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Notulen van de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op 13 november 

2008 om 13.30 uur in het gemeentehuis te Emmeloord. 

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

E. van Elk (PU), A.J. Geluk-Geluk (VVD), H. van Mook (PvdA/GroenLinks), S.J. Schrijver-

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

J.W. Bakker (PvdA/GroenLinks), P.N. Blauw (VVD), F. Boundati (PvdA/GroenLinks),  

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

T. Nijdam (PvdA/GroenLinks), H.L. Meijering (CDA), D. Pausma (ONS), A. Poppe  

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

H. Torenbeek (CDA), T. Tuinenga (PU), J.J. van der Velde (CDA), G.J. Veldkamp (CU-
SGP) en R.F. Wassink (CU-SGP) 

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

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

A.H.T. van Meijel (CDA), W.J. Schutte (CDA), L.G. Voorberg 

en F.K. Zeilstra (PvdA/GroenLinks)  

Griffier:   de heer J. Even 

Gemeentesecretaris:  de heer H. van Boven 

Afwezig:  mevrouw J. Faber-Slootheer (PvdA/GroenLinks),  

 E. van de Belt (Fractie Van de Belt)  

I.  Opening 

De voorzitter: Ik open de vergadering en deel u mede dat mevrouw Faber en de heer 

Van de Belt afwezig zijn. De heer Kalk komt later en zal vanaf agendapunt 6.2 aanwezig 

zijn. De heer Veldkamp is tijdens de avondsessie afwezig. 

II.  Vaststelling agenda 

De voorzitter: Aan de agenda worden drie punten toegevoegd; dat zijn de voorstellen 

tot voorbereidingsbesluiten.  

III.  Notulen van de vergadering van 9 oktober 2008  

In de laatste zin op pagina N186 moet in plaats van "verhuiskosten" staan "verwervings-
kosten".  

Het verslag van de vergadering van 9 oktober wordt met inachtneming van de voorge-

stelde correctie goedgekeurd en vastgesteld.  

IV.  Ingekomen stukken  

De heer Haagsma: Naar aanleiding van ingekomen stuk nr. 1 wil ik het volgende op-

merken. Het geeft verwarring als een brief wordt verstuurd door de stuurgroep Wind-

energie met het provinciestempel en de handtekening van een gedeputeerde. De stuur-

groep en de provincie Flevoland zouden hierop eens opmerkzaam moeten worden ge-
maakt.  

De voorzitter: Wethouder Voorberg zal het gebruik van het juiste briefpapier zeker on-

derschrijven en dit aan de orde stellen.  

V.  Mededelingen 

De voorzitter: Er zijn geen mededelingen.  
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VI.  Spreekrecht 

De voorzitter: De heer J. Visser en de heer L. Mulders hebben zich aangemeld voor het 

spreekrecht. De heer Mulders is eigenaar van de discotheek 'Chez André' te Marknesse. 
De heer Visser spreekt namens de Koninklijke Horeca Nederland.  

De heer Visser: In januari 2008 kwamen wij bij elkaar in de werkgroep voor een nieuwe 

KVU (Kwaliteit Veilig Uitgaan). Dit is een overleg tussen horeca, politie, taxibedrijven en 

gemeentebestuur. Voordat nog maar één woord was gewisseld, werd meteen op tafel ge-

legd dat tijdens deze collegeperiode een nieuwe horecasluitingstijd zou worden inge-

voerd. Dit was tot stand gekomen omdat met de komst van wethouder de heer Voorberg 

in de nieuwe samenstelling van het college dit onderdeel een feit moest worden. Zowel 

de politie als de horeca was hiervan niet op de hoogte gebracht. Daarom hebben wij ons 

hierover verbaasd. Wij konden ons niet in dit standpunt vinden en hebben laten weten 

het hiermee oneens te zijn. De reden om deze nieuwe sluitingstijd in te voeren, was dat 

het vandalisme zou worden teruggedrongen en het alcoholgebruik of -misbruik zou ver-

minderen. Uit landelijk onderzoek is gebleken dat dit niet het geval is. Dit kan ons inziens 

geen reden zijn. Iedereen zou blij zijn als de jeugd eerder zou gaan stappen en eerder 

naar huis zou gaan. Omdat in buurtgemeenten deze sluitingstijden niet van kracht zijn, 

zal naar onze verwachting met deze maatregel de jeugd massaal de Noordoostpolder uit 

trekken om elders te gaan stappen. Door deze autoritten wordt het onveiliger. De horeca 

heeft met veel zorgvuldigheid iets opgebouwd dat door deze maatregel weer wordt afge-

broken. Zou de raad toch besluiten deze sluitingstijd in te voeren, dan wil ik u in ieder 

geval voorstellen een proefperiode van een half jaar in te stellen. Als dan blijkt dat het 

vandalisme niet is verminderd en het alcoholgebruik niet is afgenomen en dat ongeluk-

ken zijn toegenomen omdat de jeugd de Noordoostpolder uit ging en onder invloed van 

alcohol reed, dan zou het gemeentebestuur zich bezinnen over de verstandigheid van dit 

besluit. Als het besluit niet valt te keren, dan zou in ieder geval na deze proefperiode dit 

besluit opnieuw moeten worden bekeken of het niet beter is hiermee te stoppen.  

De heer Mulders: Ik ben niet gewend een college en een raad toe te spreken. Ik ben 

gewend jeugd toe te spreken en daarom heb ik mijn verhaal opgeschreven en zal ik het 

nu voorlezen.  

Eerder op stap en dan minder drinken? Deze logica ontgaat mij geheel. Eerder op stap in 

de legale horeca waar wordt gelet op alcoholgebruik en dan vermindering van drinken? 

Het drinken in keten is dan misschien voorbij. Dit is misschien een positief punt van het 

1-2-3-4-beleid. Met deze maatregel zou een eind gemaakt kunnen worden aan de 'keet-

problematiek'. Omdat iedere horecaondernemer graag wil werken op normale tijden zou 

tegen deze sluitingstijden geen bezwaren zijn, mits die maar landelijk of zelfs Europees 

zouden worden ingevoerd. Tegen mensen die al voor 01.00 uur stonden te wachten om 

binnen een horecagelegenheid te komen, kan moeilijk worden gezegd 'het is 01.00 uur, u 

mag niet naar binnen'. De oplossing zou zijn dat het terrein rond de horecagelegenheid 

om 01.00 uur hermetisch werd gesloten zodat niemand meer op de parkeerplaats kan 

komen. Dit betekent dat taxi's en ouders die hun kinderen beneden de 18 jaar komen 

halen, ook niet meer op de parkeerruimte kunnen komen. Daarom is de '01.00 uur'-

maatregel geen optie. Wat dan wel? Misschien is het een optie aan de '01.00 uur'-

maatregel toe te voegen: 'uiterlijk tot 01.30 uur. Dit is een soort 'oranje stoplicht'-

bepaling die ook de horeca toepast bij de leeftijdgrens van 18 jaar. Na 01.30 uur geldt de 

regel dat geen nieuwe klanten meer worden toegelaten en dan kan de stopwatchmethode 

wel worden gehanteerd. Voor de '04.00 uur'-regeling geldt exact hetzelfde. In principe is 

hier een uitloop van vijftien minuten al genoeg. Snel eruit gaat beter dan erin. Soms is 

de snelheid afhankelijk van het weer. Bij mooi weer hoeft niemand de jas aan te trekken. 

De maatregel om 03.00 uur te stoppen met de tap, is een hele slechte zaak. Het gevolg 

is dat men 02.55 honderden glazen bier gaat bestellen. Dit wekt agressie in de hand. De 

buurtgemeenten vragen veel informatie over de uitgaansgelegenheid Chez André in 

Marknesse.  
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Het gaat dan vooral om ons beleid vóór 23.00 uur en 01.00 uur met betrekking tot de 

jeugd onder de 18. De belangstelling van de wethouders van de Noordoostpolder is tot 

op heden nihil geweest. Alleen wethouder de heer Schutte was present bij de opening 

van deze uitgaansgelegenheid in Marknesse. Bij een dergelijk belangrijk uitgaansproject 

had ik gerekend om meer belangstelling van de wethouders van deze gemeente. Omdat 

ik niet rancuneus ben, wil ik een herkansing geven en nodig ik de wethouders uit eens te 

komen kijken en belangstelling te tonen voor wat er in de eigen gemeente gebeurt.  

 

De heer Poppe: De heer Visser spreekt over landelijk onderzoek. Ik heb zowel landelijk 

als ook internationaal onderzoek geraadpleegd en daaruit blijkt dat vervroegde openings-

tijden en kortere openingstijden niet alleen leiden tot minder alcoholgebruik en misbruik, 
maar ook tot minder criminaliteit. Op welk onderzoek doelt de inspreker? 

De heer Visser: Ik heb het onderzoek niet bij de hand en kan dit niet zeggen. Kijkend 

naar Emmeloord, denk ik dat momenteel niet veel vandalisme voorkomt. Als straks bij 

sluitingstijd van 03.30 vele mensen massaal de straat op gaan, dan kan ik u verzekeren 

dat meer vandalisme zal optreden, dan wanneer de mensen geleidelijk naar huis gaan.  

 

Mevrouw Van Mook: De heer Mulders is bang voor logistieke problemen bij strenge 

handhaving van de sluitingstijden. Als met de sluitingstijd soepel wordt omgegaan, is de 
heer Mulders het dan eens met het '1-3-4'-beleid?  

De heer Mulders: Ja, dat heb ik gezegd en daarbij het voorbeeld van het oranje ver-

keerslicht gebruikt. Dus daarom zei ik: "01.00 uur dicht, met een uitloop tot 01.30". Bij 

mijn uitgaansgelegenheid speelt de toegang door middel van een dam een rol. Als men-

sen al op het terrein zijn gearriveerd en om 00.45 uur in de rij staan, dan wordt het 

moeilijk deze mensen terug te sturen. Het is gemakkelijker om 01.30 uur als uiterste 

grens aan te nemen.  

Mevrouw Droog: Aan beide sprekers wil ik vragen: hoe hoog is het percentage bezoe-
kers dat na 04.00 uur nog binnen is?  

De heer Mulders: Het is moeilijk in te schatten omdat de gelegenheid zes weken open 
is, maar ik schat 500 personen.  

De heer Visser: Ik schat 1200 personen.  

De heer Nijdam: Ik denk dat als uitgaansgelegenheden bij elkaar liggen dat handhaving 

beter kan plaatsvinden en ook de logistieke kant beter kan worden geregeld. Wat is hier-

over de mening van de insprekers?  

De heer Visser: Hieruit blijkt opnieuw hoe belangrijk het is bij de planvorming voor  

Emmeloord-Centrum ook de horeca te betrekken. De concentratie van uitgaansgelegen-
heden in het centrum is wenselijk. Ook de politie is deze mening toegedaan.  

De heer Nijdam: Het is na dit antwoord duidelijk dat hier nog een mooie taak ligt weg-
gelegd voor het college.  

De heer Pausma: Wat is volgens de heer Mulders het verschil als het tijdstip op 00.30 

uur wordt gesteld met een uitloper tot 01.00 uur of als het tijdstip op 01.00 uur wordt 

gesteld met een uitloper tot 01.30 uur? Dat is immers gewoon een kwestie van gewen-
ning. 

De heer Mulders: Het tijdstip is nu eenmaal op 01.00 uur gesteld en voordat een massa 
mensen binnenkomt, duurt dat wel even.  
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Mevrouw Sparreboom: Het college wil de jongeren vroeger aan het stappen hebben. Dit 

is niet het eigenlijke probleem, want dat is het overmatige alcoholgebruik. Nu wordt een 

relatie gezien tussen een vroeger sluitingstijdstip en een tegengaan van alcoholmisbruik. 
Hoe zien de horecaondernemers dit verband?  

De heer Visser: De verantwoordelijkheden aangaande alcoholmisbruik worden te vaak 

bij de horecaondernemers gelegd. Terecht is opgemerkt dat misbruik vooral in de keten 

plaatsvindt. Taxichauffeurs weten tijdens het overleg te melden dat in de Noordoostpol-

der veel meer keten zijn dan men denkt, ook buiten de gemeente Urk. Bij sommige gele-

genheden zijn de binnenkomende klanten en de uitgaande veel beter te controleren dan 

bij andere. De eerstverantwoordelijken zijn de ouders en de mensen zelf.  

De heer Poppe: De heer Visser heeft blijk gegeven nogal gefrustreerd te zijn over de 

gang van zaken. Het is de bedoeling dat na een jaar een evaluatie plaatsvindt van dit be-
leid. Is de heer Visser bereid namens de KVU bij te dragen aan deze evaluatie?  

De heer Visser: Ik ben altijd bereid tot overleg en dus ook om mee te werken aan een 
dergelijke evaluatie.  

De heer Haagsma: Voorzitter, ik stel voor het vragenuur even op te schorten en het 

agendapunt over de wijziging van de APV nu meteen te behandelen omdat dit onderwerp 
naadloos aansluit bij het onderwerp van de insprekers.  

De voorzitter: Dit is een goed idee en als de raad hiermee akkoord gaat, zullen wij het 
vragenuur opschorten en meteen overgaan tot deze bespreking.  

VIII.  Agendapunten 

1. Wijziging APV in verband met sluitingstijden van de uitgaansgelegenheden 

De voorzitter: Bij dit agendapunt zal de heer Haagsma tijdelijk als voorzitter optreden.  

 

Tijdelijk voorzitter de heer Haagsma: Ik nodig de heer Poppe uit als eerste te spreken 

over dit onderwerp.  

 

De heer Poppe: Het is niet onze bedoeling het college voor de voeten te lopen bij het 

'1-3-4'-beleid, omdat de fractie van ChristenUnie/SGP wenst dat dit beleid breed wordt 

gedragen. Dit beleid beoogt het welzijn van de jongeren en is niet – zoals wordt gesug-

gereerd – een succes dat de ChristenUnie/SGP-fractie uit de collegeonderhandelingen 

heeft gesleept. Omdat het met dit beleid gaat om de jonge mensen, wil ik de volgende 

punten onder uw aandacht brengen.  

