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Notulen van de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op 28 september 

2006 om 19.30 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), P.N. Blauw (VVD), W.R. Bouma (CDA), F. Boundati 

(PvdA/GroenLinks), W.C. Haagsma (PU), L.G.M. Hermus (CDA), H.A.J.G. Kreeft (ONS), 

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

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

beek (CDA), T. Tuinenga (PU), G.J. Veldkamp (CU-SGP), R.F. Wassink (CU-SGP) en E. 

van de Belt (Fractie van de Belt). 

 

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

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

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

(PvdA/GroenLinks) 

Griffier:  de heer W.K. Vaartjes 

Gemeentesecretaris:  de heer H. van Boven 

Afwezig:  de heer A.W. van Daalen (VVD), de heer L.G. Voorberg  

(CU-SGP) en wethouder W.P. Keur (VVD). Deze laatste komt 

later ter vergadering. 

 

 

I. Opening 

 

De voorzitter: Dames en heren, hartelijk welkom na het zomerreces. Het is altijd goed 

te constateren dat de mensen in je omgeving (daar reken ik u toe en onze medewerkers) 

weer veilig thuis gekomen zijn, dat kan ook heel gemakkelijk anders. 

De vergadering is geopend. Afwezig zijn vanavond Leo Voorberg, Andries van Daalen en 

wethouder Keur die met vakantie is. Jos Even wordt vervangen door Wiet Vaartjes. 

Voor de rest heb ik geen andere afwezigen gezien. 

 

II. Vaststelling agenda 

 

De voorzitter: Ik stel u voor punt 19 toe te voegen: "De bemensing van de Rekenka-

mercommissie", ik neem aan dat u hiertegen geen bezwaar heeft, het presidium was het 

hier althans mee eens. Akkoord? 

Dan stel ik aan de orde de notulen van de vergadering van 20 juli jl. 

 

III. Notulen van de vergadering van 20 juli 2006 

 

De heer Haagsma: Mijnheer de Voorzitter. Het is een goed gebruik dat bij het afsluiten 

van een agendapunt door de voorzitter een conclusie getrokken wordt en dat in die con-

clusie wordt gemeld dat het standpunt van het college met meerderheid van stemmen 

aangenomen wordt; vaak worden daarbij ook de tegenstemmers genoemd. 

Op pagina 308 waar het gaat om de tweede bedrijfswoning van de familie Vereecken 

hebt u die constatering niet duidelijk gedaan en je moet geweldig goed lezen om die con-

statering alsnog boven tafel te krijgen, dus ik zou willen vragen als u het niet uitspreekt 

dat het toch alsnog wordt opgenomen. 

 

De voorzitter: Zullen wij dan nu het voorstel doen, dan moeten degenen die er toen bij 

hoorden goed luisteren of ik dit nu goed concludeer: ik constateer dat dit unieke voorstel 

is aangenomen met de stemmen van CU-SGP en PU als tegenstemmers. Heb ik het dan 

goed geformuleerd? 

 

De heer Haagsma: Dank u. 
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De voorzitter: Dan ligt dit voor het nageslacht vast. In deze zin wijzigen we dus de no-

tulen, akkoord? Dan doen we dat. Anderen nog over de notulen? Nee, dank u wel. 

 

De notulen worden met inachtneming van de wijziging vastgesteld.  

 

IV. Spreekrecht 

 

Dames en heren, dan komen wij nu toe aan een punt waarvoor ik maar naar het spreek-

gestoelte ga want voor het spreekrecht hebben zich twee mensen aangemeld, (eigenlijk 

drie) en de eerste die zich heeft aangemeld is uw voorzitter omdat wij bijzondere gasten 

in ons midden hebben uit Ringerike, die wil ik graag toespreken. Als tweede heeft zich 

aangemeld mevrouw Terluin en met mevrouw Terluin heb ik afgesproken dat ik eerst 

mocht. 

Dames en heren, in ons midden hebben wij gasten uit Ringerike en u zult het mij niet 

kwalijk nemen dat ik om het voor hen verstaanbaar te maken in het Engels ga spreken, 

op de tafel ligt de tekst in het Engels en in het Nederlands zodat geen woord u hoeft te 

ontgaan. 

 

Van harte welkom aan onze gasten en vrienden uit Ringerike, onze zustergemeente uit 

Noorwegen. Welkom in onze "cirkel van democratie", waar de gemeenteraadsleden el-

kaar elke maand ontmoeten. 

Mag ik ze aan u introduceren: 

- Kolbjorn Kvaerum and his wife Randi, 

- Per Stamnes, leader of the opposition, and his wife, 

- Svein Aanestad and his partner May Rostad. 

 

Deze relatie bestaat al dertig jaar. In de voorbije jaren zijn we elkaar steeds nader ge-

komen. Iedere twee jaar bezoeken we elkaar, het ene jaar hebben wij de eer onze Noor-

se gasten te ontvangen, het andere jaar worden vertegenwoordigers van de gemeente 

Noordoostpolder hartelijk ontvangen in Noorwegen. 

Waarom deze keer speciale aandacht voor het bezoek in de gemeenteraad? De reden 

hiervoor is mijn collega Kolbjorn Kvaerum, want dit is zijn laatste officiële bezoek in zijn 

functie als burgemeester. 

Dit is dus onze kans om hem te bedanken voor al zijn inspanningen om onze relatie op te 

zetten en te continueren. 

Als ik zeg "onze relatie op te zetten", dan betekent dat ook echt dat hij erbij was toen 

deze begon, niet als burgemeester, maar als medewerker Culturele zaken van Ringerike. 

 

De meeste Scandinavische steden kiezen voor een relatie met collega's uit andere Scan-

dinavische landen. De meeste Nederlandse steden kiezen voor een relatie met Duitse of 

Belgische steden, met een korte reistijd en een min of meer bekende spreektaal als ar-

gument voor deze keuze. 

Maar Ringerike en Noordoostpolder hebben zich niet aan deze gewoonte gehouden, zij 

kozen voor een nogal moeilijke afstand en een voor de Nederlanders en Noren onbeken-

de taal. De gezamenlijk keuze werd geïnspireerd door de Noorse viceconsul in Amster-

dam, mr. Ab Konings. Hij zocht een zustergemeente in Nederland voor Ringerike met de-

zelfde eigenschappen, zoals agrarische activiteiten, een "hoofd"dorp met meerdere kleine 

dorpen er omheen. 

 

Ik geef u wat feiten over onze steden. 

Ringerike is driemaal zo groot als Noordoostpolder, het is 1.548 km² groot. 

 

Noordoostpolder heeft 160% meer inwoners. Landbouw in beide steden de belangrijkste 

activiteit. Ringerike heeft een treinstation, meren, bergen, watervallen, etc., maar wij 

hebben de Unesco Wereld erfenis Schokland. 

Zoek naar de overeenkomsten en de verschillen en ik verzeker u, u vindt ze beide. 
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Misschien is dat ook de reden dat onze uitwisselingsrelatie nog altijd bestaat. 

De relatie tussen beide gemeenten wordt niet alleen gesteund door de lokale autoritei-

ten, maar ook op het gebied van educatie en cultuur. 

De Bonifatius heeft een jaarlijks uitwisselingsproject met studenten uit Ringerike. Zelfs in 

de persoonlijke sfeer is de uitwisseling een groot succes, mensen van beide kanten wer-

den verliefd en trouwden. 

 

Ieder jaar wenst Ringerike ons vrede en geluk toe voor het nieuwe jaar en doen dit door 

middel van het schenken van een imposante kerstboom, die op De Deel te pronk wordt 

gezet. En in antwoord hierop feliciteren wij elk jaar de mensen uit Hønefoss met de te-

rugkeer van de zon, met een schenking van duizenden bloembollen. 

De grote stenen op De Deel zijn een gift van Ringerike en wij verankerden het gemeen-

tehuis van Ringerike met een groot historisch anker dat gevonden is op de bodem van de 

Zuiderzee. 

 

Het is net als met een persoonlijke relatie, je moet er constant in blijven investeren. 

Kolbjorn Kvaerum was getuige van de zustergemeenterelatie vanaf het begin. 

En in de negentiger jaren was hij belast met de afdeling Culturele zaken van Ringerike en 

vanuit dat oogpunt geïnteresseerd in de mogelijkheden die konden voortvloeien uit de 

uitwisseling. 

Vanaf dat hij burgemeester werd kon er geen betere ambassadeur zijn voor de relatie. 

Ambassadeurs zijn in de regel vriendelijk, voorkomend, deskundig en spreken zonder 

moeite buitenlandse talen. Kolbjorn Kvaerum is zo'n ambassadeur; hij is vriendelijk, al-

tijd voorkomend en een uitmuntende gastheer. Hij spreekt met toepasselijke trots over 

alles wat bereikt is onder zijn leiding. Omdat hij zo toegewijd is aan de uitwisseling, heeft 

de participatie van de gemeenteraad van beide kanten veel aandacht gekregen. 

Hoe dan ook, we kwamen onlangs tot de conclusie dat het de voorkeur zou verdienen als 

ook medewerkers van beide gemeenten bij elkaar op bezoek gingen om ervaringen uit te 

wisselen en van elkaar te leren. Ik ben er zeker van dat we veel van Ringerike kunnen 

leren op het gebied van kinderopvang, naschoolse opvang, etc. 

Misschien kan Ringerike gebruikmaken van onze ervaringen op het gebied van brand- en 

crisismanagement. Ik ben er heel blij mee dat we onze uitwisselingsrelatie op deze ma-

nier kunnen uitbreiden. Ik hoop dat uw opvolger ook een bijdrage zal willen leveren aan 

de relatie die we in dertig jaar hebben opgebouwd. 

We zeggen dan ook: "Dank u mijnheer de burgemeester, voor alles wat u hebt gedaan 

om de uitwisseling tot een succes te maken." 

 

Dit alles overwegende, is het mij een eer en een genoegen u te vertellen dat het college 

van burgemeester en wethouders, onder supervisie van de gemeenteraad, u heeft be-

noemd tot ambassadeur van de Noordoostpolder. 

 

Wilt u alstublieft naar voren komen en de lijst in ontvangst nemen waarin een en ander is 

vastgelegd? 

 

De heer Kolbjorn Kvaerum: Geachte leden van de raad, geacht college, geachte aan-

wezigen. Laat me u namens onze delegatie danken voor uw vererende invitatie om in uw 

vergadering te mogen toespreken. Laat me u tevens – en zeker ook namens onze dele-

gatie – vriendschappelijke groeten overbrengen van de inwoners van Ringerike. 

U sprak in uw zeer gewaardeerde woorden, burgemeester ridder van Rappard, al over de 

waarde die onze wederzijdse contacten opleveren, ondermeer in de vorm van persoonlij-

ke vriendschappen. Ik beschouw de eer die u ons vandaag betuigt als een bestempeling 

van de vele contacten en vriendschappen die inmiddels zijn ontstaan met u en in onze 

beide gemeenten. 

 

Al in 1970 hebben onze gemeenten contacten gelegd, met name via Wout Jansen en Odd 

Drukvik. Deze contacten leidden tot regelmatige uitwisselingen op cultureel gebied en 

tussen scholen. 
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Het is inspirerend om te bedenken dat de kinderen van de Bonifatiusmavo en de Veien-

marka, Hov og Haug ungdomskole die in die jaren elkaar ontmoetten, nu tussen de veer-

tig en de vijftig jaar oud zijn. Wellicht zijn er in uw raad mensen die aan de uitwisseling 

hebben deelgenomen. Als scholier, als lid van een van de muziekkorpsen of gewoon, om-

dat een vriendschap is ontstaan met een van de Noorse gasten. 

Een huwelijk tussen een meisje uit Ringerike en een jongen uit Noordoostpolder, vele 

vriendschappen, waaronder de waardevolle ontmoetingen die Randi en ik zelf hebben 

met inmiddels oud-polderbewoners, ze worden gesymboliseerd door de rotsen op  

De Deel en het anker voor het gemeentehuis van Ringerike. 

De bindende factor is telkens weer het feit dat onze samenlevingen weliswaar wat ver-

schillen, maar dat de mensen uit die samenlevingen heel goed met elkaar kunnen op-

trekken. Noordoostpolder heeft nog veel aspecten van nieuw land in zich. 

In de afgelopen bijna dertig jaar heb ik toch een verandering mogen meemaken die de 

groei van uw gemeente laat zien: u heb tegenwoordig ook een groep oudere inwoners in 

uw gemeente. 

Mensen gingen in de zeventiger jaren van de vorige eeuw na hun pensioen veelal terug 

naar hun geboortestreek. Nu blijven die oudere inwoners in hun Noordoostpolder wonen. 

Omdat ze er zijn groot en later oud geworden. 

Wat mij van uw gemeente ook altijd zal bijblijven is de manier waarop mensen vanuit al-

le hoeken van Nederland hier eendrachtig samen wonen, werken, zich ontspannen, kort-

om: samenleven. 

Niet hun onderlinge verschillen ervaren zij als maatgevend, maar juist de gezamenlijke 

doelen en belangen. Dat heeft uw bevolking in mijn ogen gemaakt tot een groep mensen 

met veel verantwoordelijkheid en een grote drang naar onafhankelijkheid. 

Vanuit die grondgedachte heeft u een samenleving ontwikkeld die de nadruk legt op bei-

de elementen van het woord: zowel samen als leven. 

 

Als het gaat om de toekomst dan wil ik graag denken aan de manier waarop veel inwo-

ners, bestuurders, schoolkinderen en ook Randi en ikzelf onze jumelage ervaren. 

Onderlinge contacten tussen mensen als u en ik, gewoon omdat we elkaar aardig vinden 

en respecteren. 

Mensen tot elkaar brengen is naar mijn mening een belangrijke verantwoordelijkheid van 

politici. Het gaat om het bieden van faciliteiten en het vervullen van een voorbeeldfunc-

tie. Kinderen die andere culturen kennen zijn kinderen met meer mogelijkheden. Volwas-

senen die hun eigen situatie kunnen spiegelen aan die in andere samenlevingen kunnen 

beter met die eigen situatie omgaan. 

Professionals die andere professionals ontmoeten delen elkaars kennis en ervaring. 

Mensen die vrienden hebben zijn completere mensen. 

 

Ik wens onze beide gemeenten een dergelijke vriendschap toe. 

Ik doe dat van harte want in mijn hart is een plek die Noordoostpolder heet. 

 

De voorzitter: Wilt u uw plaatsen weer innemen? We hervatten de vergadering en nu 

begrijpt u de opmerking waarom ambassadeurs goed in talen zijn want die man heeft 

een absolute talenknobbel, ik heb hem meegemaakt.. die Scandinavische landen hebben 

een soort Nordik for eye doordat ze allemaal een taal hebben die ze allemaal een beetje 

kunnen verstaan, daar komen dus landen of delegaties uit Noorwegen, Denemarken,  

Finland, Groenland en IJsland bij elkaar en die hebben een vergadering en dat gaat per-

fect. Die man die spreekt al die landen in hun eigen taal toe. Ik word daar helemaal stil 

van, ik vind dat absoluut knap. Hij heeft een heel fonetisch taalgevoel dus hij heeft een 

soort fonetische tekst voor zich, als je hem leest dan begrijp je absoluut niet dat het  

Nederlands is, maar hij doet dat perfect. Vandaar. Zeer bedankt, we gaan verder. Het 

woord is aan mevrouw Terluin. 

 

Mevrouw Terluin: Beste leden van de raad en andere aanwezigen. Ik heb eigenlijk maar 

één vraag aan de raad, ik zal die aan het einde van mijn betoog stellen. Eerst wil ik nog 

even terugkomen op donderdag 20 juli jl. of eigenlijk de dagen hiervoor.  
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De familie die hier gekampeerd heeft, heeft de eerste nacht op de stenen geslapen, de 

tweede nacht hebben ze matrassen en dekens gekregen, de derde nacht sliepen ze in de 

caravan en vervolgens 34 nachten in een tentje. Op 23 augustus jl. is de familie opge-

pakt en in detentie gezet om uitgezet te worden. Maar vergis u niet, wanneer land van 

herkomst (Azerbeidzjan) niet meewerkt worden ze na een aantal maanden weer op 

straat gezet. De kans is aanwezig dat we de familie weer hier krijgen. Mensen horen niet 

op straat, ook zij zullen eten en drinken nodig hebben. Wij hebben alles geprobeerd om 

deze mensen naar Ter Apel te krijgen, dit is niet gelukt. Het enige dat ze bleven volhou-

den was "de burgemeester moet ons een huis geven en een paspoort". Hoezeer we ook 

probeerden uit te leggen dat de burgemeester dat niet kon, het kwam bij hen niet over. 

Als ik het woord "Ter Apel" maar noemde schoten zij in de stress en begonnen te trillen. 

"Wij gaan niet naar Ter Apel". Nu kan ik mij daar best iets bij voorstellen: dat is voor 

veel mensen het laatste station. Op 4 augustus jl. stond er een stuk in De Volkskrant dat 

precies beschrijft hoe het daar aan toegaat, wie wil mag het kopiëren. Nog even terug 

naar donderdag 20 juli jl.: om 17.00 uur kwamen enkele fractievoorzitters naar het ge-

meentehuis. 

Heel even dachten we: "zou het toch nog lukken?" maar na ruim een halfuur wisten we al 

hoe laat het was. Dat de CU-SGP mocht inspreken vond ik een wassen neus maar dat het 

vervolgens anders is gelopen hebben die mensen aan de burgemeester te danken. 

De raad ging met vakantie. Hoewel ik geen enkele gemeente een dergelijke situatie toe-

wens is het toch goed om dit eens mee te maken. U als raad blijft maar zeggen: "Den 

Haag is verantwoordelijk" maar als u weet hoeveel fouten de IND maakt en minister  

Verdonk is daar verantwoordelijk voor. Zij kan alles mooi op papier zetten maar het 

strookt totaal niet met de werkelijkheid. Gisteravond had ik nog een telefoontje van een 

wanhopige moeder, de IND heeft haar dossier een jaar lang laten liggen, niets mee ge-

daan. De advocaat heeft een klacht ingediend en na bijna vier maanden krijgt zij "nega-

tief". Ze moet naar het land Kameroen waar een ware verkrachtingsterreur heerst. Moet 

ik deze mevrouw terug laten gaan met een kindje van vier jaar? U mag het zeggen, u 

mag me nu eens vertellen wat ik moet doen in zo'n situatie. De advocaat kan verder 

niets doen en adviseert haar een nieuwe procedure op te starten. Burgemeester, wij 

hebben het er al over gehad: is het zinvol? De kosten: € 335,00, dit heeft zij niet, zij 

heeft geen cent. Die € 335,00 is het probleem niet, die komen wel op tafel, maar wat doe 

je dan in zo'n geval? Mensen terugsturen? Ik wil van u eigenlijk daar wel eens antwoord 

op, maar dat is nog niet mijn allerlaatste vraag. Zo kan ik nog wel een hele poos door-

gaan maar ik wil u geen slapeloze nachten bezorgen, alhoewel…. Nu de vraag: helpt u als 

gemeente met ons een noodopvang op te zetten? Geld en ruimte is er genoeg. Voorzit-

ter, ik eindig met een gedicht, hier staat boven: "Ons land Nederland". 

Oorlog en geweld 

Honger en ziekte 

Verschil in welzijn 

Dit was het leven van een vluchteling 

Geboren als vluchteling kwamen wij bij jou 

Door de sneeuw verwelkomd 

Dansend de Noordzee aan de kust 

Als een boom vol vruchten wachtte jij op ons 

Mijn leven, lichaam, voedsel 

Toen ik mijn rechten kwijt was gaf jij mij veiligheid 

Een nieuwe geboorte, een nieuw leven 

Geïntegreerd leef ik hier 

Ik dank deze moeder 

Ik dank Nederland 

Ik zal je nooit vergeten 

 

En toch zegt deze man: "ik hoop ooit weer terug te gaan naar mijn eigen geboortegrond 

en dat is Sri Lanka". De man heet Tambiatsjalch, de achternaam zal ik u onthouden want 

die kan ik zelf amper uitspreken. 

Voorzitter, dank u wel. 
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De voorzitter: Mevrouw Terluin, dank u wel. Zijn er raadsleden die hierop willen reage-

ren? 

 

De heer Simonse: Mevrouw Terluin, dank u voor uw woorden. U spreekt altijd met een 

zekere voorkennis en ik bedoel daarmee: u weet bepaalde zaken die wij niet weten. Het 

is mij van twee kanten ter ore gekomen dat er mogelijk weer enkele "gevallen" aan staan 

te komen die hier willen verblijven voor het gemeentehuis. Is dat waar? 

 

Mevrouw Terluin: Ja, dat is waar, er was een gezin (ik zeg met opzet "was") van vijf 

personen met drie schoolgaande kinderen maar vanmorgen heb ik te horen gekregen dat 

zij hier nog een poos mogen blijven wegens hun schrijnende situatie, dus dat geeft ons 

weer even lucht om op adem te komen. Dan hebben we een mevrouw met een kindje 

waarvan eerst gezegd werd dat het kind de Nederlandse nationaliteit had, nu blijkt ach-

teraf dat dit niet zo is, dus dat moet weer teruggedraaid worden, dat is hier op het ge-

meentehuis ook nog niet bekend. Dit heb ik ook vanmorgen gehoord. Dan hebben we 

nog een jongeman die in de medische procedure zit en het centrum van Zwolle uitgezet 

is, zo van "zoek het zelf maar uit". Die heeft ook weer onderdak nodig. Hij heeft een dak 

boven zijn hoofd, scharrelt hier en daar zijn kostje wat op en slaapt op een bank. Dat zijn 

toch situaties, dat moet toch eigenlijk niet kunnen, tenminste volgens mij kan dat niet. 

Voor dat soort problemen zoeken wij dus een noodopvang. 

Een noodopvang wil ook zeggen dat het tijdelijk is, alleen doordat Den Haag en de IND 

zo verschrikkelijk veel fouten maken en zo traag is in zijn procedures duurt een noodop-

vang helaas wat langer. Dat zijn dus de mensen die we dan in eerste instantie zouden 

moeten opvangen. 

 

De heer Simonse: Ik heb hier nog één vraag over, Voorzitter, mag dat? 

U had het over vijf personen met drie schoolgaande kinderen en die mogen dan nog even 

blijven, van wie mag dat? 

 

Mevrouw Terluin: Dat mag van de IND, want zij gaan het nog weer nader onderzoeken. 

Ze moeten in principe ook nog naar Ter Apel (waar zij weinig zin in hadden), ik heb wel 

gezegd: zorg dat ze wel naar Ter Apel gaan. Anders krijgen we hier weer die toestand, 

nu zal ik ze hier niet op het gemeentehuis neerzetten, maar ga naar Ter Apel en dan 

kunnen wij stappen ondernemen, anders niet. 

 

De voorzitter: Mevrouw Terluin, dank u wel dat u voor deze mensen de aandacht 

vraagt, dat is goed, maar ik denk dat we moeten voorkomen dat in het vragenuur steeds 

aandacht gaan vragen voor deze gevallen, daar is dit niet voor bedoeld. 

Ik zeg het een beetje cynisch maar ik bedoel het niet cynisch: in Luttelgeest zitten 800 

mensen die allemaal dit soort verhalen kunnen vertellen over een tijdje, als we niet op-

passen. 

 

Mevrouw Terluin: Daar hoeft u echt niet bang voor te zijn, burgemeester, daar prikt u 

heel snel doorheen of iemand echt een verhaal vertelt. We hebben het vaak genoeg over 

die 800 mensen gehad, we hoeven er echt niet zo blij mee te zijn, hoor. 

 

De voorzitter: Mevrouw Terluin, dank u wel. 

 

V. Mededelingen 

 

Dames en heren, punt 5 van de agenda zijn de mededelingen en bij de mededelingen 

hoort dat er een motie is ingediend van twee partijen, van CDA en ONS. 

Conform het Reglement van Orde stel ik voor dat we die als laatste punt aan de agenda 

toevoegen en dan bespreken. 

Dat heeft uiteraard uw instemming want het is uw eigen Reglement van Orde, dus dat 

moet lukken. 

Dan ga ik naar de lijst van ingekomen stukken. 
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VI. Ingekomen stukken 

 

Agendapunt 1 van de ingekomen stukken is de brief van de heer Van der Belt en hij heeft 

aangegeven dat hij een korte toelichting zal geven over zijn stap en ik geef hem hiertoe 

nu gaarne het woord. 

 

De heer Van der Belt: Dank u wel, Voorzitter. Iedereen is dus op de hoogte van de 

brief? 

Geachte Voorzitter, raadsleden en overige aanwezigen. Door de jaren heen ben ik ge-

wend met mensen om te gaan in bestuurlijke en vrijwilligersorganisaties. Velen daarvan 

hadden een hogere opleiding dan mijzelf, wat nooit een bezwaar was, integendeel zelfs. 

Elkaar verrijken met kennis en kunde is van groot belang om een organisatie als bestuur 

zo goed mogelijk te kunnen behartigen. Elkaar bijstaan, elkaar helpen, van elkaar leren, 

maar de wil opleggen om hetzelfde te kunnen als een ander: dat werkt absoluut niet. El-

kaar ondersteunen, dat is het belangrijkste, jezelf kunnen blijven is heel belangrijk. De 

mensen moeten iets in jou kunnen vinden, dezelfde taal spreken, niet teveel moeilijke en 

onbegrijpelijke woorden, goed kunnen luisteren en niet teveel vertellen hoe goed je jezelf 

wel vindt. 

Waarom verder als eenmansfractie Van der Belt? Heel veel steun heb ik verworven voor 

de ONS door persoonlijke inzet bij de verkiezingen, ondermeer door met eigen auto op 

het Kettingplein te gaan staan, daarna kwam er pas enige steun vanuit ONS. Men kreeg 

koude voeten en wilde vlug vertrekken maar ik zei: "nee, doorgaan, net zoals de colle-

ga's van alle andere partijen". De zege is niet door mij gestolen maar mede door mijn 

grote inzet heeft ONS de zetelwinst gekregen. Als ik niet was doorgegaan was dit kie-

zersbedrog geweest, de ondersteuning van de kandidatenlijst is door mijn inzet alleen al 

voorzien van ruim de helft van de benodigde personen. Voor de verkiezingen heb ik voor 

eigen rekening meerdere advertenties geplaatst terwijl iedereen mij als tweede op de lijst 

geen enkele kans gaf om in de raad te komen. Dat ik in de raad zou blijven zitten om de 

financiën zijn de woorden van de heer Lammers in de pers, maar een ieder die mij kent 

weet wel beter. Ik stel dan ook voor dat de heren Lammers en "ing. Kreeft" (zoals de 

heer Lammers de heer Kreeft vaak voorstelt) hun volledig salaris beschikbaar stellen 

voor een goed doel zodat zij er blijk van geven dat zij hier niet voor de financiën zitten 

en dat voor de hele termijn tot 2010. Dit is een mooie doelstelling, dacht ik. 

