 januari 2007 worden geacht de bezuinigingen door te voeren. 

 

De heer Kalk: Mijnheer de Voorzitter. Het CDA moet zich nog uitspreken over de motie 

met betrekking tot het ziekenhuis en daarom wil ik het college nog een verduidelijking 

vragen.  

 

De voorzitter: Kan dat niet, als we de motie aan de orde stellen? 

 

De heer Kalk: Ik wil ook vragen om een moment schorsing. Wij hebben namelijk naar 

aanleiding van het antwoord van het college behoefte om overleg te plegen. 

 

De voorzitter: Als we het rondje vragen hebben gehad, wil ik schorsen en daarna alleen 

de moties en de formele besluitvorming aan de orde stellen. 

 

De heer Kalk: De verduidelijking zit in de argumentatie van het college. Het hoofdargu-

ment van het college, waarom het zelf niet voor dit onderzoek is, is dat de gemeente niet 

over verzelfstandiging gaat. Dat beslissen de zorgverzekeraar en het bestuur van het 

ziekenhuis. Ten aanzien van privatisering betrekt u de stelling aan de hand van een rap-

port van een bepaalde koepel, dit is tot mislukken gedoemd. 

Dan kijken we naar de motie. Daarin wordt bepleit tot zo’n onderzoek naar verzelfstandi-

ging te komen. U zegt, als de raad dapper is, zou hij dat zelf kunnen doen. U heeft in het 

begin van uw pleidooi juist gezegd, de sleutelbegrippen zijn de neuzen dezelfde kant op. 

Hoe verhoudt zich deze uitnodiging tot uw opmerkingen dat de neuzen dezelfde kant 

moeten opstaan? Immers, het college gaat achterover zitten en is belangrijke gespreks-

partner van de Raad van Bestuur. De raad moet vervolgens aan de slag en zal in de ver-
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houding met de Raad van Bestuur het een en ander aan opmerkingen hierover krijgen. 

Wordt de opdracht daarmee niet een mission impossible? 

Een tweede vraag. 

 

De voorzitter: De beantwoording van deze vraag neemt wethouder Zeilstra mee, als het 

over de motie gaat. Ook het andere onderwerp, want anders gaan we steeds hiermee 

door. 

 

De heer Kalk: Ik heb dit nodig om de motie te kunnen wegen en onze uiteindelijke stel-

lingname. Ik heb nog één verduidelijking nodig. 

De wethouder heeft gerefereerd aan het standpunt van het vorige college over het rap-

port van de strategische toekomstverkenning. Dat rapport doet een aantal aanbevelingen 

van Legrand aan het ziekenhuis. Die gaan over verzelfstandiging en eventueel publiek-

private constructies. Daarin zit een opening voor een gesprek over “onderdelen van het 

ziekenhuis zouden mogelijk kunnen worden verzelfstandigd”. Het vorige college heeft 

over dit rapport een stellingname betrokken. Ik heb tot dusver van dit college nog geen 

stellingname gehad. Is het zo dat ik uit het antwoord van het college mag afleiden dat 

het college van mening is dat de aanbevelingen niet kunnen worden gerealiseerd of wilt u 

het gesprek daarover aangaan, vanuit de filosofie die u over de ketenzorg heeft? Deze 

elementen zijn voor ons essentieel om tot een uiteindelijke stellingname te komen. 

 

Wethouder de heer Van Meijel: De vraag van de PvdA/GroenLinks; als het wordt mee-

genomen bij de begroting, kan het nog uitstekend worden meegenomen per 1 januari 

2007, als wij besluiten de dekkingsplannen terug te draaien voor een aantal instellingen. 

 

De voorzitter: Ik beluister de vraag van mevrouw Faber anders. Stel voor dat het colle-

ge het niet overneemt dat het ook voor 2007 al geldt, is de termijn heel kort. Men hoopt 

nu dat het lukt en anders moeten ze op het laatste moment de bezuinigingen nog door-

voeren en dat kan niet. 

 

Wethouder de heer Van Meijel: Daar zou het college tegenover willen zetten, de bezui-

nigingen zijn al in 2004 aangekondigd. Je mag van een instelling toch verlangen dat ze 

daarmee op tijd rekening houdt. Dat het nu wat beter lijkt te gaan en dat je dan uitein-

delijk besluit om het mogelijk terug te draaien, dan kan het alleen maar een meevaller 

zijn. Van dergelijke instellingen, waarin zo veel geld omgaat, mag je verwachten dat ze 

anticiperen. Daarom is indertijd de keuze gemaakt het vroegtijdig aan te kondigen, want 

je moet daarmee in zo’n organisatie rekening houden. 

 

Wethouder de heer Zeilstra: Er is een aantal vragen gesteld, waarbij ik niet de behoefte 

voel erop in te gaan, omdat wij heel heldere afspraken hebben gemaakt om daarop in de 

commissie van september in te gaan. We hebben in de vorige bijeenkomst heel openhar-

tig een aantal zaken met elkaar doorgesproken. Ik vind dat zaken op een constructieve 

wijze bij de kop worden genomen. Ik stel voor dat we in de commissie van september 

2006 erop terugkomen. 

Er is één ander punt en dat betreft de vraag van de heer Kalk. Het belangrijkste argu-

ment van het college is, er is ingezet op de ketenzorg. Vanuit die benadering ontmoet 

het college bestuurders en vertegenwoordigers van patiënten. Dat is de insteek van het 

college en daarvoor is bewust gekozen. 

Nu ligt er een motie met de strekking om een onderzoek te doen. Het is heel raar, als je 

in overleg gaat dat je twee agenda’s hebt. Daarom onderscheid ik het. Wij nemen als col-

lege onze verantwoordelijkheid, zoals ik voor het voetlicht heb willen brengen. In het du-

ale stelsel hebt u de mogelijkheid van de eigen verantwoordelijkheid. Er ligt een pracht 

van een motie van de ChristenUnie/SGP, € 10.000,00 is net gezegd, maar die motie gaat 

over, laten we zelf ook eens wat zaken kunnen ondernemen. Daar past dit toch uitste-

kend in. Dat betekent dat je vanuit onderscheiden verantwoordelijkheden dat kunt aan-

pakken en niet achterover hangen en natuurlijk zullen we ook in dit huis daarover over-
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leg hebben. U hebt uw verantwoordelijkheden, wij hebben die en we kijken waar dit kan 

sporen. 

 

De heer Blauw: Mijnheer de Voorzitter. Is het college in dat geval bereid om dit onder-

zoek, als het door de raad zou worden gedaan, te faciliteren en zich daaraan te confor-

meren? 

 

Wethouder de heer Zeilstra: Ik sluit aan bij de motie van de ChristenUnie/SGP. U kunt 

uw eigen verantwoordelijkheid nemen en de middelen die beschikbaar zijn gebruiken. 

Verder moeten we eerst meer duidelijkheid hebben over wat er op ons afkomt. 

 

De heer Wassink: De motie gaat erover, college, ga dit uitvoeren. De vraag die erachter 

zit is, doet u dat dan? Eigenlijk zegt u, nee, doe het zelf maar. 

 

De heer Blauw: In dat kader is het misschien goed om mee te geven dat deze motie in 

de raad van Urk net raadsbreed is aangenomen. 

 

De heer Lammers: Mijnheer de voorzitter. Omdat wij straks mogelijk een schorsing krij-

gen, wil ik iets meedelen. Ik vind dat wij als gemeente meer ambitie moeten hebben en 

ik denk dat onze ambitie reëel is. In de motie hebben we getracht dat te verwoorden. Het 

gemeentebestuur Urk heeft inmiddels die motie raadsbreed aangenomen en heeft dus 

wel die ambitie. Vanavond is dat raadsbreed gebeurd. 

Treurig dat het ambitieniveau, zoals ik nu merk, van dit gemeentebestuur van Noord-

oostpolder minder is dan dat van Urk. 

 

De heer Bakker: Ik wil voorstellen de motie straks te bespreken. 

 

De heer Lammers: Ik stel de motie niet aan de orde. 

 

De heer Bakker: U stelt deze wel aan de orde. U geeft allerlei motiveringen, waarom u 

vindt dat die motie aan de orde moet worden gesteld. 

 

De heer Lammers: Ik geef overwegingen mee. 

 

De heer Bakker: Dat staat toch in de aanbevelingen. Dat is toch alleen maar onderdeel 

van deze motie. Als u het heeft over ambities, dan moeten we het daarover straks eens 

hebben. 

 

De burgemeester: Dan zal ik nog even de vraag van de heer Wassink beantwoorden 

over de initiatiefrol. Ik denk dat er geen verschil van mening is. Als het college het over-

neemt en de bestuursdienst het doet, is dat opgelost. Het ging even erover dat je niet 

zomaar met een voorstel komt, zonder dat je zegt, wij doen een beroep op dat potje en 

gaan als fractie iets doen. Dat moet eerst in de raad worden besproken. Dat was de op-

merking van het college. Als we daarover hetzelfde denken, is er wat mij betreft geen 

verschil van mening. 

 

De heer Wassink: Vandaar die minderheid van eenderde, want dan heeft elke partij een 

andere partij nodig en dan moet het hier in het openbaar gebeuren. 

 

De burgemeester: Dus deze verhouding geldt voor deze raadsperiode. Dat is een be-

langrijke toevoeging. 

 

De heer Wassink: Wij hebben overwogen voor de hele raadsperiode een budget neer te 

leggen in plaats van het per jaar te doen. 

 

De burgemeester: Het college verzet zich niet tegen die motie over de samenwerking. 

Maar als u zegt, meld ook resultaten, in het kader van de actieve informatieplicht doen 
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we dat. Het instrument van de vragen in de commissies en raad wordt ook uitbundig ge-

bruikt door raadsleden. Ik maak me niet ongerust dat informatie blijft hangen. Alleen om 

nu van tevoren te zeggen, formuleer SMART tot welke resultaatsafspraken je met de bu-

ren wilt komen, als het openbaar bestuur zo simpel was, dan woonden we in een ideaal 

land. Zo werkt het dus niet. Ik heb het idee dat u denkt dat ik moeilijk doe voor iets wat 

niet moeilijk is. Je probeert met de motie ook iets stevigs neer te zetten, terwijl dat een 

soort schijnstevigheid is. Wat betreft de intentie denken we hetzelfde. 

 

De heer Wassink: Waar het ons om gaat, is dat u bijvoorbeeld bij een randmeer zegt, 

derde kwartaal van dit jaar arrangeren wij een gesprek met de betrokken partners. Als 

het gaat over Lemsterbaai hebben we het eerste kwartaal van 2007 daarover een ge-

sprek, dat arrangeren wij. Dat is die initiatiefrol die we willen hebben. Vervolgens kun je 

dan bij de Voorjaarsnota en najaarsrapportage aangeven, kijk dit doen we en daar heb-

ben we initiatieven genomen. 

 

De burgemeester: Als je de Lemsterbaai neemt, heb je eerst twee provinciale besturen 

nodig, Friesland en Flevoland, die alle twee hebben gezegd daarin geen zin te hebben. Er 

moet veel meer gebeuren. De werkelijkheid is ingewikkelder dan dat ene overleg. Maar 

wij verschillen niet van mening. Als u de motie wil aannemen, moet u dat vooral doen. 

 

De voorzitter: Ik schors de vergadering. Na de schorsing werken we de moties af die 

zijn ingediend en de andere punten zijn niet meer aan de orde. 