De fractie van ChristenUnie/SGP wilde aanvankelijk het liefst een '1-2-3'-beleid of een 

'vroeg-op-stap'-beleid, maar uiteindelijk werd het een '1-3-4'-beleid. Dit beleid is niet 

nieuw maar een voortzetting van een lijn die al enige jaren daarvoor was ingezet. Ik re-

fereer aan een CDA-motie van 2006 met het verzoek tot een onderzoek en een krachtige 

handhaving. Ik refereer aan het CRW-rapport van 2007 en aan de actie 'uitgaan kun je 

leren'. Nog deze week was het derde leerjaar van het voortgezet onderwijs heel actief 

bezig met dit programma. Ik breng enkele zaken naar voren.  

Deze sluitingstijd is geen enkel probleem. 80 tot 90% van de gemeenten hanteert de 

sluitingstijd van 04.00 uur of een half uur daarna. Het kan zijn dat uitgaansgelegenheden 

in naburige gemeenten later sluiten, maar de laatste bus van Steenwijk naar Emmeloord 

gaat ongeveer om 03.00 uur. Deze bus zal toch de voorkeur hebben boven de dure 

taxi's. Dat betekent dat een groot aantal horecabezoekers om ongeveer 03.00 uur naar 

huis gaat. Zelfs dit weekend gaf het horecapersoneel aan dat het baalt van het groepje 

dat na 04.00 uur blijft zitten. Onze uitgangspunten zijn helder. Ook in de commissie zijn 
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vele vragen gesteld en daarom heb ik al die zaken overwogen. Levert een vroeger tijdstip 

van sluiten echt een vermindering van criminaliteit op, zo werd gevraagd.  

Uit zowel nationaal als internationaal onderzoek en uit ervaring van de politie blijkt dat 

dit inderdaad het geval is. Dus kortere openingstijden en vervroegde openingstijden zor-

gen voor vermindering van alcoholmisbruik en vermindering van misdaad. Bij de behan-

deling van het CRW-rapport werd letterlijk gezegd dat het alcoholgebruik van jongeren in 

de Noordoostpolder hoger ligt dan bij omliggende gemeenten. Dat was ook de conclusie 

van het rapport. Gelet op het hoge alcoholgebruik zie je overal in het land 'alcoholpolikli-

nieken' verschijnen. Het blijkt dat ontzettend veel jongeren worden opgenomen in ver-

pleeghuizen of in alcoholpoli's met de ziekte die een gevolg is van alcoholmisbruik en die 

de hersenen aantast. Dan blijft nog niet genoemd dat aantal jongeren bij wie de diagno-

se niet is gesteld. In het laatste nummer van het VNG-blad met de term 'pilspubers' op 

de omslag, wordt datgene wat ik nu zeg bevestigd. Het is verheugend dat het college be-

loofde na een jaar te evalueren, hoewel het de vraag is of na een jaar voldoende kan 

worden geëvalueerd. Het wordt soms voorgewend als zou de ChristenUnie/SGP jonge 

mensen willen dwarsbomen. Dan vallen termen zoals: scheiding kerk en staat, kerkbe-

zoek, brave jongeren die de bloemetjes niet buiten mogen zetten. Het tegendeel is waar, 

omdat wij menen dat de overheid in samenwerking met ouders en horeca, een taak en 

de verantwoordelijkheid heeft zowel preventieve als curatieve maatregelen te nemen. 

Dat heeft niets met betutteling te maken, maar is alleen het nemen van een verantwoor-

delijkheid. Hoewel het collegevoorstel geen 'vroeg op stap'- of '1-2-3'- maar een '1-2-4'-

voorstel is geworden, is de fractie van ChristenUnie/SGP toch blij met dit voorstel en ook 

blij met de evaluatie die het college heeft beloofd.  

 

Mevrouw Schrijver: Aangezien wij nu het standpunt van de heer Mulders hebben ge-

hoord, wil ik aan de fractie van ChristenUnie/SGP vragen hoe deze staat tegenover het 

soepel omgaan met sluitingstijden.  

 

De heer Poppe: Laten we eerst met dit beleid beginnen. In de beginperiode moet ieder-

een even wennen. In de praktijk zal de politie echt niet met de stopwatch bij de ingang 

staan. De eerste tijd moet de jeugd even wennen aan de andere tijden. Niet zonder re-

den wordt na een jaar het beleid geëvalueerd.  

 

Mevrouw Schrijver: De fractie van PvdA/GroenLinks is het met de ChristenUnie/SGP 

eens dat het alcoholmisbruik onder de jongeren zorgelijk is. Dit mag echter niet uitslui-

tend op het conto van de horeca worden geschreven. Ook de ouders en de gemeente zijn 

verantwoordelijk. Dat betekent dat met een gezamenlijke inspanning het gebruik van al-

cohol onder jongeren moet worden verminderd. Binnen onze fractie is diep nagedacht 

over dit beleid. Het was niet mogelijk op één lijn te komen, maar iedereen vond wel dat 

04.00 uur een mooie sluitingstijd is. Het is verheugend dat nu overeenstemming is het 

beleid na een jaar te evalueren. Het is belangrijk dat bij deze evaluatie de horeca wordt 

betrokken.  

 

De heer Sanderse: De CDA-fractie heeft zich de vraag gesteld of het 1-3-4-beleid effect 

kan hebben het alcoholmisbruik onder de jeugd tegen te gaan. Als verder niets wordt ge-

daan, dan schieten we ons doel voorbij en zullen we weinig bereiken. Het probleem moet 

veel breder worden aangepakt. Daarom pleit het CDA voor een integrale aanpak. Daarbij 

denken wij aan voorlichting op scholen zoals de campagne 'uitgaan kun je leren'. Dit is 

een goede zaak, maar niet genoeg. De voorlichting aan ouders is noodzakelijk zodat zij 

zich veel meer bewust worden van de gevaren die hun kinderen lopen bij overmatig 

drankgebruik. De regels voor de 16-jarigen moeten worden aangescherpt. In de praktijk 

blijken de 16-jarigen een uiterst risicovolle groep te zijn. De aanpak bij de discotheek 

van Marknesse aangaande deze groep is prima en kan als voorbeeld worden gesteld. Het 

probleem moet ook door een regionale benadering worden aangepakt. Daarmee wordt 

voorkomen dat de jongeren uit de Noordoostpolder na sluitingstijd gaan shoppen in 

Kampen of Steenwijk. Daarom dringt de CDA-fractie met klem erop aan dat het college 

zich niet moet terugtrekken maar pogingen moet doen het overleg met de regio te zoe-
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ken. In dat overleg gaat het niet alleen over sluitingstijden, maar ook over het beleid dat 

deze gemeenten voeren.  

Daarbij kan worden gedacht aan het project dat de gemeente Steenwijkerland heeft op-

gezet om via de scholen en buurtschappen en andere organisaties zo veel mogelijk im-

pact te krijgen bij de doelgroep. Het CDA ziet de nieuwe sluitingstijd als een eerste aan-

zet het drankmisbruik te voorkomen. De handhaving dient op een praktische manier 

plaats te vinden, zodat de politie niet een stopwatch hanteert, want dat levert in de prak-

tijk veel ergernis op met daarbij horende overlast. Ook het CDA vindt de evaluatie na een 

jaar heel belangrijk. De insteek is, zoals de heer Poppe terecht heeft opgemerkt, goede 

dingen te doen voor de jeugd, want de jeugd is immers de toekomst.  

 

Mevrouw Sparreboom: De VVD stemt niet in met het voorgestelde 1-3-4-beleid. Onze 

fractie vindt het niet nodig de sluitingstijden te beperken. Volgens de VVD-fractie bestaat 

er geen directe relatie tussen vroege sluitingstijden en het alcoholgebruik en vandalisme. 

Met dit beleid wordt het probleem verplaatst, omdat na 01.00 uur de jongeren hun ver-

tier elders zoeken. Dit is risicovol en ook slecht voor de horeca in de Noordoostpolder. De 

voorschriften van de Drank- en horecawet dienen te worden gevolgd en de horeca heeft 

in dezen een verplichting. Ouders dienen hun verantwoordelijkheid te nemen. Kortom, de 

VVD-fractie stemt niet in met dit voorstel, want het probleem wordt niet opgelost, omdat 

het drinken dan in de keten zal worden voortgezet. Dit is een moreel besluit en is niet 

gebaseerd op feiten.  

 

Mevrouw Van Elk: In de commissie gaf ik aan dat de fractie van de Politieke Unie ver-

deeld is over dit 1-3-4-beleid. Wel bestaat een algemene overeenstemming dat iedereen, 

de jeugd, de horecaondernemers, de ouders, enzovoorts, aangaande alcoholgebruik zijn 

eigen verantwoordelijkheid dient te nemen. Daarom wil ik aan het college vragen wat het 

vindt van de suggestie een referendum te houden over dit 1-3-4-beleid. De burgemees-

ter zei ooit in een commissievergadering "als elke ondernemer de regel zou hanteren zo-

als die bij de discotheek in Marknesse wordt toegepast, dan zouden verdere regels niet 

meer nodig zijn." In het kader van de deregulering past dit ook beter. Deze hele discus-

sie behoeft niet opnieuw te worden gevoerd. Desondanks wil ik de bezwaren tegen dit 

beleid onder woorden brengen. Ten eerste is het jammer dat naburige gemeenten niet bij 

dit beleid aansluiten, zodat de jeugd de neiging zal hebben hierheen te trekken met alle 

gevolgen van dien. Ten tweede zal de bepaling 01.00 uur binnen te moeten zijn, een re-

den vormen naar elders te trekken. Daarom is het beter voor een ander tijdstip, bijvoor-

beeld een 2-3-4-beleid, te pleiten. Wil het college dit overwegen? Ongeacht welk beleid 

het wordt, zal de fractie van de Politieke Unie het college houden aan de belofte van de 

evaluatie na een jaar, met name van de politierapporten over het vandalisme en onge-

lukken gerelateerd aan de afgelopen jaren.  

 

De heer Lammers: Het college heeft recent besloten bij het horecabeleid over te gaan 

tot het 1-3-4-beleid. Dit plan is niet alleen betuttelend, maar ook ondoordacht. Zoals ook 

de collegepartijen inzien, ligt het grootste probleem in het te veel drinken in huiskamers, 

schuurtjes en drinkketen. Daarom wordt dit probleem per definitie niet opgelost door de 

cafés eerder te sluiten. Het enige wat hiermee wordt bereikt, is dat jongeren eerder be-

ginnen aan het indrinken. Is de koppeling tussen vroegere sluitingstijden en het alcohol-

misbruik van jongeren wel zo eenvoudig te leggen? De ONS-fractie vindt wel dat mis-

bruik moet worden aangepakt. Het 'indrinken' wordt ook door mijn fractie onderkend als 

een probleem. Het bestedingspatroon van jongeren is ook veranderd en een flesje bier 

uit de supermarkt is niet te keren. Het vroeger sluiten van horecabedrijven is niet de op-

lossing, maar slechts symptoombestrijding. De echte verantwoordelijken zijn de jongeren 

zelf en hun ouders. Daarom is het verstandiger beide groepen allereerst op hun verant-

woordelijkheid te wijzen. Ouders weten vaak niet meer wat hun kinderen doen en daar-

om is het nodig hen met de neus op de feiten te drukken. Als een jongere dronken op 

straat waggelt, dan is het effectiever deze door de politie bij de ouders thuis af te leve-

ren, dan de cafés eerder te sluiten. Waarschijnlijk valt het niet uit te sluiten dat sommige 

cafés alcohol schenken aan jongeren beneden de leeftijdsgrens. Dit probleem wordt niet 
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opgelost door de cafés eerder te laten sluiten, maar door betere controles. De jongeren 

die te veel drinken, zijn slechts een gedeelte van het uitgaanspubliek.  

Het merendeel van de stappers bestaat uit goedwillende en verstandige mensen. Door de 

cafés eerder te laten sluiten, wordt vooral deze groep getroffen. Dan bepaalt een over-

heid op welk tijdstip de mensen plezier mogen hebben en dat vindt de ONS-fractie betut-

telend. Een overheid kan onmogelijk normale burgers beperken in hun plezier in het 

weekend. De meeste mensen zijn volwassen genoeg zelf het tijdstip om naar huis te 

gaan te bepalen. De verworven vrijheden in Nederland mogen niet worden opgeofferd 

vanwege een probleem veroorzaakt door een beperkte groep. Iedereen weet dat alge-

mene maatregelen vrijwel nooit specifieke problemen oplossen, maar wel iedereen be-

perken in zijn of haar vrijheid. Vervolgens bestaat het gedrag dat jongeren uitwijken naar 

andere locaties. Het college wil toch niet vergeten dat de wereld bij de Noordoostpolder 

ophoudt. Wie het laat wil maken, zal geen reden zien in de Noordoostpolder te gaan 

stappen omdat in naburige gemeenten latere sluitingstijden gelden. Dat betekent weer 

vele risico's vanwege het reizen. De gezelligheid van de Noordoostpolder zal afnemen 

waardoor de gelegenheden hier minder in trek zullen zijn. Daarom vindt de ONS-fractie 

de plannen van het college ondoordacht en betuttelend en slecht voor het imago van de 

Noordoostpolder. Dat geeft voldoende reden overtuigd te roepen: handen af van die slui-

tingstijden. In dit verband wil ik graag verwijzen naar een brief van het ministerie van 

VWS gedateerd 28 juni 2008 en gericht aan de Staten-Generaal. De brief geeft een reac-

tie op de campagne 'Vroeg-op-stap'. Ik citeer de minister in zijn beantwoording aan de 

Tweede Kamer: "Uit de bijeenkomsten van 'Vroeg-op-stap' is gebleken, dat behalve in de 

regio Meppel, geen draagvlak bestaat voor het idee de sluitingstijden landelijk te ver-

vroegen. Daarbij komt dat vroegere sluitingstijden in het algemeen niet worden gezien 

als een oplossing voor het alcoholmisbruik onder jongeren." Dit zijn niet mijn woorden, 

maar dit komt uit de brief van de minister. Hier staat ook dat het ontbreken van een lan-

delijk draagvlak doorslaggevend is geweest voor de heroverweging van het kabinets-

standpunt in de brief Hoofdlijnen Alcoholbeleid. Dat houdt in dat minister Klink ermee be-

zig is dat in het wijzigingsvoorstel Drank en horecawet een voorstel wordt opgenomen 

dat per ingaande van 1 januari 2009 de gemeenten wordt toegestaan de handhaving van 

leeftijdsgrenzen te koppelen aan sluitingstijden. Dat is precies wat de discotheek in 

Marknesse heeft gerealiseerd overeenkomstig de kabinetsplannen. Het is veelzeggend 

dat deze brief werd ondertekend door zowel minister Klink als de minister van Jeugd en 

Gezin, minister Rouvoet. Het is wel merkwaardig dat de ChristenUnie in de Noordoost-

polder het nu beter meent in te vullen dan de minister van de ChristenUnie uit het kabi-

net.  