De brief die de heer Lammers heeft geschreven gericht aan de fractievoorzitters van de 

politieke partijen van de gemeenteraad van de Noordoostpolder zoals u allen hebt ont-

vangen van de griffie berust op geen enkele waarheid. Toch heb ik de behoefte om hier-

op nader te reageren, mede omdat van mij een beeld wordt geschetst als zou ik overko-

men als een soort onbenul. Zoals ik in mijn brief heb aangegeven zijn wij overeengeko-

men om in goed onderling overleg uit elkaar te gaan en anders dan afgesproken gooit de 

heer Lammers wel degelijk met modder. Dat is een stijl die kennelijk bij de heer  

Lammers schijnt te horen. Zo kun je maar weer zien dat je geen afspraken met de heer 

Lammers kunt maken. Dit had ik van de heer Lammers dan ook absoluut niet verwacht 

want je moet vertrouwen hebben in je medemens en zo ook in de heer Lammers. 

 

De voorzitter: Mag ik voorstellen, mijnheer Van der Belt, dat u problemen hebt gehad 

dat is ons allemaal duidelijk, maar ik zou u toch willen vragen daar niet zo uitbundig in te 

zijn, dat is een zaak tussen u en de heer Lammers, vind ik. Wat mij betreft hoeft u dit 

niet uit te spitten, dat is ook geen zaak voor de raad om daar vragen over te stellen. Dat 

is een zaak tussen u en hem en dat wil ik graag zo houden. 

 

De heer Van der Belt: Dat doe ik verder niet maar het gaat om de brief die de heer 

Lammers heeft verstuurd naar de raadsleden. 

 

De voorzitter: Ik zou zeggen: werk dit niet verder uit. 
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De heer Van der Belt: Dan wil ik toch nog even op die bestaande brief ingaan: diezelfde 

brief en die is gedateerd op "Joost mag het weten", elke keer als je weer kijkt op internet 

een andere datum, het zal wel een "ICT-trucje" zijn van de heer Lammers maar het is 

niet op zijn plaats. Je richt een brief aan iemand met een vaste datum. Verder constateer 

ik dat de brief "confidentieel" verstuurd is, wat in goed, begrijpelijk Nederlands "vertrou-

welijk" betekent. Kennelijk weet de heer Lammers zelf niet wat confidentieel is want hij 

heeft hem openbaar gemaakt o.a. via de site van ONS en aan de pers en dat is uiteraard 

ver beneden alle fatsoensregels. Onderaan de brief staat "P.M.: de griffier, de heer Even, 

is in het bezit gesteld van relevante correspondentie tussen de fracties van ONS, ……… en 

de heer Van der Belt inzake deze kwestie". 

Alle stukken van de heer Lammers zijn geschreven zoals hem het beste uitkwam. Ik zou 

er nog wel wat stukken aan toe kunnen voegen (en dat staat hier wel buiten), o.a. drei-

gementen van de heer Lammers aan mij gericht. Ik denk dat hij die niet toegevoegd 

heeft aan de stukken die hij naar de griffie heeft gestuurd. Zoals ik al heb gezegd, ik ga 

verder niet op de brief in. Erg opvallend is dat de heer Lammers nooit iets verkeerd doet, 

indien wel dan ligt het altijd aan een ander of zijn geheugen laat hem in de steek. 

Ik zal één brief achterwege laten… 

 

Mevrouw Faber: Mijnheer de Voorzitter. Ik wil toch graag de heer Van der Belt onder-

breken: ik vind toch dat hier een bepaalde fatsoensnorm overtreden wordt, ik heb daar 

wat moeite mee. 

Wat u ook zelf aangeeft: er zijn perikelen geweest, dit is toch een heleboel vuile was bui-

ten hangen die binnen een fractie besproken hoort te blijven en ik zou de heer Van der 

Belt willen vragen te motiveren waarom hij een eenmansfractie verder gaat bemannen. 

 

De heer Van der Belt: Ik heb het naar mijn idee al gemotiveerd maar daar ben ik verder 

klaar mee. Met uw welnemen, Voorzitter, ik ben heel veel gevraagd wat ik gedaan heb, 

wie ik ben, dan wil ik mij nu even nader voorstellen. 

 

De voorzitter: Dat u problemen hebt binnen ONS is iedereen helder, u besluit zelfstan-

dig door te gaan, ik denk niet dat het de bedoeling is om alles wat in de media is ge-

weest nu punt-voor-punt te gaan doen. 

 

De heer Van der Belt: Daar ben ik ook verder klaar mee, met uw welnemen, kan ik mij-

zelf voorstellen? 

 

De voorzitter: Ja, waarom u als eenmansfractie doorgaat, dat is waar wij benieuwd naar 

zijn. 

 

De heer Van der Belt: Ik zal mij eerst even voorstellen: om een indruk te geven zal ik 

eerst een korte levensbeschrijving geven: geboren 12 januari 1948 te Staphorst als zoon 

van een politieagent. Vanaf 1954 woonachtig in de Noordoostpolder, eerst in Emmeloord, 

vanaf 1959 in Bant, vanaf 1972 in Rutte, begonnen als zelfstandig ondernemer, zuivel-

handelaar of beter bekend als SRV'er, een kleine winkelondernemer. Nadat bij mij in 

1995 een ziekte was geconstateerd (ik zal het maar bij name noemen: longkanker waar-

aan ik ben geopereerd, daarna heb ik een zeer moeilijke periode gehad)… 

 

De heer Torenbeek: Mijnheer de Voorzitter. Mag ik even interrumperen? Ik zou willen 

voorstellen dat de heer Van der Belt ons deze informatie schriftelijk toestuurt want die is 

zeer interessant en dat we toch teruggaan naar de vraag die u en ook mevrouw Faber 

hebben gesteld: wat is het motief om een eenmansfractie te vormen? 

Ik ben wel benieuwd naar de gegevens van de heer Van der Belt, daar gaat het niet om, 

maar ik denk dat het beter is om dat schriftelijk te doen. 
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De voorzitter: Ik deel uw vrees want toen de heer Van der Belt begon dacht ik: dat kan 

volgens mij nog een lang verhaal worden maar we zijn al snel bijna in de 21e eeuw ge-

komen, dus als u nu dat punt wilt oppakken mijnheer Van der Belt en daar mededelingen 

over doen, dan hebben we precies alles op een rij. 

Dus waarom u zelf verder gaat als lijst, hoe u zich dat voorstelt en hoe u optreedt in de 

raad, ik denk dat iedereen daarin het meest geïnteresseerd is. 

 

De heer Van der Belt: Prima, ik heb in de brief dus ook aangegeven dat wij niet verder 

met elkaar konden communiceren. 

 

De voorzitter: Dat hebben we begrepen maar u zegt: ik splits mij af, u had ook uw zetel 

beschikbaar kunnen stellen aan een volgend iemand van ONS, u had kunnen zeggen: ik 

blijf zelf, misschien kunt u even zelf zeggen waarom u bent blijven zitten en wat u daar-

bij voor ogen staat om als lijst Van der Belt hier in de raad deel te nemen. 

Wat mogen anderen van u verwachten, tegen welke achtergrond u opereert en dat soort 

zaken. Als het heel lang is vul ik de heer Torenbeek aan dat dat misschien schriftelijk kan 

komen maar met een paar puntige opmerkingen graag op de vraag waar iedereen in ge-

interesseerd is. 

 

De heer Van der Belt: Zoals ik in feite al aan heb gegeven: ik voel dat ik een zeer grote 

achterban heb, voor die achterban ben ik hier en ik heb mijn zetel niet beschikbaar ge-

steld omdat ik zelf dus uiteindelijk verder wil als fractie, dat ik dus veel voor de bevolking 

van de Noordoostpolder kan betekenen, heel simpel. Ik heb er alle vertrouwen in dat dit 

de komende jaren zal lukken, ik zal mijn uiterste best doen. De komende jaren zal ik mij 

zo goed mogelijk inzetten in de hoop dat mijn gezondheid dat toelaat, dat geldt voor ons 

allemaal, maar daar heb ik alle vertrouwen in. 

 

De voorzitter: Dat zijn prima voornemens, goed zo, dank u wel. 

Dames en heren, ingekomen stuk I hebben wij gehad, zijn er nog anderen die over de 

ingekomen stukken het woord willen voeren? 

 

De heer Torenbeek: Er is een brief binnengekomen van de exploitanten van Het Voor-

huys en daarbij is ook gekomen een brief die we nu op tafel vinden van de VVV en dan 

gaat het over de overlast op De Deel, met name. Er zijn ook wat andere punten, het par-

keerverbod op de Kleine Deel enz. Het gaat mij echter nu even (en met mij bedoel ik de 

CDA-fractie) om de overlast op De Deel. Daar moeten wij denk ik niet gering over den-

ken, een van onze fractieleden heeft het zelf ook meegemaakt, de overlast en het be-

dreigende hiervan. Wij hebben hier als vraag aan het college: welke mogelijkheden ziet 

het college om aan de klachten van de exploitanten van Het Voorhuys en de VVV tege-

moet te komen? 

 

De voorzitter: Zijn er nog anderen die over dit punt ook het woord willen? 

 

De heer Haagsma: Ik wil mij bij de vraag van de heer Torenbeek aansluiten maar ik kan 

mij herinneren dat wij in deze raad en ook in raadscommissie I al vaker een brief van de-

zelfde uitbater van Het Voorhuys besproken hebben en de informatie die toen naar com-

missie I is gegaan was dat het college in samenwerking met een aantal instanties het 

idee had dat zij op het goede spoor zat als het gaat om bestrijding van de overlast van 

de jongeren die daar rondhangen. De vraag die dan bij de fractie van de PU opkomt is of 

de uitbuiter daarbij dan verder nooit betrokken is geweest zodat hij nu opnieuw een brief 

moet sturen. Ik ben benieuwd naar uw reactie hierop en het parkeerverbod dat aange-

kaart wordt: het lijkt mij dat dit deze week nog opgelost kan worden want als dat niet 

duidelijk aangegeven is.. 

Ik parkeer er woensdagsnacht nooit maar dan denk ik dat wij daar zo voortvarend in 

moeten zijn dat dit deze week wordt opgelost. 
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De heer Blauw: Mijnheer de Voorzitter. In dezelfde lijn en reagerend op die brief: ik 

denk dat er bij ons allemaal een zeker gevoel van onbehagen is over de situatie op  

De Deel. Er is in het verleden ook over gesproken, met name heeft de VVD in 2003 daar-

over al een motie ingediend die het toen niet heeft gehaald. De situatie is niet beter ge-

worden en de fractie van de VVD is van mening dat daar eigenlijk nu op een betere en 

sterkere manier ingegrepen moet worden om dat probleem op te lossen. Naast vragen 

hebben wij daarvoor een paar suggesties die ik graag aan u zou willen voorlezen en ik 

zou graag willen weten wat de wethouder, c.q. het college daarvan vindt. 

1. Wij vinden dat om dat probleem op te lossen het praktisch zou zijn als de muurtjes 

van Sincke worden geslecht zodat daar niet meer op gezeten, gehangen en gedeald kan 

worden. 

2. Wij zouden een sterke verbetering aangebracht willen zien in de verlichting daar, want 

licht is altijd goed om dit soort zaken mede te voorkomen. 

3. Wij willen vragen om – net zoals bij het alcoholbeleid het geval is – het dealen met 

drugs in ieder geval voor personen beneden 18 jaar te verbieden en dat ook te handha-

ven. Wat dit laatste betreft is gisteravond weer gebleken dat dit niet het geval is. Deze 

suggesties hebben wij, wij hebben wat alcohol betreft een "zero-tolerancebeleid", er 

wordt ook gehandhaafd, met drugs schijnt dit niet het geval te zijn en wij zouden graag 

een verbetering hierin willen hebben. Deze drie suggesties hebben wij en wij zouden 

graag willen weten wat het college hiervan denkt en hoe hiermee omgegaan kan worden. 

Ik dank u wel. 

 

De voorzitter: Anderen nog? 

 

Mevrouw Faber: Mijn opmerkingen liggen in dezelfde lijn, waar ik mij over verbaasd heb 

is dat wij een anderhalf tot twee jaar geleden een problematiek hadden in De Lange  

Nering en De Deel, eigenlijk dezelfde problematiek die nu speelt. Ik denk dat we ook po-

sitief moeten melden dat een deel van de problematiek in De Lange Nering toch wel op-

gelost is en naar mijn idee was dat omdat er een werkgroep is geformeerd. Ik heb een 

beetje dezelfde opmerking als de heer Haagsma: is er dan iets met die werkgroep aan de 

hand dat die "low profile" werkt, dat ze even op een laag pitje werken of zijn ze mis-

schien op de achtergrond wel heel actief alleen zien wij het resultaat daar nog niet van. 

Dat zou ik graag willen weten. 

 

De heer Wassink: Ik denk dat het ook goed is om in aansluiting op wat nu gevraagd is 

te overwegen om het probleem niet alleen bij De Deel te houden maar dit inderdaad 

breed te trekken of die Lange Neringwerkgroep wat uit te bouwen en toch ook na te den-

ken over vormen van surveillance, van BOA enz. om daar wat diepgravend van gedach-

ten over te wisselen: wat zijn de mogelijkheden en wat zijn de kosten om die zaken toch 

bij elkaar te pakken en niet alleen maar op incidenten af te gaan. 

 

De voorzitter: Anderen nog? 

 

De heer Blauw: Mijnheer de Voorzitter. Mag ik nog even reageren op de woorden van de 

heer Wassink? Hij heeft het over incidenten, ik heb het genoegen om af en toe in de  

Residence De Deel boven vanuit het balkon te kijken. Als je daar uren zit en ik doe dat 

de laatste vijf jaar, dan spreken we bepaald niet over een incident want ik zit er al vijf 

jaar naar te kijken. Het is in vijf jaar ongeveer gelijk gebleven, dus van een incident kun-

nen we hier echt niet spreken. 

 

De heer Wassink: Ik denk dat je de integraliteit moet pakken, dat is mijn boodschap. 

 

De voorzitter: Het is een ingekomen brief, laten we nu niet aan de hand van een inge-

komen brief met maatregelen komen. Ik kan wel een fantastisch verhaal gaan houden 

over de maatregelen, met de kans dat die een nadere toelichting vergen of dat er op-

merkingen over worden gemaakt, dan zijn we om 22.00 uur nog niet klaar met dit punt, 

dus laten we nu toezeggen…..  
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Het is een ingewikkeld probleem en door dit te signaleren en een brief te sturen en te 

zeggen: doe er iets aan en een antwoord te geven, daar los je het probleem ook niet 

mee op. 

Die discussie is echt complex en die wil ik graag met u voeren in de commissie; dan 

vraag ik ook de politie erbij, dat we het in die breedte kunnen doen. Nogmaals, het is 

niet gemakkelijk om zaken op te lossen, iets roepen is één maar oplossen is absoluut 

twee, dus laten we dat dan in die brede context doen. Dan zeg ik u toe dat wij binnen-

kort daar een notitie over maken, die bespreken met de politie erbij en kijken wat de 

mogelijkheden en onmogelijkheden zijn, hoe we dat kunnen doen. Ik ben blij met de 

opmerking van mevrouw Faber, want inderdaad: de werkgroep die bezig is, heeft in  

De Lange Nering absoluut goede resultaten gehad samen met de ondernemers. De on-

dernemers zijn er ook uitermate tevreden over, alleen het is natuurlijk wel zo: er zit een 

groep mensen, als je ergens optreedt en de druk wordt groot, dan gaat men naar een 

andere plek toe en als je daar optreedt gaan ze weer ergens anders naar toe. Er is een 

groep mensen en dat heeft niet alleen met ons maar ook met andere maatregelen te 

maken die we eens een keer moeten overwegen, dus het is echt ingewikkelder dan dat. 

Dus ik zou het nu niet aan de hand van deze ingekomen brief willen bespreken, maar ik 

zeg u graag toe dat we daar een notitie op hoofdlijnen voor maken om te bezien wat 

mogelijkheden en onmogelijkheden zijn en dat we die dan bespreken in de commissie 

waarvoor ook de politie denk ik absoluut nodig is. Is dat een voorstel waarmee u zich 

kunt verenigen? 

 

De heer Torenbeek: Daarmee kan ik me beter verenigen dan nu allemaal suggesties te 

hebben in deze raad en dit is exact waarnaar onze fractie vroeg. 

 

De voorzitter: Dat geldt ook voor de andere sprekers? Ja? Fijn. 

Andere punten nog van de lijst van ingekomen stukken? Nee? Dank u wel, dan gaan wij 

naar het vragenuur. 

 

VII. Vragenuur 

 

De voorzitter: Ik heb geen aanmeldingen gekregen. 

 

De heer Haagsma: Volgens mij hebt u wel een aanmelding gekregen. 

 

De voorzitter: Ja, onder voorbehoud, van de PU. 

 

De heer Haagsma: Dat betekent dat ik nu de vraag mag stellen, Voorzitter? 

 

De voorzitter: Als u dat voorbehoud hebt, ja, dan lost u het in. 

 

Mevrouw Geluk: Mijnheer de Voorzitter. Ditzelfde was ook gemeld door de VVD-fractie. 

 

De voorzitter: Dat staat niet op mijn lijstje, maar als u dat zegt, geloof ik u onvoor-

waardelijk mevrouw, zeker vandaag. 

 

Mevrouw Geluk: Het is wel door de heer Even gemeld dat onder voorbehoud vragen ge-

steld zouden worden. 

 

De heer Haagsma: Dank u wel, Voorzitter. De spagaat waar wij als fractie van de PU 

even mee zaten was: of je reageert op ingekomen stuk 6 of je stelt een vraag bij het 

vragenuur en ik denk dat het goed is om dit bij het vragenuur te doen. Het is dus een 

vraag die gaat over de situatie rondom woninguitbreiding bij Kraggenburg. Veertien da-

gen geleden zaten wij in deze zaal met de commissie in een heftige discussie verwikkeld 

over de vragen die door diverse fracties waren gesteld over de situatie ten aanzien van 

kavel "Penders".  
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Al die vragen leverden op dat moment geen antwoorden op en de verklaring die de wet-

houder daarvoor had was: ik wil nu geen antwoorden geven omdat wij in een juridische 

procedure verwikkeld zijn en dat zou kunnen betekenen dat je nu je kaarten op tafel legt 

en dat kan nog niet de bedoeling zijn. Die reactie heeft bij diverse commissieleden on-

vrede opgeleverd en nog veel meer vragen. De verwachting in die commissie was dat de 

documentatie om dat op een rijtje te kunnen zetten, zodat voor de raad duidelijk was 

wat er allemaal gespeeld had, veel langer zou gaan duren dan één maand. Nu zijn we 

veertien dagen verder en inmiddels heeft ons een vrij lijvig pak papier bereikt waarin alle 

vragen beantwoord zijn en waarmee ook heel veel documenten overhandigd zijn. De 

vraag die wij als fractie van de PU daarover willen stellen is: wat heeft ervoor gezorgd 

dat deze omslag in denken bij de wethouder tot stand is gekomen in veertien dagen? 

Hebt u zich vergist in de commissievergadering? Zat u fout? Het tweede is: als je dan al 

die lijstjes krijgt en je legt die lijstjes naast elkaar en je ziet het lijstje van de "WOB" (om 

maar even kort samen te vatten) en je gaat je eigen documentatie na, dan lijkt het net 

alsof die lijst van de "WOB" niet volledig is. De vraag is heel duidelijk denk ik: is alles wat 

op die lijst (de WOB-lijst: Wet openbaarheid bestuur) staat, zijn dat alle stukken die 

overhandigd hadden kunnen worden? 

En ten slotte: naar aanleiding van de commissievergadering (en dat vind ik een compli-

ment aan de wethouder) heb ik begrepen dat hij in Kraggenburg bij de heer Penders op 

bezoek is geweest. Wij zijn heel erg nieuwsgierig (en waarschijnlijk velen met ons) naar 

de uitkomst van de bespreking die hij daar heeft gehad. 
Tot zover, Voorzitter. 

 

Mevrouw Geluk: Dank u wel, Voorzitter. Het gevaar zit er natuurlijk in dat we een ver-

volg gaan maken op een commissievergadering, maar het is toen een beetje in gang ge-

zet, omdat de wethouder toen heeft toegezegd dat er een overzicht zou komen, dat er 

informatie gegeven zou worden over hoe nu chronologisch het een en ander geweest is 

de afgelopen jaren en dat zijn vele jaren geweest, vele colleges en vele raden ook, vooral 

omdat er licht zat tussen datgene wat door de advocaat van de familie Penders en… 

(hiervan ben ik even de naam kwijt) gezegd werd en datgene wat ons werd gezegd door 

het college. Dank ook voor de grote hoeveelheid informatie die we nu gekregen hebben, 

maar er blijft toch nog wat ruis op de lijn zitten en we verzanden als we niet uitkijken in 

toch nog die welles-nietessituatie en daarmee zijn alleen maar verliezers, omdat de uit-

breiding van Kraggenburg vertraagd zal worden doordat mensen toch bezwaren gaan 

maken, ook gevoed door mogelijk de familie Penders, maar ook door de voorzitter van 

Dorpsbelangen die heel duidelijk daarin stelling innam. Wat we niet zagen in het over-

zicht is bijvoorbeeld een verslag van die besloten vergadering van de commissie, waarin 

besproken werd of het college al dan niet door kon gaan met de aankoop van de kavel 

Pauw. Omdat er geen verslag van is (wel een besluitenlijst) blijkt niet duidelijk of de raad 

(de commissie dus) wel of niet geïnformeerd was dat de kavel Penders op dat moment 

wel niet beschikbaar was, maar toch wel mogelijk op korte termijn vrij zou komen. 

Dat zijn zaken die we niet in het overzicht zien. Wij zijn blij dat het college nu in ieder 

geval wel op een eerlijke manier aan het praten is met de familie Penders en daarmee de 

deur niet met een knal heeft dichtgegooid. Zowel de fractie van de PU als de VVD-fractie 

heeft altijd gepleit voor een 'en/en'-optie, waarbij we natuurlijk niet uit het oog moeten 

verliezen dat die 'en/en'-situatie niet tot het gevaar moet leiden dat de kavel Pauw daar-

bij niet voortvarend aangepakt zou kunnen worden. Maar juist om die kavel Pauw voort-

varend te kunnen aanpakken en om tijdverspilling te voorkomen (tijdverspilling is geld-

verspilling) is het naar onze mening nodig dat we in contact blijven én met de familie 

Penders én met zijn buurman en communiceren met de inwoners van Kraggenburg. 

Als die ruis blijft, zou het misschien tot goed zijn een onafhankelijk iemand (zonder dat ik 

de vraag naar voren zou willen brengen waar de informatie niet volledig zou zijn) te laten 

kijken hoe het nu zit en vooral naar buiten te brengen hoe het zit, om de mensen daar-

mee de duidelijkheid te geven die er ongetwijfeld moet zijn. Goede communicatie is 

daarbij natuurlijk van het grootste belang. Compliment voor het college dat u weer bent 

gaan praten met de Penders en ook wij zijn heel benieuwd wat er uit dat gesprek is ge-

komen. Je kunt wel praten maar daarmee is er nog niet onderhandeld. 
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Wethouder de heer Schutte: Dank u wel, Voorzitter. Ik denk dat ik toch even de twee 

vragenstellers achtereenvolgens ga antwoorden en niet zoals ik soms wel gewend ben al-

les als één verhaal. Onvrede uit de commissie: ik kan mij dat voorstellen, ik was daar 

denk ik redelijk kortaf en stug in het beantwoorden van vragen. Ik heb toen uitgelegd 

dat ik daar duidelijke redenen voor had: als ik antwoorden ga geven waarvan ik niet he-

lemaal zeker ben, schaadt dat alleen maar het juridisch proces. Dat risico heb ik absoluut 

niet willen lopen. Als de heer Haagsma dan zegt: het komt wel in één keer heel snel: alle 

ambtenaren werken redelijk snel en ze werken sneller dan ik dacht. Flauw, ik bedoel dat 

niet zo. Ik zal het uitleggen waarom: op een gegeven moment is er een brei aan gege-

vens, dat is de echte reden. Die komen binnen voor de commissie. Dan steek je je hand 

wel eens omhoog en dan zeg je: "Klopt dit allemaal wel en wat moet ik er allemaal 

mee?" Alles wat je er dan over zegt, kan goed zijn, maar het kan je ook een keer voor de 

voeten lopen. Dat was de reden dat ik zei: we zitten in een juridisch proces, ik wil zeker 

zijn wat we zeggen. Wij hebben met man en macht geprobeerd al die zaken die er nu 

zijn, goed op een rij te zetten, maar wij zaten te wachten op een helder en duidelijk ant-

woord: had Penders met zijn eigen kavel 'de handen echt vrij'. Deze vraag (dit was ook 

de centrale vraag die in de commissie werd gesteld) wilde ik ook goed beantwoorden. 

Donderdag 21 september jl. kwam daar echt duidelijkheid in, omdat er een aantal stuk-

ken werd aangeleverd. Op dat moment heb ik gezegd: natuurlijk nog even via het college, 

maar begin deze week kunt u wat bekend is tegemoetzien. Dat wil niet zeggen dat u 

daarmee alle informatie hebt, dat kan ik ook niet beweren. Het kan best zijn dat er nog 

meer informatie komt, maar zoals we het nu kunnen zien, is alle informatie bekend. Dat 

de WOB-lijst en misschien een andere lijst niet helemaal met elkaar sporen qua gegevens, 

kan ik niet zo beoordelen. De zaken die wij nu hebben, die heb je nu. Dat ik bij Penders 

ben geweest, dat klopt, dit was overigens een gesprek tussen mij en hem en zijn vrouw. 

Ik heb dat bezoek in eerste instantie beschouwd als "misschien is er een opening", maar 

vooral als "ik ga weer eens praten", ook voor de goede verstandhouding. De goede ver-

standhouding is daar duidelijk gebleken, we hebben daar goed gesproken, maar inhoude-

lijk zijn wij niet echt op de zaak ingegaan in de zin van hoe we eruit moeten komen. Hij 

heeft zijn adviseurs en daar spreken wij mee. Dus ik ga er nu ook niet zoveel over zeg-

gen. De stukken die ik nu heb laten aanleveren, moeten volgens mij duidelijkheid geven 

over hoe wij er tegenaan kijken. Dat Van Schie er enigszins anders over denkt, moge zo 

zijn. Over de stukken die hij nu aanlevert, in ieder geval twee stukken en een pakket met 

nog een brief over Van Schie, zeg ik: daar komen wij alleen maar sterker mee in onze 

schoenen te staan. Ik vind ze namelijk niet zo bijster sterk. Een welles-nietesspel doen 

wij vanavond niet, ik hoop ook niet dat we daarin verzeild raken. Wij hebben… nou, ik 

heb daar genoegd over gezegd. Het verslag in de besloten commissie (dit moet zijn be-

sloten raad, dacht ik), in ieder geval bij die commissie was u zelf bij. U mag rustig we-

ten: ik heb heel veel horen vertellen uit dat verslag, ik heb zelf dat verslag niet. Ik denk 

dat het een vertrouwelijk verslag is dat wij niet op straat leggen. 

 

De voorzitter: Dat verslag is er gewoon niet, de conclusies zijn er wel. Laten we niet 

over een verslag praten dat er niet is. De conclusies van het verslag zijn vastgelegd, 

meer niet. 