 

Schorsing 

 

De voorzitter: Ik heropen de vergadering. We hebben afgesproken dat nu de moties 

aan de orde zijn in de volgorde van het setje met nietjes. We doen een ronde met heel 

kort een stemverklaring om te kijken hoe de motie ligt. De griffier en ik hebben gekeken 

in hoeverre de moties worden ondersteund. Van sommige moties denken we dat ze het 

niet halen. Als het door vinger of hand per fractie wordt aangegeven, kunnen we zien of 

het nog zin heeft breed erover te praten, of dat het sneller kan worden afgehandeld. Dan 

blijven vanzelf de moties over, waarover we echt moeten discussiëren. 

Ik begin met de motie over De Helpende Hand, de motie van het CDA. Deze motie luidt: 

 

"De raad van de gemeente Noordoostpolder in vergadering bijeen d.d. 29 juni 2006; 

 

gehoord de beraadslaging; 

 

overwegende dat: 

- het werk van de werkgroep De Helpende Hand een zinnige bijdrage levert aan het 

welzijn van mensen die in de Noordoostpolder tussen de wal en het schip zijn ge-

raakt; 

- het werk van deze werkgroep goed is voor het milieu daar hergebruik van meubels 

en andere materialen wordt bevorderd; 

- de werkgroep het mogelijk maakt dat mensen hun woning met hetzelfde budget op 

een meer complete wijze kunnen inrichten; 

- de leden van de werkgroep een groot deel van de kosten uit eigen middelen betaalt; 

- de werkgroep dringend financiële hulp nodig heeft voor het huren van opslagruimte; 

 

verzoekt het college:  

- de werkgroep De Helpende Hand gratis toegang tot de vuilstort te (doen) verlenen; 

- de werkgroep De Helpende Hand een financiële bijdrage te verlenen zodat opslag-

ruimte kan worden gehuurd; 

- deze hulp op zeer korte termijn te verlenen; 

 

en gaat over tot de orde van de dag." 
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Ik heb uit het overleg begrepen dat een meerderheid van de raad de motie te specifiek 

op één groep gericht vindt en deze niet wil ondersteunen. Is dat een juiste conclusie? 

Heeft het CDA behoefte aan stemming over de motie? 

 

De heer Torenbeek: Mijnheer de Voorzitter. Wij vinden deze zaak zo belangrijk, welk 

signaal de raad afgeeft naar een groep die zo goed werk doet in de samenleving, dat ik 

dit toch graag in stemming wil brengen. 

 

De voorzitter: Mag ik constateren dat de motie is verworpen met alleen de stemmen 

van het CDA vóór? 

 

Mevrouw Faber: Volgens mij wil de heer Torenbeek de stemverklaring van alle fracties 

horen? 

Wij blijven bij het standpunt dat we al hebben ingenomen. De motie is te specifiek op 

één werkgroep gericht en we willen geen precedent scheppen. 

 

De heer Wassink: De intentie is heel positief en deze groep doet veel goede dingen, 

maar we vinden het een verkapte subsidie. Nogmaals de suggestie om er een rechtsper-

soon van te maken en via de nota Subsidieverlening daarop in te steken. 

 

De heer Lammers: Eigenlijk heeft de heer Wassink het al verwoord. Het is een uitste-

kend idee, maar het is zo specifiek dat wij in dit geval niet kunnen meegaan. 

 

De heer Haagsma: Mijnheer de Voorzitter. Wij gaan niet mee en de verklaring is gege-

ven. 

 

De heer Van Daalen: Wij gaan ook niet mee en ik refereer aan de vorige sprekers. 

 

De voorzitter: De motie is niet aangenomen, maar het college wil wel de middelen met 

de BAM en de ondernemers bespreken om te kijken of we wat ruimte kunnen vinden. 

 

De heer Torenbeek: Ik ben blij met de steun die wordt gegeven, want kan het dan niet 

juridisch, we kunnen kijken wat we kunnen doen in overleg met de wethouder om deze 

groep te helpen. 

 

Zonder hoofdelijke stemming wordt de motie verworpen met de stemmen van het CDA 

vóór en de stemmen van de overige fracties tegen. 

 

De voorzitter: De motie van de PvdA/GroenLinks. Deze luidt: 

 

"De raad van de gemeente Noordoostpolder in vergadering bij d.d. 29 juni 2006; 

 

overwegende dat: 

- over het dienstjaar 2005 een ruimer positief resultaat is behaald dan verwacht; 

- bij de vaststelling van de dekkingsplannen 2004-2008 en 2005-2009 gemeld is dat 

bij een positieve ontwikkeling in de financiële positie er een bijstelling van de om-

vang van de dekkingsplannen zou kunnen plaatsvinden; 

- een dergelijke ontwikkeling zich nu aandient; 

- het reëel is te verwachten dat door de huidige economische ontwikkeling de inkom-

sten van de gemeente groter zullen worden; 

 

van mening dat dit aanleiding is de noodzaak nader te onderzoeken tot doorvoering van 

de eerder opgelegde financiële taakstellingen aan sociaal culturele, culturele en sportin-

stellingen; 

 

dringt er bij het college op aan: 
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- in de begroting 2007 de voorgenomen financiële taakstellingen voor de bibliotheek, 

Theater het Voorhuys en Paspartoe ongedaan te maken; 

- bij de presentatie van de najaarsrapportage in oktober te rapporteren of de nood-

zaak nog steeds aanwezig is tot het opleggen van financiële taakstellingen in de 

voorgenomen omvang aan maatschappelijke, culturele en sportinstellingen voor 

2008 en daarop volgende jaren; 

 

en gaat over tot de orde van de dag." 

 

Ik heb begrepen dat dit minder snel gaat dan de vorige motie. Wie wil een stemverkla-

ring afleggen of vragen stellen? 

 

De heer Sanderse: De motie vinden we sympathiek, maar zoals het voorligt, gaan we 

niet met deze motie mee. 

 

De heer Van Daalen: Mijnheer de Voorzitter. Wij hebben in het verleden een duidelijk 

standpunt ingenomen. Er is lang geleden al aangekondigd dat er bezuinigingen zouden 

komen voor deze groepen. Wij blijven daarbij en gaan niet mee me de motie. 

 

De heer Haagsma: Hier zijn geen aanvullingen op. Ik vind het wel jammer dat de motie 

niet is gewijzigd, want dan hadden we het verzoek gedaan het niet te beperken tot de 

culturele instellingen, maar naar het volledige dekkingsplan te kijken. Dat had onze sym-

pathie gehad. 

 

De heer Lammers: Mijnheer de Voorzitter. Wij gaan wel mee met de motie. 

 

De heer Wassink: Wij gaan niet mee met de motie, zoals hij er ligt. Als het eerste aan-

dachtsstreepje onder “dringt bij het college erop aan” en in het tweede aandachtsstreep-

je vanaf “in de voorgenomen omvang” tot het einde worden verwijderd, gaan we wel 

mee. Als we in het najaar het bezuinigingsplan en de dekkingsplannen goed analyseren 

en dan naar de begroting kijken, gaan we akkoord. Dit is te specifiek. 

 

De voorzitter: Ik denk dat het goed is voor de verduidelijking. Misschien kan het een 

brug slaan tussen twee verschillende standpunten, als wethouder Van Meijel meedeelt 

wat het college gehoord uw discussie van plan is. 

 

Wethouder de heer Van Meijel: Mijnheer de Voorzitter. Het college staat in principe niet 

onsympathiek tegenover de motie. De motie bevat een paar inconsequentheden, maar 

het college wil wel toezeggen om de opgelegde taakstellingen bij de begroting van 2007 

mee te nemen ten aanzien van deze culturele, maatschappelijke en sportinstellingen. Dat 

is het tweede streepje. Alleen staat er 2008 en dat moet dan 2007 zijn. 

 

De voorzitter: Het eerste uit de motie vervalt. Voor de andere gesubsidieerde instellin-

gen zegt het college, wij hebben begrotingsrichtlijnen opgesteld die naar alle organisaties 

zijn gegaan. Daarmee wordt gewerkt en wij zullen in het kader van de voorbereiding van 

de begroting alternatieven opstellen. Stel dat de bezuinigingen ongedaan worden ge-

maakt of een jaar opschuiven, wat betekent dat voor de begroting 2007 en verder, zodat 

er een keuzemoment is voor u om die bezuinigingen al dan niet op te schorten of door te 

voeren. Dan kunt u die integrale afweging maken. 

Gaat mevrouw Faber hiermee akkoord? 

 

Mevrouw Faber: Wij beseffen dat het verwijderen van eerste streepje veel lucht in de 

motie zal geven. Wij hebben er geen moeite mee om dat te laten gaan. Wanneer het ge-

tal 2008 wordt gewijzigd in 2007, zijn wij heel tevreden met de toezegging. Wij vermoe-

den ook dat de motie dan breder wordt gedragen. 

 

De voorzitter: Kunt de motie nog even verwoorden? 
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Mevrouw Faber: Het college heeft het in feite toegezegd. 

 

Wethouder de heer Van Meijel: Het college zegt toe om het punt integraal mee te ne-

men. 

 

De voorzitter: Dan is de motie overbodig. 

 

Mevrouw Faber: Ja. 

 

De voorzitter: Dan gaan we naar motie 4 over de initiatiefvoorstellen. De motie luidt: 

 

"De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen d.d. 29 juni 2006; 

 

overwegende dat: 

- het kan voorkomen dat een of meer fracties uit de raad (eventueel gezamenlijk) wil-

len komen tot het opstellen van een initiatiefvoorstel, waarvoor op dat moment bin-

nen het college geen steun is; 

- voor (onderdelen van) het opstellen van een initiatiefvoorstel externe expertise nodig 

of wenselijk kan zijn en dat daaraan kosten verbonden kunnen zijn die het fractie-

budget te boven gaan; 

- vooraf duidelijk is dat er meer draagvlak is dan alleen de eigen fractie; 

 

spreekt uit dat: 

- in de begroting een bedrag van € 20.000,00 per jaar wordt gereserveerd, waarvan in 

voorkomende gevallen door een of meer fracties kan worden gebruikgemaakt voor 

het opstellen van een initiatiefvoorstel; 

- van een gekwalificeerde minderheid van eenderde van de raad goedkeuring benodigd 

is voor het inzetten van dit budget voor een initiatiefvoorstel (minimaal tien raadsle-

den); 

- voor het uitwerken per initiatiefvoorstel maximaal € 5.000,00 kan worden ingezet, 

waarbij vanuit het fractiebudget voor minimaal een vierde deel wordt bekostigd; 

- van het bedrag alleen kan worden gebruikgemaakt na overlegging van een begroting 

en dat verantwoording van de besteding wordt gedaan, inclusief accountantsverkla-

ring; 

 

en gaat over tot de orde van de dag." 

 

De voorzitter: Gehoord de discussie en de beantwoording van het college, kunt u mis-

schien wat verfijningen aanbrengen in het verhaal? 

 

De heer Wassink: Het gaat om € 5.000,00 voor zo’n initiatiefvoorstel, waar bovenop de 

kwart van de fractie(s) komt. De accountantsverklaring laten we vervallen. Daarvoor in 

de plaats kunnen we ook het presidium een plek geven. Dat maakt het goedkoper en 

daar zijn we allemaal bij. 

 

De voorzitter: In punt 3 komt het erboven op. 

 

De heer Wassink: Aan het eind van 4 staat inclusief accountantsverklaring. Dat moet 

dan worden dat de verantwoording van de besteding wordt gecontroleerd of voorgelegd 

aan het presidium. 

 

De voorzitter: Het is en blijft gemeentegeld, dus laten we aannemen dat de accountant 

ook vindt dat het zo kan. In principe is het antwoord ja. 
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De heer Bakker: Mijnheer de Voorzitter. Ik zou willen voorstellen om die komma te ver-

vangen door een punt. Dan staat er dat verantwoording wordt afgelegd. Hoe de verant-

woording wordt afgelegd, moet worden geregeld. 