 

Tijdelijk voorzitter de heer Haagsma: Het college wordt verzocht de vier vragen te be-

antwoorden.  

 

Burgemeester de heer Ridder van Rappard: Behalve deze vragen, wil ik ook reageren 

op een onduidelijkheid die eventueel is opgetreden na het betoog van de insprekers. De-

ze regeling is duidelijk een gevolg van het nieuwe collegeakkoord. Hoewel aanvankelijk 

was aangedrongen op een 1-2-3-beleid, werd spoedig duidelijk dat dit gezien de slui-

tingstijden van omliggende gemeenten onlogisch zou zijn. Daarom kwam het 

1-3-4-beleid. Geen enkele ondernemer heeft aangegeven dat een sluitingstijd van 04.00 

uur ongewenst is.  

Hoe zit het met het tijdstip van 01.00 uur? De heer Mulders heeft dit goed uitgelegd dat 

als iedere ondernemer deze regeling goed zou toepassen en goed zou worden toegezien 

op de naleving, dan zou de behoefte aan verdere regelgeving ophouden. Op dit punt is 

het college het met de heer Lammers eens, ware het niet dat de werkelijkheid nu een-

maal anders is. Daarom heeft het college met de politie afgesproken dat de mensen die 

om 01.00 uur op het terrein zijn, dus over de dam zijn gereden en staan te wachten, 

naar binnen mogen. Diegenen die echter na 01.00 uur aankomen en dus buiten het ter-

rein zijn, deze bezoekers mogen niet naar binnen. Dit wordt zo uitvoerig geformuleerd 

om daarmee te laten blijken dat met deze regeling soepel wordt omgegaan en dus open-

baar wordt bevestigd op welke wijze het handhavingsbeleid van de politie gestalte krijgt. 
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Anders gezegd: wie na 01.00 uur bij de discotheek arriveert, die heeft een probleem, 

want hij of zij mag niet naar binnen. Worden deze mensen toch toegelaten, dan krijgt de 

uitgaansgelegenheid een probleem. Het is belangrijk dit helder te zeggen omdat bij de 

invoering van nieuwe bepalingen niemand gebaat is bij onhelderheid met schemertijden.  

Wat wil de regeling van '03.00 uur' zeggen? Dat betekent niet dat de tap om 03.00 uur 

moet sluiten, maar wel dat de klanten moeten worden voorbereid dat zij om 04.00 uur 

vertrokken dienen te zijn. Wat tussen 03.00 en 04.00 uur gebeurt, daar is iedereen vrij 

in, als het maar duidelijk wordt dat ieder om 04.00 uur vertrokken moet zijn. Ontstaat 

dan bij de garderobe een opstopping, dan is het onredelijk om de heer Mulders verant-

woordelijk te stellen. Zouden om 04.00 uur mensen nog aan de bar zitten, dan wordt de 

heer Mulders daar wel op aangesproken. Dit is de bedoeling van deze regeling. Omdat dit 

nu helder in het openbaar is uitgesproken, denk ik dat aan de bezwaren van de heer 

Mulders voldoende tegemoet is gekomen.  

De gemeente Noordoostpolder kent geen referendumverordening en daarom is het on-

mogelijk een referendum te houden.  

In de afgelopen jaren konden naburige gemeenten de gemeente Noordoostpolder niet 

aanspreken op sluitingstijden, omdat geen regeling daaromtrent bestond. Als nu een slui-

tingstijd van 04.00 uur wordt ingesteld, dan is zo'n tijd niet onredelijk en bovendien niet 

buiten verhouding vergeleken met de regio. Meerdere gemeenten hanteren ook zo'n slui-

tingstijd.  

Het 1-3-4-beleid is een samenstelling tussen enerzijds het 'vroeg-op-stap'-beleid en an-

derzijds een beleid zonder enige limiet.  

 

Tijdelijk voorzitter de heer Haagsma: Mevrouw Schrijvers heeft gevraagd of de evaluatie 

uitdrukkelijk in het stuk kan worden opgenomen. 

 

Burgemeester de heer Ridder van Rappard: Het college heeft toegezegd dat er een 

evaluatie van het beleid zal komen. De toezegging om te evalueren wil niet zeggen dat 

het hier een tijdelijke maatregel betreft. Het gaat om een permanente maatregel, hoewel 

afhankelijk van de evaluatie de maatregel eventueel enigszins wordt bijgesteld of niet. 

Zonder bezwaar kan de evaluatie die mondeling is toegezegd, schriftelijk in het stuk wor-

den opgenomen.  

 

Tijdelijk voorzitter de heer Haagsma: Ik stel voor dat de fracties in een stemverklaring 

hun mening geven.  

 

De heer Poppe: Zowel mevrouw Sparreboom als de heer Lammers heeft de verantwoor-

delijkheid van de ouders benadrukt. Dat is juist, maar waarom dan de verantwoordelijk-

heid die de overheid heeft, vergeten? Dit is een belangrijk punt, namelijk dat de overheid 

een maatschappelijke verantwoordelijkheid heeft. Zoals de burgemeester terecht op-

merkte, is het bij de discotheek in Marknesse heel goed geregeld, maar helaas hebben 

niet alle uitgaansgelegenheden in de Noordoostpolder de zaken zo goed op orde als Chez 

André. Daarom is het noodzakelijk regels op te stellen totdat er een landelijke regeling 

komt. Om dezelfde reden is het goed dat een evaluatie is afgesproken. De heer Lammers 

vermeldt dat minister Rouvoet de brief heeft ondertekend. Vanzelfsprekend worden de 

standpunten in de brief onderschreven, maar het duurt echter nog enige tijd voordat die 

landelijke regeling wordt ingevoerd. Ten slotte vind ik het frappant dat zowel de woord-

voerders van de VVD als de ONS zich expliciet hebben uitgesproken voor sluitingstijden. 

Ik citeer de heer Lammers die zei "de fractie is positief over het minimaliseren van de 

sluitingstijden, de ellende vindt voornamelijk na 02.00 uur plaats." Vervolgens zegt de 

heer Blauw: "het is nuttig de kroegen eerder te sluiten. De ervaring leert: gaan de kroe-

gen eerder dicht, dan gaan de mensen er ook eerder naartoe. De VVD-fractie wil ook de 

sluitingstijden in het beleid opnemen". Einde citaat uit de commissievergadering van juni 

2007. Ik zou alle raadsleden, maar in het bijzonder degenen die vragen hebben en op-

roepen tot de eigen verantwoordelijkheid, willen oproepen stappen te zetten het beleid 

voor jonge mensen vorm te geven en dan te zien wat er gebeurt na de evaluatie die in 

2009 plaatsvindt.  
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De heer Lammers: Ik vind het jammer dat het college niet reageert op de brief van mi-

nister Klink en Rouvoet, want in deze brief wordt duidelijk een lijn uitgezet. In deze 

nieuwe wet zullen horecaondernemers zelf een leeftijdsgebonden grens mogen vaststel-

len. Dat is een goede zaak.  

De heer Poppe geeft aan deze voornemens te onderschrijven maar wil in de tussentijd 

alvast regels opstellen en de sluitingstijden doorvoeren. Het is teleurstellend dat de frac-

tie van ChristenUnie/SGP al voor hun minister uitloopt met maatregelen in plaats van af 

te wachten totdat dit beleid is uitgekristalliseerd. De ONS-fractie betreurt dit en zal tegen 

dit voorstel stemmen en ook tegen een eventueel amendement dat het tijdstip een half-

uur wil verleggen.  

 

De heer Blauw: In de commissie van juni 2007 ging het over de sluitingstijden van 

06.00 uur. Als uit dit verslag wordt geciteerd, moet het wel duidelijk zijn dat VVD het niet 

nodig vindt om de ontheffing tot 06.00 uur toe te staan. De VVD-fractie heeft geen pro-

bleem met 04.00 uur sluiten, maar wel met de bepaling van 01.00 uur.  

 

De heer Torenbeek: Hoe rijmt de heer Lammers zijn stemgedrag nu met zijn stellingen 

van een jaar geleden?  

 

De heer Lammers: In de commissie werden de sluitingstijden besproken in het kader 

van een opgesteld rapport. De ONS-fractie heeft destijds gezegd het onjuist te vinden 

dat kinderen van 12 tot 14 jaar tussen 24.00 en 02.00 uur nog op straat lopen. Deze 

meningen staan los van dit voorstel want onder die bepalingen lijden ook anderen.  

 

Mevrouw Schrijver: In de fractie van PvdA/GroenLinks zijn drie voorstanders en twee 

stemmen tegen.  

 

De heer Sanderse: De CDA-fractie vindt een verbod tegen alcoholgebruik van jongeren 

onder de 16 noodzakelijk en een matiging van consumptie voor de categorie van 16 tot 

20 heel belangrijk. Daarom wordt het college met nadruk opgeroepen niet alleen in over-

leg te treden met naburige gemeenten over sluitingstijden, maar ook de preventie op te 

pakken. Laat het college het overleg met de omringende gemeenten niet opgeven want 

dan komt het tot een veel beter beleid. Dit voorstel is een goede aanzet tot vermindering 

in het algemeen van alcohol en daarom stemt de CDA-fractie voor.  

 

Mevrouw Sparreboom: De VVD-fractie wil een schorsing van vijf minuten.  

 

Schorsing 

 

Mevrouw Sparreboom: De VVD-fractie heeft een amendement overwogen voor een 

2-3-4-beleid, maar heeft, gelet op de geringe draagkracht, hiervan afgezien. Omdat de 

VVD meent dat de verantwoordelijkheden moeten blijven waar die horen, is onze fractie 

tegen het voorstel. 

 

Mevrouw Van Elk: De fractie van de Politieke Unie had graag een amendement inge-

diend, maar beseft dat de meerderheid ontbreekt. In onze fractie zijn twee leden tegen 

en één lid is voor dit voorstel.  

 

De heer Lammers: Ik wil graag een hoofdelijke stemming zodat bekend wordt wie voor-

stemt en wie tegen.  

 

Tijdelijk voorzitter de heer Haagsma: Vindt de griffier een hoofdelijke stemming nood-

zakelijk? 

 

De heer Even: Het is niet noodzakelijk als de fracties die verdeeld zijn, willen aangeven 

welke leden voor- en welke leden tegenstemmen.  
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Tijdelijk voorzitter de heer Haagsma: Namens de Politieke Unie verklaar ik dat de heer 

Haagsma voor het voorstel stemt.  

 

De heer Bakker: De fractieleden Nijdam en Bakker hebben tegengestemd.  

 

De heer Haagsma: Bent u zo voldoende geïnformeerd mijnheer Lammers? 

 

De heer Lammers: Ja, ik ben tevreden.  

 

Tijdelijk voorzitter de heer Haagsma: Ik concludeer dat het voorstel met 16 stemmen 

voor en 10 stemmen tegen is aangenomen en dat de toezegging is gedaan dat de evalu-

atie na een jaar zal plaatsvinden en dat de tijden in het voorstel met een zekere gewen-

ningsperiode zullen worden toegepast. Bij dezen geef ik het tijdelijke voorzitterschap te-

rug aan de voorzitter van de raad.  

 
VII.  Vragenuur (gewijzigde volgorde)  

De voorzitter: Het vragenuur, dat om praktische reden even was overgeslagen, is nu 

aan de orde en ik geef het woord aan de heer Haagsma. 

 

De heer Haagsma: Mijn vraag gaat over communicatie met vrijwilligers. Stichting De 

Marke heeft in augustus 2008 een brief gestuurd en met deze brief gebeurde iets bijzon-

ders. Deze brief werd in augustus jl. verstuurd en in de commissievergadering van okto-

ber 2008 stelden enkele commissieleden via de griffie een aantal vragen. In november jl. 

hebben twee insprekers van Stichting De Marke het woord gevoerd en tijdens die verga-

dering heeft het college verklaard de wensen van stichting De Marke niet te kunnen ho-

noreren. Een aantal commissieleden heeft daarna een motie aangekondigd. Vervolgens 

heeft het college per mail via de griffie laten weten toch in te stemmen met de vragen 

van stichting De Marke. De raadsleden weten niet wat tussen die bewuste commissiever-

gadering en de verrassende mail van het college is gebeurd zodat het college ineens van 

gedachten veranderde. Omdat dit bij de vrijwilligers en sommige raadsleden vraagtekens 

heeft opgeroepen, wordt het college verzocht dit te verhelderen.  