 

Wethouder de heer Schutte: Akkoord, die zijn helder. 

Risicoaanpak Pauw: ik heb steeds gezegd: ik wil deze twee zaken gescheiden houden en 

natuurlijk houdt het een wel enigszins met het ander verband, maar zelfs de Raad van 

State heeft deze zaken niet bij elkaar willen binden, sterker nog: die heeft ze uit elkaar 

getrokken. Op het moment dat Van Schie (dus de advocaat van Penders) de zaak Pauw 

en ook de nattigheid van de kavel in het geding bracht, heeft de Raad van State die zaak 

er weer buitengetrokken. Een onafhankelijk onderzoek is nog niet gebeurd, hier zijn we 

mee bezig. Wij laten onze externe stedenbouwkundige er nadrukkelijk naar kijken, maar 

wij laten ook een derde er nog naar kijken. Dat onderzoek is nog niet afgerond. 

 

Mevrouw Geluk: Mijnheer de Voorzitter. Dat laatste begrijp ik niet helemaal.  
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Waar gaat die externe deskundige nu naar kijken, want als we ernaar kijken kunnen we 

het probleem in drieën knippen: aan de ene kant het proces dat nog loopt over die ver-

natting, aan de andere kant is het die agrarische bestemming. Dat loopt allebei nog, 

maar waar de laatste commissievergadering de discussie weer over ging, was: hoe 

rechtmatig en hoe rechtvaardig was het dat de raad destijds die beslissing heeft geno-

men dat de kavel Pauw werd aangekocht in plaats van de kavel Penders? Was de com-

missie voldoende, juist en tijdig geïnformeerd dat de kavel Penders vrijkwam te zijner 

tijd? Daar is denk ik niet over gesproken in die commissie, in ieder geval kunnen we dat 

niet meer bewijzen omdat daarvan geen verslag is. Ook van de commissievergadering is 

geen verslag, maar dat zal wel op de een of andere manier boven tafel gehaald moeten 

worden, want die ruis komt steeds weer vanuit Kraggenburg naar voren.  

    

De voorzitter: Maar laten we die ruis nu oplossen. De vraag was in uw commissie voor 

deze vergadering: op het moment dat de raad besloot tot aankoop van de kavel Pauw, 

was het terecht dat hij geweten heeft dat die kavel niet vrij beschikbaar was, dat daar 

beslag op rustte en niet vrij verhandelbaar was? Dat is de kernvraag die speelde. Die 

vraag is beantwoord in de stukken die u hebt gekregen, want daar staat in het vonnis 

van de rechter van december 2004 dat op dat moment alle beslagen zijn opgeheven. Dat 

houdt in: een halfjaar daarvoor was dat niet zo. Ondanks alle brieven (dat zijn proces-

stukken) die de raadsman van Van Schie in dat proces heeft ingeleverd). Dat is zijn stel-

ling, maar waar het om gaat is dat de rechter pas in december 2004 constateert dat het 

op dat moment vrij is. Dat is dus een halfjaar na de aankoop van kavel Pauw. Dat is de 

juridische vraag die volgens mij altijd gespeeld heeft. 

 

Wethouder de heer Schutte: Mijnheer de Voorzitter. Nog even terug naar mevrouw  

Geluk. Het extra onderzoek dat wij doen, gaat niet over de zaak van wel of niet vrij zijn, 

daar zijn wij wel zeker over. Ik vind zelf (het college vindt) dat u voldoende stukken aan-

geleverd hebt gekregen waaruit blijkt dat de kavel Penders op het moment dat wij de ka-

vel Pauw kochten (dat de raad daar een besluit in nam) niet vrij was. Dan kunt u zeggen: 

je kunt alles kopen (dat staat ook in een van de stukken) maar zaken kopen die niet vrij 

zijn van wat dan ook, moet je volgens mij niet willen kopen, even los van de moeilijkheid 

van de onderhandelingen. Dat wij dat extra onderzoek doen, heeft gewoon te maken met 

het feit dat de zaak dermate complex is dat er altijd wel een advocaat iets kan vinden en 

wij zeggen: wij willen gewoon onze veters goed vasthebben. 

 

Mevrouw Geluk: Daar zijn wij natuurlijk blij mee en het doel dat wij allemaal hebben is 

dat er zo snel mogelijk uitbreiding komt in Kraggenburg en dat we dat op een zo soepel 

mogelijke manier en ook zo snel mogelijk kunnen realiseren, maar daarom was het ook 

doel en zaak die ruis van de lijn te krijgen. Ik hoop dat u dat lukt met de uitleg naar de 

bewoners toe. Binnenkort is er een avond in Kraggenburg en het is goed dat we dat met 

elkaar duidelijk kunnen maken. Het punt blijft inderdaad: was de kavel vrij, maar  

Kraggenburg komt steeds met de vraag: jullie wisten dat de kavel binnenkort vrijkwam, 

daar had je naar moeten handelen en dat is het verschil en daar moet goed over ge-

communiceerd worden om zo snel mogelijk die uitbreiding te kunnen realiseren. De VVD-

fractie blijft voor de uitbreiding en ontwikkeling van de kavel Pauw maar vraagt u ook in 

gesprek te blijven met de familie Penders en hun buurman om juist die voortgang te 

kunnen behouden. 

 

De voorzitter: Als ik het goed beluister, is het is een enorm ingewikkeld onderwerp. We 

zijn met het vragenuur bezig, maar even één ding. De punten die nu aan de orde zijn, 

hierbij is de vraag eerst: had de raad op het moment dat hij besloot de goede informa-

tie? Dat is de cruciale vraag. Als ik die vraag nu ga vertalen: wist Dorpsbelang Kraggen-

burg wel dat….. dan gaan wel die vraag wel veranderen. Ook als raad hebt u er belang 

bij en verantwoordelijkheid voor om eenduidige informatie naar buiten te brengen. Als u 

nu de vraag stelt: was op het moment dat we besloten dat duidelijk dan blijkt uit de 

stukken die nu voorliggen (dat kunt u zelf beoordelen: ja of nee) en naar de mening van 

het college (en ik zeg dat niet als collegevertegenwoordiger maar stomweg de stukken 
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lezend): dat dat een halfjaar nadien bewezen is. Laten we nu niet de vraagstelling gaan 

aanpassen. Natuurlijk: iets waar een beslag op ligt, als je maar lang genoeg wacht dan 

gaat dit er altijd wel een keer af. Wat Kraggenburg daarbij denkt en wat ze daarbij ver-

wachten: wij hebben te maken met de besluitvorming hier en als we verwachtingen van 

anderen weer meetellen en dat in de beschouwingen betrekken en daarover gaan oorde-

len, dan laat u uw eigen verantwoordelijkheid lopen. Hier praten we over zaken die hier 

spelen. Wat anderen denken, is hoogst interessant.. 

Ja, ik zeg dat een beetje flauw maar anders gaan we de besluitvorming hier met een 

aantal onbekenden eraan toevoegen en dat moet u niet willen en zo draag je juist bij aan 

die verwarring. Dus ik denk dat het goed is: als u vindt (en misschien moet dat niet in 

het vragenuur, dat is de keus wanneer doe je het wel en wanneer doe je het niet) dat u 

gerede twijfels hebt dat op het moment dat de kavel gekocht werd, het college van B&W 

indertijd niet het juiste antwoord heeft gegeven, dan heeft het college er recht op dat te 

weten. Anders blijft dat bungelen, dus u moet ook een keer iets afsluiten. Wat het college 

betreft is dat punt nu beantwoord, tenzij u er anders over denkt. 

Laten we nu niet de verwachtingen van anderen erbij betrekken, het college legt verant-

woording af aan de gemeenteraad en aan niemand anders. 

 

De heer Bakker: Ja, mijnheer de Voorzitter. U heeft in feite met veel woorden gezegd 

wat ik ook had willen zeggen maar dan in één zin, namelijk het gegeven dat de kavel 

Penders vrij is betekent alleen dat die voor Penders vrij is. Dat betekent niet dat we er 

als gemeente iets over te zeggen hebben. Dan kunnen we er nog geen bestemmingsplan 

realiseren, dus dan zou er gewoon een nieuwe fase ontstaan. Op het moment dat we die 

kavel kochten, was dat gewoon niet relevant en nu nog niet. 

 

De heer Wassink: Mijnheer de Voorzitter. Mag ik na deze zin met veel komma's erin 

alsnog reageren? 

 

De voorzitter: Ik zei trouwens iets anders dan de heer Bakker. 

 

De heer Wassink: Dat denk ik ook. Als u nu zegt (want ik wil even weten of ik het goed 

begrepen heb): dit is nu naar voren geweest en deze beantwoording is akkoord en na 

deze raadsvergadering bent u er allemaal mee akkoord gegaan, denk ik: dan moeten we 

het hier verder bediscussiëren en zetten we het op de agenda, of we moeten het mee-

nemen naar de volgende commissievergadering. Er zit nog wel een aantal hiaten in, ook 

in de chronologie en stukken die vervolgens volgens ons wel wezenlijk zijn, waarover wij 

toch wel graag van gedachten willen wisselen, maar niet hier en nu. 

Dus als u zegt: nu is de discussie daarover gesloten: nee, wat ons betreft niet. 

 

De voorzitter: Daarom zeg ik ook dat dit niet in een vragenuur thuishoort. Mijn opmer-

king was echter naar mevrouw Geluk gericht, want als je je op de verwachtingen richt en 

zo, ga je de vraag iets aanpassen en houd je iets onzekers in de lucht en dat moeten we 

niet willen met elkaar, maar we moeten hier ook een keer af. 

De vraag was vanuit het presidium of het college toen de juiste informatie gaf of niet. 

Het college overlegt hier stukken over, dan kunnen we daar lang over gaan praten, maar 

we kunnen ook conclusies trekken. En als dat één keer moet dan moet dat. Dat Penders 

voor zijn belang opkomt is zijn goed recht, moet hij vooral doen, maar we moeten ook 

een keer verder en een keer een punt kunnen zetten achter iets dat achter ons ligt. 

 

De heer Wassink: Maar dan nog een keer de vraag: u zegt we moeten conclusies trek-

ken. Is uw conclusie dat hiermee dit verhaal 'passé' is? 

 

De heer Haagsma: Mijnheer Wassink, ik denk dat u weet dat wij als commissie zelf mo-

gen bepalen wat er op de agenda komt te staan, dus het lijkt mij geen enkel probleem, 

als u daar de behoefte aan hebt, dat het punt weer op de commissievergadering komt. 
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De heer Wassink: Dat is helder, maar als de burgemeester of de wethouder dan zegt: 

met het antwoord bent u akkoord gegaan dus daar hebben we het nu niet meer over, 

zijn we denk ik niet op de juiste weg. 

 

De heer Haagsma: Volgens mij zit het reglement anders in elkaar. 

 

Wethouder de heer Schutte: Volgens mij bepaalt de commissie dat. Ik wil toch nog een 

dringende oproep doen. Het is uw goed recht om nog een keer de discussie hierover te 

openen, maar ik wil erop wijzen dat wij in Kraggenburg wel vooruit moeten. Ik heb dat in 

de commissie ook uitdrukkelijk gevraagd: we kunnen er heel lang over praten, maar ik 

heb u een behoorlijk pak papier aangeleverd en volgens mij staat daar onomstotelijk in 

dat de kavel Penders voor de gemeente niet vrij was. Wij konden hem niet kopen, dan 

was hij absoluut afgekeurd. Als u opnieuw in discussie wilt gaan, gaan we heel veel ruis 

op de lijn krijgen als het gaat om het snel ontwikkelen van woningbouw in Kraggenburg. 

Dat is uw zaak, ik heb de vraag wat u er precies mee wilt bereiken. 

 

De heer Wassink: Wat wij ermee willen bereiken is in feite de eerste stap die u al hebt 

gezet (waarvoor alle lof): gaan we weer in gesprek? 

 

Wethouder de heer Schutte: Dat is gebeurd, daar zijn we mee bezig. 

 

De heer Wassink: Dat is gebeurd en het beeld dat wij erbij krijgen is: we moeten ge-

woon op beide kavels zien dat we het loskrijgen; dat is positief voor Kraggenburg, dan 

voorkom je ook allerlei procedures. Dat is heel lang dooremmeren, want beide partijen 

zullen alle mogelijke wegen zoeken om de ander voor de voeten te lopen en daarmee de 

gemeente ook. Ik denk juist dat we op twee fronten verder moeten en misschien moeten 

we dan wel als….. 

 

De heer Haagsma: Mijnheer de Voorzitter. Ik wil nog één keer reageren in tweede ter-

mijn. Ik neem aan dat dit nog steeds mag. Als we de behoefte hebben als commissie of 

als raad dit weer op de agenda te zetten, mogen we dit gewoon doen. Het kan niet zo 

zijn dat, doordat de burgemeester nu in deze vergadering een conclusie trekt voor deze 

vergadering, dat betekent dat je dat ook voor de komende commissievergadering als 

stelregel moet nemen. Dus ik vind als de CU-SGP of de PvdA of wie dan ook het op de 

agenda wil zetten, dan komt het terug. En ik zou graag nog even willen reageren op wat 

de wethouder op mijn vraag, gesteld in het vragenuurtje, heeft geantwoord. Ik zou het 

op prijs stellen, wethouder Schutte, dat als u in een commissievergadering, op het mo-

ment dat u simpelweg met een tijdprobleem zit (namelijk de vragen zijn nog niet beant-

woord), dat u dan niet gaat schermen met het feit dat u in een juridische procedure zit 

en daarmee de commissie de mond snoert. Wij hebben als commissie op dat moment het 

gevoel gehad: hoe zit het precies? Ook wij moesten even nadenken. Nu zegt u klip-en-

klaar (en dat waardeer ik wel weer): ik had de antwoorden niet klaar, dat had u ook ge-

woon in de commissie kunnen zeggen. 

 

Wethouder de heer Schutte: Het was wel vanwege de juridische procedure. Als je niet in 

een juridisch gevecht zit (dat zitten we wel) kun je eens een keer een antwoord geven 

waarvan je later zegt: het is niet helemaal correct geweest. 

 

De heer Haagsma: U hebt van de Raad van State slechts de bestuurlijke opdracht ge-

kregen een stukje van het bestemmingsplan opnieuw te onderbouwen. Dat is geen juri-

disch traject. 

 

Wethouder de heer Schutte: Dan vraag ik mij echt af waarom u zo veel vragen stelt.  

 

De heer Haagsma: Omdat de raad recht heeft op de juiste informatie en niet door het 

college het bos ingestuurd moet worden. 
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Wethouder de heer Schutte: Als wij als gemeente nog steeds in een juridisch proces zit-

ten, maak ik uit (die verantwoordelijkheid wil ik ook nemen) of ik antwoorden geef of 

niet. Ik kan wel een antwoord geven, maar als ik daardoor later een fout constateer, kan 

dat grote gevolgen hebben voor deze gemeente en voor Kraggenburg. Daarom heb ik 

gezegd: ik wil die antwoorden nu nog niet geven, omdat ik ze nog niet volledig, nog niet 

goed heb. 

         

De heer Wassink: De vragen zijn schriftelijk gesteld zodat erover nagedacht kon worden 

en we zijn met dat juridische verhaal aan de kant gezet. Dan had ik in de antwoorden 

toch minstens bij één vraag tegen moeten komen: hier geven wij op dit moment geen 

antwoord op want er ligt een juridisch verhaal overheen. Dat staat nergens. 

 

Wethouder de heer Schutte: Dat heb ik nu toch gewoon gedaan? 

 

De voorzitter: Ik leg de woorden van de heer Schutte zo uit dat hij zegt: als ik een ant-

woord geef dat onjuist blijkt te zijn en ik word er naderhand op aangesproken, heb ik een 

probleem en ik geef graag alleen die antwoorden waar ik achter kan staan en die goed 

onderbouwd zijn. Zo leg ik zijn woorden nu uit, goed luisterend naar wat er gezegd is. Hij 

zegt niet: ik kan niets zeggen want er is een juridische procedure, over alles wat onder 

de rechter is, word je geacht je mond te houden. Hij zegt: ik wil geen verkeerde opmer-

kingen maken. Laten we nu ook genoegen nemen met de toelichting. Als de wethouder 

zegt dat dat zo is, kunnen we dat wel weer gaan uitleggen hoe u dat uitlegt, maar laten 

we ook een beetje uitgaan van een goed vertrouwen in elkaar. Dat lijkt mij een goed be-

ginsel en uitgangspunt in deze raad. Over dit onderwerp heb ik toch behoefte aan respect 

en erkenning: ieder raadslid kan in iedere commissie alles opnieuw aan de orde stellen. U 

kunt een mederaadslid niet verbieden iets op de agenda te zetten, dat is absoluut helder. 

We vinden echter wel (en ik denk dat dat ook goed is voor een stuk duidelijkheid en con-

tinuïteit): u hebt ook een stuk verantwoordelijkheid in het wegnemen van onduidelijkheid. 

Ik vraag aan de raad of u de discussie over dit onderwerp in de commissie wilt voeren 

(over was de kavel Penders nu vrij op het moment van aankoop/koop van Pauw of niet). 

Die vraag meent het college afdoende beantwoord te hebben en het college heeft er ook 

recht op in ieder geval van een deel van de raad te horen hoe er over wordt gedacht. Het 

staat uw fractie altijd vrij om te zeggen: wij vinden dat niet, maar dan is het ook een 

keer helder, want anders blijft het ook wat boven de markt hangen of u instemt met het 

antwoord of niet. Dus ik heb er behoefte aan even een stemverklaring te horen: wie 

zegt: dit antwoord is helder of ik stel voor dat we daar met een integrale discussie nog 

op terugkomen. Mag ik die ronde met u houden? 

 

De heer Torenbeek: Mijnheer de Voorzitter. De CDA-fractie gaat volledig akkoord met 

de antwoorden van de heer Schutte en wij denken dat het in de commissie aan de orde 

kan komen wanneer zich nieuwe feiten voordoen. Als er nieuwe informatie komt, heeft 

het zin deze vraag opnieuw te stellen. 

 

Mevrouw Geluk: Mijnheer de Voorzitter. Het was mij juist om die duidelijkheid te doen, 

want hier praten we over: wist de raad, wist de commissie of de kavel Penders vrij was, 

terwijl door anderen juist het vraagpunt naar voren wordt gebracht: wist de raad dat de 

kavel vrijkwam. Daar zat die onduidelijkheid in, die onduidelijkheid heb ik geprobeerd 

naar voren te halen, daar is geen antwoord op gekomen. Het overzicht dat wij van het 

college hebben gekregen, is heel duidelijk, maar er zitten wel wat hiaten in dus ik stel 

toch voor dat wij in de commissie hierover verder praten, tenzij de fractie van de CU-SGP 

weer net reageert als in 2004 en zegt: ga maar praten met de wethouder buiten de ver-

gadering om. Dat was de sneer die ik toen kreeg van de CU-SGP, anders dan zoals ze nu 

reageren. Wat ons betreft gaan we hier openlijk met elkaar nog eens kijken wat er ont-

breekt en hoe we er tegenaan kijken. 

 

De heer Haagsma: Mijnheer de Voorzitter.  
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Ik heb in het vragenuur duidelijk aangegeven waar voor ons het probleem zat en mocht 

blijken dat de informatie tussen nu en de volgende commissievergadering reden geeft 

het op de agenda te zetten, dan doen we dat. Het punt waarover u spreekt, lijkt mij vrij 

helder. 

 

De heer Lammers: Ja, mijnheer de Voorzitter. Ik ga toch eigenlijk wel mee met de 

vraagstelling van Anjo Geluk in deze van de VVD. Het probleem zit hem niet zozeer mijns 

inziens in: heeft de commissie een advies gegeven aan het college of de kavel weliswaar 

niet te koop was, maar ik ga een stapje terug…. 

 

De voorzitter: De vraag was: op het moment dat kavel Pauw werd aangekocht, was het 

college correct geïnformeerd dat die kavel niet vrij van beslagen was? Dat is de vraag die 

voorligt. Alle andere vragen zijn nu even niet relevant, dus ik wil weten of dat onderwerp 

helder is. 

 

De heer Lammers: Dat is voor mij nog niet helder. Ik vind namelijk dat daarvoor is ge-

steld: wist de commissie dat de kavel zou vrijkomen? Ik heb nog niet de stukken zodanig 

kunnen bestuderen dat ik u hierop nu een antwoord kan geven. 

 

De voorzitter: Met alle respect, maar nu grijp ik even in. Ik vind dit een non-discussie. 

Er is sprake van een faillissement, een failliete club heeft ergens beslag op en zijn eige-

naar. Welk zinnig mens durft te beweren dat de failliete club het beslag lang kan vast-

houden; natuurlijk gaat dat beslag er een keer vanaf. Laten we nu niet naar de bekende 

weg willen vragen en niet ontzettend logische dingen nog een keer aangetoond willen 

hebben. Als u nu aangeeft welk belang u hebt, welk doel u hebt om die discussie te voe-

ren, doe het dan in vredesnaam, geef dat dan aan. Laat de discussie dan over dat on-

derwerp gaan maar niet over een absoluut non-onderwerp. 

 

De heer Lammers: Oké, we hebben de ruimte om het straks nog een keer in de com-

missie te accorderen, dus prima. 

 

De heer Wassink: Toch vind ik het een beetje vreemd dat wij nu min of meer om een 

akkoord worden gevraagd, terwijl de aanleiding in het vragenuur ligt. Ik weet niet in wel-

ke procedures en regels dit allemaal terug te vinden valt, maar van ons wordt nu een ak-

koord gevraagd over een stuk van het college dat niet bediscussieerd is. Dat kan volgens 

ons niet gebeuren. 

 

De heer Bakker: U kunt toch het stuk lezen? Voorzitter, het juridische stuk van de 

rechtbank geeft onze fractie in ieder geval voldoende duidelijkheid dat er op het moment 

dat de kavel Pauw werd aangekocht een beslag lag op de kavel Penders en dat hij der-

halve niet vrij was. Punt. 

 

De heer Van der Belt: Mijnheer de Voorzitter. Ik ben het met het college eens: elke ka-

vel komt een keer vrij. Dat kan nog dertig of veertig jaar duren, dus dat de kavel  

Penders niet vrij was, is in feite niet aan de orde. 

 

De voorzitter: Dank u wel. Dit geeft enige duidelijkheid en we zijn in het vragenuur. We 

besluiten niets, maar we weten even de stand van dit moment. 

Goed. Ik had even met de griffier het gesprek wanneer we pauzeren: voor of na agenda-

punt 1. Ik denk dat we dat er maar voor doen. De vergadering is geschorst. 

 

VIII. Agendapunten 

 

1. Rapport Rekenkamercommissie "Het inkoopbeleid in Noordoostpolder door-

gelicht. Vasthouden en doorpakken voor een goed inkoopresultaat." 
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De voorzitter: Ik heropen de vergadering en mevrouw Geluk heeft gevraagd of zij een 

korte verklaring kan afleggen. Het woord is aan mevrouw Geluk. 

 

Mevrouw Geluk: Dank u wel, Voorzitter. Na de nogal heftige discussie van daarnet wil ik 

heel duidelijk klip-en-klaar zeggen dat ik het onderwerp net te zwaar heb aangezet en 

dat mijn doel was Kraggenburg zo snel mogelijk in de ontwikkeling te krijgen en uitbrei-

ding te krijgen. Ik heb net ook te snel gereageerd. Ik hoop dat het allemaal voorspoedig 

zal verlopen in Kraggenburg en daarom wens ik deze wethouder succes met de ontwikke-

ling van die prachtige wijk "Pauw" en wat daarna nog meer moge komen. 

 

De voorzitter: Dank u wel. Dames en heren, ik ga met u naar agendapunt I, het rapport 

van de Rekenkamercommissie. Daarbij hebben de fracties van zowel de PU, de VVD, de 

CU-SGP als het CDA een voorbehoud gemaakt en ik geef graag de PU als eerste het 

woord. 

 

De heer Haagsma: Dank u wel, Voorzitter. Klopt uw beeld van de Noordoostpolder nog 

wel? Dat is de slogan waarmee het college de vorige periode een actief promotie- en ac-

quisitiebeleid heeft ingezet. Diezelfde slogan "Klopt uw beeld van de Noordoostpolder nog 

wel?" zou je als vraag aan het college kunnen stellen als je het rapport van de Rekenka-

mercommissie leest. In dat rapport staat een aantal opmerkingen die de fractie van de 

PU hebben verbaasd en getroffen. Citaat: "Opvallend is dat er bij de onderzochte aanbe-

stedingen relatief weinig lokale ondernemers zijn betrokken". Tweede citaat: "Overigens 

viel het bij het bestuderen van de ingevulde enquêtes op dat er nauwelijks lokale onder-

nemers bij de opdrachten waren betrokken". Uit de bijlage blijkt dat het inkoopbedrag 

van de gemeente tussen de € 25 en 30 miljoen ligt. Dat betekent dat elk procent extra in 

de gemeente besteed, aan lokale ondernemers gegund, een investering in dit gebied is 

van € 250.000,00 tot € 300.000,00. Dat is geen kleinigheid. Het college heeft in een no-

titie (waarvoor we de wethouder dankzeggen) duidelijk gemaakt op welke manier het 

met de lokale ondernemers omgaat en hoe die ondernemers bij het aanbestedingsbeleid 

aan bod zouden kunnen komen. Daarin wordt gesteld dat lokale ondernemers in sommi-

ge gevallen te klein zijn voor grote aanbestedingen. College: ook alle groten zijn klein 

begonnen en vele kleintjes maken een grote. Samenwerking tussen een aantal kleinen 

kan tot een mooi resultaat leiden. Ondanks die notitie denkt de fractie van de PU dat we 

nadrukkelijker aandacht moeten besteden aan de plaatselijke ondernemers bij het in-

koopbeleid, waarbij wet- en regelgeving en natuurlijk prijs- en kwaliteitsverhoudingen 

nadrukkelijk in beeld moeten blijven. Daarom stellen wij samen met de fractie van de 

CU-SGP het volgende amendement op dit besluit voor en nadrukkelijk wil ik stellen dat 

het amendement niet is bedoeld als een soort dreigement maar gewoon een uiterste uit-

daging voor ons als raad om ervoor te zorgen dat de lokale middenstand, het lokale be-

drijfsleven, de aandacht krijgt die het verdient. Mag ik het amendement voorlezen, Voor-

zitter? 

 

De voorzitter: Gaat uw gang. 

 

De heer Haagsma: Het gaat om het amendement dat is ondertekend door de PU en de 

CU-SGP. Ik laat de aanhef achterwege want die hebt u allemaal kunnen zien. 

Ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:  

 

overwegende dat: 

- in het rapport van de Rekenkamercommissie wordt opgemerkt dat het opvallend is 

dat er bij het bestuderen van de ingevulde enquêtes nauwelijks lokale ondernemers 

bij de opdracht waren betrokken; 

- ook de aanvullende informatie van de kant van het college niet tot de conclusie heeft 

geleid dat lokale ondernemers in voldoende mate worden betrokken bij de inkopen 

zodat zij minder opdrachten binnenhalen van de gemeente dan mogelijk is; 
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- lokale bedrijven die in de ogen van het college te klein lijken te zijn door middel van 

samenwerking met andere partijen prima in staat zijn om mee te doen bij grote aan-

bestedingen; 

- de lokale overheid plaatselijke ondernemers met inachtneming van de spelregels 

maximaal mogelijkheden moet bieden opdrachten te verkrijgen; 

 

besluit: 

- het voorstel aan te vullen in dier voege dat als punt 3 bij het besluit wordt opgeno-

men: 

- 3. het college te verzoeken de inkoopregels zo aan te vullen dat plaatselijke on-

dernemers maximaal mee kunnen concurreren bij de verwerving van opdrachten 

van de kant van de gemeente en deze aan de raad aan te bieden." 

 

Ondertekend door de fracties van de CU-SGP en de PU. Tot zover, Voorzitter. 

Ik hoor graag de reacties van de andere fracties. 

 

De heer Poppe: Mag ik nog een kleine aanvulling doen, Voorzitter? 

Wat betreft de aandacht voor de lokale bedrijven focust CU-SGP ook uitdrukkelijk op de 

werkgelegenheid die dat met zich meebrengt. 

 

De voorzitter: Ik denk dat niemand dat tegenspreekt. Ik kijk naar het CDA, wie? Mijn-

heer Sanders. 

 

De heer Sanders: Dank u wel. Het rapport van de Rekenkamercommissie van mei 2006 

met als titel "Het inkoopbeleid in de Noordoostpolder doorgelicht; vasthouden en door-

pakken voor een goed inkoopresultaat" is een prima stuk waarvoor het CDA grote waar-

dering heeft. De aanbevelingen aan het einde van het rapport onderschrijven wij van 

harte. Ook het college doet dat en zegt dat het er volop mee aan de slag is gegaan, een 

prima zaak. Wat betreft de betrokkenheid van lokale ondernemers bij het inkoopbeleid 

van de gemeente, meent het CDA dat dat beter moet. Vanuit het bedrijfsleven bereikten 

en bereiken ons signalen dat er nogal eens elders wordt ingekocht, terwijl onze lokale 

ondernemers naast de roos schieten, niet meedoen, niet mee mogen doen met offertes. 

Wij betreuren dat zeer en willen onze eigen ondernemers in voorkomende gevallen een 

kans geven. In het verkiezingsprogramma van het CDA staat dat wij de lokale economie 

willen versterken. In het collegeprogramma staat als resultaatverplichting: het inkoopbe-

leid van de gemeente evalueren in relatie tot de gevolgen voor de lokale ondernemers. In 

de notitie die wij onlangs over dit onderwerp kregen, wordt gesteld dat bij aankooppro-

cedures altijd lokale ondernemers worden betrokken. Onze fractie wil deze zin nog eens 

extra onderstrepen. 

Het is niet alleen het gunnen van opdrachten aan lokale ondernemers maar ook het ver-

trouwen dat je in hen hebt en dat je daarnaar handelt. Wij vragen het college door mid-

del van concrete rapportages bij de najaarsrapportage en bij de Buraps in 2007 de raad 

inzicht te verschaffen in de ontwikkelingen van het inkoopbeleid in relatie tot de gedane 

aanbevelingen. Ik wil afsluiten met een slagzin: "Koopt in den vreemde niet wat het ei-

gen dorp u biedt". College, maak dat waar. Een reactie op de motie van CU-SGP: wij vin-

den dit in eerste instantie niet nodig, omdat ook in de notitie voldoende staat wat het 

college voor ogen heeft en wij wachten het antwoord van de wethouder af op wat er nu 

ingebracht wordt door de verschillende fracties. Mocht dit ertoe leiden dat het college on-

voldoende hierop ingaat, dan kunnen we daar altijd nog even naar kijken, maar in eerste 

instantie hebben wij daar geen behoefte aan. Dank u wel.    

      

De voorzitter: Dank u wel.          

 

Mevrouw Binksma: Mijnheer de Voorzitter. De VVD-fractie is ook van mening dat in de 

commissievergadering al uitvoerig is gesproken over het rapport van de Rekenkamer-

commissie. Het is prettig dat een dergelijk rapport wordt uitgebracht, omdat het toch een 

stuk duidelijkheid geeft, dus wat dat betreft kunnen we daar volledig achterstaan.  
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Door meerdere fracties is al naar voren gebracht dat het enige punt inderdaad de betrok-

kenheid van lokale ondernemers is: hoe ga je dat doen bij het inkoopbeleid. Dit is er 

door hen al uitgelicht en naar aanleiding daarvan is dus de korte notitie erbij gegeven en 

het is in ieder geval prettig dat dit ook even in het raadsbandje erbij is gevoegd. Daar 

wordt een stukje duidelijkheid in gegeven, alleen hadden wij eigenlijk zelf nog even de 

behoefte ook een zin aan het besluit toe te voegen. Ik weet niet of dat zo uitgebreid zou 

moeten als het amendement van de PU. 

 

De heer Haagsma: U kunt zo aansluiten. 

 

Mevrouw Binksma: Ja, dat begrijp ik, maar u heeft op zich die punten netjes op een rij 

gezet. Eigenlijk zou ik ook nog willen horen wat het college daarop zegt omdat dat er 

misschien toch meer werk van gaat maken lokale ondernemers erbij te betrekken. 

Ik kan natuurlijk wel even mijn zin voorlezen: in de plaats van wat de PU heeft staan bij 

punt 3 willen wij eraan toevoegen "het college te verzoeken zoveel mogelijk te streven 

naar het betrekken van lokale ondernemers bij de inkoop van goederen en diensten en 

daarover in de Buraps aan de raad te rapporteren". Dit is eigenlijk bijna dezelfde zin die 

ook bij punt 2 staat bij het besluit, dus wat dat betreft komt het min of meer op hetzelf-

de neer. De CU-SGP en PU hebben er echter het woord "maximaal" in staan, maar wat is 

maximaal? Daarover kun je natuurlijk ook van mening verschillen. Het is maar een sug-

gestie, ik wacht even het antwoord van het college af. 

 

Mevrouw Schrijver: Ik zou mij graag willen aansluiten bij de heer Sanderse. Naar onze 

mening heeft het college het voldoende toegelicht in de commissie en ook in de aanvul-

lende notitie geeft het aan goed te gaan kijken naar onze lokale ondernemers. Het 

amendement van CU-SGP en de PU voegt hieraan wat ons betreft eigenlijk weinig toe. 

Dank u wel. 

 

De voorzitter: Dank u wel. Mijnheer Van der Belt, wilt u nog een opmerking erover ma-

ken? 

 

De heer Van der Belt: Het is een heel mooi amendement, maar ik heb precies dezelfde 

conclusie: het is ook in de commissie duidelijk toegezegd dat de lokale ondernemers 

maximaal zullen worden betrokken in een eventuele aanbesteding, dus in feite is er ge-

noeg over gesproken. 

 

De heer Lammers: De heer Sanderse heeft zijn moverende redenen goed toegelicht en 

wij hebben er ook al in de commissie uitgebreid over gesproken, voor ons was het eigen-

lijk een hamerstuk. Ik kan gezien het amendement dat nu is ingediend door de CU-SGP 

en de PU, mij hier goed in vinden en ik vind het niet zo nodig de woorden van mevrouw 

Binksma hierin vertaald te zien. Ik denk dat dit amendement krachtig genoeg is. Wat dat 

betreft kan het amendement van mijn fractie de voorkeur genieten. 

 

De voorzitter: Dank u wel. Dan zal ik nu antwoorden, het is mijn portefeuille. Als de 

heer Voorberg er was geweest was hij voorzitter geweest, maar hij is er niet dus ik zal 

proberen het te doen. Als de discussie echter echt turbulent wordt, moeten we maar 

even een interim-voorzitter gaan regelen. Is dat met uw welnemen? 

 

Wat mij betreft hoeft het niet turbulent te worden. Het is goed te constateren dat je het 

voor 99% met elkaar eens bent. Dat is de conclusie van zowel het college als de Reken-

kamercommissie, dat aanbevelingen onderschreven worden. Waar we met z'n allen over 

praten is die op zichzelf staande opmerking in het rapport van de Rekenkamercommissie. 

Dat was voor mij aanleiding nog eens een keer tegen de afdeling te zeggen: zoek nu 

voor mij eens uit hoe dat nu is gegaan bij die 40. Die gegevens hebben we niet. Als je nu 

uitgezocht hebt en op een rijtje hebt gezet hoe dat gegaan is met de betrokkenheid van 

de lokale ondernemers bij die 40 zaken die spelen…… Bij die 40 zaken zijn uiteindelijk 36 

dossiers onderzocht, een aantal is samengevoegd.  
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Er zijn dus 36 dossiers door de Rekenkamercommissie bekeken; over die zaken hebben 

we het. Bij 24 van de 36 zaken was het niet mogelijk een opdracht te geven of een ver-

zoek om offerte uit te brengen aan lokale ondernemers omdat die bedrijven hier eenvou-

digweg niet gevestigd zijn. Resteren twaalf, er zijn twaalf bedrijven, twaalf opdrachten 

waarvoor we met lokale ondernemers bezig waren. In acht van die twaalf gevallen is uit-

eindelijk de opdracht gegaan naar de lokale ondernemer. Blijven er van de veertig on-

dernemers vier over. Van de vier waarbij dus niet gekozen is voor een lokale onderne-

mer: wat is de reden daarvan? In twee gevallen was het uitermate de vraag of het type 

artikel geleverd kon worden met specificaties die wij wilden hebben. Daar zij wij dus niet 

mee doorgegaan omdat daar geen duidelijkheid over kwam. Het programma van eisen 

kon dus niet ingewilligd worden. In twee gevallen heeft de lokale ondernemer de op-

dracht niet gekregen omdat vanwege de prijs-kwaliteitverhouding die geboden werd, be-

sloten is aan een ander de voorkeur te geven. Als je dat nu op een rijtje zet, met de con-

statering van de Rekenkamercommissie, dan vindt het college dat er weinig reden is te 

zeggen dat lokale ondernemers weinig steun krijgen. Juist in dit geval blijkt dat het 

ruimhartig is toegepast doordat zij in veel gevallen de opdracht hebben gekregen. Tegen 

die achtergrond en wat de behandeling in de commissie betreft zegt het college dat we 

aan die motie geen behoefte hebben in deze vorm (laat ik dat dan maar even voor de 

helderheid zeggen), omdat we over de bedoeling allemaal weer hetzelfde denken. En als 

we zaken waarover we hetzelfde denken gaan bekrachtigen door moties, kunnen we het 

nog wel eens druk krijgen met elkaar. Dat is niet de bedoeling van moties en amende-

menten. Waar zit een beetje de angel? Mevrouw Binksma heeft (we hebben er geen con-

tact over gehad) in haar antwoord precies gezegd waar het punt van het college zit: als 

je uitspreekt dat "B&W zich maximaal moeten inzetten zodat zij maximaal mee kunnen 

werken" dan betekent dit dus bij ieder soort opdrachtje dat wij met een vergrootglas…. ja, 

ik overdrijf nu een beetje; ik probeer meer een beeld duidelijk te maken want als er dan 

een ondernemer is die niet gevraagd is offerte uit te brengen, heeft het college niet ge-

daan wat u wilt met het raadsbesluit. Laten we ook wel een beetje praktisch blijven wer-

ken: die bewijslast ligt niet bij het college: dat wij moeten zoeken wie kan er allemaal 

wat, het moet wel normaal kunnen. We hebben de aanbestedingsregels met elkaar opge-

steld, die zijn helder, het college heeft toegezegd zo veel mogelijk… Natuurlijk probeer je 

dat lokaal te doen, daarover verschillen we absoluut niet van mening. Dit onderzoek 

toont aan dat wij dat ook bij grotere bedragen, bij grotere projecten doen, dus ik denk 

dat wij het amendement wat overbodig vinden en als u het in bespreking wilt brengen, 

hebben wij wat problemen met het woord "maximaal". Dat kan het college heel gemak-

kelijk in gebreke stellen als we iets niet doen. Er hoeft maar één iemand te roepen: "mij 

is nooit wat gevraagd", dan heeft het college niet maximaal zijn best gedaan en dat moet 

u dus ook niet willen. Het aanbestedingsbeleid is het beleid van het college in hoofdlijnen 

en we moeten niet de deur gaan openzetten voor iemand die even niet gevraagd is, dat 

die bij de raad kan aankloppen, zo werkt het systeem ook niet. Er gaat hier voor vele 

tientallen miljoenen de deur uit, we moeten wel praktisch kunnen blijven werken. Wij 

hebben dus geen behoefte aan die motie, zeker niet in die vorm. 

 

De heer Haagsma: Mijnheer de Voorzitter. Ik denk dat de manier waarop de CU-SGP en 

de PU dit hebben gepresenteerd, absoluut niet de richting opgaat zoals u het nu gechar-

geerd hebt teruggekaatst. Een van de redenen waarom het amendement is ingediend, is 

de volgende: op pagina 9 van het rapport (aan die zin hebben we tot nu toe geen aan-

dacht gegeven) staat: "met de notitie van het college in het achterhoofd dat de Reken-

kamer stelt: verder is in één geval geconstateerd dat vanuit het college is aangedrongen 

om lokale ondernemers in de aanbesteding te betrekken". Dat betekent dus dat het in-

koopgedrag van de gemeente over het algemeen een bepaalde loop gaat, maar dat het 

college dus meer invloed kan uitoefenen op het inkoopgedrag met dit als resultaat. Het 

gaat ons erom dat je probeert zo optimaal/maximaal mogelijk hier te besteden. Als par-

tijen er niet zijn, als het niet mogelijk is, zult u daar van ons geen kwaad woord over ho-

ren. Het gaat erom (en dat woord kan wat ons betreft aangepast worden) de lokale on-

dernemers optimaal te betrekken bij het geheel.  
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Als dat woord betekent dat de VVD-fractie dan wel meegaat – ik kan me dat voorstellen 

want ik weet dat mevrouw Geluk zelfs vragen stelt als er een keet van een groenbeheer-

der uit een andere gemeente in Emmeloord geconstateerd wordt – dan krijg je twintig 

vragen. Dus ik kan mij bijna niet indenken dat mevrouw Geluk hier niet in mee kan gaan. 

 

Mevrouw Geluk: Kunt u ook tellen bij de PU? 

 

De heer Haagsma: Tot twintig? 

 

Mevrouw Geluk: Nou, ik denk het niet. 

 

Mevrouw Binksma: Ik wil nog wel even reageren. Ik weet niet of er nog fracties zijn die 

eventueel dan die zin van de VVD-fractie willen overnemen bij het besluit, alhoewel ik 

wel begrijp dat het college al bepaalde toezeggingen heeft gedaan. Wat dat betreft moe-

ten we daar ook de ruimte voor laten, maar het ging ons er vooral ook om dat de raad er 

op de een of andere manier ook over geïnformeerd wordt en dat kan dan misschien ook 

globaal in een Buraps-rapportage, zo van: hoe gaat het college er nu inderdaad mee om? 

Hoe optimaal worden lokale ondernemers erbij betrokken? 

 

De heer Haagsma: Ik denk dat wij in ons duale tijdperk gewoon een kader kunnen stel-

len en het college de opdracht kunnen geven het zo optimaal mogelijk te doen en op het 

moment dat u denkt: ik wil graag de informatie…. 

 

Mevrouw Schrijver: Zou ik hierop even mogen reageren? Alles is toch al toegezegd door 

het college? Het is toch al toegezegd dat het de lokale ondernemers de ruimte wil bie-

den? 

 

De heer Haagsma: Ja, dat kan uw gevoel zijn, maar de zin die ik op het laatst heb ge-

bruikt, geeft toch aan dat er ruimte in zit. 

 

De heer Sanderse: Wij blijven bij ons standpunt, het college heeft voldoende toegelicht 

dat het de lokale ondernemers de kans wil gunnen, wij willen het daar ook bij houden. 

 

De voorzitter: Anderen nog? Nee? Even een reactie van het college: of je nu maximaal 

of optimaal wilt, daar kunnen we een hele discussie over krijgen. Ik zeg helder namens 

het college: wij vinden dat soort woorden heel lastig om uit te voeren, omdat dit de be-

wijslast bij een ander legt. Iedere ondernemer die niet gevraagd wordt voor het uitbren-

gen van een offerte, kan zeggen: "U hebt niet optimaal gedaan wat u behoort te doen" 

en dat maakt het onwerkbaar. Dat moet u dus niet willen. We moeten slagvaardig zijn 

met de toezeggingen die er zijn, we moeten nu niet proberen uniformiteit en overeen-

stemming te krijgen met allemaal amendementen en moties die het werken lastig maken. 

Dus nogmaals: het zo veel mogelijk is absoluut een andere tekst. Ik pleit er niet voor om 

de tekst van mevrouw Binksma over te nemen, want dan zij we het eens en dan zeggen 

we nog een keer dat we het eens zijn. Als u erover gerapporteerd wilt worden: prima, 

dan doen we dat. We proberen duidelijk te maken in welke mate lokale ondernemers bij 

zaken betrokken zijn. Laten we dat op hoofdlijnen doen, zodat we dat weten maar laten 

we nu niet suggereren dat het college er belang bij heeft lokale ondernemers NIET een 

opdracht te willen geven, het tegendeel is waar. Ik heb juist geprobeerd door die 40 on-

derzoeken te zeggen dat we dat in grote mate hebben gedaan. 

Vandaar dat wij wat verbaasd zijn over die zin en als we dat eerder hadden onderzocht 

hadden we dit ook voor de Rekenkamercommissie op papier gezet, alleen was het een 

constatering zonder onderbouwing. Dat mag, maar als je er nu naar kijkt, gezien de aan-

dacht die dit van u kreeg, zijn we dit gaan onderzoeken. Hadden we dat eerder gedaan, 

dan hadden we deze hele discussie wellicht niet gehad. Dus wat mij betreft een korte 

stemverklaring. Het college heeft geen behoefte aan het amendement, zeker niet in de 

vorm waarin dit door de CU-SGP en de PU is ingediend. 

Mag ik een korte stemverklaring voor zover dat nog nodig is? 
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De heer Haagsma: Wij blijven bij ons voorstel, Voorzitter. 

 

De heer Lammers: Wij steunen het voorstel. 

 

De voorzitter: Wie nog meer? 

 

Mevrouw Binksma: Mijnheer de Voorzitter. Ik wil ook nog even een stemverklaring af-

leggen. Wij hadden het voorstel van die andere zin die wij dus eigenlijk beter vonden, 

maar als het college toezegt dat u ernaar streeft de lokale ondernemers er zoveel moge-

lijk bij te betrekken en dat u toezegt de raad te rapporteren, willen wij dat er zo bij laten. 

 

De voorzitter: Wij proberen op hoofdlijnen zichtbaar te maken hoe we dat bij de diverse 

zaken hebben gedaan, met de automatisering moet een hoop lukken. 

 

Mevrouw Binksma: De discussie is een beetje erop toegespitst dat dit onderwerp eruit 

gepikt is en daarom wilden wij dat graag toevoegen aan het besluit, maar als u die toe-

zegging doet, kunnen we daarmee akkoord gaan. 

 

De voorzitter: Ik herhaal: ik meen gemotiveerd te hebben, die veertig onderwerpen uit-

zoekend, dat er geen enkele reden was voor de losse opmerking van de Rekenkamer-

commissie, dat heb ik ook gezegd. Dat is wel een constatering dat het eigenlijk allemaal 

best wel goed is. Maar, mevrouw Binksma, u dient geen amendement in? 

 

Mevrouw Binksma: U heeft nu die toezegging gedaan dus wij gaan akkoord met het 

voorstel zoals het er nu ligt en wij houden het verder in de gaten. 

 

De voorzitter: We proberen het op een efficiënte manier zichtbaar te maken, laten we 

er ook verstandig mee omgaan. 

 

Mevrouw Binksma: Dus wij gaan verder akkoord met het voorstel. 

 

De voorzitter: Dan stel ik vast dat de indieners van het voorstel en de ONS voor zijn, de 

overige fracties zijn tegen, dus dit wordt niet toegevoegd aan de besluitvorming. Ja? 

 

2. Wijziging van de Legesverordening 2006 (vijfde wijziging) 

 

De voorzitter: Ik geef graag het eerst het woord aan de fractie van de PvdA/GroenLinks, 

die een amendement hebben ingediend. 

 

Mevrouw Schrijver: Zoals al aangegeven in de commissievergadering van 11 september 

jl. heeft de fractie van de PvdA/GroenLinks een voorbehoud met betrekking tot het voor-

stel zoals het er nu ligt. In de kostprijsberekening van het rijbewijs is een opslag van 

€ 10,00 opgenomen. Deze opslag is volgens het college nodig, omdat klanten die een rij-

bewijs aanvragen geen uittreksel meer hoeven aan te vragen bij de balie van burgerza-

ken. Het CBR kan de persoonsgegevens verifiëren door zelf in het GBA te kijken. De ver-

klaring van het college het verlies aan inkomsten nu via een opslag op de kostprijs van 

het rijbewijs te compenseren, was niet bevredigend. Daarnaast hebben wij helaas geen 

antwoord gekregen op de vraag of het mogelijk is het tarief van de kortdurende rijbewij-

zen ook te verlagen. Als fractie begrijpen wij dat de totale dienstverlening kostendekkend 

moet zijn maar wij begrijpen nog steeds niet waarom deze € 10,00 in het geheel bij de 

rijbewijzen opgeteld moet worden. Omdat wij wel verheugd zijn over de verlaging van 

het tarief op zich, kunnen wij ons wel aansluiten bij de rest van de raad om akkoord te 

gaan met het voorstel zoals het er nu ligt. Alleen begrijpen wij niet waarom er niet een 

lager tarief voor de afgifte van de kortdurende rijbewijzen kan worden doorgevoerd en 

vooral omdat het hier vaak gaat om zieke en oudere mensen. Wij stellen voor de leges 

voor deze kortdurende rijbewijzen te verlagen en wel met die € 10,00.  
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Indien er alsnog goede argumenten naar voren worden gebracht waarom de leges voor 

de rijbewijzen met de korter durende geldigheid van tien jaar ongewijzigd moeten blijven, 

zijn wij voornemens een amendement in te dienen. 

 

De voorzitter: Mevrouw Schrijver, dank u wel. Anderen nog over dit punt? 

 

De heer Poppe: Mijnheer de Voorzitter. Ik kan mij aansluiten bij de woorden van me-

vrouw Schrijver: wij vonden de beantwoording van de wethouder ook onvoldoende. De 

afzonderlijke leges moeten kostendekkend zijn, niet de leges als geheel. Dat is de af-

spraak en als de wethouder zegt: het geld moet ergens vandaan komen, begrijpen we 

dat wel maar niet op deze manier. 

 

De voorzitter: Ik hoop dat u daar na mijn antwoord anders over denkt. 

Het antwoord is als volgt: Er is duidelijk wat verwarring geweest over bedragen en ik 

probeer eerst enige helderheid te geven over dat rijbewijs korter dan tien jaar dat maar 

€ 15,00 zou moeten kosten in uw visie. De kostprijs wordt als volgt berekend: de kost-

prijs die wij krijgen voor het rijbewijs is € 23,00. Om dat nu beneden kostprijs te gaan 

aanbieden is het subsidiëren van bepaalde mensen. Dat is een ander type besluit dan in 

het kader van de legesverordening kostendekkende tarievenwerking. Ik breng u even in 

herinnering wat de Rekenkamercommissie op basis van het hele offertebeleid en het be-

rekenen van de leges heeft gezegd in het kader van hoe je tot de prijs komt van pro-

ducten bij de hoogte van de leges. Hier zitten drie elementen in: het gegevensbeheer dat 

je nodig hebt, mag je versleutelen in je product, de informatieverstrekking die daarvan 

het gevolg is of die daar rondom heen zit, mag je versleutelen in het product. Allemaal 

dingen die we eerder met elkaar geconstateerd hebben, dus ik verzin het niet, maar wij 

hebben de conclusie van de Rekenkamer onderschreven. Tot slot de kosten van het pro-

duct zelf. Als de kosten van het product € 23,00 zijn, kan ik met de beste wil van de we-

reld niet…. (waar we dus de twee andere componenten voor rijbewijzen korter dan tien 

jaar die kosten niet meerekenen) het voorstel begrijpen daar nog eens een keer € 10,00 

af te trekken. Ik zeg het in alle helderheid: wij begrijpen het niet. 

Dat moeten we dus niet doen, we moeten niet beneden kostprijs gaan leveren, anders 

handelen we gewoon in strijd met de opdracht die u ons heeft gegeven de producten ten 

minste kostendekkend te maken. Kom ik bij het andere bedrag: als u nu de opbouw ziet: 

kostprijs € 23,00 voor een rijbewijs, onze kosten (gegevensbeheer, informatieverstrek-

king, productlevering), voor die andere twee elementen. Als je dat per rijbewijs probeert 

uit te rekenen zeggen wij: daar hebben we € 10,00 voor nodig.  

Burgerzaken en de VNG adviseren ook een buffer te nemen, een post onvoorzien. We 

weten niet precies hoe dat gaat, ook in het kader van die rijbewijzen voor brommers die 

er ook nog eens een keer bijkomen. Dus reken daar € 5,00 als een soort post "onvoor-

zien" voor en kijk of je daarmee uitkomt en als je ervaring ermee hebt, reken het hele 

bedrag. Toen we tot die opzet kwamen hebben we gezegd dat we dus altijd teveel heb-

ben gerekend en nu gaan we van € 50,00 naar € 38,00 op een uitermate heldere bere-

kening waar precies de kosten in rekening worden gebracht waarvan we met elkaar heb-

ben afgesproken dat we die in rekening mogen brengen en dan moet daar ook weer 

€ 10,00 vanaf, laten we wel consequent zijn. Het college zegt: wij denken dat we het 

goed hebben gedaan, misschien hadden we het nog een keer anders moeten uitleggen, 

maar ik hoop daar bij deze een bijdrage aan te hebben geleverd. Wij denken dat het dus 

niet productief is uw voorstel te volgen. Wat er staat, is aanmerkelijk lager voor de bur-

ger en wij brengen alleen de kosten in rekening voor het product dat wij hebben, de kos-

ten die wij eraan hebben met een postje "onvoorzien" van € 5,00. Mevrouw, aan u het 

woord. 

 

Mevrouw Schrijver: Wij begrijpen wel wat u zegt, maar wij hebben toch begrepen dat 

de gegevens uit het centraal register voor de rijbewijzen (die € 8,25) komen te vervallen. 