 

De voorzitter: Daar wordt het korter van. Dat is mooi. Mag ik een stemverklaring? 

 

De heer Haagsma: € 5.000,00 betekent dat er initiatief per jaar kan worden gedaan? 

 

De heer Wassink: Nee, er staat € 20.000,00 per jaar maximaal. Dat betekent dat per 

initiatiefvoorstel vanuit deze pot maximaal € 5.000,00 kan worden ingezet. Dat kan ook 

€ 2.000,00 zijn, waarbij een kwart daarvan erboven vanuit de fractie(s) wordt bijgelegd. 

 

De heer Haagsma: Mijnheer de Voorzitter. De PU denkt positief over deze motie en wij 

staan erachter. 

 

De heer Van Daalen: Ook wij stemmen in met deze motie. 

 

De heer Sanderse: Met deze wijziging kunnen wij instemmen. 

 

Mevrouw Faber: De PvdA/GroenLinks kan ook instemmen met dit voorstel. 

 

De heer Lammers: Wij hadden in een eerder stadium al toegezegd. 

 

Zonder hoofdelijke stemming wordt de gewijzigde motie aangenomen. 

 

De voorzitter: Motie 5 over de planvorming van het Randmeer. Het college vindt deze 

motie overbodig, maar ziet deze als ondersteuning van het beleid. De motie luidt: 

 

"De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen d.d. 29 juni 2006; 

 

overwegende dat: 

- het college in haar collegeprogramma onder 17 de inspanningsverplichting heeft op-

genomen “een vaarverbinding en/of randmeer aan de oostelijke kant van Noordoost-

polder te realiseren als nieuwe economische drager”; 

- deze ontwikkeling voor de gemeente Noordoostpolder veel kansen biedt voor een 

verdere economische ontwikkeling; 

- deze kansen nu op korte termijn moeten worden gegrepen nu het omgevingsplan in 

procedure is; 

- de gemeente actief moet bijdragen aan de eerste planvorming en daartoe zelfs het 

initiatief kan nemen; 

- voorkomen moet worden dat andere instanties het voortouw gaan nemen over ont-

wikkelingen in ons gebied; 

 

dringt bij het college aan: 

- voor de najaarsrapportage met een plan van aanpak te komen voor de eerste plan-

vorming; 

- zo spoedig mogelijk overleg te plegen met de provincie Flevoland over de planvor-

ming, inpassing in het omgevingsplan en uitwerking van het initiatief; 

- zo spoedig mogelijk overleg te voeren met de aangrenzende gemeenten over hun vi-

sie over en betrokkenheid bij dit project; 

 

en gaat over tot de orde van de dag." 

 

De voorzitter: De indieners handhaven de motie? 
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De heer Voorberg: Wij handhaven de motie en wij vinden dat de gemeente hierin zelf 

een ambitie mag hebben en een stukje mag trekken. Dat willen we benadrukken. Dat 

staat er zo in. 

 

De heer Lammers: Wij stemmen in. 

 

De heer Haagsma: Wij stemmen in. We hebben hiervoor in de vorige periode ook al ge-

pleit en ik hoop dat er iets van de grond komt. 

 

De heer Van Daalen: Mijnheer de Voorzitter. Wij stemmen in met de kanttekening dat 

het eigenlijk in het collegeprogramma staat en dus overbodig is. 

 

De heer Bouma: Mijnheer de Voorzitter. Complete ondersteuning van het college, wij 

stemmen in. 

 

Mevrouw Faber: Ook onze fractie kan instemmen met dit plan. 

 

Zonder hoofdelijke stemming wordt de motie aangenomen. 

 

De voorzitter: De motie over hetzelfde onderwerp, maar dan de plankosten. De motie 

luidt: 

 

"De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen d.d. 29 juni 2006; 

 

overwegende dat: 

- het college in zijn collegeprogramma onder 17 de inspanningsverplichting heeft op-

genomen “een vaarverbinding en/of randmeer aan de oostelijke kant van Noordoost-

polder te realiseren als nieuwe economische drager”; 

- deze ontwikkeling voor de gemeente Noordoostpolder veel kansen biedt voor een 

verdere economische ontwikkeling; 

- deze kansen nu op korte termijn moeten worden gegrepen nu het omgevingsplan in 

procedure is; 

- de gemeente actief moet bijdragen aan de eerste planvorming en daartoe zelfs het 

initiatief kan nemen; 

- dat een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) een goed inzicht kan bieden 

in de haalbaarheid van een randmeer/vaarverbinding; 

 

spreekt uit: 

- een voorbereidingskrediet van € 500.000,00 ter beschikking te stellen voor de eerste 

planvorming en voorbereiding van een randmeer/vaarverbinding inclusief een MKBA; 

- in samenwerking met de provincie Flevoland, andere betrokken gemeenten, aan-

grenzende provincies en waterschappen een MKBA op te stellen waarbij verschillende 

varianten worden onderzocht; 

- de dekking van het voorbereidingskrediet vindt plaats uit het reservebeleidsplan; 

 

en gaat over tot de orde van de dag." 

 

De heer Voorberg: Gezien de positieve reactie op de vorige motie en gezien wat het col-

lege heeft gezegd, laten we eens kijken hoe de zaak in elkaar zit, meen ik dat we deze 

motie willen intrekken, ook omdat de meerderheid van de raad zegt: om nu al een be-

drag te voteren, dat is erg vroeg. Een voorbereidingskrediet heb je nodig, want er wor-

den toch kosten gemaakt. Dat wachten we af. Ik constateer wel dat men instemt met de 

samenwerking met de andere overheden. De MKBA zal er ook wel komen bij de verdere 

planvorming. De intentie is dus positief en in de vorige motie verwoord. 

Ter compensatie wil ik iets aanbieden aan het college, zodat het een goed begin heeft 

voor de planvorming. Dat wil ik doen aan wethouder Schutte. In de vorige raadsperiode 

is duidelijk geworden aan de commissie, toen nog Ruimtelijke Ordening geheten, dat een 
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paar studenten wel aan een plan hebben gewerkt, een compleet uitgewerkt plan voor het 

Randmeer, zelfs met een beetje een kostenraming erin. De technische en andere haal-

baarheden zijn onderzocht. Er ligt een ontwerp en ik wil het college daarmee graag die-

nen, zodat dit nieuwe college alvast weet hoe het zou kunnen en daarmee rekening kan 

houden en het kan gebruiken bij de verdere planvorming. 

 

De heer Voorberg overhandigt het plan aan wethouder Schutte. 

 

De voorzitter: Wij gaan naar de ontwikkelingen in relatie met de buurgemeenten. De 

motie luidt: 

 

"De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen d.d. 29 juni 2006; 

 

overwegende dat: 

- de gemeente Lemsterland plannen heeft voor het realiseren van bedrijventerreinen 

en andere ontwikkelingen in het noordelijk deel van Noordoostpolder; 

- de gemeente Steenwijkerland plannen heeft voor het realiseren van bedrijventerrei-

nen nabij Vollenhove; 

- samen met Urk kan worden onderzocht of nabij de ketelbrug een overslagterminal 

mogelijk is; 

- de samenwerking van Noordoostpolder met de gemeenten Lemsterland, Steenwijker-

land en Urk een positieve impuls kunnen geven door onderzoek in te stellen naar 

mogelijke ontwikkelingen; 

 

dringt er bij het college op aan: 

- zo spoedig mogelijk overleg te voeren met het college van burgemeester en wethou-

ders van Lemsterland, Steenwijkerland en Urk ten einde mogelijke gezamenlijke 

nieuwe economische impulsen te onderzoeken; 

- de raad uiterlijk bij de najaarsrapportage te informeren over de resultaten van dit 

overleg. 

 

en gaat over tot de orde van de dag." 

 

De heer Veldkamp: Het gaat om de grondhouding van de gemeente, dat de gemeente 

het initiatief neemt en richting provincies om aan deze gesprekken deel te nemen. 

 

De voorzitter: Het college zegt dat het overbodig is, maar baat het niet, dan schaadt 

het niet. Het college verzet zich niet tegen de motie. 

 

Mevrouw Faber: Ik onderschrijf uw woorden. Wij vinden het overbodig en steunen de 

motie niet. 

 

De heer Bouma: Wij hebben begrip voor het standpunt van het college dat het overbo-

dig is, maar we hebben net zo veel begrip voor het standpunt van de ChristenUnie/SGP 

dat ze een signaal willen afgeven. Wij steunen de motie. 

 

De heer Van Daalen: Wij hebben vertrouwen in de grondhouding van het college. Wij 

steunen de motie niet. 

 

De heer Haagsma: Mijnheer de Voorzitter. Wij hebben ook vertrouwen in het college, 

maar we steunen de motie wel, want het is altijd goed om elkaar te blijven volgen. 

 

De heer Lammers: Wij ondersteunen het voorstel fractiebreed al is het maar als duwtje 

in de rug van het college. 

 

Zonder hoofdelijke stemming wordt de motie aangenomen met de aantekening dat de 

fractie van de VVD tegen stemt. 
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De voorzitter: De recreatieve wandel- en fietspaden. De motie luidt: 

 

"De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen d.d. 29 juni 2006; 

 

overwegende dat: 

- het initiatief van ‘op de kuierlatten’ een heel positieve benadering verdient en mee-

werkt aan de leefbaarheid van het platteland; 

- de gezondheid van onze inwoners door wandelen en fietsen wordt bevorderd; 

- niet elk dorp is voorzien van een recreatief wandelpad; 

 

spreekt uit dat in deze raadsperiode elk dorp z’n eigen ‘op de kuierlattenroute’ krijgt en 

dat er daarbij steeds wordt nagegaan of bedoelde route ook (onderdeel van) een fiets-

route kan zijn; 

 

en gaat over tot de orde van de dag." 

 

De heer Wassink: Het heeft zich een beetje toegespitst op de kuierlatten. Het gaat ons 

erom dat aan het eind van deze raadsperiode ieder dorp iets op dit gebied heeft ontwik-

keld. 

Ik heb een gedachtestreepje toegevoegd, dat het college in het najaar met een plan van 

aanpak komt en met een kredietvoorstel. Dat hoeft niet. Dat laatste schrap ik. Wat ons 

betreft hoeft het niets te kosten, maar iemand moet het initiatief nemen en mensen bij 

elkaar aan tafel zetten. Dat kunnen dorpsverenigingen zijn, private mensen. Dat we niet 

alleen bevorderen en stimuleren maar concreet resultaat hebben aan het einde van deze 

raadsperiode. 

 

Mevrouw Faber: Als u het zo stelt, is het een dwingende maatregel richting de dorpen. 

De ideeën die tot nu toe zijn uitgewerkt, zijn allemaal vanuit de dorpen zelf geïnitieerd. 

Dat moet je waarderen. Wanneer het op deze manier gaat gebeuren, leg je eigenlijk een 

verplichting op om iets te gaan ontwikkelen. 

 

De heer Wassink: Ik kan me haast niet voorstellen dat een dorp hieraan niet wil mee-

doen. 

 

De heer Van Daalen: Wie gaat dit betalen? 

 

De heer Wassink: Tot op heden zijn routes als de kuierlatten niet met publiek geld be-

taald. Als dat wel is gebeurd, moet je dat bij andere dorpen ook doen. 

 

De heer Bouma: Mijn fractie worstelt ook nog met de eventuele betaalbaarheid, waar-

over geen duidelijkheid is. Het initiatief moet uit de samenleving komen. Dat staat er ook 

niet in. Dat missen wij. 