 

Wethouder de heer Van der Est: Ik kan kort zijn. Het college heeft heel goed naar de 

commissieleden en naar de insprekers geluisterd. Omdat het college besefte dat deze 

wensen breed door de commissie werden gedragen, heeft het college in overleg met de 

eenheidsmanager aan een oplossing gewerkt. Met de voorzitter van stichting De Marke is 

telefonisch overleg geweest om zijn mening te horen en het bleek dat hij met deze op-

lossing reuze blij was. De commissie zal zeker blij zijn met een college dat blijk geeft zo 

goed te kunnen luisteren.  

 

De heer Haagsma: Het is wel verbazingwekkend dat het college zonder nieuwe informa-

tie zo ineens tot een ander standpunt komt.  

 

Wethouder de heer Van der Est: Wie de reactie van het college goed leest, zal bemer-

ken dat het college beducht was voor precedentwerking namelijk dat sociaal-culturele in-

stellingen het idee zouden krijgen dat het gemeentebestuur voor brandverzekering zorgt 

en voor onderhoud van de verwarming. Ik heb moeite met het feit dat de ondertekenaars 

dit eerst niet in de openbaarheid wilden brengen, maar nu wordt het wel door sommigen 

in de openbaarheid gebracht. Dit is jammer, omdat het college een escape had gezocht 

in de besluiten van het voorstel.  

 

De heer Haagsma: Ik maak bezwaar. Het waren niet de ondertekenaars, want onderte-

kenaars in de formele zin zijn er nog niet. De reden dat het in de openbaarheid kwam, 

was dat het college deze zaken niet had geregeld voordat het in de commissie werd be-

handeld.  
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Wethouder de heer Van der Est: De oplossing werd gezocht door het huis De Marke on-

derdeel te maken van een sociaal-culturele instelling. Als u dit geen goede oplossing 

vindt, hoor ik dat graag. Waarom zegt de heer Haagsma dit in de openbaarheid? 

 

De heer Haagsma: De discussie over openbaarheid speelt geen rol meer. Deze zaak is in 

de commissie behandeld en dat was openbaar. Ik ben tevreden met het besluit van het 

college. Het is goed dat het college nu ook in het openbaar heeft uitgelegd waarom het 

tot ander inzicht is gekomen en dit besluit werd genomen.  

 

De voorzitter: Dit punt is voldoende afgehandeld. Ik stel voor dat wij de reguliere agen-

da afhandelen en dan is het tweede bespreekpunt van de agenda aan de orde.  

 

2. Aankoop grond voor grondruil ten behoeve van ontwikkeling bedrijventer-

rein Ens en eerste fase rondweg  

 

Mevrouw Geluk: De VVD-fractie heeft een voorbehoud gemaakt, niet omdat de VVD dit 

besluit wil tegenhouden, want hiermee wordt ook de realisatie van de rondweg mogelijk 

gemaakt, maar omdat de VVD de grote voorraad grond die nu bij Ens ontstaat, zorgelijk 

vindt met het oog op de economische crisis die allerlei ongunstige effecten voor Ens en 

de rest van de Noordoostpolder zal opleveren. Het college waarschuwde zelf voor een te 

grote voorRaad van strategische gronden, maar verklaarde dat dit bij Ens geen probleem 

zal vormen omdat voor deze gronden veel belangstelling bestaat en het college erop ver-

trouwt dat de gronden snel kunnen worden uitgegeven. De VVD-fractie zal het college 

aan deze uitspraak houden en – indien nodig – ter verantwoording roepen. Een andere 

reden waarom de VVD een voorbehoud maakte, is het feit dat een voorbereidingskrediet 

wordt gevraagd van € 650.000,00 voor voorbereidingswerkzaamheden en onderzoeken. 

Dit bedrag is naar de mening van de VVD-fractie erg hoog. Desgevraagd heeft het colle-

ge onderbouwende cijfers ter verduidelijking voorgelegd. Toen dit bedrag na wat verge-

lijkingen met soortgelijke projecten beduidend hoger uitviel, bleek dat de systematiek 

was veranderd. Het ging niet alleen om voorbereidende, maar ook uitvoerende werk-

zaamheden. Waarom heeft het college niet meegedeeld dat het met een andere syste-

matiek werkte? Waarom bleef dit voorstel zo staan zonder uitleg dat in het bedrag ook 

uitvoerende werkzaamheden waren begrepen? Als de tekst van het voorstel wordt ge-

handhaafd, dan moet het bedrag worden verlaagd tot ongeveer € 350.000,00. Het colle-

ge zal in ieder geval meer duidelijkheid moeten geven over de onderdelen van dit voor-

stel.  

 

De heer Hermus: In de commissievergadering werden deze zaken uitvoerig besproken. 

Het college heeft daarop het voorstel uitgelegd en beargumenteerd. Heeft mevrouw Ge-

luk bezwaren tegen de redenen die het college aangaf?  

 

Mevrouw Geluk: Dit is een misverstand. Het ging toen om Punt 1 van het voorstel en dat 

is voldoende toegelicht. Het gaat nu om punt 2 van het voorstel dat niet werd toegelicht.  

 

De heer Tuinenga: De fractie van de Politieke Unie maakte om dezelfde reden als de 

VVD een voorbehoud. Toen het cijfermateriaal werd bestudeerd ook met behulp van de 

ambtenaren, ontstond de indruk dat deze gebaseerd zijn op 'natte vingers' en heel veel 

aannames. Bij deze bestudering bleek dat een andere rekenmethode was gehanteerd. 

Over deze verandering had het college beter moeten communiceren. Deze plankosten 

zijn op deze manier ondoorzichtig en daarom moet in het voorstel de cijfers voor de ver-

schillende onderdelen op meer doorzichtige wijze worden onderbouwd.  

 

Wethouder de heer Schutte: Het klopt dat in deze berekening een andere systematiek is 

toegepast. De reden is dat dit is gedaan door een extern bureau dat in plaats van me-

thode A de rekenmethode B hanteerde. Het is mogelijk bij een voorbereidingskrediet al-

leen de kosten van de planvorming te berekenen, maar het is ook mogelijk de kosten 
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van het bouwrijp maken of de uiteindelijke afwikkeling van het plan erbij te betrekken. 

Het externe bureau betrok alle zaken die heel dicht bij elkaar liggen, zoals aankoop, 

plannenmakerij en uitvoering, in de berekeningen. In een normaal bestek wordt altijd er-

van uitgegaan dat 14% van het bedrag moet worden opgeteld voor het bouwrijp en wo-

ningbouwrijp maken.  

Volgens methode A, dus beperkt tot het maken van een bestemmingsplan en enig onder-

zoek daarbij, is het mogelijk een krediet van € 389.000,00 te berekenen. Echter, omdat 

daarna de werkzaamheden voor het bouwrijp maken direct komen, is het ook mogelijk 

dit bedrag van € 196.000,00 plus € 63.000,00 meteen erbij op te tellen zodat het niet 

nodig is hiervoor apart een krediet aan te vragen. Omdat in dit geval al die werkzaamhe-

den zo direct op elkaar volgden, meende het college dit krediet in één keer als totaal te 

vragen. Als de raad vindt dat dit tweede bedrag later moet worden aangevraagd, dan is 

dit geen probleem en wordt de aanvraag volgens de oude methode ingediend. De reden 

dat het college dit niet heeft meegedeeld, is dat niet bewust werd gekozen voor methode 

B. Doordat het externe bureau gewoon was deze rekenmethode te hanteren, volgde het 

college als het ware automatisch dit spoor. Als het college zich meer ervan bewust was 

geweest dat het bureau een andere systematiek volgde, dan zou het college de commis-

sie hierop hebben geattendeerd. Het college wist dat alle zaken snel moesten worden af-

gewikkeld, omdat het bekend was dat de firma Zuidberg stond te popelen om uit te brei-

den. Omdat zekerheid bestond dat de firma Zuidberg enkele hectares direct wilde afne-

men, kon het college deze voordelige deal maken. Een voorwaarde was wel dat de plan-

vorming snel moest worden gedaan en de fases van bouwrijp en woonrijp maken snel op 

elkaar volgden. Dit zijn allemaal redenen om voor methode B te kiezen. Het was beter 

geweest als het college dit duidelijker had uitgelegd.  

 

Mevrouw Geluk: Het is één van twee: of de tekst moet worden veranderd zodat duidelijk 

is dat ook uitvoeringswerkzaamheden zijn inbegrepen, of het bedrag moet worden aan-

gepast zodat duidelijk wordt welke bedragen voor voorbereidingswerkzaamheden en wel-

ke voor uitvoeringswerkzaamheden zijn bestemd. In de eerstvolgende vergadering moet 

worden gesproken over de systematiek, zodat duidelijke afspraken worden gemaakt over 

welke rekenmethodes worden gehanteerd.  

 

De voorzitter: Mijn voorstel is het bedrag ongewijzigd op € 650.000,00 te stellen, maar 

dan uitdrukkelijk vermelden dat niet alleen voorbereidingskosten, maar ook een begin 

van uitvoeringskosten in dit bedrag zijn begrepen.  

 

 Wethouder de heer Schutte: Ik ga akkoord als dan na het bedrag van € 648.000,00 een 

extra zin wordt toegevoegd, waarin wordt gezegd dat € 389.000,00 voor onderzoek en 

planvoorbereiding is bestemd en € 259.000,00 voor de voorbereiding van de verdere uit-

voering.  

 

De voorzitter: Ik constateer dat het voorbehoud dat bij de fractie van de VVD en de Po-

litieke Unie bestond, met deze toevoeging is verdwenen en ik concludeer dat dit voorstel 

met algemene stemmen is aangenomen.  

 

3. Sportnota 2008-2015 

 

Mevrouw Binksma: De VVD-fractie maakte een voorbehoud teneinde de Sportnota in de 

voltallige fractie te bespreken. Aan andere fracties werd gevraagd een toevoeging te ma-

ken bij doelstelling 8 over de 'waardering topprestaties'. De VVD-fractie vroeg aandacht 

voor topsport omdat dit onderwerp te karig in de Sportnota werd behandeld. Het college 

heeft daarop voorstellen gedaan voor hoe sportmensen uit de Noordoostpolder als die 

landelijk bij de beste drie zouden gaan behoren, moeten worden gewaardeerd. De VVD-

fractie vindt dat de waardering moet worden toegekend als de sportmensen landelijk bij 

de beste tien zouden komen. Een dergelijke waardering en aandacht stimuleert in het al-

gemeen de sportbeoefening en is tevens een goede manier met de gemeente Noordoost-

polder naar buiten te treden. Een aantal fracties heeft inmiddels gereageerd, sommige 
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fracties nog niet. Indien gewenst kunnen deze fracties alsnog hun mening hierover ge-

ven.  

Verder heeft de VVD-fractie kritiek op het extra belasten van verenigingen ten aanzien 

van de maatschappelijk functies. Als wij het goed hebben begrepen, gebeurt dit alleen 

als het op eigen initiatief en vrijwillig is.  

Als dit in goede samenwerking en overleg tot stand komt, geeft het gemeentebestuur 

dan ondersteuning. Zo uitgelegd, kan de VVD-fractie hiermee akkoord gaan.  

De VVD vindt het een hele vooruitgang dat de Sportnota de duidelijkheid verschaft dat de 

voorstellen aangaande het Masterplan Sportaccommodaties apart worden voorgelegd.  

 

De voorzitter: Willen de fracties uitspreken of zij de waardering willen bij topprestaties 

van sportmensen als zij bij de beste drie of bij de beste tien zijn.  

 

De heer Simonse: Gisteren verscheen een persbericht over de 'promotieprijs' waarin de 

burgers werden opgeroepen met een voordracht te komen. Behalve op toeristisch en re-

creatief gebied, zou dit ook kunnen worden toegepast op sportgebied. De fractie van de 

SGP/ChristenUnie heeft geen bezwaar de grens te trekken bij de beste tien.  

 

De heer Boundati: De PvdA/GroenLinksfractie staat achter het standpunt van het colle-

ge, dus de eerste drie.  

 

De heer Kalk: Wanneer de sporter bij de eerste tien komt, is het maar de vraag of dan 

nog van een 'topprestatie' kan worden gesproken. Daarom staat het CDA achter het col-

legestandpunt.  

 

Mevrouw Van Elk: Van de fractie van Politieke Unie mag de grens bij de eerste tien.  

 

De heer Lammers: Het standpunt van de ONS-fractie is bekend.  

 

Wethouder de heer Van der Est: Op verzoek van de fractie van de Politieke Unie heeft 

het college de actiepunten voor 2009 en 2010 opgesteld. Dit betekent dat in de toekomst 

vanzelf een beleidsnota verschijnt. Bij die gelegenheid zal voldoende gelegenheid zijn de 

standpunten kenbaar te maken. Voor sport bestaat geen 'promotieprijs', maar een 'sti-

muleringsprijs'.  

 

De voorzitter: 14 raadsleden zijn voor de grens van de eerste tien en 13 raadsleden zijn 

voor de eerste drie. Dit betekent dat als dit onderwerp later terugkomt, er geen inhoude-

lijke discussie wordt gevoerd maar het voorstel meteen in stemming wordt gebracht.  

 

4. Verzoek tot delegatie bevoegdheid met betrekking tot het verlenen van 

vrijstelling ex artikel 19, lid 1, WRO ten behoeve van de realisatie van een 

ambulancestandplaats aan de Domineesweg (de westzijde van de A6) per-

ceel D1413 

 

De voorzitter: Dit voorstel blijft een hamerstuk en is aldus besloten.  

 

5. Gerectificeerde statuten Samenwerkingsstichting Scholengroep Voortgezet 

Onderwijs Noordoostpolder/Lemsterland 

 

Mevrouw Binksma: De VVD-fractie is tegen het coöptatiemodel en daarom is de fractie 

tegen het artikel 9.2 van de statuten. Met vreugde is geconstateerd dat bij de volgende 

besturenfusie in onderwijsland in de documenten een andere wijze wordt gevolgd, name-

lijk dat de voordracht dan zal plaatsvinden door een benoemingsadviescommissie. Dat is 

een verheugend feit voor de Raad van Toezicht.  