 

De voorzitter: Ja, maar er is een element in de discussie gebracht waardoor het lijkt 

alsof het een kostencomponent is, maar die kosten spelen niet meer.  
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In de discussie heeft dit een rol gespeeld, daarom probeer ik het vanuit de opbouw van 

de kosten te benaderen. Het verhaal van informatie opvragen, etc. hebt u niet horen 

noemen want dat komt te vervallen, dat gaat digitaal en daar hoef je geen leges meer 

voor te betalen. Die component gaat er dus uit. Die heb ik ook niet genoemd in de kos-

tenopbouw, ik heb gezegd: de kostenopbouw: € 23,00 kosten van het product, wat wij 

moeten betalen om stomweg zo'n ding te kunnen uitreiken, de fabricagekosten. € 23,00, 

dit betaalt iedere gemeente en hier zit geen cent winst op; € 10,00 voor handelingen zo-

als we die afgesproken hebben via de Rekenkamercommissie, wat billijk is om in de op-

slag van je kosten mee te nemen. We hebben gezegd: we willen kostendekkende tarie-

ven, dus dat moeten we ook op de een of andere manier doen. Op advies van velen die 

in die sector zitten, die weten hoe het gaat, is een zekerheidsmarge van € 5,00 inge-

bouwd. Je kunt beter nog eens een keer naar beneden als je die € 5,00 niet nodig blijkt 

te hebben dan dat je naar boven gaat doordat je te weinig hebt gerekend. Dan zegt ie-

dereen: de gemeente maakt het weer zo duur en per saldo gaan we dus van € 50,00 

naar € 38,00. Wij dachten dat we allemaal applaus zouden krijgen en geen amendemen-

ten of moties aan onze broek. Daarom speelt dat element van die leges, voor die be-

scheiden, geen rol meer. Alleen heeft dat om de een of andere reden in de beantwoor-

ding in de commissie wel een rol gespeeld, maar daarom noem ik het angstvallig niet, 

want om iets te noemen wat geen rol speelt, draagt niet bij aan de helderheid van de be-

antwoording van de vraag. Hij speelt wel een rol, daarom heb ik hem ook genoemd, 

maar op een andere manier: producten van burgerzaken moeten per saldo kostendek-

kend zijn, hebben we gezegd. Wij mogen geen leges meer vragen voor die uittreksels. 

Dit was een enorme bron van inkomsten, daar zit die marge, die buffer van die € 5,00 in. 

Omdat we meer dingen gaan uitgeven, rijbewijzen voor brommers, zeg ik dan in mijn 

woorden, neemt de omzet toe. Daarmee kunnen we ongeveer gelijk blijven en denken 

we toch dat bedrag in rekening te moeten brengen, maar dan breng je een andere com-

ponent in, in het kader van het kostendekkend zijn van burgerzaken. Dat is echter niet 

een motivering om je kosten te berekenen. U kunt me ook geloven dat het is zoals het is, 

dat kan ook. 

 

Mevrouw Schrijver: Ik ben nog niet geheel tevreden met uw antwoord, maar goed. 

 

De heer Haagsma: Ik hoop niet dat het nog een keer herhaald wordt.  

  

Mevrouw Schrijver: Nee hoor, als u mij even wilt laten uitspreken, wij willen nu akkoord 

gaan maar wij willen het wel in de gaten houden en eventueel opnieuw bekijken. 

 

De voorzitter: Dat moet u bij het college altijd doen, mevrouw. Mag ik concluderen dat 

het voorstel is aangenomen? 

 

3. Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Milieusamenwerking Flevoland 

 

De voorzitter: Alleen de VVD heeft hiervoor een voorbehoud gemaakt en ik geef gaarne 

het woord aan mevrouw Geluk. 

 

Mevrouw Geluk: Mijnheer de Voorzitter, dank u wel. De kwestie is dat u een GR zwaar-

der wilt maken dan zij nu is, deze is opgericht als een 'lichte' GR. Het standpunt van het 

college is dat vooral te doen. Als argumenten zijn vooral daarbij genoemd dat het goed is 

voor de Gemeenschappelijke Regeling. Het milieu wordt er in ieder geval niet beter van, 

de gemeente wordt er niet beter van, de bevolking van de Noordoostpolder wordt er niet 

beter van, kortom het is niet direct iets dat te maken heeft met het algemeen belang. De 

risico's van de Gemeenschappelijke Regeling kennen we allemaal vanuit het verleden, 

van zeer nabij, waar we een Gemeenschappelijke Regeling hadden bij het ziekenhuis en 

bij het Concern voor Werk. Wat de risico's daar waren, daar hoef ik denk ik niet zoveel 

over te zeggen. Kosten, geen zeggenschap en daar komt nog eens bij dat daar waar het 

gaat over de milieusamenwerking, vanuit Den Haag de opdracht komt minder controles 

te gaan uitvoeren. Dit heeft ook z'n effect op de hoeveelheid werk.  
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Dit alles overwegende en overziende staat de VVD-fractie op het standpunt dat een  

Gemeenschappelijke Regeling voor de milieusamenwerking niet verzwaard moet worden, 

integendeel, de lichte Gemeenschappelijke Regeling moet blijven en wij gaan dus niet 

akkoord met uw voorstel. 

 

De voorzitter: Ik heb begrepen dat het voorbehoud van de CU-SGP is ingetrokken, zeg 

ik dat goed? 

 

De heer Veldkamp: Wij hadden in de commissievergadering geen voorbehoud gemaakt, 

dus dit stond foutief vermeld. 

 

De heer Tuinenga: Mijnheer de Voorzitter. Ik denk dat wij het waren die een voorbe-

houd hebben gemaakt. In de notulen staat dat er geen eenstemmigheid in de commissie 

was: twee fracties gaan akkoord met een hamerstuk maar de andere niet. Dus ik denk 

dat ik ook gezegd heb dat wij het mee terugnemen naar de fractie. 

 

De voorzitter: Mijnheer Tuinenga, het woord is aan u. 

 

De heer Tuinenga: Ik denk dat wij ons in grote lijnen kunnen aansluiten bij datgene wat 

mevrouw Geluk zojuist naar voren heeft gebracht. Ik heb het in de commissie ook een 

wurgconstructie genoemd. Als we met deze GR in zee gaan, komen wij er niet zo gemak-

kelijk meer uit. Wij hebben ook redelijk grote problemen met het feit dat driekwart van 

de andere leden moet instemmen om eventueel als gemeente Noordoostpolder uit te tre-

den. Ik kan herhalen wat mevrouw Geluk zegt, maar het komt in grote lijnen op hetzelf-

de neer. 

 

De voorzitter: Anderen nog over dit punt? Neen? De heer van Meijel. 

 

Wethouder de heer Van Meijel: Mijnheer de Voorzitter. Ik denk dat wij ervoor moeten 

waken een discussie over te doen die wij in de commissie hebben gevoerd. Het college 

heeft daar voldoende helder uiteengezet dat het iets van een verandering van de GR is, 

maar de positie van de gemeente Noordoostpolder binnen die GR wordt geen andere en 

dan kun je lang praten over een definitie van wat zwaarder is of wat niet zwaarder is. In-

stemmen betekent niet dat wij er nooit meer vanaf kunnen, want het is iets gewijzigd en 

wij zitten al vast in de verhouding in de milieusamenwerking, ook als wij niet instemmen 

gaat het evengoed gewoon door. Het is een wijziging van de Gemeenschappelijke Rege-

ling en de manier waarop en de basis waarop wij uittreden worden niet veranderd. Ver-

der zou ik een hoop kunnen toevoegen over handhaving en omvorming naar de richting 

omgevingsvergunning, maar ik denk niet dat dit op dit moment aan de orde moet zijn. 

 

De voorzitter: De vraag is aan de VVD en de PU dat als aangetekend wordt dat u niet 

instemt met het voorstel, dit akkoord is voor dit moment. Ja? Dan is dat het besluit. 

 

4. Verordening WMO (Wet maatschappelijke ondersteuning) 

 

De voorzitter: Er is een voorbehoud gemaakt door de fracties van het CDA en de PU en 

ik zou mevrouw Van Elk graag als eerste het woord willen geven. 

De heer Zeilstra zou echter nog graag een informerende opmerking vooraf willen maken 

die bij de bespreking wellicht dienstig is. 

 

Wethouder de heer Zeilstra: Ja, mijnheer de Voorzitter. Het is ons gisteren gebleken dat 

een foutje is gemaakt in de verordening. Dat wil ik wel graag corrigeren omdat wij an-

ders niet voldoen aan datgene wat wij met elkaar hebben afgesproken. Ik ben blij dat we 

er nu achter gekomen zijn, anders was het wat lastiger geweest. U krijgt het even schrif-

telijk uitgereikt, dan kunt u het nog even bekijken en dan licht ik het ook nog even toe. 

Dan past het weer in het kader van het beleid zoals wij dit hebben afgesproken. 
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De voorzitter: Even een vraagje aan de heer Zeilstra: betekent dit dat we gelet op de 

belangrijkheid even moeten schorsen voor een leespauze? 

 

Wethouder de heer Zeilstra: Dat lijkt mij verstandig. 

 

De voorzitter: We schorsen de vergadering even voor een leespauze. De vergadering is 

geschorst. 

 

Schorsing 

 

De voorzitter: Ik heropen de vergadering. Het is voor een groot deel techniek, ik vraag 

de heer Zeilstra om even kort uit te leggen waar het om gaat en toe te lichten wat de 

impact voor de raad is. Daarna is het onderwerp verder in bespreking.  

 

Wethouder de heer Zeilstra: Mijnheer de Voorzitter. Het gaat om de verwijzing in het ar-

tikel naar de Algemene Maatregel Van Bestuur. Die klopt niet. We hebben in het kader 

van die keuzenotitie heel nadrukkelijk besproken dichtbij het WVG-beleid te zitten. Dit is 

er ingeslopen en dat betekent om misverstanden te voorkomen (anders kunnen we aller-

lei bezwaarschriften krijgen vanwege het feit dat het niet duidelijk gedefinieerd is) had 

daar moeten staan: "het geldende sociaal minimum". Dat is ook de tekst zoals die nu is, 

maar dan is duidelijk waar het over gaat. We hebben er iets in laten sluipen, daar zijn we 

eigenlijk wat laat achtergekomen, maar we zijn er gelukkig achtergekomen. Mijn voorstel 

is dit zo onverkort over te nemen, dan zitten we precies in de lijn van wat we met elkaar 

hebben afgesproken. 

 

De voorzitter: Dat zo zijnde geef ik gaarne het onderwerp in bespreking, waarbij de 

fracties van het CDA en de PU een voorbehoud hebben gemaakt en ik zou mevrouw  

Van Elk graag het woord willen geven. 

 

Mevrouw Van Elk: Dank u wel, Voorzitter. De fractie van de PU heeft de verordening 

WMO als bespreekstuk teruggenomen, omdat wij graag zouden zien dat in deze verorde-

ning opgenomen wordt dat de gemeente Noordoostpolder haar ouderen van 75 jaar en 

ouder een taxipasje gaat verstrekken, wel inkomenstoetsafhankelijk maar zonder medi-

sche indicatie. Immers, in de keuzenotitie individuele verstrekkingen WMO staat dat aan 

het college voorgesteld gaat worden, de indicatiestelling voor personen van 75 jaar en 

ouder die een aanvraag doen voor collectief vervoer, te laten vervallen. Bij deze doen wij 

dit voorstel. De kwestie is namelijk dat ouderen met weinig inkomen vaak geen gebruik 

kunnen maken van het openbaar vervoer (als dat er al is) omdat het te duur is, waardoor 

de kans bestaat dat zij gaan vereenzamen. Het standpunt van de PU is: de gemeente 

Noordoostpolder zou hieraan iets kunnen doen door de regels voor de verstrekking van 

het taxipasje voor ouderen van 75 jaar en ouder te versoepelen door de medische keu-

ring te laten vervallen en de taxipasjes te verstrekken op grond van inkomen, dat ge-

toetst kan worden met een inkomenstoets. De PU heeft daarbij de volgende argumenten:  

- de gemeente Noordoostpolder doet iets terug voor de ouderen van wie het meren-

deel onder de categorie 'polderpioniers' valt; 

- door de unieke infrastructuur het openbaar vervoer in de Noordoostpolder van dien 

aard is dat de mensen gebruik moeten maken van de Regiotaxi, waarvan het grote 

voordeel is dat die een 'deur-tot-deur'-functie heeft; 

- veel ouderen een beperkt inkomen hebben waardoor zij niet in staat zijn om zelf-

standig ergens te komen en afhankelijk zijn van anderen, vaak de kinderen die 

meestal ver weg wonen; 

- het besluit inhoudt dat de medische indicaties achterwege kunnen blijven wat veel 

papieren rompslomp scheelt (een aanvraag gaat door achttien mensenhanden voor-

dat die is goedgekeurd) en geld (€ 118,00 per indicatie); 

Wat overblijft is de inkomenstoets (die heel gemakkelijk door de gemeente zelf ge-

daan kan worden);  

- het niet-gebruik van voorzieningen terug te dringen. 
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Dan wil ik nu graag overgaan tot het voorlezen van de motie. 

Het bovenste laat ik ook achterwege:  

 

"gehoord de beraadslaging;  

 

overwegende dat: 

1. ouderen van 75 jaar en ouder met weinig inkomen vaak geen gebruik kunnen maken 

van het openbaar vervoer omdat het te duur is; 

2. de kans daardoor groter wordt dat men vereenzaamt; 

3. de gemeente een onnodige drempel voor deze groep zou kunnen wegnemen door 

deze doelgroep eenvoudiger voor een taxipasje in aanmerking te laten komen; 

4. ouderen in deze groep nu een medische keuring moeten ondergaan om te bezien of 

men tot deze doelgroep behoort; 

5. indien men tot deze leeftijdsgroep behoort, er weinigen zullen zijn die geen indicatie 

krijgen; 

6. zelfs voor het merendeel van deze groep geldt dat men al regelmatig naar een arts 

moet voor de gebreken die met deze leeftijd nu eenmaal vaak gepaard gaan; 

7. het mede daarom wenselijk is onnodig bezoek aan een keuringsarts te voorkomen; 

8. hiermee ook de kosten van indicatiestelling kunnen worden uitgespaard; 

 

spreekt uit dat: 

- vanaf de invoering van de WMO per 1 januari 2007 voor de groep 75-jarigen en ou-

der geen medische indicatie meer behoeft te worden vastgesteld om in aanmerking 

te komen voor een taxipasje dat recht geeft op gebruikmaking van de Regiotaxi, in-

dien men voldoet aan de inkomenstoets, zoals deze thans in de WVG wordt toege-

past en in de voorliggende verordening verwerkt; 

 

en gaat over tot de orde van de dag." 

          

Ik hoor graag de reacties van de andere partijen. 

 

De voorzitter: Dank u wel. Wie mag ik het woord geven? 

 

De heer Kalk: Mijnheer de Voorzitter, dank u wel. Misschien bent u een beetje verbaasd 

dat ik achter de katheder ga staan. Ik ben ook niet van plan om als CDA vandaag een 

soort van lokale prinsjesdag over deze verordening te gaan houden, maar wij hebben 

naar aanleiding van de commissievergadering toch behoefte om nog even een aantal za-

ken te markeren. Dat komt omdat deze verordening wat het CDA betreft een belangrijke 

mijlpaal is in de ontwikkeling van het beleid voor de Wet maatschappelijke ondersteuning, 

die ik vanaf nu afkort als "WMO". Deze verordening zal namelijk van grote invloed zijn 

voor een belangrijk deel van onze bevolking. Het CDA heeft in zijn verkiezingsprogram-

ma dit als een belangrijk item neergezet, zaken waar wij op willen letten zijn dat er 

maatwerk wordt geleverd op niveau, dat de integrale zorg snel en adequaat zal worden 

aangeboden en dat de kwaliteit van die zorg ook zal worden versterkt. Wij hebben de 

verordening daarop ook getoetst en dat leidt wat ons betreft nog tot een reactie die ik nu 

naar voren breng en enkele vragen. In tweede termijn wil ik dan ons eindoordeel defini-

tief geven. Voorzitter, wij willen ook complimenten uitdelen: dit college is zorgvuldig om-

gegaan met het aanlooptraject, heeft de inspraak van de klankbordgroep zorgvuldig ge-

wogen en wij zijn blij dat u dat ook heeft overgenomen. Daarvoor onze complimenten. 

Wat ons echter wel wat zorgen heeft gegeven is dat de hele inspraak in de zomervakan-

tie heeft plaatsgevonden. Dit leidt tot teleurstelling want de enige reactie die wij binnen-

kregen was ook die van de klankbordgroep. Wat ons betreft is dit niet voor herhaling 

vatbaar, inspraak in de zomervakantie. Onze fractie kijkt daarom uit naar de communica-

tie over het ingaan van deze verordening op 1 januari a.s. Wij hebben begrepen dat het 

college werkt aan een communicatieplan. Wij zouden het op prijs stellen als u daarbij bij-

voorbeeld ook denkt aan het instellen van een informatienummer.  
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Wij kunnen ons voorstellen (menig raadslid verzucht als hij naar deze verordening kijkt: 

wat besluiten we in hemelsnaam?): het is nogal veel techniek en het komt er dus op aan 

de mensen optimaal te informeren over wat ze te wachten staat. 

Past een dergelijk idee wat het college betreft ook in zijn communicatieplan? 

Een tweede element dat we nog eens willen onderstrepen, is de burgerparticipatie, ofte-

wel: deze wetgeving heeft nogal wat consequenties en moet dus ook goed landen. Dat 

betekent dus dat je moet spreken met organisaties vanuit onze gemeente. Vraag aan het 

college is: als je nu naar de klankbordgroep kijkt, is die in feite vrij beperkt. De WMO ziet 

niet alleen toe op zorg maar ook nadrukkelijk op welzijn en wonen. Sterker nog, de wet-

houder heeft in de commissie gezegd: ik vind dit eigenlijk een participatiewet en welzijn 

gaat voor zorg. Onze vraag: wilt u ook overwegen nog eens te kijken naar de samenstel-

ling van de klankbordgroep, rekeninghoudend met het feit dat het straks om meer pres-

tatievelden gaat dan op dit moment? Voorzitter, in de commissie hebben wij als CDA 

voornamelijk de vinger gelegd bij de evaluatie voor deze verordening. Er moet tijd zijn in 

het overgangsjaar 2007 om eventueel tot bijsturing te komen als het gaat om problemen 

die optreden. Nu hebben wij in de commissie de toezegging van de wethouder gehad dat 

wat hem betreft een evaluatie voorstelbaar is na anderhalf jaar. Dat is op zich een goede 

beweging want dat stond niet zo concreet in deze verordening. Maar wat ons betreft zit 

op deze evaluatie wel ons hoofdpunt wat betreft deze bijdrage. Op dit moment is nog 

volslagen onduidelijk hoe deze verordening precies landt in de praktijk. Je zult dus de 

komende periode de praktijksituaties die je tegenkomt snel zichtbaar moeten maken en 

daar eventueel ook adequaat op moeten reageren. Dan denkt de CDA-fractie met name 

ook aan het eigenbijdragesysteem: wij horen uit het veld dat er grote zorgen over zijn, 

ondanks het feit dat in deze verordening ook wordt verwezen naar een anticumulatiebe-

paling, ofwel de eigen bijdrage van WMO en de AWBZ zitten aan een plafond. Mijn fractie 

is dus van mening dat u daar de vinger aan de pols moet houden en dat we niet moeten 

wachten tot na anderhalf jaar. Dus wij vragen het college concreet, actief en alert te zijn 

op dat punt, desnoods ook tussentijds tot eventuele bijstellingen bereid te zijn en daarbij 

natuurlijk ook de klankbordgroep die u heeft ingesteld, te betrekken. Ik zou aansluitend 

op wat ik in de commissie heb gevraagd, het college nog eens willen vragen: wilt u deze 

evaluatie? Dat is heel normaal, dat je van tevoren duidelijk maakt waarop de evaluatie 

zich richt en dat gebeurt op dit moment niet. U moet gewoon concreet maken waarop wij 

straks gaan beoordelen en waarnaar we nadrukkelijk gaan kijken. Wij zijn als fractie be-

nieuwd naar het antwoord op dit punt en dit is mede bepalend inzake hoe wij uiteindelijk 

ons eindoordeel over deze verordening geven. Ten slotte: het CDA is nog niet gerust op 

de aanbesteding voor de huishoudelijke hulp die bij de invoering van de WMO onder de 

gemeente valt. Wij vinden met name dat gewaakt moet worden over het aspect kwaliteit. 

Wat je in het land ziet, is dat de prijs als het om die offertes gaat nogal eens heel bepa-

lend is en dat zich op die markt ook steeds meer bedrijfjes in de thuiszorg manifesteren 

die er bedenkelijke praktijken op nahouden, denk bijvoorbeeld aan het ontduiken van de 

CAO. Ik heb in de commissie al gezegd: wij hebben bijvoorbeeld de Zorggroep hier in on-

ze gemeente en dat is toch een partij die op het front van de thuiszorg het een en ander 

doet, maar die zit volgens onze informatie ook in een wat lastig pakket. Wil de wethou-

der nog eens aangeven wat zijn insteek is in dit traject en wat zijn verwachtingen zijn 

over de mogelijke uitkomst die een en ander kan geven. Ten slotte: dank voor de wijzi-

ging van de kant van het college als het gaat om de nieuwe tekst. Die past wat ons be-

treft uitstekend in de benadering aan te sluiten bij de WVG-problematiek (beleidsarm 

noemt u dat zelf ook). Ten aanzien van de motie van de PU: ik moet die er even bijpak-

ken: wat mij betreft staan we even open voor de discussie. Het is zo dat juist de WMO is 

gericht op maatwerk en het zoveel mogelijk aansluiten bij die Wet voorzieningen gehan-

dicapten die we op dit moment hebben. In feite neemt u dus met deze wijziging een 

soort van voorschotje op die discussie. Wat ik in het dictum met name mis is dat u de 

hele problematiek benadert vanuit een groep, terwijl een kenmerk van die WMO nu juist 

is dat we de individuele benadering toespitsen op de situatie die zich voordoet, dus wat 

mij betreft mag u daar in tweede termijn nog nader op ingaan. Nu verschijnt ook nog 

even, Voorzitter, de motie die wij zelf hadden geformuleerd, zie ik nu, die was ik per 

abuis vergeten maar die is niet onbelangrijk.  
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Als het om het financiële verhaal gaat, hebben wij dus als CDA zowel in de commissie als 

hier onze zorgen naar voren gebracht. Het lijkt ons goed dat wij als gemeente uitspreken 

dat de middelen die wij van het rijk krijgen een beperkte bestedingsvrijheid krijgen; van-

daar dit voorstel tot het oormerken ervan te komen.  

Technisch gezien moet het college dan maar even kijken of dat in de sfeer van een egali-

satiereserve, voorziening/reservering gegoten moet worden, maar het gaat om het prin-

cipe: wij vinden dat deze gelden naar de doelgroep moeten waarvoor ze bedoeld zijn en 

dat is de achtergrond van deze motie. Ik ben benieuwd naar een reactie van de overige 

fracties ter zake. 

 

De voorzitter: Wie wil reageren op de moties van beide fracties? 

 

De heer Simonse: Dank u wel, Voorzitter. Ik zou allereerst willen reageren op de motie 

van het CDA: die heeft onze instemming. Het is eigenlijk een beetje voor de hand liggend 

geweest, maar misschien goed, een helder idee geweest van het CDA dat oormerken nog 

eens goed vast te leggen en extra te onderstrepen. Wij willen dat graag ondersteunen. 

Mag ik ook een reactie geven op de motie van de PU? Ik begin met een aantal sympa-

thieke zaken. Een positieve insteek, wij vinden dat de PU hiermee een stukje zorg voor 

de ouderen toont. Wij zien ook als een heel groot pluspunt het achterwege kunnen blij-

ven van indicaties, daarin zou wel eens een kostenbesparend element kunnen zitten. In 

kunnen zitten, want wij vinden (en nu kom ik een beetje naar de negatieve kant toe) dat 

de motie wel heel sympathiek is maar niet transparant genoeg, om de volgende redenen. 

U zegt dat het voor veel ouderen te duur is. Ik zou graag willen vragen: om hoeveel 

mensen gaat het hier? Hoeveel mensen bedoelt u als u spreekt over het merendeel van 

de ouderen die behoren tot de 'pioniers'? Hebt u dat onderzocht? Veel ouderen hebben 

een beperkt inkomen, ik heb het vaker gehoord, maar waar ligt de grens? Nu kom ik nog 

bij een aantal vraagtekens: niet precies is na te gaan hoeveel procent van de 1.200 

WVG-klanten behoort bij die mensen waar het om gaat, de schatting is 75%. Dit is niet 

transparant genoeg vinden wij, evenals het volgende punt: hoeveel personen vallen er 

binnen de inkomenstoets? Het is niet te zeggen, alweer een vraagteken. Ten slotte: wat 

het ongeveer misschien extra gaat kosten op jaarbasis. Alweer een vraagteken. Ik zou er 

ook nog dit aan toe willen voegen: waarom legt u bijvoorbeeld de grens niet bij 70 jaar? 

Wij bespeuren er een zekere willekeur in, kunt u dat nog eens aangeven? Of 80 jaar, zo 

u wilt. Ja, die doelgroep: dit keer zijn het de ouderen, maar we hadden bijvoorbeeld ook 

wel graag de gehandicapten kunnen meenemen, daar zit ook nog wel een pijnpunt. Als ik 

zeg: het is slecht controleerbaar, is dit misschien wat voorbarig, maar die gedachte komt 

toch ook een beetje bij ons op. En wat kost de organisatie die hierachter zit? Kortom: 

wat gaat het nu uiteindelijk, niet op de euro af, maar wat gaat het kosten allemaal? Dank 

u wel. 

 

De heer Lammers: Dank u wel, Voorzitter. Allereerst even een reactie op de motie van 

het CDA: het besluit is duidelijk om de rijksbijdrage WMO en de eventuele meeropbreng-

sten uit de inkomsten uitsluitend te bestemmen voor de uitvoering van de WMO. Dat lijkt 

mij ook, dus wat dat betreft kan dit ook gezien de argumentatie onze voorkeur genieten. 

Ik wil u toch nog even een vraag stellen naar aanleiding van uw betoog maar misschien 

dat we daar straks nog even over komen te spreken. Ik heb begrepen van de heer Zeil-

stra in de commissie dat alle WMO-besluiten en de beleidsregels naar de raad worden te-

ruggekoppeld, dus dan moet toch een zekere angst voor u worden weggenomen in het-

geen u net stelde. 

 

De heer Kalk: Wat ik mij herinner van de commissie is dat de wethouder heeft gezegd: 

in dat traject moet geparticipeerd worden en toen hebben we het toegespitst op de rol 

van de klankbordgroep. Dat is wat ik mij herinner, dus het fenomeen dat u nu inbrengt, 

is nieuw en wij hebben het college nu dus ook gevraagd hoe we die evaluatie gaan invul-

len. 
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De heer Lammers: Ik heb de notulen nog niet gezien. Die zullen er ongetwijfeld wel zijn, 

maar ik weet absoluut zeker dat ik in het debat met de heer Zeilstra te horen heb gekre-

gen dat zo gauw er beleidsmaatregelen nodig zijn of mutaties plaatsvinden en ook bij de 

WMO-besluiten die moeten worden genomen, hij terugkoppelt naar de commissie. Ik kan 

me niet voorstellen dat mijn bewering onjuist zou zijn. 

 

De heer Kalk: Neen, mijnheer de Voorzitter, u geeft nu met de vaststelling van deze 

verordening groen licht aan het college ter zake dat financieel besluit tot een invulling te 

komen. Daar zit dus niet meer de stap tussen dat u als ONS zich daar nog tegenaan gaat 

bemoeien. Daarom wil ik dat juist ook borgen in het vervolgtraject na die evaluatie. 