 

De heer Wassink: Dat kan middels een plan van aanpak. Dan kun je aangeven, dit gaan 

we ermee doen. Mocht er dan geld nodig zijn, dan horen we dat vanzelf. 

 

Mevrouw Geluk: Denkt de ChristenUnie/SGP dat ze particulieren gaan aanwijzen, nu ga 

jij een wandelpad aanvragen en dan laat je het door die overheid betalen. Dan komt er 

een briefje bij, want de gemeente wil het zo graag. Zo werkt het niet. 

 

De voorzitter: Op zich zegt iedereen dat het een sympathiek idee is. Door de toevoe-

ging van een plan van aanpak door de gemeente trek je initiatief naar je toe, wek je 

verwachtingen dat het geld oplevert van de gemeente. Dat wil een groot aantal raadsle-

den niet. Door de toevoegring maakt u uw eigen motie minder kansrijk. 

 

De heer Bouma: Misschien is het verstandig dit punt te agenderen in de commissie. 
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De voorzitter: Heeft u behoefte aan een stemverklaring van de fracties? 

 

De heer Haagsma: Mijnheer de Voorzitter. Ik heb het idee dat we allemaal heel positief 

denken over dit initiatief. Er zijn al veel initiatieven genomen. Het signaal dat we afge-

ven, of de motie wel of niet in stemming wordt gebracht, is naar de omgeving duidelijk 

genoeg, namelijk dat mensen het initiatief moeten blijven nemen. Je legt dan niet de 

verplichting op met na die tijd het gevoel dat er vanuit dit huis financiën bij zouden kun-

nen worden gelegd. 

 

De voorzitter: Wenst de heer Wassink stemming? 

 

De heer Wassink: Ik neem de motie terug en wellicht komen we met een initiatiefvoor-

stel. 

 

De voorzitter: We gaan naar de structurele verhoging van het budget groot onderhoud 

wegen. 

 

"De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen d.d. 29 juni 2006; 

 

overwegende dat: 

- met het bestaande budget voor het groot onderhoud van wegen, straten en pleinen 

achterstallig onderhoud aan de verhardingen is ontstaan; 

- uit de meerjarenplanning van het cyclisch beheersproces, zoals in 2005 gepresen-

teerd, blijkt dat met het bestaande budget het achterstallige onderhoud aan verhar-

dingen toeneemt en dat ten minste jaarlijks € 1 miljoen extra budget nodig is om dit 

te voorkomen; 

- onvoldoende budget beschikbaar is om bermen van de polderwegen op veilige wijze 

duurzaam in te richten; 

- de verhardingen van fietspaden veelvuldig worden vernield door wortelopgroei en dat 

voor een structurele oplossing geen budget beschikbaar is; 

- de burgers en andere weggebruikers veel klachten uiten over het onderhoud aan 

wegen, straten en pleinen ook in buurten en wijken; 

- nog geen wegenbeleidsplan door de raad is vastgesteld waarin de kwaliteit van de 

onderhoudstoestand is vastgelegd; 

 

spreekt uit dat: 

- vooruitlopend op het wegenbeleidsplan in de begroting 2007 € 1 miljoen extra bud-

get wordt gevoteerd voor het groot onderhoud aan wegen, straten en pleinen; 

- dit budget wordt onttrokken aan de reserve beleidsplan; 

 

dringt bij het college erop aan: 

- in het najaar de raad een voorstel te doen voor een wegenbeleidsplan waarin een 

structurele oplossing wordt geboden voor een kwalitatief goed wegenonderhoud en 

veilig wegbeheer incl. bermen, fiets- en voetpaden; 

- de daarvoor benodigde gelden structureel in te bedden in de meerjarenplanning; 

 

en gaat over tot de orde van de dag." 

 

De voorzitter: Ik geef wethouder Schutte even het woord om de mening van het college 

te geven. Wellicht kan hij hiermee een bruggetje slaan. 

 

Wethouder de heer Schutte: Mijnheer de Voorzitter. Ik dacht dat ik helder was geweest 

wat betreft hoe het college over deze motie denkt. 

 

De voorzitter: Ik wil naar de tekst van de motie. Daarin zit een stukje 1 en een stukje 

2. Dat is de vraag. 
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De heer Voorberg: Mijnheer de Voorzitter. Mag ik een voorstel doen? Ik heb het idee, de 

heer Schutte gehoord hebbende dat hij met iets goeds bezig is, met een wegenbeleids-

plan. Daarom wil het eerste deel, de motie spreekt uit over het ter beschikking stellen 

van een budget, eruit halen. Wel wil de motie bij het college erop aandringen om in het 

najaar met een wegenbeleidsplan te komen voor een structurele oplossing. 

 

De voorzitter: Dat is ook de suggestie van het college. 

 

De heer Voorberg: Als die toezegging wordt gedaan, trek ik de motie in. 

 

Wethouder de heer Schutte: Die toezegging doe ik, maar het zit me dwars hiervoor nu 

al € 1 miljoen te reserveren. Het beleidsplan komt eraan. 

 

De voorzitter: Dan zijn we bij de motie over het kunstwerk. De motie luidt: 

 

"De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen d.d. 29 juni 2006; 

 

overwegende dat: 

- er vanaf 1986 geen grote opknapbeurt heeft plaatsgevonden; 

- het kunstwerk bijdraagt tot een verbeterde entree naar de polder en een goede 

beeldvorming over de polder weergeeft; 

- het voor duizenden mensen die dagelijks de polder binnenkomen als een visite-

kaartje voor de polder kan worden gezien; 

- het wenselijk is, dat het kunstwerk daadwerkelijk weer de uitstraling krijgt die zovele 

andere kunstwerken in de polder hebben en daarmee weer gezichtsbepalend is; 

 

Van oordeel dat: 

- het nu slecht onderhouden, c.q. verwaarloosd is; 

- het nu geen “welkom op de zeebodem” is belicht tegen de achtergrond en ten op-

zichte van andere gezichtsbepalende kunstwerken ernstig is achtergesteld; 

 

draagt het college op: 

- het kunstwerk zo spoedig mogelijk te herstellen inclusief het bijbehorende groen; 

- het kunstwerk een waardig en zodanig uiterlijk te geven in het landschap dat het 

weer het “entree en visitiekaartje” van Noordoostpolder wordt; 

- hiervoor € 10.000,00 te reserveren vanuit de post algemene reserve; 

- in overleg te treden met de Stichting A.D. van Eck-fonds om het kunstwerk “welkom 

op de zeebodem” mogelijk te adopteren en een thuis te geven bij de Stichting A.D. 

van Eck-fonds; 

 

en gaat over tot de orde van de dag." 

 

De heer Lammers: Ik was verrast door uw opmerking dat dit het rijk toebehoort. Wij 

vinden allemaal in de polder dat we een gezicht moeten hebben. Zodra we de Ramspol-

brug over komen, wil ik mijn collega’s adviseren eens goed naar rechts te kijken. Dan 

zien we een groot verval. Het kan toch niet zo zijn dat die duizenden mensen die daar 

dagelijks passeren deze teleurstelling moeten ervaren. Laten we voor de komende perio-

de, de weg zal er waarschijnlijk in 2011 in de breedte liggen en dan kan het kunstwerk 

worden verplaatst, is mij verzekerd door de heer Bloem, die paar duizend euro die het 

college nodig zal hebben, gebruiken om dit een goed aangezicht te geven. Dan is het 

werkelijk welkom op de zeebodem. 

 

De voorzitter: Wat betekent dat voor uw motie? 

 

De heer Lammers: Dat ik die motie handhaaf. 
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De heer Sanderse: U hebt hem gewijzigd door het geld niet meer te voteren. 

 

De heer Lammers: Dat heeft u heel goed gezien. Ik verwacht dan ook een initiatief van 

het college, dat het zegt, wij zijn bereid om een bedrag na inventarisatie beschikbaar te 

stellen. 

 

Mevrouw Faber: Mijnheer Lammers, volgens mij heeft u niet goed naar onze voorzitter 

geluisterd. Die heeft gezegd wie eigenaar is, Domeinen, en dat daar ook het onderhoud 

zit. Dat eerst moet worden onderzocht, of daar geld kan worden gehaald. Dan kunnen wij 

toch niet nu geld beschikbaar stellen. 

 

De heer Lammers: Ik zeg ook niet dat het college nu geld ter beschikking moet stellen. 

Ik haal alleen aan dat ik vind dat, als het al van het rijk is, het niet zo kan zijn dat wij 

dan maar moeten blijven zitten en wachten tot het rijk het opknapt, want dat is de afge-

lopen jaren niet meer gebeurd. 

Vanaf 1986 is dit kunstwerk niet meer onderhouden. De laatste keer heeft de gemeente 

een kleine donatie gegeven. Waarom is dat toen gedaan? Ik vind dat het nu na twintig 

jaar nog eens kan. Natuurlijk staat het het college vrij om met het rijk in onderhandeling 

te gaan. 

 

De voorzitter: Ik begrijp dat u de motie handhaaft, alleen het derde bullet, € 10.000,00 

eruit haalt. 

 

De heer Lammers: Dat heb ik al eruit gehaald. Er is een nieuwe motie rondgedeeld door 

de griffie en daarin staat dat de financiën niet meer aanwezig zijn. 

 

De voorzitter: Het college zegt het moeilijk te hebben met de motie. U draagt op iets uit 

te voeren wat niet van ons is. U zegt we moeten stimuleren het te onderhouden, maar ik 

kijk wat er staat. Die opdracht houdt in dat we niet moeten overleggen met de eigenaar, 

maar dat we het moeten onderhouden. We vinden het een onhandige motie. 

 

De heer Van Daalen: Mijnheer de Voorzitter. Mag ik proberen u iets anders te laten 

zeggen, zodat we het nog eens worden voor 23.00 uur. Kunnen wij niet vragen te zeggen 

dat u de eigenaar, blijkbaar Domeinen, wijst op de zorgplicht om het te onderhouden? 

Dan komt u daarmee terug en dan kunnen we samen met de heer Lammers de verfkwast 

pakken en de gazonmaaier en dan doen we het zelf. 

 

De voorzitter: De opmerking is, het college dient geen moties in. Als een motie wordt 

ingediend, kun je die al dan niet aannemen. Het college heeft moeite met deze tekst van 

de motie. Het is niet handig. We zeggen niet dat zaken niet moeten worden opgeknapt. 

Maak geen principezaak van iets, waarover we het wel eens zijn. Dat is meer een opmer-

king naar de heer Lammers dan naar anderen. Als de heer Lammers de motie handhaaft, 

reageert het college, zoals het college reageert. 

 

De heer Blauw: Misschien een suggestie dat u in plaats van herstellen zegt te doen her-

stellen. Langs welk traject dat dan loopt, is een tweede. Daarmee haal ik de angel er een 

beetje uit. 

 

De voorzitter: Van het college hoeft het op deze manier niet, maar als u dat wilt, ontra-

den wij hem. 

 

De heer Wassink: Ik vind de toevoeging van te doen renoveren een heel aardige. De 

VVD is ijverig met spiegels in Bant bezig, misschien kan ONS, als dit niets oplevert, de 

kwast ter hand nemen. 

 

De heer Lammers: Daarmee bent u er niet. 
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De heer Wassink: Zullen we samen afspreken? 

 

Mevrouw Faber: Ik gaf al aan dat wij ons niet kunnen vinden in de tekst, maar het 

kunstwerk zo spoedig mogelijk te doen renoveren, ik heb de strekking al gezegd. Je moet 

uitzoeken wie verantwoordelijk is voor het onderhoud. Met de strekking zoals die er 

staat, kunnen wij niet akkoord gaan. 