 

De voorzitter: Ik constateer dat dit voorstel is aangenomen met onthouding van de 

VVD-fractie betreffende dit artikel van de statuten.   
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6. Verordening individuele voorzieningen WMO gemeente Noordoostpolder 

 

De voorzitter: Dit voorstel blijft een hamerstuk en wordt aldus besloten.  

 

7. Emmeloord-Centrum: deelgebied Lange Nering-Oost 

 

Dit agendapunt werd als eerste punt behandeld meteen na het spreekrecht.  

 

Schorsing 

 

8. Najaarsrapportage inclusief Begroting 2009 

 

De voorzitter: Ik heropen de vergadering en aan de orde is de Algemene Beschouwin-

gen van de fracties. Elke fractie heeft zes tot maximaal acht minuten spreektijd. Tijdens 

het uitspreken vinden geen interrupties plaats. Daarna krijgen de fracties gelegenheid 

zowel de collega-raadsleden als het college te bevragen. Ten hoogste drie vragen mogen 

richting college worden gesteld. De bespreking van aangekondigde moties vindt later 

plaats.  

 

De heer Lammers: Voorzitter, geachte aanwezigen. Deze versie is een verkorte versie 

van de Algemene Beschouwingen die is afgedrukt en aan iedereen uitgereikt. Allereerst 

wil ik een algemeen beeld schetsen. Voor ons ligt de derde najaarsrapportage van dit col-

lege. Vorig jaar hebben wij al opgemerkt dat haalbaarheid en schaalbaarheid een belang-

rijk issue is in deze collegeperiode. Dat is een duidelijke afweging maken: 'wat willen we' 

en 'wat kunnen we' en 'wat kunnen we niet'. Het afgelopen jaar is veel gebeurd. Er kwa-

men nieuwe visies en bijgestelde doelstellingen. Dat is geen sinecure. Het is een pas op 

de plaats en dat is in sommige gevallen ook wenselijk. Het college koerst dus op feiten.  

Programma 1. De ONS-fractie blijft hameren op handhaving en wil dat het college stopt 

met de verkoop van softdrugs in drugspanden. ONS wil graag meer 'blauw' op straat. De 

coördinatie van wijkagenten en IGW moet meer actief uit de verf komen. college, com-

municeer met de bevolking! Dit even terzijde: aangaande de gezondheidszorg zijn de af-

gelopen weken drie grote publicaties geweest in de nieuwsbladen en dit is een teken dat 

het college dit goed heeft opgevat.  

Het 1-3-4-beleid vindt de ONS-fractie een ongewenste situatie.  

Openbare Werken. De ONS-fractie is verheugd dat groot onderhoud aan parken en 

grachten gestalte krijgt. Naar verluidt doet de wethouder dit ook in het andere park. Pri-

ma. Wethouder, ga zo door! Wel willen wij een opmerking maken over de begraafplaat-

sen. Dat hiervoor geld wordt vrijgemaakt zodat ook deze een uitbreiding en onderhouds-

beurt krijgen, vindt de ONS-fractie verheugend. Het is belangrijk dat waarde wordt ge-

hecht aan het Emmelerbos. Straks zal dit in het kader van de Sportboulevard nog aan de 

orde komen. Wonen en Ruimtelijke Ordening. Het college zet merkbaar in om iets te ma-

ken van Emmelhage, Emmelerwaard en de Corridor. Op alle terreinen moet het een beet-

je minder. Onze fractie is het hiermee eens.  

In het pijnlijke dossier ontwikkelingsplannen Kraggenburg moet snel duidelijkheid ko-

men. Zijn er extra financiële risico's aan mogelijke alternatieve plannen voor Kraggen-

burg?  

Emmeloord-Centrum. De ONS-fractie is verheugd dat Lange Nering-Oost stevig wordt 

aangepakt, echter, een evenwichtig winkelarsenaal is voor iedereen winst. Probeer daar-

om De Deel niet vol te bouwen. Laat het college heroverwegen daar waar dat mogelijk is. 

Wij weten immers dat er zorgen zijn over de economische en financiële haalbaarheid van 

de centrumplannen.  

Het gewijzigde kavelaanbod in Emmeloord heeft mogelijk meer succes in petto dan op 

het eerste gezicht leek. Dat is goed.  

Het randmeer moet naar de tekenkamer. Naar verluidt is inmiddels een stuurgroep aan-

gesteld die actief de plannen gaat beoordelen op de haalbaarheid. De eerste vraag luidt: 
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hoe staat het met de haalbaarheidsstudie en hoe ver is het college gevorderd? Zijn er 

nog aspecten die effecten zullen hebben op de begroting en de Voorjaarsnota?  

Seniorenstad. De ontwikkeling van de seniorenstad bleek geen goede aanjager. Tijdens 

de vorige najaarsrapportage heeft de ONS-fractie gezegd: weet waar u aan begint! 

Meerdere gemeenten zijn met dergelijk initiatief gestrand.  

Het is duidelijk dat de seniorenstad van de agenda moet worden geschrapt en geen geld 

meer in dit project moet worden gestopt. Laten we onszelf gezien de economische situa-

tie niet voor de gek houden en faciliteer deze plannen niet en investeer niet in onhaalba-

re plannen. 

De ONS-fractie is faliekant tegen het windmolenpark. In dezen geldt ook: beter ten halve 

gekeerd, dan ten hele gedwaald. De ONS-fractie vindt het jammer als deze plannen 

doorgang zouden vinden.  

De aangekondigde besturenfusie bij programmapunt 4 'Onderwijs en Educatie' wordt 

door onze fractie ondersteund, maar dan wel met behoud van de eigen identiteit van de 

scholen. Kostenbesparing is een element, maar de ONS-fractie vindt het van belang dat 

dit niet ten koste mag gaan van de kleinschaligheid en de identiteit van de school.  

Zoals bekend hecht de ONS-fractie grote waarde aan cultuur en kunst. Het is verheugend 

dat Schokland de status van een dorp kreeg en een extra dimensie gaf aan Ons Werel-

derfgoed. Het is jammer dat het college de motie Podiumkunst in Wijkpark West niet kan 

of niet wil uitvoeren. Is het college bereid deze de wens van deze motie opnieuw te 

overwegen?  

De fractie van ONS Noordoostpolder zou graag een lijst willen van gebeurtenissen en 

personen die van enig belang waren voor de ontwikkeling en de geschiedenis van de 

Noordoostpolder zodat een soort Canon wordt vastgelegd. Wij denken dat dit goed is 

voor de ontwikkeling van de identiteit van de Noordoostpolder. Laten we dat het 'Polder-

gevoel' of 'Suyderseegevoel' noemen. Daarnaast wil de ONS-fractie de scholen aanmoe-

digen de Canon te gebruiken om de kinderen bewust te maken van het leven in deze bij-

zondere streek, dat zij namelijk allemaal één ding gemeen hebben: het leven op de zee-

bodem. Om onze historische pionierscultuur kracht bij te zetten, verzoeken wij het colle-

ge mee te werken een culturele commissie samen te stellen die de Canon van de Noord-

oostpolder historisch vastlegt en bij scholen met name bij groep 7 en 8 onder de aan-

dacht kan brengen. De ONS-fractie zal hierover een motie indienen.  

Programma Welzijn. Hierover is veel gezegd en geschreven. Eigenlijk behoeft het college 

niet meer mee te werken aan de opbouw van herstel voor adequate zorg, omdat het col-

lege de plannen van Lodewick heeft goedgekeurd en de alternatieve kansen van het 

KPMG, het scenario 4 en 5, naar de prullenbak zijn verwezen. Dat vindt de ONS-fractie 

jammer. Het college kan straks de vlag uithangen voor de polikliniek. Maar ik zou zeggen 

"ja, maar wij kunnen dat niet". Het college kan zich volledig inzetten dat de motivatie bij 

vrijwilligers niet onder druk komt te staan. college, doe daar actief aan mee en steun 

daar ook de mantelzorgers en vrijwilligers, waar mogelijk. Ook medewerkers van Amivedi 

hebben eerder een noodkreet in de commissie gedaan om zorg te hebben voor het wel-

zijn van dieren, dat betekent het tegengaan van zwerfkatten. De ONS-fractie vraagt 

hiervoor een beperkt bedrag van € 4.000,00 te reserveren om in ieder geval de minima 

tegemoet te komen in de kosten. Sterilisatie dan wel castratie kost al gauw € 95,00 en 

dat is een groot bedrag voor mensen die dat niet hebben. De WMO staat in de steigers, 

maar we krijgen nog een Zorgboulevard waarop de ketenwethouder zijn zinnen heeft ge-

zet. De toekomstige AWBZ zal ook een grote aanslag zijn op het budget. Ik spreek daar 

de zorg over uit. Het AWBZ-gedeelte dat straks naar de gemeente toevloeit, zou wel 

eens een fikse aderlating kunnen betekenen. De vraag luidt: heeft het college daar vol-

doende reserve voor ingebouwd om dit te kunnen opvangen?  

Integraal gebiedsgericht werken (IGW) is van start gegaan. Laat het college vooral kijken 

naar de haalbaarheid in relatie met de kosten van het project.  

Programma 7, de Sportboulevard, vindt de ONS-fractie te groot, te majeur en te duur. 

Wij zien graag een reële versobering van de plannen waarbij behoud van het Emme-

lerbos centraal staat.  

Sinds kort bestaat in het kader van economische ontwikkelingen de mogelijkheid via ac-

tieve gemeentelijke SMS-infodienst belangrijke informatie te tonen aan inwoners en pas-
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santen in deze gemeente. Nijmegen en Arnhem staan aan de vooravond van implemen-

tatie van dit systeem. De ONS-fractie wil dat de gemeente een onderzoek, let wel: een 

onderzoek, doet naar de haalbaarheidsmogelijkheden van dit systeem. Wij dienen daar-

toe een motie in.  

Programma 9 'Sociale Zekerheid'. Ondanks de vele duizenden werkzame Polen daalt de 

stand van de uitkeringsgerechtigden maar weinig. Dit is jammer. Probeer de wens van 

het kabinet 'ieder moet meedoen' actiever onder de aandacht te brengen bij deze groep 

mensen. Het is bekend dat het college hier hard aan werkt, maar misschien kan het een 

versnelling hoger.  

Programma 10, de 'automatisering', lijkt langzaam op gang te komen. Nu de versnelde 

bouwaanvraag nog. Halen we de beperking op de regelgeving die het college zichzelf aan 

het begin van deze periode als doel stelde? Het is vaker gezegd: er moet te veel gebeu-

ren met te weinig personeel. Het verloop en het inhuren van externe krachten kost te 

veel geld. De derde vraag luidt: college kunt u deze trend keren?  

Ten slotte: wij leveren in op onze reserve. Bovendien komen er matige economische tij-

den. Het college kan niet altijd de burgers blijven aanspreken voor financiële dekking. 

Blijf daarom voldoende financiële garanties voorhanden houden in verband met het toe-

komstbeeld. De ONS-fractie kondigt twee moties aan: een motie voor de Poldercanon en 

de SMS Regio Guide. De motie over de Poldercanon wordt gezamenlijk met de fracties 

van de VVD en de Politieke Unie ingediend.  

 

De heer Wassink: Ik ben wat in verwarring. De woordvoerder van de partij met de 

naam Onze Nieuwe Samenleving gaat juist al die vernieuwingen uit het collegeprogram-

ma een voor een tackelen of erop aandringen dat het wat minder moet. Daarnaast kijkt 

hij door zijn pleidooi voor de Canon, terug in de geschiedenis, daarmee benadrukkend de 

pioniersgeest waardoor de samenleving van de Noordoostpolder zo gekenmerkt wordt. 

Vervolgens wordt ook nog de zorg voor de dieren genoemd in de lijn van de Partij voor 

de Dieren. De bijdrage van de heer Lammers is naar mijn smaak behoorlijk conservatief 

en spreekt niet over een nieuwe samenleving maar behouden wat er is.  

 

De heer Lammers: Het betoog van mijn fractie is geënt op de economische ontwikkelin-

gen die in de Noordoostpolder plaatsvinden en die u en mijn fractie zorgen baren. Daar-

om is het van belang dat de plannen die zo majeur zijn en zo zwaar worden ingezet, met 

name de Corridor, die steeds moesten worden bijgesteld. Laten we aangaande deze 

plannen een evenwichtig beleid voeren zodat eventueel een volgend college niet de ne-

gatieve vruchten plukt. Het zou jammer zijn als de Corridor of de Emmelerwaard of Em-

melhage niet volledig kunnen worden ingevuld. Dat is onze zorg en dat neemt niet weg 

dat ONS uiteraard staat voor nieuwe ontwikkelingen in onze samenleving. Dat betekent 

wel dat wij continu uitzien naar een evenwichtig beleid van dit college.  

 

De heer Wassink: Ik constateerde geen nieuwe dingen, alleen een poging te temperen. 

Het lijkt alsof bij u het economische een speerpunt vormt en dan worden alleen enkele 

kleine dingen naar voren geschoven, maar op hoofdlijnen moet het vooral wat minder.  

 

De heer Lammers: Nee, het college krijgt de volle ruimte om te handelen zoals het moet 

handelen, maar ik spreek nogmaals de zorg uit dat het zich niet over de kop moet jagen 

om de doelstellingen te bereiken die niet kunnen worden gehaald. Deze samenleving en 

de toekomstige nieuwe samenleving zitten niet te wachten op de consequenties die dit 

beleid eventueel met zich mee zouden brengen.  

 

De heer Haagsma: Ik lees dat de ONS positief is over de risicoparagraaf aangaande de 

grondpositie. Vervolgens wordt gezegd dat moet worden gepoogd het economisch tij te 

keren. Er wordt geïnvesteerd in grondaankoop bij de dorpen. Is dit niet vreemd omdat 

dergelijke investeringen alleen wijs zijn op het moment als het economisch rendabel is? 