 

De heer Lammers: Helder. Even de motie van de PU: ik ben eigenlijk een beetje ge-

schrokken van de regel: "er zijn 1.200 WVG-klanten". Niet precies is na te gaan hoeveel 

daarvan 75-plus is, dat zei mijn buurman van de CU-SGP ook al. Ik denk dat het wel heel 

juist is na te gaan in het systeem hier hoeveel mensen hier een WVG-uitkering genieten. 

Dus op basis van een aantal parameters is de schatting 75-plus. Ik denk dat wij een hele 

juiste schatting zouden maken. Ook voor mij blijft de leeftijdsgrens discutabel, ik zie niet 

uw moverende redenen waarom u 75-plus neemt. Wat betreft het kostenaspect: wat le-

vert het op en wat kost het uiteindelijk? Die dekking zie ik onvolledig terug. 

 

De voorzitter: Ik ga nog even de ronde door, ik vraag mevrouw Van Elk wat zij van de 

motie van het CDA vindt. 

 

Mevrouw Van Elk: De fractie van de PU gaat ervan uit dat het budget beschikbaar blijft 

voor de WMO en vindt de motie overbodig. 

 

De voorzitter: Dank u wel.  

 

Mevrouw Binksma: Voorzitter, dank u wel. De VVD-fractie was eigenlijk in de commissie 

al akkoord gegaan met de WMO-verordening. Wij hebben nu nog even een aanvulling 

gekregen en ik denk dat daar geen problemen mee zijn. Wat betreft de motie over de 

taxipasjes van de PU: dit vind ik op zich inderdaad een sympathiek voorstel, maar het 

lijkt me dat we dit nu niet moeten doen omdat we inderdaad eerst die WMO van start 

moeten laten gaan, moeten kijken hoe het werkt en na evaluaties moeten kijken of er 

aanpassingen binnen het beleid moeten komen, enzovoort. Verder meent de VVD-fractie 

ook inzake een grens stellen bij 75 jaar: wij kennen nog een heleboel mensen die nog 

prima auto kunnen rijden, dus wij vinden ook niet dat je een bepaalde grens moet stellen 

om iedereen een pasje te geven. Mensen die er recht op hebben, kunnen een pasje aan-

vragen. Wij vinden het dus niet nodig dit nu in te dienen. De motie van het CDA: in de 

commissievergadering heb ik ook naar voren gebracht dat het goed zou zijn een egalisa-

tiereserve in te stellen. Die was er bij de WVG ook altijd, dus wij zijn er eigenlijk van uit-

gegaan dat dit nu ook zou gebeuren. In die zin zou ik het vertrouwen geven aan het col-

lege dat het geld dat voor de WMO is bedoeld daar ook voor wordt gebruikt. Wij zullen 

het verder afwachten. 

 

De heer Boundati: Dank u wel, Voorzitter. Allereerst een reactie op de motie van de PU: 

wij vinden het een sympathiek voorstel. Wij zijn ons ook bewust van het trage en voor 

ouderen vaak intensieve traject om voor een pasje in aanmerking te komen. Het pro-

bleem is ook al vaker gesignaleerd dat de partner/begeleider moeite heeft met de kosten 

die hij of zij wel altijd moet bijdragen. Voor ons is deelname aan de samenleving een 

groot goed en daarin moeten we zeker willen investeren. Hier zijn we via de WMO-

verordeningen al druk mee bezig. De argumenten van de PU kunnen we daarom ook wel 

onderschrijven. De vraag leeft echter bij onze fractie of dit amendement niet te vroeg 

wordt ingediend. Naar onze mening stellen we nu kaders vast via deze verordening en 

zullen we in een later stadium over de uitvoering gaan praten. We hebben niet de indruk 

dat wanneer we deze verordening vaststellen er geen ruimte meer zal zijn voor verdere 

discussie.  
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Wij zouden dan ook graag van de wethouder willen weten wanneer wij hier nog de kans 

voor kunnen krijgen. 

Nog een reactie op de motie van het CDA. Wij menen te hebben begrepen dat de wet-

houder al heeft toegezegd dat de gelden geoormerkt zullen worden, maar misschien 

kunnen wij hierop ook nog een reactie van het college horen. 

 

De heer Kalk: Mijnheer de Voorzitter.  

Ik maak geen motie als ik al een toezegging in de commissie hoor. 

 

De voorzitter: Je kunt verschillende dingen horen. 

 

De heer Van der Belt: Mijnheer de Voorzitter. Met de motie van het CDA heb ik geen 

probleem, de motie van de PU vind ik heel sympathiek, maar waar zie je die grens? Ik 

zie u vaak in de krant bij heel vitale 60-jarige huwelijken (en ook wethouder Schutte) 

dus er zijn ouderen die nog heel goed zijn, voor wie dat niet nodig is. Misschien moeten 

we dit later eens op een bepaald moment beter bekijken. 

          

De heer Torenbeek: Mijnheer de Voorzitter. Mag ik even interrumperen? Ik zou graag 

willen dat iedereen die spreekt, ook goed duidelijk in de microfoon spreekt, dat is wat 

gemakkelijker te horen. Dat is niet alleen mijn leeftijd. 

 

De voorzitter: Ik geef het woord aan wethouder Zeilstra met de vraag goed in de micro-

foon te spreken en te articuleren. 

 

Wethouder de heer Zeilstra: Dank u wel, Voorzitter. Ik vind dat de heer Kalk een voor-

treffelijk betoog heeft gehouden over de WMO en eigenlijk kan ik daar naadloos bij aan-

sluiten, maar ik ga op de inhoud toch wel even in, want hij heeft een aantal duidelijke 

vragen gesteld. Allereerst: natuurlijk is het een mijlpaal, maar een mijlpaal waarbij we 

wel enige onzekerheid hebben, omdat we niet precies weten hoe het uitpakt, ook in fi-

nanciële zin niet precies weten hoe het uitpakt. Dus dat we dat moeten monitoren… Er is 

één misverstand als het gaat om evaluatie en daarom pak ik dat er even bij: als ik het 

had in de commissie over anderhalf jaar, had ik het over evaluatiebreed, welzijnsbreed 

en niet alleen over individuele verstrekkingen. Als wij het hebben over de individuele ver-

strekkingen zou anderhalf jaar wel een beetje laat zijn. Mijnheer Kalk, die mening zijn wij 

gezamenlijk toegedaan. Met andere woorden, ik denk dat wij zo na drie of vier maanden 

de eerste balans maar eens moeten opmaken met elkaar en eens moeten kijken in wat 

voor situatie we verkeren: wat betekent het een en ander en is dat aanleiding de zaak 

nog eens zo kritisch te bekijken en te beoordelen welke consequenties we daaraan moe-

ten verbinden. Maar de individuele verstrekkingen, zeg maar de techniek waarmee we nu 

bezig zijn, is maar één onderdeel, dat is het zorgonderdeel en het gaat natuurlijk eigen-

lijk om het totaal van het welzijnsbeleid. We hebben het ook wel eens eerder met elkaar 

gehad over de herijking van het huidige welzijnsbeleid, die wens ik daar ook uitdrukkelijk 

bij te betrekken. Vandaar ook mijn motto: "welzijn gaat voor zorg". Als het gaat om de 

inspraak in de vakantie: de procedures in tijd lopen zo, maar om een ander voorbeeld te 

geven: de heer Simonse en ik hebben ook een paar keer gesproken als het erom gaat de 

WMO ook in relatie tot de rol en de taak van de kerken voor het voetlicht te brengen. 

Daar was ook een bijeenkomst voor georganiseerd, daar zou ik met volle overgave ook 

mijn bijdrage aan willen leveren, omdat ik dat een heel belangrijk element vind. Maar het 

ging niet door, het leeft blijkbaar op dit moment nog onvoldoende. Met andere woorden: 

we moeten blijkbaar eerst wat meer zicht zien te krijgen op wat het nu betekent. En om-

dat we een aantal problemen zullen tegenkomen, zal dat ook betekenen dat er ook meer 

reacties zullen komen. Ik betreur het wel dat er zo weinig reacties zijn, juist vanwege de 

effecten die uiteindelijk ook dit heeft voor onze inwoners. Als het gaat om het communi-

catieplan, is het plan grotendeels klaar, maar waar wij wel over gesproken hebben, is om 

in een aparte infokrant (en daar is ook het nodige overleg over gaande) in zeer begrijpe-

lijke taal aan alle inwoners van de Noordoostpolder uit te leggen wat de WMO betekent, 

wat het voor hen zou kunnen betekenen, waar ze terechtkunnen, enzovoort.  
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Daar maken wij werk van. Als het gaat om burgerparticipatie: ik heb vaker gezegd: de 

WMO is behalve een kaderwet ook een wet waaruit je eigen gedrag moet blijken, dat je 

weet wat participatie betekent. Dat betekent dat we serieus overleg hebben met de 

klankbordgroep, maar laat ik u zeggen dat ik veelvuldig overleg voer met de verschillen-

de organisaties die een duidelijke link hebben met de WMO, dat ik met een aantal verte-

genwoordigers (en met name als we het hebben over wonen, zorg en welzijn, dan heb ik 

het over een aantal belangrijke organisaties als Mercatus, de Zorggroep en de Stichting 

Welzijn Noordoostpolder) afspraken heb gemaakt over bestuurlijk overleg, want ik heb 

niet de illusie dat wij vanuit het college dan wel vanuit het ambtelijk apparaat menen dat 

we de zaken kunnen ontwerpen en het dan gaan voorleggen met de vraag: reageert u 

daar eens op. Nee, wij willen ze actief betrekken bij de ontwikkeling van het beleid, want 

zij zijn uiteindelijk ook degenen die de uitvoering voor wonen, zorg en welzijn voor hun 

rekening hebben te nemen. Dus participatie betekent vanuit onze invalshoek heel na-

drukkelijk het erbij betrekken van de organisaties. Maar dat niet alleen: vanmiddag heb-

ben we in deze zaal ook overleg gehad met de mantelzorgers die zich bezighouden met 

dementie. Kortom, wij investeren nadrukkelijk in het overleg en het betrekken van ver-

schillende organisaties en de vrijwilligers en mantelzorgers om met hen helderheid te 

krijgen over hoe wij onze situatie hier in de Noordoostpolder de komende jaren kunnen 

verbeteren: dat de eigen bijdrage een belangrijk element is, want dat is een inkomens-

politiek element en daarover zullen wij denk ik met elkaar in 2007 nog wel een aantal 

gedachten gaan wisselen. Dat we dat pas moeten doen (en dat hebben we ook helder 

met elkaar) als we wat meer duidelijkheid hebben, is duidelijk en ik ben duidelijk in de 

beantwoording geweest: in 2007, zeg maar na een kwartaal, of vier maanden (dat moe-

ten we met elkaar even beoordelen, daar kom ik in de commissie wel op terug) gaan wij 

met elkaar beoordelen wat de huidige stand van zaken is en wat dit voor ons betekent. 

Dat we dat met elkaar doen is ook duidelijk, we hebben dezelfde belangen. Als het gaat 

om de aanbesteding: daar maak ik mij zorgen over. We zien in den lande verschillende 

ontwikkelingen waarbij sommige gemeenten glashard kiezen voor de prijs en niet direct 

voor de kwaliteit, dus de aanbieder die de laagste prijs heeft, krijgt het gegund. Daar 

hebben wij heel nadrukkelijk niet voor gekozen. Dat is het laatste wat we zouden willen, 

want het gaat uiteindelijk om die prijs-kwaliteitverhouding en wij hechten aan kwaliteit. 

Met andere woorden: de kwaliteit heeft voor ons een iets hogere waarde dan alleen de 

prijs. Zo staan we in het proces. Als ik doorredeneer, en we hebben het in dit geval even 

over de Zorggroep want het gaat natuurlijk met name om de huishoudelijke zorg, dan is 

de Zorggroep een monopolist. Dat kun je positief uitleggen, maar je kunt het ook nega-

tief uitleggen; het is wel een groep die positief geëvalueerd wordt. Ik moet er toch niet 

aan denken, daar waar op dit moment een hele duidelijke zorginfrastructuur is, dat we 

daar gaten in gaan schieten. Maar dat risico lopen we, gewoon vanwege het feit dat we 

met de Europese aanbestedingsregels maar gewoon rekening hebben te houden. Dat we 

daar op een zorgvuldige wijze een weg in proberen te vinden en rekening houden, zoals 

ik het aangaf, met de regels die daarvoor gelden. Ik heb daar best positieve verwachtin-

gen bij dat we dat op een goede manier weten te vinden. Dat is eigenlijk even mijn wat 

uitgebreide reactie op het betoog van de heer Kalk. Ik vind dit een goede manier van de-

batteren, we hebben het over een zaak die ons allemaal ter harte gaat en waarbij we 

moeten beoordelen op welke wijze wij daarin onze weg kunnen vinden. 

Misschien had ik het iets meer in de commissie moeten doen, maar goed, dat is even een 

andere aangelegenheid. 

Dat even naar de elementen die de heer Kalk aangaf. Als het gaat om de moties, Voorzit-

ter: als het gaat om de motie van het CDA: ja, vanzelfsprekend…. Geen woord 'Frans', zo 

liggen de feiten. 

 

De heer Kalk: Dat woord 'Frans' was er wel in de commissie. U heeft wel benadrukt dat 

u de vinger aan de pols wilde houden, met name ten aanzien van de financiële rapporta-

ge, maar het woord oormerken heeft u niet in de mond genomen. 

 

Wethouder de heer Zeilstra: Oké, maar misschien hadden we nog wat beter moeten de-

batteren. Ja, toch? 
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De heer Kalk: Als we elkaar nu kunnen vinden vind ik het ook prima, Voorzitter. 

Dank voor deze ondersteuning. 

 

Wethouder de heer Zeilstra: Heel duidelijk, streep eronder. 

Als het gaat om de motie van de PU hebben wij daar sympathie voor want wij hebben dat 

ook in de keuzenotitie genoemd.  

Wij hebben het niet voor niets opgenomen daar omdat het een element is dat met de re-

gelmaat weer bij ons terugkomt; geluiden uit de samenleving. Alleen, we hebben ook 

met elkaar in het overleg gezegd: dit element komt terug (en daar zit denk ik even ons 

verschil van inzicht in): wij hebben het naar mijn inzicht in het overleg zo gesteld: we 

moeten dat in een breder kader met elkaar gaan bekijken. Wat we nu doen is het ele-

ment er even uithalen. Daar heb ik meer reacties op gehoord, daar schaar ik mij ook 

achter maar dat het een belangrijk element is, daar hebben wij geen verschil van mening 

over. Overigens is het mij bekend dat ook gemeenten dat breder hebben ingericht maar 

de verordening schrijft wel voor dat er een medische indicatie aan gegeven moet worden. 

Je kunt zeggen: daar tillen we niet zo zwaar aan, daar wijken we van af, soms moet je 

wat pragmatisch zijn. Het andere element is dat u veronderstelt dat het veel goedkoper 

wordt. Dat betwijfel ik ten zeerste en waarom? Omdat het een hele eenvoudige indicatie 

is, die besteden we niet uit, die gaan we zelf doen. Dat betekent hele lage kosten, dus 

daar zit ons winstpunt als zodanig niet. Belangrijkste element is wat eigenlijk al is aan-

gegeven en wat ik net aangaf en wat ik eigenlijk ook niet meer hoef te herhalen maar ik 

noem het voor alle duidelijkheid nog eens: ik plaats het liever in een breder verband en 

dan beoordelen wat we daar uiteindelijk mee moeten doen. 

 

De heer Lammers: Mijnheer de Voorzitter. Mag ik een vraag stellen over de indicatie? 

U zegt: dat is een indicatie die wij intern doen. Ik had juist van u begrepen, Voorzitter, 

dat u uzelf eigenlijk een maximale inspanningsverplichting oplegt om zoveel mogelijk in-

dicatiestellingen intern te laten verrichten. Dat is juist? 

 

Wethouder de heer Zeilstra: Ja, maar we hebben het over de nieuwe situatie per  

1 januari 2007. Dat betekent dat wij ook naar de kostenkant kijken: de eenvoudige indi-

caties (en op dit terrein, in het voorbeeld dat er ligt, is dit een vrij eenvoudige indicatie) 

dan wel een indicatie in het kader van huishoudelijke zorg als we het hebben over de  

Alfahulp. Als we het zelf kunnen doen is het goedkoper en anders gaat het naar het SIS, 

dus dan is het wat duurder. 

 

De heer Lammers: U heeft gezegd dat de complexe indicatiestellingen door het SIS zul-

len worden gedaan. 

 

Wethouder de heer Zeilstra: Jazeker, dat klopt. 

 

De heer Lammers: Ik ga ervan uit dat u zelf pretendeert zoveel mogelijk de indicatie-

stellingen intern te laten verrichten. 

 

Wethouder de heer Zeilstra: Daar zijn we het helemaal met elkaar over eens, zij het dat 

ik de vorige keer wel heb gezegd dat het een glijdende schaal is want wij moeten ook 

een aantal zaken leren met elkaar. Maar dat dat de intentie en het uitgangspunt is, is 

zonneklaar. 

 

Mevrouw Van Elk: Mijnheer de Voorzitter. Mag ik nog even iets vragen? Die medische 

indicaties vervallen natuurlijk niet als je deze motie niet aan zou nemen, dus dan blijven 

ze bestaan. Dat kan de gemeente niet zelf; je hebt toch een arts nodig. 

 

Wethouder de heer Zeilstra: Ja, in de huidige setting heb je dan een arts nodig. 

 

Mevrouw Van Elk: Maar straks ook? Als je de taxipasjes op medische indicatie laat aan-

vragen dan houd je de indicatie. 
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Wethouder de heer Zeilstra: Ja, dus dan moet je daar een andere regeling voor treffen, 

zo simpel is dat. 

 

De heer Kalk: Mijnheer de Voorzitter.  

Even voor de duidelijkheid: begrijp ik dat het college nu zegt dat het de motie het liefst 

ziet aangehouden, zodat op een later moment daar nog eens naar gekeken kan worden? 

        

Wethouder de heer Zeilstra: Ja, want dat kwam ook uit uw eigen betoog naar voren. Ik 

hoor haar ook bij anderen genoemd worden, dan denk ik: dat lijkt me de verstandige, 

wijze weg. 

 

De voorzitter: Misschien voor de goede orde even procedureel opgemerkt: het voorstel 

dat aan de orde is, de verordening, de beide moties (of u die nu aanneemt of niet) heb-

ben geen betekenis voor de verordening zelf, die verandert daardoor niet. Daarmee is de 

noodzaak om nu moties aan te nemen, even los van hoe u daar zelf over denkt (maar 

even procedureel), niet aanwezig omdat die dus in feite meer een uitvoering ervan bete-

kenen maar niet een wijziging van de verordening. Daarmee geef ik dus aan dat het ook 

later in de tijd kan. 

 

Wethouder de heer Zeilstra: Ik denk dat dit een hele verstandige opmerking is, Voorzit-

ter, zo is het. 

 

De voorzitter: Goed, ik knip even de opmerkingen die gemaakt zijn over de verordening 

en de moties. Zijn er nog opmerkingen over de verordening? Wil iemand daar in tweede 

instantie nog op reageren? 

Neen? Wil iemand dan nog reageren op de moties? Ik kijk even naar de indieners ervan. 

 

De heer Kalk: Ik wil ook nog even heel kort op het betoog van de wethouder ingaan. 

 

De voorzitter: Ja, dat vroeg ik u, wilt u reageren op de motie of op de inhoud van de 

verordening? Dat was de vraag en ik kreeg geen reactie op de verordening, toen zei u 

niets. 

 

De heer Kalk: Voorzitter, dank u wel. Een korte reactie op de antwoorden die ik van het 

college heb gehad. Op het punt van de evaluatie zie ik toch vooruitgang ten aanzien van 

de commissie, te weten de beweging om voor die anderhalf jaar ook de mogelijkheid te 

hebben om concreet naar individuele situaties te kijken. Dan zegt de wethouder welis-

waar: dat kan al na drie of vier maanden, nou, dat geef ik hem te doen. Die verordening 

gaat 1 januari 2007 in en wij hebben herbeoordelingen op de bestaande gevallen. De 

nieuwe gevallen komen mondjesmaat binnen. Voor wat de klankbordgroep betreft: uit-

stekend dat u in gesprek bent met tal van groepen. Ik geef u toch nog eens in overwe-

ging om naar de samenstelling van die klankbordgroep (dat is een permanent podium en 

dat is wat anders dan wanneer u van geval tot geval overleg hebt met allerlei organisa-

ties) te kijken en terecht dat u daarbij organisaties als kerken betrekt, maar kijk ook 

naar welzijn en sport. U moet daar toch een bepaalde oplossing voor vinden, u valt terug 

op bestaande clubs of adviesgroepen of u vult dat aan. Ten aanzien van de Zorggroep: 

fijn dat u als college zegt: de prijs staat niet voorop maar de kwaliteit; dat is ons uit het 

hart gegrepen en dat maakt wat ons betreft ook de kansen voor de Zorggroep die, juist 

als het gaat om kwaliteit in recente benchmarks, goed scoort, beter. 

De informatievoorziening: mijn collega mevrouw Droog attendeert mij daar nog op: wij 

hadden als suggestie om daar bijvoorbeeld ook telefonisch het een en ander te doen. U 

komt nu met een schriftelijke benadering (informatiepagina): weet wel, er zijn vele men-

sen in onze gemeente (dat is recent nog eens aangegeven) die niet kunnen lezen. 

 

De voorzitter: Mag ik even interrumperen? Wat nu aan de orde is: wat verandert dat 

voor de verordening? U hebt het over de uitvoering van de verordening.  
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Aan de orde is vanavond de vaststelling van de verordening, niet de uitvoering ervan, dat 

kan later nog wel een keer. De wethouder heeft u correctheidshalve geantwoord. We 

kunnen daar wel weer een discussie over beginnen, dit is wel een stuk uitvoering, dat is 

een fase die erna komt.          

 

De heer Kalk: Ik reageer op wat het college zegt. Dit begint dan kennelijk over de uit-

voering en het communicatieplan, dus een korte opmerking van mijn kant lijkt mij geen 

enkel probleem. 

 

De voorzitter: Ik zeg niet dat het een probleem is, maar laten we even kijken wat aan 

de orde is. Dit is de vaststelling van de verordening en u hebt het nu over een stuk wat 

daarna komt, toch? Dat is gewoon een constatering. 

Zijn er nog anderen die over de verordening wat willen zeggen? Dat was de vraag. 

Neen? Wie over de moties? Ik kijk nog naar de indieners van de moties; wil het CDA nog 

iets over de door hun voorgestelde motie zeggen? 

 

De heer Kalk: Het college neemt haar over en daarmee is zij in feite overbodig. 

 

Mevrouw Van Elk: Mijnheer de Voorzitter. De PU heeft met deze motie aandacht ge-

vraagd voor de toenemende problemen die ouderen ondervinden om sociaal betrokken te 

blijven. De reacties waren overwegend positief maar te vroeg. Welke leeftijd? Waarom? 

Wat kost het? Waar ik een beetje van geschrokken ben is de belangrijkheid van de kos-

ten. Het lijkt ons goed om deze motie nu dan aan te houden en u uit de dagen om in ge-

zamenlijkheid te zorgen dat de groep ouderen door gebrek aan financiën niet gaat ver-

eenzamen. We dienen dus de motie nu niet in maar zullen haar in gezamenlijkheid nog-

maals op de agenda zetten. 

 

De voorzitter: Dan constateer ik dat het voorstel met algemene stemmen is aangeno-

men. 

 

Wethouder de heer Zeilstra: Mijnheer de Voorzitter. Mag ik nog één opmerking maken? 

 

De voorzitter: Als u er discussie mee losmaakt niet. 

 

Wethouder de heer Zeilstra: Mag ik een dankbetuiging doen? Ik denk dat het van mijn 

kant toch wel goed is om ook naar degenen die deze hele voorbereiding hebben gedaan 

van de verordening, de keuzenotitie, onder aanvoering van mevrouw Tanja Nienhuis. Ik 

wil van mijn kant toch wel even gezegd hebben dat ik zeer veel waardering heb voor de 

wijze waarop zij dit aanpakken en uitvoeren. Waarvan akte. 

 

5. Vorming basisbibliotheek en eigendom bibliotheekgebouw 

 

De voorzitter: De VVD-fractie heeft hier een voorbehoud gemaakt.  

 

Mevrouw Binksma: Dank u wel, Voorzitter. De VVD-fractie blijft bij haar bedenkingen 

ten aanzien van dit voorstel. Het uitgangspunt bij het samengaan van de vijf bibliotheken 

in de nieuwe Stichting Flevomeer Bibliotheek is zo verschillend per gemeente en door 

schaalvergroting op grotere afstand. Er is naar voren gebracht dat dit voorstel voortzet-

ting is van bestaand beleid en dan was het dus nu juist het goede moment geweest om 

daar verandering in te brengen. De VVD-fractie had het beter gevonden als het college 

had gekozen voor de optie (optie B geloof ik): terugkopen en verhuren aan de nieuwe 

stichting omdat er dan meer zeggenschap is, een betere controle en minder risico's. Wij 

blijven het een vreemde constructie vinden dat de gemeente een hypotheek verstrekt en 

zelfs schulden van de bank ermee laat aflossen. Argumenten dat het op deze manier 

eenvoudiger is vindt de VVD-fractie dan ook niet sterk. 

Dat efficiencywinst is te behalen moet nog blijken en is vaak moeilijk vast te stellen.  
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Een log lichaam heeft namelijk niet meer slagkracht en moet langs meerdere lijnen 

communiceren. De totale financiën gaan over naar de nieuwe Stichting. Hoe wordt de 

controle geregeld? Wij hebben het gevoel dat er onvoldoende waarborgen zijn voor het  

feit dat tekorten bij andere fusiepartners gedicht worden met geld en daarmee kan ge-

schoven worden.  

Juist de korte en directe lijnen binnen onze gemeente zijn altijd duidelijk geweest en daar 

heeft de VVD-fractie ook waardering voor en wat is de band straks tussen de bibliotheek 

en de gemeente behalve het verstrekken van subsidie volgens de overeenkomst? Na nog 

eens alle opties goed gelezen te hebben zijn we dan ook niet tot andere conclusies ge-

komen en blijven wij bij onze bedenkingen ten aanzien van de overdracht van het biblio-

theekgebouw. 

 

De voorzitter: Dank u. Andere fracties over dit onderwerp? 