 

De heer Sanderse: Wij sluiten ons aan bij de woorden van de PvdA/GroenLinks. Wij 

hebben er ook moeite mee. Op zich een heel aardig voorstel, maar het eigendomsrecht is 

een moeilijk punt. Vandaar dat wij de motie niet steunen. 

 

De heer Van Daalen: Mijnheer de Voorzitter. Wij willen graag als je naar rechts kijkt, 

dat je dan iets moois ziet. Met de aanpassing gaan wij akkoord. 

 

De heer Haagsma: Ook de PU gaat met deze aanpassing akkoord. Ik hoor van veel 

mensen wel dat ze dit hebben gezien, maar het gebouwtje met de rookwolk iets minder. 

misschien moet er naast al die gebouwtjes nog iets anders komen te staan. 

 

De heer Wassink: Ik ga uit van een gewijzigde vorm van te doen. Dan gaan wij ak-

koord. 

 

Zonder hoofdelijke stemming wordt de gewijzigde motie aangenomen met de aanteke-

ning dat de fracties van het CDA en de PvdA/GroenLinks tegenstemmen. 

 

De voorzitter: Ik sla de motie over het ziekenhuis even over. Nu is aan de orde de mo-

tie over het terugbrengen van de regelgeving. Deze motie luidt: 

 

"De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen d.d. 29 juni 2006; 

 

overwegende dat: 

- de regelgeving van de overheid steeds meer belemmeringen opwerpt voor een snelle 

en adequate besluitvorming ten aanzien van particulieren en het bedrijfsleven; 

- de regelgeving voor veel mensen een te ver doorgeschoten instrument is en daar-

door weerstand oproept; 

- de gemeente Noordoostpolder ook een verantwoordelijkheid heeft in het hanteerbaar 

houden van de regelgeving; 

 

is van mening dat: 

- onze samenleving gebaat is bij regelgeving die niet vertragend/belemmerend werkt; 

- het veelal voldoende is regelgeving te richten op het democratisch regelen van de 

samenleving; 

 

dringt bij het college erop aan om: 

- samen met betrokken partijen (onder andere MKB, Kamer van Koophandel, cliënten-

groepen) de gemeentelijke regelgeving door te nemen en het landelijke streefdoel 

van vermindering met 25% in 2007 te realiseren; 

- hiertoe een plan van aanpak voor te bereiden en dit uiterlijk december 2006 aan de 

raad aan te bieden; 

 

en gaat over tot de orde van de dag." 

 

Hier heeft iedereen ja tegen gezegd. Stelt u prijs op de stemverklaringen? 

 

De heer Haagsma: Het gaat erom dat wij een signaal afgeven en de motie aannemen. 

Dat is gebeurd. 

 

Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming wordt de motie aangenomen. 
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De voorzitter: Dan blijft over de motie van de PU om de lastenverhoging 2007 niet door 

te voeren. De motie luidt: 

 

"De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen d.d. 29 juni 2006; 

 

concluderend dat de jaarrekeningen van 2002 tot en met 2005 een positief rekeningsaldo 

laten zien; 

 

overwegende dat: 

- de raad bij uitsluiting bevoegd is tarieven vast te stellen; 

- de inwoners door lastenverzwaring aan het ontstaan van de overschotten hebben 

bijgedragen; 

 uit de lijst van het COELO blijkt dat de gemeente Noordoostpolder haar burgers rela-

tief zwaar belast (plaats 350 van de 458 gemeenten); 

 

dringt er bij het college op aan voor de begroting 2007 geen lastenverhoging door te 

voeren; 

 

en gaat over tot de orde van de dag." 

 

Dit is hetzelfde met het al dan niet doorvoeren van de bezuinigingen op de gesubsidieer-

de instellingen. Laten we bij de najaarsrapportage een overzicht geven. U heeft besloten 

hoe de begrotingsrichtlijnen zijn. Op grond van dergelijke gegevens wordt de begroting 

opgesteld. Het is heel onhandig om dat proces te staken. De begrotingsrichtlijnen zitten 

in de procedure, waarmee de gemeente bezig is. Er komt een alternatief voorstel bij. Stel 

dat je de lastenverhoging per 2007 niet doorvoert, wat betekent dit dan voor de begro-

ting. Zo legt het college de motie uit. 

 

De heer Haagsma: De PU legt de motie uit, zoals het er staat. Dringt er bij het college 

op aan voor de begroting 2007 geen lastenverhoging door te voeren. Het laatste besluit 

dat je bij meerderheid neemt, is het signaal naar het college om mee te gaan werken. 

 

De voorzitter: Ik probeer even de consistentie in de andere plannen aan te halen. U 

zegt nu, ik wil dat de raad besluit dat het niet wordt doorgevoerd. 

 

De heer Haagsma: Daarin heeft ieder zijn eigen verantwoordelijkheid. Wij doen het 

voorstel om het op deze manier te besluiten. Dat komt mede, omdat wij nu al voor de 

derde keer erover praten en we schuiven het steeds voor ons uit. De PU vindt dat een 

besluit zou moeten worden genomen. 

 

De voorzitter: In uw visie, als deze motie wordt aangenomen, betekent dit dat het col-

lege met een begroting komt, waarin geen lastenverhoging voor 2007 zit. Dan zeg ik 

namens het college, als u dit doet, ontraden wij u dat, omdat u daarmee de afwegingen 

die je in het najaar moet maken erg onder druk zet. U haalt één onderwerp naar voren. 

Wij ontraden de motie. 

 

De heer Van Daalen: Mijnheer de Voorzitter. Wij gaan akkoord met de motie en wij zien 

in het najaar dan wel wat dat oplevert. We hebben de discussie dan weer. 

 

De heer Sanderse: Wij gaan niet mee met deze motie, omdat we willen zien wat dat ons 

kost dit najaar en willen kijken wat we nodig hebben voor de nieuwe plannen van het col-

lege. 

 

Mevrouw Faber: Wij vinden het ook te vroeg om hiermee akkoord te gaan. We willen 

eerst een uitwerking zien van het collegeprogramma. 

 



2006  

 

N. 278 

 

 

De heer Wassink: Wij gaan wel akkoord met de motie. 

 

De heer Lammers: Wij gaan akkoord met de motie. Wij zien de consequenties later wel. 

 

Zonder hoofdelijke stemming wordt de motie aangenomen met de aantekening dat de 

fracties van het CDA en de PvdA/GroenLinks tegenstemmen. 

 

De voorzitter: U hebt het in meerderheid aanvaard, maar het college wil even schorsen 

voor overleg over deze uitspraak. De vergadering is geschorst. 

 

Schorsing 

 

De voorzitter: Ik heropen de vergadering. Ik draag de rol van voorzitter over aan de 

heer Voorberg. 

 

Vice-voorzitter de heer Voorberg: Burgemeester, ga u gang. Ik neem aan dat u het 

standpunt van het college meedeelt. 

 

De burgemeester: Wij hebben ervan kennisgenomen dat u dit heel nadrukkelijk uit-

spreekt. Het college zit ermee, wat zeggen we tegen de raad. We voeren de motie uit of 

we voeren de motie niet uit. Ik geef een aantal overwegingen en dan een conclusie. We 

vragen ons af of u zich realiseert wat dit betekent. Het betekent onder andere dat de be-

groting in concept bijna klaar is. Als je dit besluit en u verwacht van het college dat het 

dit doorwerkt. Dat betekent dat je de begroting opnieuw moet opstellen, dat je opnieuw 

moet rekenen met al die bedragen die in de begrotingsrichtlijnen naar voren zijn ge-

bracht en waarover de raad een besluit heeft genomen in april. Daarin zitten die prijs-

verhogingen en die moet je doorwerken, ook naar de gesubsidieerde instellingen toe. 

Enerzijds zegt de raad, wij willen de ruimte verschaffen om in afwachting van het begro-

tingsbeeld voor gesubsidieerde instellingen bezuinigingsvoorstellen al dan niet door te la-

ten gaan en anderzijds wilt u de raad met een fors bedrag nadelig beïnvloeden, waardoor 

de kans dat het lukt kleiner wordt. Een aantal van dergelijke overwegingen heeft het col-

lege. Is dat uw bedoeling, dan is het goed om dat te weten. 

Ook uitvoeringstechnisch is er een aantal problemen in de lijn van de verwachtingen van 

de gesprekken die we hebben gehad. We hebben gezegd, laten we elkaar de ruimte ge-

ven om een brede afweging naar voren te brengen. Nu maakt u die afweging op één punt 

voor tonnen minder gemakkelijk, want we praten over grote bedragen. En het is een 

maatregel, die omdat hij cumulatief werkt in de meerjarenbegroting, minder ruimte geeft 

en doorwerkt in de meerjarenbegroting, want het gaat om percentages over percenta-

ges. Dat betekent nogal wat. 

Als u zich dat realiseert, dan zeggen we, waarvan akte. Dan kun je twee zaken doen. 

Dan kunnen we zeggen, we leggen hem naast ons neer en dan wordt u boos. Dan heb-

ben we een politiek probleem. We kunnen ook zeggen, laten we nu eens kijken, waar we 

uitkomen. Als u zegt, werk de begroting om en dergelijke, als u wel zorgen heeft over de 

personele organisatie, als u wel vindt dat ambities moeten worden waargemaakt, vind ik 

het niet consistent, als je de organisatie opzadelt met veel extra werk. Laten we dan 

zeggen, als die begrotingsbeelden er zijn, de raad neemt een bepaalde verhoging van de 

ozb of welke lasten dan ook niet voor zijn rekening, college, pas de begroting maar aan. 

Dan hebt u dat instrument en kunt u gericht naar de burger iets doen. U schiet nu met 

een enorm groot kanon op een stukje organisatieprobleem. Ik wil dat in overweging ge-

ven en u vragen of u met deze wetenschap tot een heroverweging wilt komen, zodat we 

weten dat we geen onbezonnen dingen tegen elkaar zeggen. 

 

De heer Haagsma: De VVD, de ChristenUnie/SGP, ONS en de PU hebben op grond van 

cijfermateriaal dat vanuit dit huis is aangereikt, de conclusie getrokken dat het 21.000 

aanslagen zijn. De gemiddelde aanslagen zijn afgelopen jaar voor een meerpersoons-

huishouden € 659,00 geweest. 2% daarvan heb je dan nu aan inkomstenderving, 

€ 13,00 per aanslag en aanslagen zijn niet allemaal even hoog, maar daarin zitten veel 
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fluctuaties, zodat je op € 293.000,00 komt. Het eerste voorstel dat wij deden, was 

€ 630.000,00 of € 30,00 teruggeven per aanslag. Dat was veel ingrijpender. Dit is meer 

werk, maar op deze manier bestrijd ik uw woorden over grote getallen. Ja, € 293.000,00 

is een groot bedrag, maar op grond van de cijfers die wij hebben gekregen, is dat de be-

rekening. 

 

De burgemeester: Laten we even doorpraten. De benadering van het college over het 

begrip lastenverhoging, is dat de raad terugkomt op de uitgangspunten die in april zijn 

vastgesteld. Daarin is 2% inflatie opgenomen. 

 

De heer Haagsma: Het gaat om de Haro-aanslagen. Zo hebben we dat met vier partijen 

overwogen. 

 

De burgemeester: Mag ik dan vragen naar uw eigen motie te kijken en die iets precie-

zer in te delen, want u heeft het nu generaal over alles. 

 

Wethouder de heer Van Meijel: Mijnheer de Voorzitter. Misschien is het goed dan even 

te herinneren wat wij in april hebben vastgesteld. In de materiële sector 1,5% verhoging, 

algemene verhoging 1,5%, salarisverhoging, doorwerking van loonsommen 4,6%. 