Anderen zeggen dat het goed is die gronden te kopen als het tegenzit want dat zijn juist 

de strategische momenten. Bent u voorstander van het uitbreiden van dit soort gronden?  
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De heer Lammers: Het zou heel goed zijn als het college het dal afwacht van deze eco-

nomische recessie en dan grond aankoopt teneinde een goede positie te creëren voor de 

toekomst, met name in de dorpen.  

 

De heer Haagsma: Als het dal wordt afgewacht, dan betekent dit wel dat een geweldige 

dip komt in het aanbieden van bestemmingen voor gronden voor woningbouw en daarom 

pleit de Politieke Unie voor een gestage voorraad en niet af te wachten totdat een eco-

nomische dip komt omdat op het moment dat de prijzen stijgen niets valt aan te bieden.  

 

De heer Lammers: Net als bij aandelen is het goed aan te kopen op het moment dat de 

prijzen het laagst zijn. Dat is de sterktepositie van de gemeente als onderhandelaar.  

 

De heer Haagsma: Het is onmogelijk tegen dorpsbewoners te zeggen af te wachten met 

grondaankopen totdat het economisch tegenloopt voordat het dorp kan worden uitge-

breid.  

 

De heer Lammers: De heer Haagsma weet goed dat het evenwicht moet worden ge-

zocht als het gaat om het moment van handelen.  

 

De heer Bakker: Wil de heer Lammers ons een signaal geven wanneer de dip het diep-

tepunt heeft bereikt?  

 

De voorzitter: Ik raad de heer Lammers aan niet te reageren.  

 

De heer Blauw: Ik begrijp de opmerkingen over de SMS-infodienst niet helemaal. Waar-

om hoort dit bij 'economische ontwikkelingen' en wat betekent dit precies? Welke toege-

voegde waarde heeft het als het gaat om de bekendheid van deze gemeente? Ik zie geen 

toegevoegde waarde boven de bestaande website. 

 

De heer Lammers: Deze dienst verschaft alle openingstijden en nuttige informatie van 

alle instanties, zoals gezondheidsinstellingen, hotels, bezoekerscentra enzovoort, die voor 

bewoners en bezoekers van de Noordoostpolder interessant zouden kunnen zijn. Via een 

sms'je is het mogelijk zo'n dataset te downloaden. Omdat toeristen ook worden geïnfor-

meerd, kan deze mogelijkheid mede een economische aanjager zijn. Toeristen en pas-

santen krijgen op deze wijze sneller alle informatie binnen dan via de website.  

 

De heer Hermus: De heer Lammers blijkt tegen de bouw van een voorgenomen wind-

molenpark te zijn. Indertijd is het solitaire windmolenbeleid afgeschaft en door middel 

van een convenant een nieuw windmolenbeleid ingezet. Denkt de heer Lammers dat dit 

beleid kan worden afgeschaft, zonder de consequenties onder ogen te zien?  

 

De heer Haagsma: Deze discussie met dezelfde argumenten werd ook in de voorjaars-

rapportage gevoerd. Het kan toch niet de bedoeling zijn dat elke najaarsrapportage een 

herhaling wordt van de voorjaarsrapportage?  

 

De voorzitter: De opvattingen van de heer Lammers zijn te vinden in de voorjaarsrap-

portage. Het is goed elkaar te toetsen op de consistentie, maar overdrijven behoeft niet.  

 

Mevrouw Van Mook: De opmerking over de sterilisatie van zwerfdieren is in strijd met 

de vraag aan het college geld ter beschikking te stellen voor de tegemoetkoming van de 

kosten voor de minima. De groep van de minima en zwerfdieren vallen niet samen, bo-

vendien hebben veel dierenartsen een betalingsregeling voor minima. Een bijdrage voor 

sterilisatie voor zwerfdieren die in het asiel komen, zou beter zijn.  

 

De heer Lammers: Dit is ook de kern omdat onvoldoende opvang bestaat voor zwerfdie-

ren. Vorig jaar werd de regeling afgeschaft voor de dierenbescherming. Toen was een te-

gemoetkoming voor dierenartsen voor handelingen bij zwerfdieren. Nu dat wegvalt en 
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sterilisatie relatief veel kost, ontstaat het risico dat ongesteriliseerde dieren vrij rondlo-

pen. Daarom pleit de ONS ervoor dat door middel van kortingsbonnen de minima reduc-

tie krijgen voor steriliseren van dieren.  

 

De heer Torenbeek: Bij het programmaonderdeel Sport, merkt de ONS-woordvoerder 

op: "andere locaties voor nieuwbouw moeten onderzocht worden". Het is merkwaardig 

dat de ONS-fractie niet aanwezig was toen vorige week een inventarisatie werd gemaakt 

van de mogelijkheden in het Emmelerbos. Waarom spreekt de ONS-fractie over een 're-

ele versobering' en wat wordt hieronder verstaan? Wat bedoelt de heer Lammer met 'on-

derzoek voor andere locaties nieuwbouw'?  

 

De heer Lammers: Toen deze trip door het bos werd gehouden, was ik in samenwerking 

met de PVV de vraag aan het voorbereiden voor minister Klink aangaande de ziekenhuis-

problematiek. Ik moest hieraan een hogere prioriteit geven zodat ik jammer genoeg niet 

kon deelnemen aan de informatieve fietstocht die zo enthousiast door wethouder Van der 

Est was georganiseerd. De ONS-fractie vindt dat het Emmelerbos onaangetast moet blij-

ven. De locatie voor de Sportboulevard zou beter in de buurt van de Corridor kunnen 

komen omdat de bouwplannen daar toch vermagerd dienen te worden. Een andere loca-

tie zou de Hannie Schaftweg kunnen zijn, zodat het sportcomplex hier gecentraliseerd 

kan worden, zodat in Emmeloord overal verspreid sportgebouwen komen te liggen.  

 

De heer Haagsma: De Politieke Unie heeft opnieuw als titel boven deze Algemene Be-

schouwingen staan: "Denken in Kansen". college, het gaat ook in de politiek niet om de 

woorden maar om de daden. In de afgelopen periode heb ik namens de fractie van de 

Politieke Unie gevraagd om eens een tussenstand op te maken van de 48 inspannings- 

en/of resultaatverplichtingen, inclusief de negentien, tussentijds toegevoegde, verplich-

tingen.  

Wij zijn nieuwsgierig naar de tussenstand omdat we in tijd gemeten ruim over de helft 

van deze collegeperiode zijn en wij willen weten wanneer de oogstperiode van dit college 

aanbreekt. Vandaag staat de financiële kant van het besturen centraal. Onze fractie ver-

wacht van het college een sluitende begroting, waarbij de burger niet overmatig wordt 

belast. Vandaag willen we over dat onderwerp graag samen in debat gaan. 

Het college stelt in de aanbiedingsbrief dat er een discussie nodig is voordat de grondpo-

sities verder uitgebreid kunnen worden. Toch lijken de meeste politieke partijen voor-

stander van het hebben van een strategische voorraad waar het gaat om kavels voor de 

uitbreiding van woningbouw in de dorpen. Sinds 2000 heeft onze fractie gepleit voor uit-

breiding van woningbouw in Ens, Nagele, Kraggenburg en Marknesse. Grondposities op 

die locaties hadden ontwikkelingen kunnen versnellen. Helaas lukt dat om uiteenlopende 

redenen nog steeds niet. In een aantal gevallen moet het college de hand in eigen boe-

zem steken. Hier blijkt nadrukkelijk dat stilstand achteruitgang is. 

Wij zijn het met het college eens dat er nadrukkelijk gewerkt moet worden aan het op 

sterkte houden van het gemeentelijk apparaat. Het krediet van bijna € 780.000,00 voor 

inhuur van externen is een geweldige aanslag op het budget en dat zal naar beneden 

moeten. In de Begroting 2009 staat te lezen dat een positief resultaat wordt verwacht.  

De fractie van de Politieke Unie is verbaasd over een aantal gegevens. Het gaat dan om 

de juistheid van de cijfers bijvoorbeeld bij de kerngegevens, het is niet moeilijk om te 

achterhalen dat die niet op alle onderdelen kloppen. Als die cijfers vervolgens op de BIEO 

nog weer anders gepresenteerd worden, ga je twijfelen aan de juistheid en dan vraag je 

je natuurlijk ook af hoe het zit met de echte financiële gegevens. 

Bij 'Openbare Werken' realiseren wij ons dat 2009 het laatste jaar is waarin de burgers 

€ 10,00 korting krijgen op de afvalstoffenheffing, dankzij de motie van de Politieke Unie 

uit 2006. Dat betekent ook meteen dat de afvalstoffenheffing bij ongewijzigd beleid de 

volgende jaren zal stijgen. Reden om extra kritisch naar de begrotingscijfers te kijken. 

Uit navraag op de afdeling en bij de HVC te Alkmaar, ontdekte de fractie van de Politieke 

Unie dat de cijfers van in de begroting niet juist zijn. De verbrandingscijfers en vervoers-

cijfers voor 1 ton afval zullen niet met 5% stijgen, maar ze blijven gelijk aan de cijfers 

van 2008. Ook de begrote € 30.000,00 voor opstelplaatsen wordt in onze ogen terecht 
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door Flevocollect betaald en niet door de gemeente of de belastingbetaler. Verder blijkt 

uit gegevens van de afdeling dat het overschot op de producten reiniging en riolering al 

jaren een positief saldo heeft. Deze heffingen dienen 100% dekkend te zijn en geen posi-

tief saldo op te leveren.  

Deze gegevens zijn voldoende reden voor de fractie van de Politieke Unie om een motie 

in te dienen. Wij hebben begrepen dat de fracties van ONS en de VVD deze motie zullen 

onderschrijven.  

Bij het onderdeel 'Wonen' en 'Ruimtelijke Ordeningen en Ontwikkelingen' is het opvallend 

dat het college in de begroting het aantal in eigen exploitatie te bouwen woningen in de 

dorpen op nul zet. De Politieke Unie wil in de komende commissievergaderingen graag 

met de overige fracties een uitspraak doen over de gewenste verhouding tussen wonin-

gen in eigen exploitatie en die door een ontwikkelaar gerealiseerd moeten worden. U zult 

begrijpen welk standpunt wij willen uitdragen gezien de huidige marktsituatie. 

Ook het onderwerp wonen in het buitengebied zal besproken moeten worden. Het college 

wil immers ruimte bieden aan die grote groep Nederlanders die graag op het platteland 

wil wonen. Dat kan naar onze mening prima op een aantal specifiek gekozen erven. 

Opvallend is dat het college bij dit programma het bij nieuw beleid eigenlijk alleen maar 

over Emmeloord-Centrum spreekt. Vreemd dat de rest van de polder bij nieuw beleid 

niet meetelt.  

Vorig jaar heeft de raad een motie van de fractie van de Politieke Unie aangenomen aan-

gaande de leefbaarheid van de kleine kernen. Het college heeft als reactie daarop gezegd 

dat het de motie blijvend aandacht zal geven via het IGW-beleid. Omdat dat beleid mo-

menteel beperkt blijft tot twee pilots in de dorpen, gebeurt er dus niets met die opdracht 

van de raad. college, u maakt uw belofte van blijvende aandacht voor dit punt niet waar. 

Ook afgelopen jaar zijn in ons land weer diverse voorbeelden in het nieuws gekomen van 

mobiele voorzieningen, bibliobussen met pinautomaten bijvoorbeeld, die de dorpen aan-

doen. De fractie van de Politieke Unie ziet graag echt initiatief van het college op dit ge-

bied. 

Het college heeft in april 2008 een voorbereidingsbesluit genomen ten aanzien van het 

glastuinbouwgebied Luttelgeest. We zijn nu ruim zes maanden verder en het is duidelijk 

dat de ondernemers ongeveer € 3,00 per vierkante meter extra moeten betalen voor de 

investeringen die de gemeente moet doen, maar inmiddels is de situatie drastisch gewij-

zigd. Banken zijn terughoudend in het verstrekken van hypotheken aan glastuinders en 

tuinders zijn voorzichtiger geworden. Het nieuwe bestemmingsplan is bedoeld voor 250 

van de ruim 650 ha Ook het resterende gebied heeft aandacht nodig om problemen in de 

toekomst te voorkomen. 

Welzijn. De fractie van de Politieke Unie is blij dat per 1 april 2008 de '65-pluspas' is ge-

realiseerd. Minder vrolijk worden we van het IGW-verhaal. Vorig jaar hebben wij gewaar-

schuwd dat de voortgang in de pilots bij de deelnemende dorpen scepsis oproept. Ook de 

geformuleerde aandachtspunten voor de komende anderhalf jaar leveren weinig concrete 

acties voor dorpen en wijken op. Het dreigt toch een papieren tijger te worden. Menig 

dorp zou al tevreden zijn indien het alleen de rente van het geïnvesteerde bedrag mocht 

gebruiken voor het werk in en aan het dorp. Naast de motie aangaande de kleine kernen, 

heeft het college ook aangaande de door de Politieke Unie ingediende motie 'All weather'-

veldjes gezegd hieraan blijvend aandacht te geven via het IGW-beleid. Ook dat wordt op 

dit moment niet waargemaakt.  

Sport. De discussie over de Sportboulevard zal de komende maanden haar beslag krij-

gen. Ondanks de financiële consequenties en de voortdurende reacties vanuit de bevol-

king staat dit onderdeel slechts als tussenzin gemeld bij het nieuwe beleid.  

Economische ontwikkeling. De fractie van de Politieke Unie onderschrijft de extra inzet 

voor dit programma, maar maakt zich zorgen bij het project van de Corridor en verwacht 

van het college dat het binnenkort duidelijkheid zal geven over de uitvoer van de plan-

nen. Op die manier is heldere politieke besluitvorming door de raad mogelijk. 

Sociale zekerheid. In de begeleiding van de minima speelt de Cliëntenraad een grote rol. 