 

Wethouder de heer Van der Est: Mijnheer de Voorzitter. Een korte reactie. Ik begrijp het 

wantrouwen van de VVD niet zo en ik begrijp ook niet de stellingname van de VVD als ik 

kijk waarom wij als college optie A. hebben gekozen. Ik vind daar heel veel elementen 

terug die je heel gemakkelijk bij het liberale volksdeel kunt onderbrengen (dat is toch de 

VVD), namelijk: zelfstandigheid, optimale mogelijkheden tot sturing van het manage-

ment, eigen verantwoordelijkheid. Dan denk ik: dit zijn toch elementen die de VVD heel 

erg zouden moeten aanspreken. Schijnbaar niet. De charme van de eenvoud, voortzet-

ting van bestaand beleid en deze elementen die toch denk ik bij het liberale volksdeel ho-

ren heeft het college gekozen. Ik denk dat de zekerheidsstelling, waar het dan om draai-

de, keurig zijn verwoord in dit voorstel. Ik heb van de andere fracties hierover ook geen 

enkel wantrouwen gehoord en daar ging het toch om. Ik heb daar eigenlijk verder niets 

over te zeggen. Ik accepteer dat de VVD zegt dat zij haar bedenkingen daarbij heeft, de 

rest van de raad heeft dat niet, dus voor mij is dat heel duidelijk. 

 

De voorzitter: Uit de toon van de beantwoording door de wethouder had ik een beetje 

de indruk dat hij ervan uit ging dat het niet helemaal zou lukken om u te overtuigen, 

mag ik even checken of dat ook zo is? 

 

Mevrouw Binksma: Dat klopt inderdaad, wij zijn altijd nogal sceptisch geweest ten aan-

zien van het hele fusieproces omdat het inderdaad vaak met extra gelden te maken heeft 

die eigenlijk vanaf het rijk komen. Het gaat ons er echter om: wat hebben onze mensen 

eigenlijk aan dit hele gebeuren? Ik denk dat het anders had gekund, maar goed, wij heb-

ben de mogelijkheid om wensen en bedenkingen in te dienen en dat hebben wij zo aan-

gegrepen. 

 

De voorzitter: Als we nu die wensen en bedenkingen in de notulen vastleggen en bij de 

besluitvorming vastleggen dat de VVD-fractie niet instemde met het voorstel dan doen 

wij recht aan al die standpunten. Akkoord? Dan is dat dus besloten. 

Dames en heren, als het goed is moet het volgens mijn spiekbriefje vanaf punt 6 een 

stuk sneller gaan. 

 

6. Beleidsregel "veiligheid schoolgebouwen" 

 

Het voorstel wordt zonder verdere bespreking aangenomen. 

 

7. Begrotingstekort als gevolg van sterke groei aantal leerlingen dependance 

Cluster 4 onderwijs "De Optimist" te Emmeloord 

 

Ook dit voorstel wordt zonder verdere bespreking aangenomen. 

 

8. Tijdelijk handhaven Jeugd- en onderwijsbeleid (JOB, integraal jeugdbeleid 

binnen het domein school 

Ook dit voorstel wordt zonder verdere bespreking aangenomen. 
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9. Jaarverslag 2005 Stichting voor Openbaar Voortgezet Onderwijs Zuyderzee 

College 

 

Ook dit voorstel wordt zonder verdere bespreking aangenomen. 

 

10. Actualisatie grenzen bebouwde kom 

 

Ook dit voorstel wordt zonder verdere bespreking aangenomen. 

 

11. Exploitatieopzet bij het bestemmingsplan "Vollenhoverweg 2 e.o. en Bree-

straat 44-46-48 te Marknesse 

 

Ook dit voorstel wordt zonder verdere bespreking aangenomen. 

 

12. Vaststelling bestemmingsplan Tollebeek-West fase 4, 2006 

 

Ook dit voorstel wordt zonder verdere bespreking aangenomen. 

 

13. Vaststelling bestemmingsplan "Espel herziening De Kaghe" 

 

De heer Hermus: Dank u wel, Voorzitter. Dit plan is bijgesteld op basis van vragen van 

omwonenden en de raadscommissie. Wij als CDA zijn blij met de oplossingsgerichte ver-

anderingen die het college heeft aangebracht zoals vermeld in het voorstel en dat dit 

binnen de financiële kaders mogelijk is. Dit is "aan het werk" voor de inwoners van 

Noordoostpolder. 

 

De voorzitter: Volgens mij bent u helemaal akkoord, maar het ligt in het verslag vast. 

 

Mevrouw Geluk: Wij hadden in de commissie een ander voorstel. Daarom kunnen wij 

moeilijk van tevoren akkoord zijn, omdat hier een nieuw voorstel ligt en ik wil het college 

complimenten geven omdat met name de taakwethouder bereid was te luisteren naar 

zowel de mensen die terecht bezwaren maakten als de commissieleden. Met het oude 

voorstel konden wij niet akkoord gaan, met het nieuwe voorstel gaan wij graag akkoord 

en het ruige veldje wordt straks een mooi hofje. 

 

De heer Tuinenga: Mijnheer de Voorzitter. Voor ons is het ook een verrassing dat er op-

eens een andere oplossing is. De wethouder heeft die in de commissie wel aangegeven 

maar wij verbazen ons er toch over dat in eerste instantie alle bezwaren die er waren 

niet gedeeld werden door het college. Na een inspraak van inwoners en een aantal men-

sen dat in de commissie iets gezegd heeft delen ze opeens alles wel. Dat vinden wij een 

beetje merkwaardig. Toch zijn we er wel blij om maar mijn enige vraag is nog of de 

mensen die het aangaat nu tevreden zijn. 

 

De voorzitter: Anderen nog? 

 

Mevrouw Faber: Mijnheer de Voorzitter. Wij zijn ook blij dat een dergelijke wijziging 

heeft plaats kunnen vinden na de inspraak. Een beetje in tegenstelling tot mijnheer  

Tuinenga denk ik dat het voor ons een heerlijk gevoel moet zijn dat wij door middel van 

het luisteren, het verwoorden van de problemen van de insprekers, de wethouder hebben 

kunnen overtuigen en ik ben heel blij met deze verandering. 

 

De heer Tuinenga: Heb ik gezegd dat ik er niet blij mee was? 

            

Mevrouw Faber: Uw verbazing was groter dan mijn verbazing, laten we het daarop hou-

den. 

 

De heer Tuinenga: Over dat punt van niet delen en later wel delen. 
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De voorzitter: Anderen nog? Neen? Dit moet een goed gevoel bij wethouder Schutte op-

leveren. 

Wethouder de heer Schutte: Een buitengewoon goed gevoel, Voorzitter. 

Toch wil ik nog een opmerking maken: ik denk dat als het college (en dan heb ik het 

even tegen de oppositiepartij, de PU) de poot stijf houdt het niet goed is. Nu komen wij 

een keer tot een ander besluit en dan is het ook weer niet goed. Ik denk dat wij af en toe 

wat te snel werken voor de oppositie. 

 

De heer Kalk: Voor een deel van de oppositie. 

 

Wethouder de heer Schutte: Inderdaad, een deel van de oppositie, u was mij voor. 

 

De voorzitter: Ik stel voor dat wij besluiten dat het voorstel is aangenomen. 

Ik ga met u naar agendapunt 14. 

 

14. Milieujaarverslag 2005 

 

Het voorstel wordt zonder verdere bespreking aangenomen. 

 

15. Verslag over de uitvoering (Vodu) WWB 2005 

 

Ook dit voorstel wordt zonder verdere bespreking aangenomen. 

 

16. Stedelijk wonen voor starters in het centrum van Emmeloord 

 

Ook dit voorstel wordt zonder verdere bespreking aangenomen. 

 

17. Benoeming leden programmaraad IJsselland/Noordoostpolder/Zuid Drenthe 

van Essent Kabelcom 

 

Ook dit voorstel wordt zonder verdere bespreking aangenomen. 

De voorzitter: U bent het hier mee eens, maar ik constateer dat we hier zelf geen men-

sen voor hebben, maar dit was een tussenopmerking. 

 

18. Experiment "Stemmen in een willekeurig stemlokaal" bij de vervroegde 

Tweede Kamerverkiezing op 22 november 2006 en de Provinciale Staten-

verkiezing in maart 2007 

 

Ook dit voorstel wordt zonder verdere bespreking aangenomen. 

 

19. Bemensing interne leden Rekenkamercommissie 

 

Ook dit voorstel wordt zonder verdere bespreking aangenomen. 

 

20. Moties CDA en ONS 

 

De voorzitter: Er zijn twee moties aangekondigd, die vormen nu onderwerp van bespre-

king. De heer Lammers was het eerst dus die geef ik als eerste het woord. 

 

De heer Lammers: Dank u wel, Voorzitter. Voordat mij weer een "déjà-vugevoel" be-

kruipt dat we hier weer in de kleine middernachtelijke uren zouden moeten zitten zal ik 

toch trachten enige voortgang in mijn betoog te houden. 

Voorzitter, enige tijd geleden hebben wij het rapport "Burgerpeiling" ter inzage gekregen. 

In het rapport wordt al melding gemaakt van het effect van drugsoverlast.  

Recentelijk is er vanuit een buurtpanel wederom melding gemaakt van een dergelijke 

overlast en samenscholing.  
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Voorzitter, drugsoverlast op straat veroorzaakt vaak gevoelens van onveiligheid bij om-

wonenden. Wij willen hieraan iets doen door specifieke bevoegdheden en strafbepalingen 

in de APV op te nemen.  

Er kan niet alleen strafrechtelijk beter worden opgetreden maar ook kunnen bestuurs-

rechtelijke maatregelen worden genomen zoals een verblijfsontzegging en daar kan een 

vervolg aan worden gegeven. Om deze reden willen wij het gebruik van soft- alsmede 

harddrugs op straat en de samenscholing op straat met als doel "het openlijke gebruik 

van of de handel in drugs" verbieden. Wij willen het gebruik van drugs in de APV straf-

baar stellen omdat de Opiumwet weliswaar bezit van en de handel in drugs strafbaar 

stelt maar niet gebruik van drugs. Drugsgebruik in de openbare ruimte kan veel overlast 

met zich meebrengen. Het is daarom mijns inziens noodzakelijk een verbod op het ge-

bruik van drugs in een APV op te nemen. Veel grote 100.000-plusgemeenten hebben dat 

inmiddels al gedaan. Het doel van zo'n bepaling is om de overlast die de burgers onder-

vinden van het openlijk gebruik te bestrijden. Wij willen voorts de samenscholing van 

personen, die zich openlijk met het gebruik van of de handel in drugs bezighouden straf-

baar stellen. Op deze manier krijgt de politie meer armslag om tegen straatgebruik en 

handel op te treden. Op 8 september 2003 is in de gemeenteraadsvergadering door de 

VVD-fractie reeds eerder melding gemaakt om in de APV een bepaling op te nemen die 

het jongeren verbiedt in een openbare ruimte drugs bij zich te hebben of te gebruiken. 

Deze bepaling heeft het niet gehaald. De Opiumwet (dat is nu anders) heeft er juist toe 

geleid dat 100.000-plusgemeenten wel een bepaling in de APV hebben opgenomen. Mede 

op basis van voornoemde acht mijn fractie het wenselijk om een motie in te dienen die 

recht doet aan de oproep van de bevolking en te komen tot een beter leefomgeving. U 

heeft naar ik begrepen heb onze motie al ter inzage gehad en het lijkt me (ik weet niet of 

de voorzitter daarmee akkoord gaat) niet opportuun om de hele motie nogmaals voor te 

lezen. 

 

De voorzitter: Als u nu zelf het verzoek (het dictum ervan, dat is wat u vraagt) nog een 

keer voorleest dan weet iedereen, ook thuis, wat u vraagt. 

 

De heer Lammers: "Wij verzoeken het college per direct invulling te geven aan een ac-

tief beleid met betrekking tot de bestrijding van de handel in drugs en daarbij de hand-

having en controle aan te scherpen en conform de wetgeving uit te voeren. In samen-

werking met professionals, de omvang en hoedanigheid te inventariseren van de con-

sumptie en handel in drugs en inzetten op een krachtige en goede preventie. Punt 3: te 

onderzoeken om bestrijding van drugs op te nemen door de regelgeving in de APV. 

Punt 4: In het zogenoemde 'driehoeksoverleg' afspraken te maken over een efficiëntere 

en effectievere hantering van strafrechtelijke en bestuursrechtelijke handhavingsinstru-

menten. Tot zover mijn bijdrage. 

 

De voorzitter: Dank u wel. We kunnen twee dingen doen: het zijn twee moties die qua 

onderwerp op elkaar lijken maar niet hetzelfde zijn; laten we die in één ronde behande-

len. Anders zou je iedere motie op zich moeten behandelen, ik denk dat dit in één be-

handeling zou moeten kunnen. Ik geef de heer Torenbeek gaarne het woord. 

 

De heer Torenbeek: Mijnheer de Voorzitter. De heer Lammers heeft het al gezegd: met 

name de laatste tijd is de kwestie van drugsgebruik in de Noordoostpolder en met name 

in Emmeloord weer boven gekomen. Wij als CDA-fractie willen ook graag luisteren naar 

de samenleving en met name naar de brief die ons bereikt van het buurtpanel in de Ster-

renbuurt. De achtergrond van onze motie heeft de volgende zin en het volgende princi-

pe: het gaat in deze problematiek om mensen, het gaat om mensen die overlast beleven 

in de samenleving en ik denk dat wij die overlast dan ook heel serieus moeten nemen. Je 

zult maar naast mensen wonen die drugsdealer zijn en waar mensen aan komen lopen 

die verslaafd zijn aan drugs, dat lijkt mij zelf vreselijk. Wij moeten dat dus serieus ne-

men. De heer Buhrmeyer van Mercatus heeft in de krant aangegeven dat de problema-

tiek ook veel breder ligt dan alleen maar in een bepaalde buurt in Emmeloord en dat 

maakt de problematiek nog indringender en belangrijker.  
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Het gaat om mensen die overlast ondervinden. Voorzitter, het gaat ook om mensen die 

gebruiken. Ook die jonge mensen die overlast geven omdat ze verslaafd zijn aan drugs 

en/of drank, zijn mensen. Lastig, erg lastig vaak, maar ook kwetsbare mensen en dat 

roept vragen op.  

Kun je zomaar handhaven, zomaar via een bepaalde richtlijn en regel dit probleem aan-

pakken? De CDA-fractie vindt van niet. Hoeveel zijn het er nu eigenlijk? Wie zijn het dan? 

Waarom zijn ze verslaafd? Je kunt wel roepen om handhaving maar, Voorzitter, het blijft 

gaan om mensen. Daarom wil de CDA-fractie dat onderzocht wordt hoe de problematiek 

nu werkelijk is, de aard en omvang van de problematiek rond drankgebruik (ook een 

groot probleem) en het gebruik van drugs (ook harddrugs) en het dealen daarvan. 

Wij willen graag dat dit onderzocht wordt, ook samen met andere partners in dat spel, 

namelijk (ik heb het al genoemd in de motie die wij indienen): bijvoorbeeld Paspartoe, de 

politie, het CAD en de GGD, maar ik zou mij ook kunnen voorstellen dat bijvoorbeeld 

Mercatus daarbij betrokken zou worden omdat deze nu al een rol speelt in het spel. Deze 

motie die oproept tot een onderzoek op korte termijn geeft ruimte voor nader beleid, wijs 

beleid en daar zitten wij als raad voor. In de commissie is ook gesproken over een ande-

re oplossing dan handhaven vanuit een andere fractie. In de motie die wij indienen is dan 

ook ruimte om alle elementen die in de raad leven in de discussie mee te nemen en sa-

men tot een wijs beleid te komen. Want, Voorzitter, het gaat ons niet om zomaar streng 

handhaven, al mag streng handhaven zeker, krachtig handhaven mag ook maar aller-

eerst gaat het ook in deze problematiek om mensen. Zal ik mijn motie voorlezen? Dan 

weten de mensen thuis ook hoe het precies zit. 

 

"De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen op 28 september 

2006; 

 

overwegende dat: 

- er in de Noordoostpolder sprake is van gebruik van drugs, overlast door het dealen 

van drugs en misbruik van drank; 

- de meest recente gegevens over de aard en omvang van het probleem al enkele ja-

ren oud zijn; 

- het dus niet volstrekt helder is hoe groot het probleem momenteel is; 

- het dus niet mogelijk is een adequaat beleid in dezen te voeren; 

 

besluit het college te verzoeken: 

- op korte termijn een onderzoek te starten – in samenwerking met o.a. Paspartoe, 

het CAD, de politie en de GGD – om de aard en de omvang van het probleem rond 

drankmisbruik, drugsgebruik en het dealen van drugs helder in beeld te krijgen; 

- tot aan de uitkomst van bovengenoemd onderzoek en in afwachting van eventueel 

nieuw beleid op preventie en handhaving in geval van overlast; 

 

en gaat over tot de orde van de dag." 

 

De voorzitter: Dames en heren, ik denk dat beide moties wat onderwerp betreft - on-

danks dat aan de motie hetzelfde ten grondslag ligt, maar in de uitwerking verschillen 

zitten – in één keer kunnen worden behandeld en dat u dan een nuance aanbrengt wat u 

van de motie van het CDA en die van de ONS vindt, zodat dit ook helder wordt in de dis-

cussie. Wij hebben het gebruik dat de raad nu aan zet is, u kunt er ook voor kiezen het 

college te vragen alvast eens even te reageren, dan kunnen we dat erbij betrekken. 

 

De heer Wassink: Dan eerst de motie van de ONS: alhoewel het onderliggende motief 

van deze motie ons zeer aanspreekt (handhaving van de regels betreffende de consump-

tie van en de handel in drugs) gaan wij toch niet mee met deze motie van ONS. Dit om 

de volgende redenen: wij vragen ons af waar het onder "van oordeel dat" vermelde feit 

dat niet of nauwelijks effect is bereikt met de huidige aanpak is gebaseerd. 

Dan de 'bullets' van het college.  
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De eerste (het invulling geven aan actief beleid met betrekking tot bestrijding van handel 

in drugs) is niet een bevoegdheid van het college, maar van de officier van justitie en/of 

politie, c.q. de Driehoek. Het tweede: ook de handhaving en controle op het gebruik en 

de handel is een bevoegdheid van de Driehoek.  

Deze eerste twee punten zouden ons inziens samengevat wel als volgt kunnen luiden: 

"wij verzoeken de burgemeester (en niet het college) in de Driehoek waarin hij ook zit-

ting heeft nadrukkelijk aandacht te vragen voor het optreden tegen drugshandel en over-

last". Het derde punt is feitelijk hetzelfde waar het CDA ook voor pleit en deze heeft onze 

instemming, temeer omdat die motie meer in zich heeft aan preventieve maatregelen en 

het vervolgens gefundeerd bijstellen van beleid. De vierde (het opnemen van het bestrij-

den in de APV): hier is volgens ons de APV niet voor bedoeld, zeker niet wanneer dat niet 

op bredere beleidsuitspraken is gebaseerd. Het vijfde (het in de Driehoek maken van af-

spraken over een betere inzetting van handhavingsinstrumenten): dat is nu precies 

waarover het gaat en dat zou samen met het door het CDA gestelde feitelijk genoeg zijn 

voor onze fractie. Daarmee heb ik eigenlijk ook de motie van het CDA al wat meegeno-

men. Deze motie is inhoudelijk zuiverder al zou daar wat ons betreft wel een tijdstip aan 

gehangen kunnen worden (bijvoorbeeld dat het onderzoek voor de kerst of voor de voor-

jaarsrapportage klaar is) en in die motie zou het onderdeel handhaving nog wat nadruk-

kelijker benoemd moeten worden. Daarmee probeer ik een brug te slaan tussen beide 

motie-indieners: laten beide fractievoorzitters hun motie ineenschuiven zoals hiervoor 

vermeld en u zult onze hartelijke steun ontvangen. 

 

De heer Van der Belt: Mijnheer de Voorzitter. De motie van ONS: te scherp, te hard. 

Het CDA heeft een motie die gewoon menselijk is en ook met verslaafden aan drank en 

drugs moet je zo menselijk mogelijk omgaan. Dat was het, Voorzitter. 

 

De voorzitter: Dank u wel. 

 

De heer Boundati: Voorzitter, dank u wel. De motie van ONS is niet de motie, niet he-

lemaal de richting waarin wij een oplossing zoeken voor deze zaak. De motie van het 

CDA past meer in onze denkrichting. Een onderzoek instellen is één ding om met die pro-

blemen om te gaan. Voor ons zou dit echt een start moeten zijn om in een later stadium 

naar een werkelijke oplossing toe te werken. Dank u wel. 

 

De voorzitter: Dank u wel. Wil de heer Torenbeek nog iets zeggen over de motie van 

ONS? 

 

De heer Torenbeek: Ja, maar ik denk dat ik bij mijn verhaal gezegd heb dat onze motie 

een totaal andere insteek heeft en ik kan wat de heer Wassink zegt ook wel begrijpen. Ik 

zou de moties niet in elkaar willen schuiven omdat zij vanuit een heel verschillende in-

valshoek komen, maar als ik u tegemoet kan komen met bijvoorbeeld 'krachtige handha-

ving' want 'slappe handhaving' dit is niets. 

 

De heer Haagsma: Mijnheer de Voorzitter. Is het niet verstandig dat wij eerst een rond-

je maken? Nu wordt gedurende het spel de motie herzien, dan moet iedereen het rondje 

nog een keer maken en dan blijven we aan het heen en weer spelen. 

 

De voorzitter: Prima, maar het type opmerking van de heer Torenbeek is helder. 

 

De heer Torenbeek: Als ik de heer Wassink tegemoet kan komen door het woord 'krach-

tig' bij handhaving neer te zetten dan hebben we dat idee uit de motie van de heer 

Lammers ingebracht in onze motie en daar kan ik het woord 'krachtig' in tegenstelling tot 

het woord 'slap' zeker accepteren. 

 

De voorzitter: Ik ga even door voordat het teveel discussie oproept. 
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De heer Blauw: Mijnheer de Voorzitter. We spreken hier over een probleem dat niet 

nieuw is en dat al heel lang bestaat en steeds weer terugkomt in mindere of meerdere 

mate en wij zijn het er van harte mee eens dat er een keer wat krachtiger in zijn alge-

meenheid wordt opgetreden tegen deze problematiek en wel zodanig dat deze niet 

steeds weer terugkomt.  

Uit die invalshoek zijn eigenlijk beide moties ons waardevol, de doelstelling is hetzelfde, 

de bewoording is anders. Ik zou dan ook in lijn met wat de heer Wassink zegt aan de 

beide indieners willen vragen om te proberen tot elkaar te komen en de elementen die 

echt van belang zijn in één motie op te nemen. Wat ons betreft is dat met name van be-

lang in de motie van ONS. 

 

De voorzitter: Eén vraag, anders vallen we weer in het punt waar de heer Haagsma ons 

voor waarschuwt. Als u zegt: in elkaar schuiven dan moeten ze dit ook nog een keer wil-

len en het eens moeten worden, dan kan het ook nachtwerk worden. Er liggen nu twee 

verschillende moties, als die in elkaar geschoven worden zijn het twee in elkaar gescho-

ven moties. Dus even uw opmerkingen over beide moties en niet suggesties doen voor 

een bruggetje, dat mogen ze zelf dan doen. 

 

De heer Blauw: Goed. Als we daar straks bij kunnen helpen doen we dat graag maar 

nogmaals: wij nodigen de beide indieners uit om in overleg met elkaar, gehoord hebben-

de de elementen en argumenten die men heeft uitgesproken, vanavond om daar één mo-

tie van te maken. 

 

De voorzitter: U beantwoordt mijn vraag niet. Ik wil zo meteen constateren of een mo-

tie te weinig steun heeft, uitgesproken door de raad. Dan heeft de motie die in stemming 

is gebracht onvoldoende draagvlak en is hij er niet meer. Punt. Dan kunnen indieners 

nog eens een volgende keer verzinnen om samen wat te doen, dat hoeft niet nu alle-

maal, ik probeer duidelijkheid te krijgen, niet mensen te prikkelen om om 24.00 uur 's 

nachts allemaal werk te gaan doen. Dus: de twee moties: bent u het eens met de motie 

van ONS en die van het CDA, daar wordt een duidelijk 'ja' of 'nee' op gevraagd. 

Ik zeg het even helder en het klinkt misschien onaardig maar het is even voor de duide-

lijkheid. 

 

De heer Blauw: Mijnheer de Voorzitter. Wij zijn het met deze exacte bewoordingen met 

geen van beide moties eens en wij houden ons oordeel graag nog even aan. 

 

De heer Haagsma: Dank u wel, Voorzitter. Wat voor de PU in deze discussie belangrijk 

is dat is wat de heer Torenbeek ook keurig gezegd heeft, dat is dat je de overlast serieus 

moet nemen en daarbij meteen de vraag moet stellen van: de ene partij geeft de andere 

partij overlast, maar neem je het alleen op voor degene die last heeft van gebruikers of 

moet je ook oog houden voor de gebruikers. Overlast serieus nemen, maar gebruikers 

voorlichten en begeleiden is ook een taak. Overtreders en dealers aanpakken hoort er 

ook bij en de PU heeft in haar verkiezingsprogramma ook gezegd dat je de kop niet in 

het zand moet steken maar het geheel aan moet pakken. Als je dan kijkt naar beide mo-

ties dan denk ik dat het uitvloeisel kort samengevat van de motie van ONS is 'drugs de 

wereld uit en beginnen bij ons in de Noordoostpolder' en als je kijkt naar de motie van 

het CDA dan is die veel sympathieker, ook al moet er (en het is al gezegd) wel een tijds-

druk op het geheel komen. 

Ik zou bij die groep mensen die genoemd wordt als partijen ook ervaringen uit andere 

gemeenten op willen nemen. In onze voorbesprekingen van het verkiezingsprogramma 

van de PU hebben wij ook een hele uitgebreide discussie over 'wel of geen koffieshop'. 

De PvdA heeft op dit moment haar stokpaardje niet genoemd maar uiteindelijk denk ik 

dat je in zo'n grote discussie dat onderwerp ook met z'n allen moet bespreken in plaats 

van te hooi en te gras even in het midden te gooien. Dus op dit moment meer sympathie 

voor het CDA in afwachting of er op termijn in een groep mensen die je aanspreekt en 

verantwoordelijk vindt uitbreiding komt. Daarbij wil ik het laten. 
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De heer Lammers: Gehoord hebbende mijn collega's en de gedeelde sympathie voor 

mijn motie en de sympathie voor de motie van het CDA: ook mijn fractie ziet toch goede 

overeenkomsten: we hebben het over gebruik van drugs, we hebben het over overlast, 

dealen, we hebben het over preventie. Het verschil zit er in dat het CDA onderzoek 

wenst.  

Wij hebben dan de activiteit om toch nog te zoeken naar een mogelijkheid tot regelge-

ving binnen de APV en dat heb ik ook alleen maar vermeld omdat (en dat wil ik toch even 

toelichten, Voorzitter) artikel 13.B van de Opiumwet ook aangeeft dat het Openbaar  

Ministerie zich inspant om het Driehoeksoverleg met de burgemeester afspraken te ma-

ken over een efficiënte en effectieve hantering van bestuursrechtelijke en strafrechtelijke 

handhavingsinstrumenten. Die mogelijkheid is dus aanwezig om dat binnen een APV te 

kunnen gaan regelen. Ik zeg niet dat het nu moet, ik laat dit open in mijn motie (dat is 

denk ik toch even van belang) om te onderzoeken om bestrijding van drugs op te nemen 

door regelgeving in de APV. Dus daar zit een nuanceverschil, ik vind dat van mijn kant 

toch even die toelichting noodzakelijk is. Mijn voorstel in deze is ook de punten die de 

CU-SGP wel positief heeft ervaren in onze motie om die dan mogelijkerwijs als handrei-

king naar het CDA toch eens even te kijken of we dat samen kunnen schuiven. Als het 

CDA daar positief tegenover staat dan wil ik de voorzitter graag vragen om even vijf mi-

nuten te schorsen. 