 

De heer Haagsma: Er zou moeten komen te staan, dringt erop aan bij het college voor 

de begroting 2007 geen lastenverhoging ten aanzien van Haro-aanslagen door te voeren. 

Dat zijn de strekking en toelichting ook steeds geweest. Het staat er niet, misschien had-

den we deze discussie dan eerder moeten voeren. 

 

De burgemeester: Als dat de constatering is, dan is het goed dat we toch nog even er-

over praten. 

Er is nu een aangepaste motie ingediend die zich beperkt tot de Haro-aanslagen op het 

niveau van 2006 te laten. Dat stelt u voor. 

 

Wethouder de heer Van Meijel: Mijnheer de Voorzitter. Dan is toch uw aanbod veel han-

diger. Straks krijgen we bij de legesverordening en bij de tarieven in het totaal van de 

begroting een totale afweging. Dan kunt u nog altijd op een aantal punten zeggen, dat 

vinden wij onvoldoende, deze discussie in het achterhoofd houdend. Dan voorkomen we 

dat veel extra werk moet worden gedaan. Op dat moment is dat heel gemakkelijk te re-

gelen. De beslissing over de hoogte ligt bij de raad. 

 

De voorzitter: Ik wil wethouder Van Meijel zeggen, er is in de raad een meerderheid 

voor die motie, maar het college met de kennis die het heeft, heeft hem veel zwaarder 

geschat qua effect dan de indieners hebben bedoeld. Daarom is het goed dat we dit heb-

ben verfijnd, want anders zou enorm veel werk moeten worden gedaan. Dan had u in 

november, dan was het december geworden, dat was niet de bedoeling. Het is dus een 

heel zinvolle discussie. 

Als voorzitter van de raad zeg ik tegen het college, laten we niet proberen de raad te 

overtuigen dat de motie, die qua effect veel minder ver gaat dan het college dacht, niet 

moet worden uitgevoerd. Ik begrijp uw motie. Dat betekent dat het overleg van het col-

lege zinvol is geweest. Dan kun je zeggen, we nemen in het alternatief wat we de raad 

voorstellen, want u laat wat ruimte voor het college. We kunnen een alternatief indienen, 

waarin staat wat het betekent, als je de Haro-lasten op het niveau van 2006 laat en wat 

het betekent, als je de afgesproken verhogingen meeneemt. We besluiten het in de 

raadsvergadering, waarin de begroting centraal staat. 

 

De heer Wassink: Mijnheer de Voorzitter. U gaat al ervan uit dat die 2% daarbij inzit. 

Dat was de moeite in april en nu, omdat eerst moet worden onderbouwd en dan pas tot 

een verhoging moet worden besloten. Het signaal dat nu wordt afgegeven, is juist, nu 

een keer niet verhogen, omdat het veel te automatisch gaat. 
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De voorzitter: Ik probeer niet terug te redeneren, maar voor ons allemaal duidelijk te 

maken, waarover het gaat. We moeten geen verkeerde verwachtingen hebben. 

De raad zegt in meerderheid, college, ga aan de gang, dringt erop aan. Aandringen is 

iets anders dan vindt dat. 

 

De heer Haagsma: Mijnheer de Voorzitter. U daagt mij uit de motie anders te formule-

ren. Dat zal ik niet doen. 

 

De voorzitter: Dat doe ik niet. 

 

De heer Haagsma: De raadsleden hebben het achterste van hun tong laten zien. Het is 

jammer dat dit in de opstelling niet meteen aan iedereen duidelijk was. Maar ik vind dat, 

zoals de motie er ligt, dringt erbij het college op aan, dit duidelijk genoeg is en er is een 

meerderheid voor in de raad. 

 

De voorzitter: Ik constateer dat het college met de huidige begrotingsrichtlijnen aan de 

gang gaat, Alleen wat de Haro-aanslagen betreft het niveau van 2006 hanteert. We zul-

len in de stukken laten zien, wat dit betekent en welke ruimte je daarmee niet meer 

hebt. Ik denk dat dit de ruimte is die het college mag hebben. Het college voert de motie 

uit. Ik ben blij dat we erover hebben gesproken, want anders was het anders geweest. 

We gaan nu terug naar de motie die overblijft, die over het ziekenhuis. Deze luidt: 

 

"De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen d.d. 29 juni 2006; 

 

overwegende dat: 

- het zorgaanbod van het Dokter J.H. Jansenziekenhuis zich thans beperkt tot polikli-

niek, dagbehandeling en shortstaybehandeling; 

- er slechts in zeer beperkte mate 24 uurs acute opvang/zorg aanwezig is; 

- er geen enkel zicht is op een herstel van het zorgaanbod op locatie Emmeloord, maar 

een verdere ontmanteling van deze lokaliteit dreigt; 

 

concluderende dat: 

- uit het rapport “een zorgzekere toekomst” van de commissie Legrand blijkt dat de 

Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht geen enkele ambitie hebben het Dokter 

J.H. Jansenziekenhuis te herstellen tot een volwaardig basisziekenhuis; 

- de adherentie bij voldoende zorgaanbod aanzienlijk zal kunnen toenemen mede ge-

zien de beoogde economische/demografische ontwikkelingen in de regio; 

- in regio met vergelijkbare geografische en demografische kerngegevens een vol-

waardig basisziekenhuis een centrale plaats inneemt in het geheel van zorgvoorzie-

ningen; 

- de Wet Toelating Zorginstellingen vanaf 1 januari jl. de toelating van nieuwe zorgin-

stellingen eenvoudiger heeft gemaakt; 

- er bereidheid blijkt te bestaan bij private investeerders om te participeren in het 

vormgeven van basisziekenhuizen op basis van Publiek Private Samenwerking; 

 

van oordeel dat: 

- het streven naar de ontwikkeling van een volwaardig basisziekenhuis in Emmeloord 

recht doet aan de wens van de bevolking van Noordoostpolder; 

- dit, gezien de opstelling van de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht van de 

IJsselmeerziekenhuizen vooralsnog alleen mogelijk lijkt middels verzelfstandi-

ging/privatisering van het Dokter J.H. Jansenziekenhuis al of niet in de vorm van een 

PPS; 

- het van belang is om in voorgestelde voorziene economische groei, een basiszieken-

huis te hebben, welke een onmisbare pijler is onder de sociale economische structuur 

van dit gebied; 

- een volwaardig basisziekenhuis een aanzuigende werking zal hebben vanuit de aan-

grenzende regio’s; 
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draagt het college op: 

- op korte termijn een werkgroep samen te stellen die verantwoordelijk wordt gesteld 

voor het opstarten en het uitvoeren van een onderzoek naar de mogelijkheden om, 

indien mogelijk in samenwerking met het bestuur van de Stichting IJsselmeerzieken-

huizen, te komen tot verzelfstandiging van het dokter J.H. Jansenziekenhuis al dan 

niet door middel van een Publiek Private Constructie; 

- te onderzoeken hoe en op welke wijze een rendabele exploitatie kan worden ge-

voerd. Dit met het doel de vier klinische en zo veel mogelijk poliklinische basisspe-

cialismen inclusief de moeder-en-kindzorg minimaal te behouden dan wel terug te la-

ten keren en de hieraan gerelateerde werkgelegenheid te laten terugkeren op de lo-

catie Emmeloord; 

- dit onderzoek in de breedte te doen plaatsvinden en samenwerking te zoeken met 

het gemeentebestuur van Urk en inhoudsdeskundigen en daarvoor in aanmerking 

komende andere ziekenhuizen; 

 

en gaat over tot de orde van de dag." 

 

Ik heb de heer Blauw en anderen in de voorfase gekapt. Het college heeft meegedeeld 

hoe het over de motie denkt. Wenst u nog een inhoudelijke discussie of kan ik een ronde 

doen, om te kijken hoe u daarin zit? 

 

De heer Lammers: Mijnheer de Voorzitter. Rest mij om een toelichting te geven. Wij 

hebben gemerkt dat dit college weinig ruimte geeft om hierover na te denken. Het colle-

ge heeft het over ketenzorg, waarbinnen het beperkte zorgaanbod van het ziekenhuis 

een rol speelt. Dat is een derivaat van het rapport. Dat betekent dat er geen enkel uit-

zicht is op een herstel naar een volwaardig ziekenhuis. Dat weet dit college en dat weet 

de Raad van Bestuur. Dat is contraire aan hetgeen de bevolking wil. 

U moet zich realiseren dat hierdoor het ambitieniveau van dit college om te komen tot 

een herstel, althans tot een onderzoek dat mogelijkerwijs kan leiden tot herstel, niet 

meer aanwezig kan zijn. Het enige wat wij doen is in de lijn, ook van de heer Kalk van 

het CDA, vragen de neuzen dezelfde kant op te krijgen. 

Mijnheer de Voorzitter. Niet alleen de Urker politiek heeft raadsbreed positief gereageerd. 

Er zijn meer initiatieven. Ik heb vandaag doorgekregen dat de Algemene Nederlandse 

Bond van Ouderen van Noordoostpolder, Protestantchristelijke Ouderenbond van de af-

deling Noordoostpolder, de Nederlandse patiëntenvereniging afdelingen Noordoostpolder 

en Urk hier positief tegenover staan. 

Wij hebben de ambitie om samen met de buurgemeente dit traject te onderzoeken wij 

vragen het college een onderzoek in te stellen naar de mogelijkheden tot het herstel. Wij 

verwachten die ambitie ook van het college. 

 

De heer Blauw: Mijnheer de Voorzitter. Ik heb genoemd dat in 2003 een verklaring van 

de gemeente is geweest. Ik wil graag weten wat de wethouder daarvan denkt. Die ver-

klaring is ondertekend tijdens het stakeholdersoverleg van het ziekenhuis, waarin alle 

gemeenten uit Noordelijk Flevoland, waren vertegenwoordigd, ook Lelystad en Dronten. 

Daaraan is geen uitvoering gegeven. Er staat duidelijk in, waartoe het college en de ge-

meenten zich committeerden. Dat staat haaks op hetgeen de wethouder nu wil of niet 

wil. Ik denk dat hier een basis ligt, ook voor het college, om te zeggen, dat is een keer 

door ons gezegd en ondertekend en overeengekomen en dat gaan wij nu uitvoeren. Ik 

had eerder verwacht dat de wethouder blij zou zijn met een motie zoals deze, die hem de 

gelegenheid geeft om een onderzoek te doen. Het is niet meer dan een onderzoek naar 

de mogelijkheden. 

Ik proef uit de reactie van de wethouder dat hij zegt, jullie willen dat ziekenhuis privati-

seren. Dat is niet het geval, wij willen een onderzoek naar de mogelijkheden en met de 

uitkomsten van dat onderzoek willen we iets doen. Ik wil ook nog zeggen dat ik de na-

druk leg op de PPS-constructie. Wij zoeken niet naar een privékliniek. De heer Zeilstra 

heeft gezegd dat er al een rapport in Den Haag ligt, waarin staat dat de privéklinieken op 
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voorhand al zijn afgeschoten. Dat is natuurlijk niet waar, want ze zijn er nog niet. We 

hebben daarmee dus geen ervaring. Wij zeggen niet voor niets, al dan niet via een PPS-

constructie. Wij willen alleen maar praten over een algemeen ziekenhuis met minimaal 

de vier basisvakken daarin en misschien wat erboven op. Wij willen bij voorkeur ook dat 

de gemeente bestuurlijk en misschien ook financieel daarin participeert om te garande-

ren dat zo’n algemeen ziekenhuis blijft en niet verwordt tot een privékliniek. Ik wil daar-

over heel duidelijk zijn. 

 

De heer Bakker: Mijnheer Blauw, als ik u zo hoor, dan is dat onderzoek niet nodig. U 

heeft het allemaal al op een rijtje. 