Door de toenemende vergrijzing wordt die rol steeds belangrijker. Het budget dat deze 

vrijwilligers van de gemeente ontvangen, is echter veel te klein voor het aantal taken dat 

deze op dit moment uitvoert. De Cliëntenraad neemt met zijn vrijwilligerswerk de afde-
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ling veel werk uit handen. Om ervoor te zorgen dat die zijn werk kan blijven doen, die-

nen wij een motie in.  

Financiën. De Politieke Unie vraagt zoals gebruikelijk aandacht voor de lokale lasten. Veel 

gemeenten verhogen de lasten trendmatig.  

Helaas is er geen uniforme afspraak over de inflatiecijfers. Uit navraag blijkt dat de ge-

meente Noordoostpolder de laatste jaren boven dat cijfer is uitgekomen. Helaas is het 

zogenoemde 'COELO-lijstje', dat een overzicht en vergelijk geeft van de omliggende ge-

meenten, niet meer opgenomen. Van 2007 naar 2008 zijn we op de ranglijst ruim 100 

plaatsen gestegen. Dat werd vooral veroorzaakt door de lagere lasten voor reiniging en 

riolering. Met de huidige voorstellen van het college zullen we weer een flinke duikeling 

maken en daarom hoop ik dat we als Raad vandaag in staat zijn wijze besluiten te nemen 

in het belang van de burgers van de gemeente Noordoostpolder. Zij worden in provinci-

aal verband immers ook al extra getroffen omdat de provincie de komende drie jaren de 

opcenten naast de gebruikelijke inflatiecorrectie, extra wil ophogen met 2%. Ik hoor 

mensen zeggen: waarom zegt de Politieke Unie niets over het ziekenhuis? Omdat onze 

burgers op patiëntniveau met hun keuze bepalen welke organisatie vaste grond mag 

krijgen in de gemeente Noordoostpolder. De Politieke Unie stelt de volgende vragen aan 

het college. Wil het college meedelen hoe het zit met de cijfers in de begroting? Zijn deze 

actueel, betrouwbaar en gecontroleerd in het algemeen en specifiek naar de HARO? Wat 

zijn de toekomstideeën van het college aangaande het tuinbouwgebied Luttelgeest? Het 

is een groot plan en voor een deel werd een voorbereidingsbesluit genomen. Het plan 

heeft een grote financiële impact voor deze gemeente. Hoe gaan we hiermee verder? De 

afgelopen jaren werden moties ingediend en beloftes gedaan dat deze via het IGW-beleid 

aandacht zouden krijgen. Tot op dit moment lukt dit niet, met name de moties over 'All 

weather'-veldjes en de 'mobiele voorzieningen voor de dorpen'.  

 

De heer Lammers: De Politieke Unie is voornemens een motie in te dienen aangaande 

de Cliëntenraad. Is dat geld ook bestemd voor de uitbreiding van de Cliëntenraad?  

 

De heer Haagsma: Met deze motie willen wij een discussie op gang brengen over het 

zoeken naar een fatsoenlijk evenwicht tussen datgene wat de Cliëntenraad uitvoert en 

het budget hiervoor. Dat zijn geen overdreven hoge bedragen, gezien een begroting van 

€ 100 miljoen. Maar wel dienen goede afspraken met de cliënten te worden gemaakt zo-

dat geen misverstanden ontstaan. De tekst die op het bandje is opgenomen, zou daar di-

rect misschien met enige aanpassingen geschikt voor zijn. Gedurende de rit wilde de Poli-

tieke Unie de regels niet wijzigen, maar met enig overleg worden we het hierover eens.  

 

De heer Wassink: Als de Cliëntenraad zich iets beperkt in zijn taken en zich niet met 

Sociale Zaken zou bemoeien, zou verhoging van het budget niet nodig zijn.  

 

De heer Haagsma: Dit is juist opgemerkt. Daarom moet het duidelijk zijn welke taken 

tot de Cliëntenraad behoren en welk budget hoort bij dat soort vrijwilligerswerk. De com-

plicerende factor die soms voor de Cliëntenraad frustrerend is, komt voort uit het feit dat 

op dit moment een aantal zaken die niet bij de Cliëntenraad thuishoorden, toch bij het 

takenpakket zijn gekomen. Dat gebeurde ook door de verwijzingen van het gemeentebe-

stuur naar de Cliëntenraad. Op dit moment passen het budget en het takenpakket niet 

meer bij elkaar en dit moet opnieuw worden afgestemd. In samenwerking met de afde-

ling en het college moet worden gezocht wat de toegevoegde taken zouden kunnen zijn 

die de afdeling veel werk uit handen neemt, terwijl het voor de doelgroep goed is dat ie-

mand op bezoek komt. Velen van de doelgroep hebben niet de mogelijkheid of de moed 

letterlijk en figuurlijk over de drempel van het gemeentehuis te stappen. Hier ligt een 

prachtige opdracht gezamenlijke een oplossing te zoeken.  

 

Mevrouw Van Mook: De originele taak van de Cliëntenraad is adviezen te geven voor 

het beleid. Daarom is het niet verstandig uitvoerende taken bij een adviesorgaan te leg-

gen. Onze fractie denkt dat juist het Mee®doen-beweging in het nieuwe minimabeleid 

uitvoering kan geven aan die toegevoegde taken van de Cliëntenraad.  
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De heer Haagsma: De discussie moet in ieder geval worden gevoerd zodat duidelijkheid 

komt over de taken die zowel door de vrijwilligers als door de betaalde krachten worden 

uitgevoerd. Doordat de Cliëntenraad veel verwijzingen van de afdeling kreeg, ontstond 

scheefgroei in de verhouding van taken en de financiële vergoeding.  

 

De heer Torenbeek: Zal de heer Haagsma de tekst van de motie aanpassen? Want in 

deze motie staat het anders dan de heer Haagsma nu voorstelt.  

 

De heer Haagsma: Ik ben bereid tot aanpassing, omdat ik merkte dat meerdere partijen 

wensen hadden in deze richting. Het is moeilijk de juiste woorden te vinden, maar uitein-

delijk blijkt dat deze partijen hetzelfde doel nastreven.  

 

De voorzitter: De bespreking van de moties en eventuele aanscherpingen kunnen in een 

volgende ronde plaatsvinden.  

 

Mevrouw Geluk: Wil de Politieke Unie het laatste gedeelte over het tuinbouwgebied Lut-

telgeest verduidelijken?  

 

De heer Haagsma: De Politieke Unie heeft gezegd dat van het totaal van 650 ha een 

voorbereidingsbesluit werd genomen over 250 ha Hierover zijn de bepalingen bekendge-

maakt. Maar dan ligt daar nog 400 ha meer waarmee ook handel kan worden gedaan. 

Voor deze stukken is ook een behoefte de juiste regels op te stellen. Daarom moet hier-

over ook duidelijkheid zijn hoe het college hiermee om wil gaan.  

 

Wethouder de heer Schutte: Bedoelt de heer Haagsma het gebied bij de Kalenberger-

weg? Of het gebied daarbuiten?  

 

De heer Haagsma: Ik bedoel het gebied dat in grote lijnen in de toekomstvisie is aange-

duid als glastuinbouwgebied en dat zich uitstrekt van de Kuinreweg tot en met Marknes-

se. Omdat hiervoor belangstelling bestaat en reeds handel plaatsvindt, moeten nu duide-

lijke regels worden opgesteld voordat opnieuw een voorbereidingsbesluit noodzakelijk 

zou zijn.  

 

Mevrouw Geluk: Ik begrijp dat de heer Haagsma geen punt zet bij het gebied waarover 

een voorbereidingsbesluit bestaat, maar dat er wat hem betreft nog een vervolg komt.  

  

De heer Haagsma: Als de gemeente Noordoostpolder de markt wil volgen en de aan-

dacht wil trekken en de na te streven doelstellingen niet wil opgeven, dan zal ook voor 

dat gebied een bestemmingsplan moeten worden opgesteld teneinde dit vol te maken.  

 

De heer Boundati: Toen de PU-motie over de 'All weather'-veldjes aan de orde was, 

heeft de PvdA/GroenLinksfractie niet ingestemd die motie meteen uit te laten voeren. Nu 

wordt de motie in verband gebracht met het IGW, terwijl het IGW juist de eigen verant-

woordelijkheid van de buurt zo benadrukt. Het IGW wil de voorzieningen niet in de buurt 

'bezorgen', maar de aanvraag moet eerst van de bewoners zelf komen en dan pas wordt 

in gezamenlijk overleg met de gemeente naar oplossingen gekeken.  

 

De voorzitter: Deze vraag zal door het college worden beantwoord.  

 

De heer Blauw: Ik zal nu niet de hele tekst van de Algemene Beschouwingen voorlezen 

maar me beperken tot enkele hoofdlijnen. De hele tekst staat te lezen in de uitgedeelde 

map.  

Begroting. De VVD-fractie constateert dat de begroting sluitend is gemaakt door een mu-

tatie in de reserves van € 8,4 miljoen. Vorig jaar was dit € 0,6 miljoen. De operationele 

baten en lasten zijn niet in evenwicht en de uitslagen zijn enorm groot en heel moeilijk of 

bijna niet controleerbaar. Voorts constateren we dat het risicoprofiel aanzienlijk is toege-
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nomen omdat besloten is € 2 miljoen aan de reserves toe te voegen tot een totaal van 

€ 10 miljoen. Daar zijn wij het in principe mee eens.  

Toch lijkt het dat het college bij de presentatie van de begroting 2008-2012 toen € 5 mil-

joen werd vrijgemaakt, onvoldoende inzicht had in de te verwachten risico's. Dat is jam-

mer. Met betrekking tot deze begroting voorzien wij eenzelfde situatie. De risico's die op 

de gemeente afkomen zijn naar onze mening onvoldoende in de begroting verwerkt. Dat 

zijn onder andere: de achtergestelde leningen van € 2,4 miljoen aan de stichting IJssel-

meerziekenhuizen, de Poldertoren, de kosten van de vertraging van de bouw op De Deel 

die ongeveer € 1 tot € 1,5 miljoen zullen bedragen, de vertraging van de grondverkoop 

Emmelhage en de kosten van het 'koud zetten' van het project Vilavie. Wij schatten het 

totaal van deze risico's in op ongeveer € 5 miljoen. Dit geeft een geheel ander zicht op 

de begroting en de reservepositie van de gemeente. De reserves dalen van € 10 miljoen 

tot € 5 miljoen. Wij vragen u deze risico's voor de raad in kaart te brengen en uiterlijk in 

januari 2009 met de raad te bespreken, zodat, indien nodig, nog tijdig maatregelen kun-

nen worden genomen. Met onze mening over de begroting, wil de VVD-fractie nog even 

wachten totdat het laatste punt van deze vergadering is behandeld.  

 

Voorzitter, college, collega-raadsleden, de VVD heeft boven de najaarsrapportage gezet: 

"De mooiste polder willen zijn". Het afgelopen jaar werd gekenmerkt door twee crises: de 

kredietcrisis op macroniveau en de ziekenhuiscrisis op microniveau. Voor ons werd macro 

en micro meestal andersom ervaren omdat ook hier het hemd nu eenmaal nader is dan 

de broek. De kredietcrisis toonde aan dat de bomen niet tot aan de hemel groeien en dat 

menselijk vernuft ons wel welvaart brengt, maar soms ook geen grenzen kent. Gelukkig 

heeft Nederland op een verstandige wijze en snel gereageerd. Allen worden we geraakt, 

maar – gelukkig – we vallen niet allemaal om. Feit is dat de hele financiële infrastructuur 

de facto is genationaliseerd. Dat moet zo snel mogelijk weer anders. Maar dan wel op 

een andere manier die een waarborg biedt zodat hetgeen nu is gebeurd niet opnieuw kan 

gebeuren. Dat is wel een enorme uitdaging voor het landelijk bestuur. Dat brengt mij 

meteen bij de ziekenhuiscrisis, omdat daar in feite hetzelfde gebeurde. Onverantwoorde-

lijk gedrag van de bestuurders in een ivoren toren en de onmacht van de stakeholders 

leidde ook hier tot een crisis die Nederland nog niet eerder had gezien. Het splijt burgers 

en politiek al jaren. Nu we op het punt zijn aangekomen dat er weer uitzicht is op een 

nieuw ziekenhuis dienen ook wij te zorgen dat wij in gezamenlijkheid die toekomst mede 

bepalen. De VVD-fractie stelt voor om dat in die zin op te pakken en in een drie-eenheid 

met Urk, Noordoostpolder en het Antoniusziekenhuis een blauwdruk voor de toekomst te 

ontwerpen. Zodat wij de woorden "wij gaan daar niet over" nooit meer hoeven te gebrui-

ken. 

In deze context betreurt de VVD-fractie het dat het college, door zich te conformeren aan 

het rapport Lodewick, zich in feite al buiten die discussie heeft geplaatst. Het heeft zijn 

keuzes kennelijk al gemaakt. Of toch niet? 

We zien een parallel met het gemeentelijk beleid. Grote ambities maar te weinig luisteren 

naar de signalen van de realiteit. En die van de bevolking. Doorgaan op dezelfde weg 

terwijl de wereld om ons structureel aan het veranderen is, is niet wijs. Het zadelt de 

volgende generatie op met enorme problemen. De gemeente moet zorgen voor haar 

burgers. Wij merken dat de burgers zich zorgen maken over de gemeente en dat is niet 

goed. Wij vragen u ook een visie te ontwikkelen op een mogelijke zorgboulevard. Nu we 

met het Antonius voor een nieuwe ontwikkeling staan. Er kan daar nog veel meer gebeu-

ren. En dat draagt bij aan een sterke infrastructuur en prima werkgelegenheid. 

Voorzitter, de VVD-fractie maakt het college, maar ook het ambtelijk apparaat, een com-

pliment voor de wijze waarop de rapportage en begroting nu zijn ingericht. De BIEO 

geeft eenvoudig en snel een overzicht en een vergelijking. Wij hebben daar al in 2006 

om gevraagd en zijn er blij mee. Het kan nog wel beter, met nog iets meer kengetallen 

en een driejaarsvergelijking, maar daar komen we nog wel een keer op terug. 