 

De voorzitter: Helder. Ik zou de heer Wassink nog willen vragen: u hebt de combinatie-

actie geïntroduceerd maar als de moties afzonderlijk in stemming zouden komen, wat is 

dan het oordeel van uw fractie? 

 

De heer Wassink: Ik dacht dat u een gespreksleider zocht. Uiteindelijk denk ik dan dat 

alleen het CDA onze steun krijgt. 

 

De voorzitter: Helder. Ik maak nu even een procedurele opmerking, omdat een groot 

deel van u niet direct veel ervaring heeft met moties en dat soort zaken. De indieners 

van beide moties hebben gehoord dat een ruime meerderheid zegt "een motie à la het 

CDA heeft onze instemming, al of niet met tijdsbalkvarianten erin" en er is een aantal 

andere suggesties gedaan en de motie van ONS heeft duidelijk niet een brede onder-

steuning in de raad gekregen. Dan kunnen we twee dingen doen: wij kunnen de moties 

in stemming proberen te brengen met de opmerking van de heer Lammers: ik wil een 

schorsing. Dan kan ik eens kijken of ik ook een opmerking kan maken mede gezien het 

tijdstip van de avond: je kunt natuurlijk ook met de kennis van nu dit meenemen en el-

kaar eens in de ogen kijken en de volgende vergadering terugkomen. Ik bedoel het niet 

flauw. 

 

Mevrouw Faber: Mijnheer de Voorzitter. Ik wil u toch even onderbreken, dat is misschien 

onbeleefd van mij maar er is gewoon een meerderheid voor de motie van het CDA, dus 

het is helemaal niet nodig te schorsen want wij gaan niet nog over een nieuwe motie pra-

ten van ONS. Als zij een tekstwijziging voorstellen heb ik bijna 'ja' gezegd tegen de motie 

van het CDA. 

 

De voorzitter: Prima dat u dat opmerkt maar ik maak een procedurele opmerking over 

de mogelijkheden, ik leg u de spelregels uit. Ik ben met één mogelijkheid bezig, de in-

dieners kunnen zeggen: dit gehoord hebbende trekken wij de beide moties terug en gaan 

wij met elkaar praten. Ik heb gehoord dat sommigen de moties wat scherper willen, ik 

bedoel: dat is wat ik procedureel opmerk. Als we daar niet voor kiezen (en dan kom ik 

aan uw opmerking toe) dan is aan de orde een stemming over een constatering dat één 

motie een duidelijke meerderheid heeft en de andere niet en daarmee is er een uitspraak 

van de raad tot stand gekomen en dan zal het college zich beraden wat zij met die uit-

spraak weer gaat doen, zo is ook het spel. Dus ik kijk even de indieners van de beide 

moties aan. 
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De heer Torenbeek: Mijnheer de Voorzitter. Wij handhaven de motie zoals deze er ligt 

met het woord 'krachtige' voor handhaving toegevoegd. 

Verder heb ik geen belang bij samenvoegen. 

 

De voorzitter: Ik neem aan dat de mensen niet doordat het woord 'krachtige' ontbrak 

daar 'slap' voor hebben gelezen.  

Ik ga ervan uit dat ik niet het hele rondje hoef te doen maar dat het wel uw instemming 

zal hebben. 

Is dat een goede conclusie? Mag ik dan constateren dat de motie van het CDA met de 

stemmen van de fracties van CU-SGP, PvdA/GroenLinks en de heer Van der Belt is aan-

genomen? En de PU uiteraard ook. Dan is hij aangenomen, dat lijkt mij helder. 

 

De heer Blauw: Mijnheer de Voorzitter. Ik wil nog even opmerken dat ik in eerste in-

stantie ons oordeel heb aangehouden, naarmate de discussie vorderde, gezien de stand-

punten zoals deze er nu liggen met de toevoeging van het CDA zijn wij ook akkoord met 

de motie van het CDA. 

 

De voorzitter: Het college zal zich erover beraden, gezien het tijdstip denk ik niet dat 

het verstandig is hier nu nog op te reageren, dat doet het college een andere keer. 

Dames en heren, wij zijn nu aan het einde van de vergadering en het staat niet helemaal 

op de agenda maar wij weten het allen: Ik ga mevrouw Geluk toespreken, alleen ik ga 

even naar mijn kamer want ik heb slechts de helft van mijn verhaal bij mij en ik zou haar 

onrecht doen als ik haar de andere helft onthoud. Dan zult u met het oog op de tijd zeg-

gen: beperk je maar tot de eerste helft, neen, dat doe ik niet, mevrouw Geluk heeft recht 

op het hele verhaal dus even vijf minuten schorsing, dan ren ik even op en neer en als u 

gewoon blijft zitten gaan we zo weer verder. 

 

Als u allen uw plek weer inneemt, ik vind dat iemand die 12,5 jaar lid is van uw raad er 

recht op heeft ook alle aandacht van iedereen te hebben. 

 

Dames en heren, mevrouw Geluk oftewel voor ons beter bekend als Anjo, 

 

Vandaag 12,5 jaar raadslid. Acht jaar in een monistische periode en 4,5 jaar dualistisch. 

Haar installatie was op 12 april 1994. Haar maidenspeech hield zij op 28 juni en het ging 

over een verdeeld besluit uit 1994 over woninggebonden subsidies. Ook toen liet me-

vrouw Geluk zich kenmerken als iemand die puntige, cryptische uitspraken kan doen. Die 

het woord als wapen heeft, ad rem is, creatief, scherp, werkt met spreekwoorden, ge-

makkelijk kan terugtrekken als het moet en stevig kan terugkomen als zij dat wil. Dat 

moet niet altijd maar ze wil het wel. Herkenbare en voorspelbare vorm voor iedereen, 

dat heeft voor- en dat heeft nadelen. Wat voor soort raadslid is mevrouw Geluk? Hoe kun 

je haar nu typeren? Toen ik daaraan dacht kwam bij mij een lesje op van de middelbare 

school van natuurkunde en ik weet niet meer precies hoe die wet heet maar ieder vacu-

um heeft de neiging opgevuld te worden tenzij dat onmogelijk wordt gemaakt. Dat is na-

tuurlijk een beetje een natuurkundige vertaling en ik doe mevrouw Geluk absoluut on-

recht door een natuurkundig fenomeen van haar te maken. 

Je moet het dus wel politiek vertalen. Als je het dan een beetje politiek vertaalt (ik doe 

het maar een beetje vrij maar dan begrijpt u een beetje wat ik met die opmerking be-

doel): "als het niet tegengesproken wordt is het vast waar". 

Dat is een beetje de stijl van opereren van Anjo Geluk in haar politieke stijl van regeren. 

Iets scherp poneren en naar voren brengen en maar eens wachten hoe de ander erop re-

ageert. Wordt het tegengesproken dan trekt ze zich heel gemakkelijk terug als ze het 

ermee eens is, dan laat ze het gebeuren maar als het haar niet aanstaat dan is dat een 

extra prikkel voor een pittig debat en dan kan mevrouw Geluk er wat van. Zo pakt ze de 

ruimte en vult die in waar een ander die laat ontstaan want als je bij mevrouw Geluk iets 

tegenspreekt terwijl je het er eigenlijk niet mee eens bent dan wordt je er wel voor over-

gelaten dat je het er wel mee eens bent. Een paar voorbeeldjes van haar ad rem, creatief 

en plastisch taalgebruik uit haar maidenspeech.  
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Daar hoorden we vanavond trouwens ook weer een mooie van, ze had het over een mooi 

hofje maken van een ruig veldje. Dat is toch wel een hele scherpe samenvatting. Wat is 

de kwaliteit van een bestemmingsplan? Van een ruig veldje een mooi hofje maken. Dat 

zijn best echt leuke dingen en als je zo de tekst doorleest (ik moet u zeggen: ik heb dat 

met de goede hulp van onze Mathilde gedaan, die ik daarvoor dus ook dank zeg, waar zit 

Mathilde?  

Daar dus, nu kleurt Mathilde gelukkig en kan ik weer verder, maar het is niet helemaal 

mijn werk maar ik mocht het dan wel tot een geheel breien. Mevrouw Geluk sprak toen 

ook, nogmaals ik kan veel citeren: "geen groter gemak dan een eigen dak". Bij gemak 

denk je aan iets anders, maar er komt gelukkig een dak overheen en dat maakt het een 

stuk beter. "Jongeren worden over de dijk gejaagd". Anjo vat haar tekst graag samen in 

oneliners, viel mij op. Bijvoorbeeld toen instemming moest worden gegeven bij iets zei 

ze: "Een raad een raad, een woord een woord, het theater moet er komen". Dat ging er-

over of het theater er moest komen of niet. Een ander voorbeeld (de letterlijke tekst van 

mevrouw Geluk): "Als wij zeggen met elkaar dat het een huis dan is het een huis. Dat is 

natuurlijk een hele duidelijke logica. Als u met elkaar zegt dat iets een huis is dan is het 

een huis, ook al is het helemaal geen huis maar dat is de taak en de macht van de raad. 

Waar ging het over? 

De aanwijzing van de Kuinderburcht als het huis van de gemeente voor het voltrekken 

van huwelijken. Toen was het de vraag: is het een huis? "Als wij zeggen dat het een huis 

is dan is het een huis". Het derde: "Met kijken bereiken wij niets". 

De vierde: "Afspraak blijft afspraak". Toen ging het over bezuinigen, maar toen waren ze 

nog collegepartij. Een toevoeging mijnerzijds, dit heeft Mathilde er niet in gezet. 

Anjo gebruikt graag gezegden en spreekwoorden en breit daar op voort en maakt er ei-

gen varianten van. We hebben een voorbeeld van april 1999, toen ging het over de 

scheepswerf en ik lees het gewoon maar even voor want het is toch eigenlijk wel aardig, 

daar kwam een kreet voor: "scheuren in de broek als het gaat om minder winst, het is 

gelukkig weer mode om met gerafelde broeken rond te lopen, wat dat betreft mogen er 

nog heel wat scheuren gemaakt worden zolang er nog zoveel winst wordt gemaakt". 

"Minder winst is nog steeds winst". Dit soort samenvattingen maakt het allemaal wel heel 

helder, dames en heren. Als je zo doorgaat: in 2004 hadden we bij de vaststelling van de 

ozb, die was ook wel aardig: "Een halve waarheid is een hele leugen". Of dat nu sloeg op 

de afschaffing van dat gebruikersdeel dat weet ik niet precies maar dat is dan een poli-

tieke vertaling mijnerzijds maar hij is wel aardig. Zijn er geen gezegden dan maakt zij 

wel nieuwe woorden: bij de ganzenoverlast die wij hier hadden en waar wethouder  

Ritsema zich zo onsterfelijk mee heeft gemaakt stelde zij de vraag: "Had u vorig jaar niet 

eendeneieren kunnen schudden oftewel ganzenabortus kunnen plegen?" 

Of bij de subsidie van STEP: als de gemeente voor de subsidie van € 40.000,00 wat zou 

moeten organiseren werd het wel een "ieniemienie-activiteitje". "En nu voor een dubbel-

tje op de eerste rang zeker". GWS-4-all, ons nieuwe softwaresysteem, dat had mevrouw 

Geluk goed samengevat, zij zei:"GWS-4-all betekent: Goed Waardeloze Software 4 all". 

"Krimmezerig", dit betekent "krenterig", dat wist u niet maar dat is zo. 

Acht jaar lang heeft zij geoefend en gebouwd op de ervaring opgedaan in het monisme 

en toen kreeg het college wel eens een compliment in die tijd toen werd gezegd: "af-

spraak is afspraak". Toen kwam er opeens een periode in het leven van mevrouw  

Geluk die een grote verandering betekende met vroeger. Dat was de periode 2002-2006. 

In de duale tijden werd haar toon een andere: dan klinkt het anders. Nog een citaat van 

mevrouw Geluk: "U gaat het doen zoals wij het willen. Doet u het niet dan krijgt u klap-

jes". Dat was bij de verordening over het verbranden van tuinafval. In de decemberraad 

van 2001 was zij nog wat zoekend naar de zegeningen, toen we het hadden over de in-

voering van het dualisme: "dat zal werkendeweg wel duidelijk worden". Mevrouw Geluk 

heeft daaraan een aardige bijdrage geleverd, mag je denk ik zeggen want zij heeft wer-

kendeweg het dualisme prima ontdekt. De situatie van vier jaar geen collegeverantwoor-

delijkheid heeft voor de VVD toch wel wat geholpen om vat te krijgen op het dualistische 

spel. En u weet toch dat die situatie al een halfjaar veranderd is en dat gaat eigenlijk ook 

best.  
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Maar politiek blijft voor Anjo een spel want als dat vacuüm dat georganiseerd wordt niet 

ingevuld wordt door een ander springt ze er in en vult het helemaal op. Zij is ook kampi-

oen in het gebruik van duale instrumenten. Welke instrumenten bedoel ik dan? Eén duaal 

instrument is het stellen van vragen. 

Anjo spant de kroon met vragen. Zij is absoluut onuitputtelijk, soms denk je: hoe verzint 

een mens het om die vraag weer op de vraag te stellen maar het is echt heel bijzonder: 

enorme rijen vragen.  

Ik weet nog van Emmeloord-Centrum en nog een paar andere grotere projecten: gigan-

tisch en het is toch knap want het betekent dat ze al die dingen leest en dus denkt: hoe 

werkt dat en hoe zit dat? Maar waarom stel je vragen? We hebben net een cursus gehad, 

hè? Zijn ze om informatie te verzamelen of poneren ze impliciet een standpunt en checkt 

ze af of dit waar is of niet? Of stelt ze alleen maar vragen waarop ze het antwoord al 

weet om te kunnen controleren of het college echt het goede antwoord heeft? Immers, in 

basiscursus I voor het goede raadslid stel je alleen die vragen waarop je het antwoord 

weet, dan kun je constateren of je het goede antwoord van het college van B&W krijgt. 

Samenvattend, dames en heren, Anjo Geluk is een op vele fronten zeer herkenbaar 

raadslid, zozeer zelfs dat niet altijd iedereen in de gaten heeft dat zij met haar stijl en 

manier van optreden soms meerdere bedoelingen heeft. Dat vind ik wel eens jammer. 

Anjo's woorden zijn vaak op het eerste gehoor voor één uitleg vatbaar maar dat is lang 

niet altijd zo, vaak doet ze ook een uitspraak of een vraag of opmerking om toch te ho-

ren hoe iets is, om een vaststelling zodat we daar met elkaar geen problemen meer over 

hebben. Dat is niet om te polariseren maar om duidelijkheid te krijgen. Door de vorm die 

ze kiest zien we dat echter niet altijd onder ogen. Soms poneert zij een stelling in de 

hoop en verwachting dat zij tegengesproken wordt. Kortom, een kleurrijk raadslid die de 

gebaande paden niet echt interessant vindt en de nestor van de fractie is. Net zo als 

Hans Roefs wil zij niet bijdragen aan het opraken van onze Makkummer borden die bij 

het 12,5 jaar raadslid worden gegeven, zij denkt aan raadsleden die na haar komen en 

dat is ook een sympathieke eigenschap van haar. Haar voorkeur gaat – nu zij de hoofd-

prijs eigenlijk afstaat aan anderen – uit naar een kunstvoorwerp. En wel een kunstvoor-

werp van Cyril Lixenberg. Nu zegt u allemaal "ja" want u kent de kunst die wij in de ge-

meente hebben, natuurlijk. Nee, dat beeld dat wij hebben is uit het Emmeler Bos, die 

vormen van staal die met een hoek steeds verspringen en het lijkt een soort transparan-

te rechthoek die overeind gehouden wordt met driehoekige steunen. Ruimtelijk is dat 

heel mooi want hoe je er ook voor staat, dat geeft steeds een ander beeld, als je er 

doorheen kijkt, van de wereld die er achter zit. Nu is dat een heel groot beeld en dat past 

ook goed bij Anjo (laten we het zo zeggen), maar dat krijgt zij niet, we hebben daar een 

miniatuur van en Anjo krijgt die miniatuur van dat beeld, van dat kunstvoorwerp. Het is 

absoluut een abstract kunstvoorwerp en we zien ook wel eens aan de sieraden die Anjo 

draagt dat dat zaken zijn die zij zeker waardeert. 

Ik zou Anjo willen vragen naar voren te komen en ik zou ook Jaap willen vragen want 

Jaap heeft het toch maar weer opgebracht om de hele avond hier op die tribune te zitten  

en zo meteen zijn ze thuis en ik weet zeker dat Jaap zegt: "Wat is dat toch vreselijk, vind 

je dat nou echt leuk?” Onze Jaap vindt dat helemaal niet zo leuk, denk ik. Ik zou dus 

graag de bloemen aan Jaap willen geven en dat kunstvoorwerp aan Anjo. 

 

Ik geef nu het woord aan mevrouw Binksma die ook namens de fractie hier iets aan toe 

wil voegen. 

 

Mevrouw Binksma: Mijnheer de Voorzitter, dames en heren, Anjo. Graag wil ik namens 

de VVD-fractie ook een paar woorden tot je richten want het is toch wel een bijzondere 

gelegenheid. Allereerst heel hartelijk gefeliciteerd met dit jubileum, een mijlpaal. Al weer 

12,5 jaar behartig jij de belangen van vele mensen via het raadslidmaatschap voor de 

VVD. Hoe je dat doet, daarover hoef ik eigenlijk niets te zeggen want wie kent Anjo  

Geluk niet? Volgens mij heeft de burgemeester zojuist ook al naar voren gebracht hoe je 

dat doet. Het is echt een hele tijd en het kost de nodige energie want die steek jij abso-

luut in deze roeping. Maar je doet het ook met plezier, anders was je wel een keer ge-

stopt.  
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Ondertussen natuurlijk ook zoveel jaren ouder en oma geworden, dan wordt er wel eens 

beweerd dat je ook milder wordt maar het fanatisme blijft. Maar wie met de naam Geluk 

geboren wordt en dan ook nog met een man trouwt die ook zo heet kan eigenlijk niet 

klagen. Een echt buitenmens ben je, altijd in de herfst de appeltjes van de bomen pluk-

ken, ondertussen lekker nadenken over het volgend gemeentelijke voorstel. 

Altijd actief zaken aan het uitzoeken, altijd accuraat de agenda bijhouden, dat doet ze 

dus voor de fractie. Iedere week wordt die netjes via de e-mail bij ons bezorgd en dat is 

heel erg handig.  

Ook ben je altijd nadrukkelijk aanwezig, zowel fysiek als met de mond, ad rem reagerend 

op voorstellen en opmerkingen van anderen. Er gaat geen vergadering voorbij of er wor-

den door jou, Anjo, wel vragen gesteld. Ja, het is zelfs wel eens moeilijk om er tussen te 

komen. Dan werd of wordt er wel gezegd: "Anjo, luister nu toch eens even". Het voordeel 

is dat je ook over een goede dosis humor beschikt en daardoor kunt relativeren en pret-

tig in de omgang bent. Dat je het fijn vindt iets in de maatschappij te betekenen is altijd 

zo geweest, je hebt in veel besturen gezeten en internationale belangen behartigt vooral 

voor agrarische vrouwen, waarbij de verschillen soms groot waren en je hebt in het on-

derwijsbestuur meegedraaid. Ook het Prins Bernhard Cultuurfonds draag je een warm 

hart toe. Zo kan ik wel doorgaan. Bij gelegenheden als deze worden vaak veel goede 

dingen gezegd. Wij als fractie waarderen je grote betrokkenheid geweldig en omdat ook 

jij zo nu en dan je ontspanning moet nemen hopen wij dat je samen met Jaap rustig zult 

genieten van het presentje dat er zo aankomt en dat we de komende raadsperiode nog 

goede gesprekken zullen kunnen voeren en kunnen genieten van jouw aanwezigheid hier 

in de raad. Bedankt, Anjo. 

Ook weet ik dat je van opvallende sieraden houdt en daarom heb ik – als je ook even 

naar voren wilt komen, dan kun je het even uitpakken – deze ketting voor jou gemaakt, 

het ziet er wat stekelig uit maar als je het om hebt is het heel zacht. Een ketting geeft 

verbinding en wij hopen dat die nog lang in stand blijft. Anjo, het ga je goed. 

 

Ik moet nog even van Remco Bosma dit aan jou geven, dat heeft hij gevonden: hij kon 

het niet laten staan en dit is dan voor jullie samen. 

 

Mevrouw Geluk: Allereerst natuurlijk heel hartelijk dank voor de woorden, voor de mooie 

cadeaus, ik ga nu natuurlijk een speech houden van minstens twintig minuten, op speci-

aal verzoek van de voorzitter met veel statements waarna we nog een halfuur kunnen 

debatteren. Maak je geen zorgen, het zal heel kort zijn. 12,5 jaar, waarom doe je dat in 

vredesnaam? Ik heb er geen idee van, nog steeds niet, het is niet direct een ambitie 

want die heb ik nooit gehad, om 12,5 jaar in de raad te zitten. De eerste periode was een 

kwestie van aftasten, na veel jaren bestuurservaring in binnen- en buitenland en op het 

bedrijf denk je het te weten. Nou, niet dus, veel afleren en heel veel aanleren. Dan de 

tweede periode met wat meer zelfvertrouwen aan de slag. Acht jaar, daarvan had ik al-

tijd wel zo'n beetje het idee van: dat moet je minimaal doen maar waarom dan toch 

doorgaan? Natuurlijk, hiervoor en hiervoor. En ik heb het nu gekregen. Toen kwam het 

dualisme, iets nieuws en nieuwsgierig was ik natuurlijk en ik wilde weer graag erbij zijn. 

De derde periode ging in. We zouden dan wat minder geketend zijn aan het college door 

het dualisme maar dat gebeurde voor ons al heel erg rigoureus. Door allerlei oorzaken 

raakten we in de oppositie, dat was schrikken, dat was wennen en dat was: er het beste 

van maken. Maar het had ook wel zijn leuke kanten: kwamen er weer verkiezingen en nu 

kwam er de kans of mogelijkheid misschien om in dat duale systeem toch weer deel uit 

te maken van het college. Weer een nieuw perspectief. Met de ervaring van het lid zijn 

van de oppositie (die ik overigens de fracties van het CDA en de PvdA/GroenLinks ook 

van harte kan aanbevelen) gingen we de periode in, misschien dat ze zich dan ook wat 

minder afvragen of we wel loyaal zijn en of de wethouder ons wel "onder stuur" heeft. 

Wij zullen ons aan het collegeprogramma houden en we zullen ons ook aan de politieke 

spelregels houden. Maar ik ben geen verkeerslicht dat vier jaar op groen staat, dat hebt 

u niet van mij verwacht, dat zal ik ook niet zijn. 12,5 jaar, toch een vorm van masochis-

me? Of ijdelheid? Verslaving? Eigenlijk gaf Hans Roefs daar het beste antwoord op toen 

hij mij onlangs een mail stuurde toen het over deze avond ging.  



2006  N.  362 

De politiek houdt zich vaak bezig met de waan van de dag, dat waait vanzelf weer over 

maar als je van de politiek je hobby maakt dan smul je daarvan. En hij deed er natuurlijk 

(en dat had u niet anders verwacht) een heel mooi gedichtje bij. 

 

Boerenbui 

 

Hevige aandrang te eggen of te gieren? 

Een tractor te kopen? Nuchtere 

kalveren voor de mesterij? 

 

Red één ongeschoren schaap 

bij nacht en ontij uit de sloot, bekijk 

het liefste varken op worstkwaliteit, eet 

 

twaalf sneeën zelfverbouwd roggebrood. 

En vergeet niet bij rooien of poten 

op klompen te lopen en overal bij. 

 

Meestal waait het dan wel over. 

En anders ben je onherroepelijk 

geboren voor de boerderij. 

------------------------------ 

Uit: 'Schapen nu!', 2001. 

Schrijver: Erik Menkveld 

 

Dat is natuurlijk heel gemakkelijk over te zetten op het raadslidmaatschap, een gedichtje 

van Erik Menkveld. 

 

Rest mij om des tijdswille heel veel mensen te bedanken, Jaap natuurlijk in de allereerste 

plaats, bedankt voor de ruimte die je mij hebt gegeven of die ik genomen heb, dat laat ik 

even in het midden. Ik ben bang dat jullie mij na 12,5 jaar beter kennen dan mij mis-

schien lief is, dit bleek ook wel uit de woorden van de burgemeester die inderdaad een 

heleboel dingen terecht opmerkte en ook Hillie, heel herkenbaar. Er zijn veel meer nare 

dingen van mij ook te vertellen, leuk en prettig dat jullie toch een aantal leuke dingen er 

ook in genoemd hebben, dat waardeer ik bijzonder maar ook dank aan de oude fractie: 

Hans, de oude fractie: een beetje een lege stoel daar waar Andries zit maar ook de nieu-

we fractie, jullie zullen nog veel van mij moeten horen en jullie zullen mij nog steeds die 

ruime wei gunnen die ik altijd gehad heb: wel een ruime wei maar wel binnen de omhei-

ning blijven is altijd de afspraak. Dank ook aan de collega-raadsleden en de vraag is: 

kunnen we niet wat vaker lachen in de raad en in de commissies? Jullie hebben wel wat 

met me te stellen zo nu en dan maar misschien kunnen we er ook zo nu en dan wel eens 

wat smakelijk om lachen. Dank aan het college, het vorige, maar ook dit college. 

Geen gemakkelijke tante hebben jullie gemerkt en ik heb mij voorgenomen de helft van 

de vragen te gaan stellen. Maar: jullie weten niet wat ik van plan was aanvankelijk! 

Maar we hebben het afgesproken. 

Griffie: dank je wel, steunpilaar, toeverlaat, wat een luxe hebben wij met een griffie nu, 

maar dan stiekem inderdaad toch, wat ik niet weet, de burgemeester allerlei dingen toe-

fluisteren en vertellen wat ik de afgelopen tijd gezegd heb. Mathilde: we praten er nog 

een keertje over. 

Dank ook aan het ambtelijk apparaat, ook jullie ben ik vaak tegengekomen, kom ik vaak 

tegen, minder in het gebouw, meer via de telefoon en de e-mail de laatste tijd. 

Ook dank aan de pers voor zover nog aanwezig (jazeker nog) en natuurlijk het publiek 

op de publieke tribune voor al het geduld dat jullie moeten hebben want zo nu en dan 

had ik ook wel eens wat teveel woorden. Bedankt dat jullie het zo lang met mij hebben 

uitgehouden en dan nog één boodschap tot slot: blijf aardig voor me, anders maak ik de 

25 jaar vol. 
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IX. Sluiting 

 

De voorzitter: Dames en heren, de vergadering is gesloten (00.05 uur). 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 9 november 2006. 

 

 

De griffier,          De voorzitter, 