 

De heer Blauw: Dat klopt, maar het is beter dat iemand anders het zegt dan ik. Dat 

staat in de motie. 

Ik wil graag een reactie van de wethouder, omdat ik proef dat hij richting privékliniek 

denkt. Daaraan denken wij niet. Wat gaat hij doen en hoe ziet hij de verklaring van de 

gemeente van februari 2003, die door de toenmalige taakwethouder is ondertekend. Ik 

denk dat dit belangrijke elementen zijn voor het college om deze motie toch te omarmen. 

Het geeft de gelegenheid om objectief door deskundigen, een mix van leden uit de raad 

en inhoudsdeskundigen, een neutraal voorstel te doen. 

Wij hebben geen behoefte meer aan twaalf onderzoeksrapporten, die zeven onderzoek-

bureaus hebben gemaakt, waarmee nooit iets is gedaan en die veel geld meer hebben 

gekost. Wij willen een simpel, doeltreffend, objectief onderzoek doen. Met die uitkomsten 

willen we iets doen, als die uitkomsten dat toelaten. 

 

De heer Bakker: Mijn vraag aan het college is kort. Wat is de reactie van het college, 

mocht deze motie onverhoopt door de raad worden aangenomen? 

 

Wethouder de heer Zeilstra: Mijnheer de Voorzitter. Ik geef nog een keer aan wat ons 

aangrijpingspunt, ons uitgangspunt is. Ik heb dat heel nadrukkelijk verwoord in het ka-

der van ketenzorg en daarin de benadering van de partners, waaronder het ziekenhuis. 

eigenlijk kunt u dit niet van ons vragen, want wij maken ons volstrekt ongeloofwaardig, 

als we nu ook voor een andere insteek kiezen. 

U geeft zelf al aan, er liggen twaalf onderzoeken. Dit zou het dertiende zijn. Ook dat kost 

geld. We hebben net een motie aangenomen dat u de mogelijkheid geeft die initiatieven 

te nemen die u belangrijk vindt. 

Kom ik terug op hetgeen ik eerder heb aangegeven. Als u dat als raad uitvoert, zijn er 

twee lijnen, één van de ketenzorg. En u beschikt al over veel informatie, ervaring en in-

zichten. Pak het dan op als raad, dan zijn er twee lijnen met betrekking tot waar het uit-

eindelijk om gaat, verbetering van de zorg in keten dan wel naar de afzonderlijke onder-

delen om dat in de komende jaren te handhaven dan wel te versterken en te verbeteren. 

 

De heer Blauw: Ik neem aan dat als deze motie wordt aangenomen het college vrij is 

om alsnog aan de raad te vragen een commissie in te stellen of de taak te delegeren aan 

wie dan ook. Het een staat het ander niet in de weg. 

 

De heer Wassink: De discussie wordt nu onzuiver. Als er een meerderheid in de raad is, 

gaat een opdracht naar het college, ga dit uitvoeren. Als het college dan nee zegt, heeft 

het college een probleem. 

 

De heer Bakker: Daarom wil ik van het college vooraf weten wat de reactie zal zijn, 

mocht de motie wel worden aangenomen. Ik begrijp dat u de motie ten sterkste ont-

raadt, dat u niet ermee uit de voeten kunt. Wat zal uw reactie zijn, als de motie wel 

wordt aangenomen? 

 

Wethouder de heer Zeilstra: Ik denk dat het gezien de vraagstelling verstandig is dat we 

even schorsen voor collegeoverleg. 
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De voorzitter: Zullen we tot 23.05 uur schorsen? De vergadering is geschorst. 

 

Schorsing 

 

De voorzitter: Ik heropen de vergadering. De heer Zeilstra heeft om schorsing gevraagd 

en ik geef hem het woord. 

 

Wethouder de heer Zeilstra: Mijnheer de Voorzitter. Ik sluit me aan bij de vraag van de 

heer Bakker. Wij hebben ons beraden. Het heeft enige tijd geduurd. Het college doet het 

volgende voorstel. Het verzoekt de raad een onderzoekscommissie in te stellen met de 

opdracht zoals in de motie is weergegeven. Het college faciliteert de raad met een be-

drag van € 40.000,00 om de mogelijkheden te kunnen creëren om tot een goed onder-

zoek te komen en de daarop te baseren resultaten. Daarbij verwachten we wel dat er 

vlot en snel wordt gewerkt in relatie tot de ontwikkeling in de ketenzorg. Het is van be-

lang zo snel mogelijk duidelijkheid te krijgen. Als het dan om de uitkomst gaat, mag er 

geen enkel misverstand bestaan, dat het college daarmee zwaarwegend rekening houdt, 

serieus mee omgaat en kijkt hoe de uitkomsten meegewogen kunnen worden in de ver-

betering in het totaal aan ketenzorg. Dat is ons gemeenschappelijk belang in Noordoost-

polder. 

Dat betekent dat er ook vertrouwen in elkaar moet zijn, dat over die twee lijnen, de ont-

wikkeling van de ketenzorg en de lijn die zich specifiek op het ziekenhuis richt, tussen-

tijds informatie wordt uitgewisseld om te kijken waar de versterking naar elkaar kan 

plaatsvinden. Voor het college betekent dit dat het in het overleg met de partners, 

waarmee al is gestart en waarin al richtingen naar elkaar zijn aangegeven, wij geloof-

waardig blijven in de uitwerking van de lijn, waarmee we zijn begonnen en waarin we 

steeds verder onze weg willen zoeken. 

Dat is het voorstel van het college aan de raad. Gemeenschappelijk, het vertrouwen in 

elkaar, werken aan een kwalitatieve verbetering van de ketenzorg met specifieke aan-

dacht voor het ziekenhuis. 

 

De voorzitter: Wat betekent dit voor de indieners van de motie? 

 

De heer Blauw: Mijnheer de Voorzitter. Ik heb niet gelukkig met de manier waarop met 

deze materie is omgegaan. Dit had veel beter gekund. We zoeken allemaal naar hetzelf-

de resultaat. 

 

De heer Hermus: Wie bedoelt u met deze ongelukkige manier van omgaan? 

 

De heer Blauw: Ik vind dat de reactie van het college op de motie beter had gekund, 

want er liggen zwaarwegende argumenten om daarop te kunnen ingaan, ook vanuit het 

verleden. 

 

De heer Bakker: Misschien had u ook zelf in de spiegel kunnen kijken en zich kunnen af-

vragen of dit wel een motie was, waarmee het college iets kon. 

 

De voorzitter: Ik stel het op prijs, als de heer Blauw zijn verhaal afmaakt. We moeten 

elkaar de ruimte geven om de statements te maken die we willen maken. 

 

De heer Blauw: Mijnheer de Voorzitter. Het doel van het onderwerp en de discussie is 

dat er een serieus onderzoek komt naar de mogelijkheden van een verzelfstandiging van 

het ziekenhuis, al dan niet via een PPS-constructie. Dat is voor ons het belangrijkste 

punt. Wij hebben dat gemeend te moeten doen via een motie. U heeft de raad verzocht 

om conform de argumenten en doelstellingen van de motie een werkgroep samen te stel-

len die de mogelijkheden van een verzelfstandiging onderzoekt. U zegt als tweede punt 

dat u die commissie wil faciliteren met € 40.000,00, zodat ook externe deskundigen kun-

nen worden aangetrokken. En u zegt dat u de conclusies van die werkgroep zwaarwe-
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gend zult meenemen in verdere besluitvorming met betrekking tot de toekomst van het 

ziekenhuis. 

 

Wethouder de heer Zeilstra: In het totaal van de keten. U heeft het uitstekend begre-

pen. 

 

De heer Blauw: Uiteraard in het totaal van de keten. Dat hoeft voor mij geen discussie 

te zijn. Dat is natuurlijk. Noch een ziekenhuis, noch een huisarts staat alleen op de we-

reld, maar is onderdeel van een systeem. 

Op basis daarvan en op basis van het vertrouwen dat wij gezamenlijk willen hebben, is 

de VVD bereid met dit voorstel mee te gaan en daarmee de motie in te trekken. 

 

De heer Lammers: Mijnheer de Voorzitter. Ik vraag me af of het college dit mogelijk zou 

kunnen faciliteren op basis van het budgetrecht. 

Ik heb de argumenten van het college goed gehoord. Zoals de motie is verwoord, kleeft 

er geen bloed aan deze motie. Er zit geen gevaar in. Wij vragen het college alleen om 

een onderzoek op te starten. Wij vragen het college mee te denken met de raad over een 

hersteloperatie. Het moet vervolgens volgens het college inpasbaar zijn in het ketenzorg-

traject dat dit college heeft gestart. De zorgfactor die daarin zit, en dat weegt bij mijn 

fractie zwaar, is nog steeds het deel van Legrand. Dat biedt geen toekomst. Wij krijgen 

met de uitvoering van deze rapportage geen mogelijkheid meer voor een volwaardig ba-

sisziekenhuis. Dat heeft de heer Zeilstra ook in de commissie meegedeeld. Ik ben van 

mening dat de motie, te onderzoeken op welke wijze een exploitatie kan worden gereali-

seerd, te kijken of de moeder-en-kindzorg kan worden behouden, geen probleem bevat. 

Wij willen graag meewerken aan een herstel. Ik zie deze motie als een begin daarvan. 

Daarom blijft onze fractie bij haar standpunt. 

 

De voorzitter: Ik begrijp dat de VVD zegt, we kunnen instemmen met de benadering 

van het college en we hebben geen behoefte meer aan de motie. Ik hoor de heer Lam-

mers zeggen, wij hebben wel behoefte aan de motie. Concludeer ik dit goed? 

 

De heer Lammers: Mijn fractie houdt vast aan de motie. Gezien de beantwoording van 

de VVD hoop ik dat u mij een schorsing toestaat. 

 

De voorzitter: Daarin zijn we goed. Dat moet kunnen. Het is nu 00.13 uur. U heeft aan 

vijf minuten voldoende? De ervaring leert dat het soms iets langer duurt. 

 

De heer Torenbeek: Mijnheer de Voorzitter. Als u nu schorst, krijgen de andere fracties 

daarna het woord. Misschien willen die ook schorsen. Ik stel voor dat eerst de andere 

fracties het woord krijgen. Dan kunt u altijd nog kijken of moet worden geschorst. 

 

De voorzitter: Degene die de schorsing aanvraagt, heeft er recht op dat die wordt ge-

geven. Dus ik vraag de heer Lammers, of hij daarmee akkoord gaat. 

 

De heer Lammers: Ik kan ermee akkoord gaan dat de andere fracties hun standpunt 

naar buiten brengen. 

 

De voorzitter: Wat willen de heer Lammers en de heer Torenbeek? Gaan we eerst een 

stemverklaring geven? Wat beoogt u met die opmerking, mijnheer Torenbeek? Welke 

voorwaarden verbindt u eraan? 

 

De heer Torenbeek: Het gaat mij erom dat de vergadering wordt versneld. Dat we van 

elkaar weten waar we staan. 

 

De voorzitter: Mijn idee is dat we inhoudelijk niet zo veel hoeven te praten. Er is een 

motie die door de fractie van ONS wordt gedeeld en waarvan de VVD zegt, ik kan met de 

benadering van het college instemmen. Dit betekent, als wordt gestemd, dat de motie 
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niet wordt gesteund door de VVD en wel door ONS. Ik wil zo’n ronde stemverklaring 

doen. 

 

De heer Lammers: Ik wil eerst schorsing voor overleg. 

 

De voorzitter: Ik schors de vergadering. 

 

Schorsing 

 

De voorzitter: Ik heropen de vergadering. 

 

De heer Lammers: Mijnheer de Voorzitter. Ik heb nog een prangende vraag aan het col-

lege. Het voorstel, dat de raad mogelijk een onderzoekscommissie kan samenstellen, 

leidt tot een resultaat. In hoeverre zou dat resultaat contraire zijn aan het traject dat nu 

is ingezet door het college? Kan het zijn dat een PPS de ideologie en uitvoering van het 

college doorkruist? Ik wil daarop een antwoord gezien de toekomst en het traject dat we 

dan zouden ingaan. 

 

De voorzitter: Lopen we nu niet het risico dat we voor een deel invullen wat iemand 

denkt wat de uitkomst is om te kijken hoe die vermoedelijke uitkomst past? Dan krijg je 

veel alsdan redenaties. Ik weet niet of dit verstandig is. Moet ik uw vraag zo opvatten? 

 

De heer Lammers: Ja, dat klopt. 

 

De heer Voorberg: Mijnheer de Voorzitter. Ik denk dat het van belang is dat voor het 

overleg dat het college pleegt of het beleid dat het nastreeft inzake de ketenzorg vol-

doende ruimte blijft en dat de heer Zeilstra de bestuurlijke ruimte houdt om met elke 

conclusie die uit het onderzoek voortvloeit te kunnen manoeuvreren. Als hij zich in een 

vroegtijdig stadium vastlegt op bepaalde ontwikkelingen, kan het zijn dat hij zich zodanig 

vastlegt dat de uitkomst van het onderzoek strijdt met hetgeen hij in eerste instantie 

heeft gezegd. Het gaat ons om de bestuurlijke ruimte die hij creëert, om daarmee reke-

ning te houden. 

 

De heer Zeilstra: De heer Voorberg heeft het voortreffelijk weergegeven. 

 

De heer Haagsma: Het blijft verbazingwekkend dat na twee maanden van dit nieuwe 

college het erop lijkt dat die twee zaken niet door het college kunnen worden uitgevoerd. 

Ze bijten elkaar niet, zegt u zelf ook. 

 

Wethouder de heer Zeilstra: Ik neem het heel serieus. Verder heb ik geprobeerd zo dui-

delijk mogelijk de motieven en richting uiteen te zetten. 

 

De voorzitter: De vraag aan de heer Lammers was, wat betekent dit voor uw onder-

steuning van de motie? Handhaaft u de motie? 

 

De heer Lammers: U kunt nagaan, ik spreek niet voor de VVD, alhoewel zij mede-

indiener is, het resultaat telt. Het resultaat is dat de toezeggingen van het college de 

mogelijkheid en ruimte bieden in gezamenlijkheid met anderen te komen tot een herstel. 

Ik ben dan ook voornemens om hetgeen het college heeft geadviseerd aan de raad over 

te nemen. Ik ben niet gelukkig met de manier waarop het bestuurlijk wordt opgelost. Het 

college draagt immers niet op, de raad is kaderstellend. Maar gezien het belang van het 

resultaat en het vertrouwen dat we daarin moeten hebben, ben ik voornemens de motie 

in te trekken. 

 

De heer Wassink: Dat spijt de ChristenUnie/SGP zeer. De bestuurlijke gang van zaken is 

heel vreemd. Het college trekt een spoor dat niet voldoende in de raad wordt gedekt, 

krijgt nu de gelegenheid om op dat spoor te gaan. Er komt een tweede spoor vanuit de 
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raad op voorstel van het college, dat het voorstel van de raad niet wilt uitvoeren, dat 

zegt te faciliteren, terwijl de raad over het geld gaat. Ergens is de wethouder nu een 

beetje vleugellam, want hij mag geen zaken doen die hij later niet kan terugdraaien. Het 

lijkt me dat hij ook in het spoor, waarin hij zit redelijk vleugellam is in het opereren. Als 

je je committeert aan hetgeen eruit komt, zult u heel voorzichtig moeten opereren. Wij 

zijn heel ongelukkig met de bestuurlijke gang van zaken. Het resultaat telt, maar of je dit 

ervoor moet inleveren. Er komt geen motie in stemming en dat is het dan, maar wij be-

treuren het wel en wij hebben met name met de rol van de VVD hierin veel moeite. De 

betrouwbaarheid van een coalitiepartij dan wel oppositiepartij, want welke rol nemen ze 

nu in, vind ik heel vreemd. 

 

De voorzitter: Ik begrijp dat de motie niet meer op tafel ligt en dat we nu een ronde 

hebben, waarin de raad zijn mening geeft over het voorstel van het college. 

 

De heer Blauw: Ik wil heel kort reageren op de heer Wassink. Ik begrijp zijn woorden, 

maar het resultaat telt. Daarvoor zijn wij gegaan. Ik kan me voorstellen dat u het 

vreemd vindt, maar we vinden het resultaat belangrijker dan de politieke of bestuurlijke 

kant. We zijn het erover eens dat dit geen schoonheidsprijs verdient. 

 

De heer Wassink: Wat gaan we in de komende jaren doen, als het college gewoon be-

sluiten, die een meerderheid in de raad hebben, naast zich neerleg? Dit is een competen-

tiestrijd, wie trekt werkelijk aan de touwtjes? We hebben jaren gehad in het monistische 

stelsel dat het college grotendeels bepaalde wat er gebeurde. Dat lijken we nu een beetje 

kwijt te raken. Dat vind ik heel plezierig, maar uiteindelijk gaan we toch weer het hok in. 

 

De heer Blauw: Wat in de toekomst ermee gebeurt, zullen we dan wel zien. Het is niet 

zo dat het college zomaar continue raadsbesluiten, moties naast zich kan neerleggen. 

 

De heer Wassink: U accepteert door deze motie terug te trekken dat het college dit uit-

eindelijk wel voor elkaar krijgt. 

 

De heer Blauw: In dit geval vind ik het resultaat belangrijker. Ik denk dat dit voor ons 

allemaal belangrijker is. 

 

De voorzitter: Ik wil een ronde houden voor de stemverklaring. 

 

De heer Bakker: Er ligt nu een heel nieuw voorstel op tafel, namelijk om als raad een 

commissie in te stellen. Ik begrijp dat het college adviseert. In het dualistisch stelsel 

kunnen de rollen blijkbaar worden omgedraaid en daarmee zullen we ons voordeel doen. 

Gelet op de discussie en het belang dat grote delen van de bevolking hechten aan het 

zicht krijgen op de mogelijkheden van het ziekenhuis denk ik dat het verstandig is dat we 

als raad een nieuw onderzoek laten uitvoeren. We hebben dat al eerder gehad, maar 

blijkbaar heeft dat onvoldoende inzicht gegeven in wat werkelijk mogelijk is. Ik neem aan 

dat het budget richtinggevend en niet taakstellend is. De vleugellamheid van het college 

lijkt me beperkt. Dat is ook een opdracht aan onszelf om dat beperkt te laten zijn in tijd, 

omdat het verzoek van het college ook is om het op korte termijn te doen en het een 

korte tijdsspanne te laten duren. Gelet op de vele onderzoeken die er al zijn, moet dit 

kunnen. Dat er een objectief onderzoek moet komen, lijkt me helder. Hoe dat moet, is 

me nog niet duidelijk. 

Al met al, wij zouden de motie niet hebben gesteund, maar nu het college dit adviseert 

en daarmee uit de voeten kan, denk ik dat het verstandig is om dit traject nog eens te 

onderzoeken om te kijken welke mogelijkheden er mogelijk nog zijn. Ik ben benieuwd. 

 

De heer Torenbeek: Mijnheer de Voorzitter. Het CDA vindt het niet zo eenvoudig. Wij 

zouden de motie ook niet hebben gesteund. Wij denken dat dit wellicht een goede uitweg 

kan zijn. Het kost weer € 40.000,00, maar wij hopen dat met (een deel van) dit geld in-
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derdaad een objectief en onafhankelijk en goed onderzoek raadsbreed zal plaatsvinden. 

Wij gaan met het voorstel van het college akkoord. 

 

De heer Haagsma: Mijnheer de Voorzitter. De termen zijn gevallen, bestuurlijk wange-

drocht. Het is iets nieuws dat je een motie van het college krijgt, maar zo is het niet ge-

noemd. Het resultaat kan tellen. Daarop moeten we insteken. Het enige waarmee de PU 

zit, is dat het voorstel niet op papier staat, wel op band. Wordt het nog op papier gezet? 

Wie trekt de kar? Dat is een verzoek aan de twee fracties die met de motie zijn geko-

men? Verzorgen die de startnotitie? 

 

De heer Torenbeek: Of ligt het bij het presidium om te gaan doen? Als het een raads-

commissie zou moeten worden, kan ik me voorstellen dat het presidium de opdracht 

krijgt om die commissie vorm te geven. 

 

De heer Blauw: Mijnheer de Voorzitter. Ik kan me voorstellen dat de initiatiefnemers 

een startnotitie maken. 

 

De heer Bakker: Als het gaat om een objectief onderzoek, moeten we objectief begin-

nen, moeten we zo breed mogelijk insteken. Dan is het verstandig om dat via het presi-

dium te doen. 

 

De heer Wassink: Mijnheer de Voorzitter. Ik stel voor dat de vice-voorzitter van de raad 

hierin het voortouw neemt, omdat beide partijen dicht bij een bepaalde kant zitten van 

de visie. Ik denk dat de heer Voorberg zo onafhankelijk is dat hij daarmee weet om te 

gaan. 

 

De heer Blauw: Ik weet niet hoe onafhankelijk de vice-voorzitter is. Ik denk wel dat hij 

zo integer is dat hij dit goed kan. Het is wat mij betreft geen probleem. 

 

De voorzitter: U kunt het veel gemakkelijker maken door de verbinding te leggen met 

andere opmerkingen die zijn gemaakt. U hebt het niet over de vice-voorzitter van de 

raad maar over de voorzitter van het presidium. Waarom zou de voorzitter van het presi-

dium stiefkinderen maken onder zijn presidiumleden? Iedereen komt er dan bij en dan 

hebben we toch het gevoel dat we het ergens over eens zijn. De heer Voorberg vindt het 

een eervolle opdracht. 

 

De heer Voorberg: Mijnheer de Voorzitter. Ik wil de eerste stappen zetten in het kader 

van het presidium. Het presidium zou leiding moeten geven aan het totale proces. Hoe 

het verder gaat, bespreken we dan zo snel mogelijk. 

 

De voorzitter: De vraag van de heer Haagsma naar het op papier zetten. Ik heb geen 

behoefte om nu een tekst te formuleren. We draaien de band af en ik stel voor dat wet-

houder Zeilstra en de griffier zorgen dat er een tekst komt, zodat het vastligt, waarna het 

onder de goede zorgen van de voorzitter van het presidium een vervolg krijgt. 

Ik wil met u naar de finale besluitvorming van deze avond. Op pag. 27 van het voorstel 

over de Voorjaarsnota staan de besluiten die we moeten nemen. Besluit 1 is het vaststel-

len van de programmarekening. Dat hebben we al gedaan. Punt 2, in het kader van kre-

dietbewaking de ramingen aanpassen en de programmabegroting 2006. Daarover heb ik 

niets gehoord en dat is dus akkoord. Punt 3, a tot en met 1, ik neem aan dat u hierover 

ook heeft besloten. U heeft ook besloten over punt 4. 

 

Zonder hoofdelijke stemming besluit de gemeenteraad overeenkomstig het voorstel. 

 
IX. Sluiting 

 

De voorzitter: De vergadering is gesloten (00.50 uur). 
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Aldus vastgesteld in de vergadering van 20 juli 2006. 

 

 

de griffier,  de voorzitter, 