Ook de risicoparagraaf wordt steeds beter en geeft een uiterst nuttig inzicht. 

Tevreden zijn we ook dat de financiën op orde zijn, hoewel wij het risicoprofiel zien stij-

gen. Behoedzaamheid, ook met grote plannen, is dan ook raadzaam. 
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Blij zijn we ook dat het project Vilavie nu in de ijskast staat. Het klimaat – letterlijk en 

figuurlijk – is er niet naar. Wij waren en zijn niet enthousiast over dit project. 

U heeft nu ook geconcludeerd dat de bevolkingsgroei gaat stagneren, naar uw mening 

vanaf 2020. De actuele cijfers geven aan dat het al is begonnen. Daaruit dienen conclu-

sies en consequenties te worden getrokken. Enerzijds getuigt het van goed management 

om bestaande plannen in dat licht en dat van de economische realiteit nog eens te be-

zien. Anderzijds is het nodig met meer inzet ontwikkelingen te stimuleren die ons een 

concurrentievoordeel kunnen opleveren. De kredietcrisis raakt ons ook. 

Daarom zijn we van mening dat in de structuurvisie dit gegeven dient te worden meege-

nomen. Overigens zijn wij teleurgesteld dat die visie er nog niet is. Daar zou toch in het 

vierde kwartaal 2007 reeds aan worden gewerkt! 

In concreto betekent dit dat de VVD-fractie ervoor pleit om de projecten Emmelhage, 

Corridor/Wellerwaard en Emmeloord-Centrum/De Deel nog eens aan een gedegen onder-

zoek te onderwerpen. 

Wij pleiten anderzijds voor meer budget en professionaliteit voor promotie en acquisitie. 

Wij vragen het college hiermee rekening te houden bij de herijking van het economisch 

beleid. Het is teleurstellend dat het Economisch Symposium nog steeds niet op de kaart 

staat. Dat is ons al drie keer beloofd, echter, tot nu toe geen actie maar wel beloften. Is 

het college wel echt serieus bezig met een gericht economisch beleid? Wij beginnen daar 

ernstige twijfels over te krijgen. Een roze bank in Emmelhage is echt onvoldoende. De 

VVD zal daarom zo nodig een motie indienen om een vorige motie uitgevoerd te krijgen.  

 

Ook vragen wij u alvast een aanvang te maken met de uitbreiding van het glastuinbouw-

gebied Luttelgeest. Van de nu beschikbare ongeveer 450 ha is ruim de helft al verkocht. 

Om dit gebied werkelijk volwassen te maken, is nog eens 500 ha nodig. Dit betekent dat 

de mening van VVD op dit punt parallel loopt met die van de Politieke Unie omdat ook wij 

stellen dat een totaalvisie moet worden opgesteld aangaande dit gebied dat zich uitstrekt 

tot de Kuinreweg tot en met Marknesse.  

De ontwikkeling van de Corridor zien wij in de huidige voorstellen als problematisch. Een 

solitaire streep woningen aan de Burchttocht heeft weinig meer met coherente planning 

te maken maar alleen met de financiering en dat is een verkeerd uitgangspunt. 

Wij zien een ontwikkeling tussen de huidige golfbaan en de Kuinreweg/Muntweg als een 

betere optie. Een ontwikkeling daar zou tevens kunnen zorgen voor de financiering van 

de tweede negen holes voor de golfbaan. Golf is nu eenmaal een vestigingsfactor en daar 

dienen we op in te springen. Wij verzoeken het college dit serieus te onderzoeken. 

In recente ontwikkelingen zien wij een gevaar dat het nagestreefde 'haltermodel' in het 

centrum niet gaat lukken. De winkeliers in de Lange Nering-Oost worden daar mede de 

dupe van. Dat moeten we niet willen riskeren. Wij vragen het college toe te zien op een 

evenwichtige versterking van het winkelgebied. 

De VVD-fractie is niet positief over de geplande windmolenparken. Wij halen die energie 

liever uit de warmtekrachtkoppeling in de glastuinbouw. Een mogelijke investering van 

€ 450.000,00 vinden wij niet verantwoord. 

De advieskosten van de gemeente rijzen de pan uit. € 1,65 miljoen waarvan € 1 miljoen 

aan externe inhuur van arbeidskrachten en € 650.000,00 voor advieskosten. De VVD-

fractie is van mening dat daar een plafond aan gesteld dient te worden en dat er meer 

aandacht moet komen voor het vinden en binden van eigen personeel. Een bedrag van 

€ 0,5 miljoen voor advieskosten in 2009 lijkt ons een goed begin, waarbij wij pleiten voor 

een koppeling met het eigen HRM-beleid. Minder geld uitgegeven aan externe inhuur be-

tekent dan: besteden aan eigen personeel. En dus budgetneutraal. Wij willen een plafond 

stellen van € 0,5 miljoen aan advieskosten en meer investeren in eigen personeel. 

Aangaande de uitstraling van de Poldertoren zijn wij positief, echter, daar hoort dan ook 

een passende onderverlichting van de vier bruggen over de stadsgracht bij. Wij ver-

zoeken het college hiertoe op korte termijn met voorstellen te komen zodat wij er, wan-

delend langs de gracht op weg naar Sonoy, allemaal nog deze winter van kunnen genie-

ten. De VVD zal hierover een motie indienen. Verder dient de VVD een motie in aangaan-

de de verlaging van de advieskosten. Indien nodig, dat is afhankelijk van de reactie van 
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het college, zal de VVD een motie indienen die aandringt op de uitvoering van een eerde-

re motie over een Economisch Symposium.  

 

Graag willen wij de volgende vragen aan het college stellen: 

- Is het college bereid medewerking te verlenen aan een werkgroep in samenwerking 

met Urk en het Antoniusziekenhuis om te komen tot een toekomstvisie voor een zo vol-

waardig mogelijk ziekenhuis? 

- Is het college bereid de grote projecten Emmelhage, De Deel en Corridor/Wellerwaard 

nog eens aan een kritisch onderzoek te onderwerpen in het licht van de huidige economi-

sche realiteit? Voor De Deel zit dit al wel in de beleidsplanning 2009/2012. 

- Bent u bereid de mogelijkheden voor wonen in samenhang met een achttienholesgolf-

baan tussen de Muntweg/Kuinreweg/Casteleynsweg te inventariseren en dat met de raad 

te bespreken? 

 

Mevrouw Schrijver: Ik begrijp niet dat de heer Blauw zegt dat de begroting sluitend is 

gemaakt en de financiën op orde zijn. Wil de heer Blauw dit verduidelijken? U geeft aan 

dat het college weinig inzicht had en daarom de reserveringen heeft verlaagd. Waaruit 

blijkt dat het te weinig inzicht had? 

 

De voorzitter: Ik wil het graag beperken tot één vraag.  

 

De heer Blauw: Als het gemeentebestuur in oktober € 5 miljoen uit de reserves haalt om 

die voor goede en leuke dingen te besteden. Als dan het jaar daarop € 2 miljoen moet 

worden toegevoegd omdat gezien de ontwikkelingen die reserves te klein waren gewor-

den, dan vindt de VVD dat dit van tevoren had kunnen worden voorzien. Om die reden 

heeft de VVD-fractie destijds de begroting niet goed gekeurd. Daarom vindt de VVD dat 

mag worden getwijfeld of het juiste inzicht bestond. De financiën zijn technisch wel op 

orde omdat de begroting sluitend kan worden gemaakt door uit de spaarpot het benodig-

de bedrag van € 8,4 miljoen te halen. Daarom maakte de VVD opmerkingen over de ma-

nier waarop de begroting sluitend werd gemaakt en de onevenwichtige verhouding tus-

sen de operationele baten en lasten.  

 

De heer Wassink: De teneur in de bijdrage van de VVD-fractie is wat somber. Omdat 

deze bijdrage sterke overeenkomsten vertoont met die van de ONS, stel ik dezelfde 

vraag die ook aan de ONS-fractie werd gesteld: waar zijn uw ambities? Graag had ik een 

wat vrolijker verhaal gehoord van de VVD.  

 

De heer Blauw: Het is niet vreemd dat deze geluiden klinken want dit werd het afgelo-

pen jaar constant door de VVD-fractie naar voren gehaald. Uit de cijfers bleek dat de be-

volkingsgroei stagneert. Daarbij werden de projecten zoals Emmeloord-Centrum zo 

grootschalig dat de VVD deze te groot vindt voor de gemeente Noordoostpolder. In zeke-

re zin geldt dat ook voor het project van de Corridor dat overigens naar beneden werd 

bijgesteld. In het masterplan Sport zitten elementen waarvan de VVD twijfelt of die 

doorgang moeten vinden gelet op de te verwachten terugloop van leerlingen op de scho-

len. Daarom vraagt de VVD in het licht van de realiteit deze plannen te herzien. Ander-

zijds wil de VVD wel investeren in concurrentiekracht en daarom vanwege de vestigings-

factor in de Golfresidentie. Niet in een solitaire streep woningen, maar in een coherent 

samenhangend geheel woninggebied moet worden geïnvesteerd. Dit betekent dat de 

VVD geen tegenstander is van investeren, maar die hele grote ambities zouden in het 

licht van huidige ontwikkelingen moeten worden herzien. Deze enorme projecten komen 

ten laste van toekomstige generaties die naar verwachting van de CBS niet zo talrijk zul-

len zijn en daarom worden de lasten per persoon relatief hoger. Daarom wil de VVD-

fractie ombuigen van 'steeds groter' naar 'mooier en beter'. De VVD-fractie dient een 

moties in over de verlichting van de bruggen en een motie over de advieskosten.  

 

De heer Wassink: Ik constateer bijna dezelfde beantwoording als de ONS-fractie. Ik zou 

bijna het advies willen geven een VVD-/ONS-Partij te maken. Behoudens enkele zaken, 
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lijkt het alsof de VVD en de ONS Noordoostpolder dezelfde speerpunten hebben. Waar zit 

nu het verschil tussen beide partijen?  

 

De heer Blauw: Zoals ik aangaf, zou ik alleen de algemene lijnen behandelen. Ik wil wel 

toegeven dat op het gebied van algemene inrichting en filosofie de meningen van de VVD 

en de ONS op een aantal terreinen parallel lopen.  

 

De heer Haagsma: Ik zou aan het adres van de heer Wassink willen opmerkingen dat 

juist hij het onderscheid tussen 'hard' en 'zacht' heeft benadrukt als het gaat om ver-

schillen tussen partijen. Het vorige college was dan meer bezig met 'harde' zaken, maar 

na toetreding van de ChristenUnie/SGP zouden ook 'zachte' zaken aandacht krijgen. Dus 

in plaats van enkel economische aspecten, meer oog voor het maatschappelijke verhaal. 

Nu twee partijen blijk geven deze zaken goed te overwegen, gaat de heer Wassink die 

bekritiseren terwijl de aandacht eigenlijk een eigen succes is.  

 

De heer Wassink: De 'harde' zaken werden in de huidige collegesamenstelling niet ge-

heel verwaarloosd, maar meer in balans gebracht met de 'zachte' zaken.  

 

De heer Torenbeek: De VVD wil een werkgroep om een toekomstvisie te ontwikkelen 

voor een volwaardig ziekenhuis. Nu bleek dat twee basisziekenhuizen in Noord- én Oost- 

Flevoland de ondergang voor beide ziekenhuizen betekenden. Deze zin werd in de Twee-

de Kamer uitgesproken door VVD-woordvoerder, de heer Zijlstra. Het KPMG-rapport en 

het rapport Lodewick zegt dat een compleet ziekenhuis voor de Noordoostpolder geen 

optie is. Hoe kan de VVD-fractie van de Noordoostpolder deze optie wel verdedigen? Is 

de landelijke VVD-woordvoerder ondeskundig? Of ontbrak iets aan de communicatie? Of 

vergist de VVD-fractie van de Noordoostpolder zich? Hoe kan de VVD zoiets beweren 

terwijl het KPMG-rapport, dat mede op verzoek van de VVD tot stand kwam, het tegen-

deel beweert?  

 

De heer Blauw: Ik kan u eerlijk antwoorden dat wij het voor een groot deel hartgrondig 

oneens zijn met de manier waarop de VVD-woordvoerder, de heer Zijlstra, deze proble-

matiek heeft benaderd. In dit geval hebben wij een totaal andere visie.  

 

De heer Torenbeek: Tijdens een tv-uitzending pleitte een VVD-fractielid uit Lelystad er-

voor overheidsgeld te storten in het IJsselmeerziekenhuis, terwijl de VVD uit de Noord-

oostpolder hiervan geen voorstander is. Hoe zit het met de communicatie? 

 

De heer Blauw: Wij zijn het met de VVD-fractie van Lelystad eens, behoudens één punt, 

namelijk dat de fusie van de beide ziekenhuizen ontvlecht moet worden. Genoemde heer 

Zijlstra heeft ook ervoor gepleit met overheidsgeld de kleine ziekenhuizen in stand te 

houden, uitgaande van het standpunt waar mogelijkheden zijn de kleine streekziekenhui-

zen financieel te ondersteunen. Dit zou in Lelystad toegepast kunnen worden en eventu-

eel ook met het Antoniusziekenhuis in Emmeloord. De VVD-fractie Noordoostpolder pleit 

voor het ontwikkelen van een visie op een plaatselijk ziekenhuis. De VVD denkt dat een 

ziekenhuis tot een bepaald niveau mogelijk is, echter, in samenwerking met gemeente 

Urk en het Antonius moet het verleden, waarin wij het grondig oneens waren, worden af-

gesloten en moet worden gekeken hoever wij het gezamenlijk kunnen brengen. Over 

ambitie gesproken, dan moeten wij kijken naar een Zorgboulevard. Misschien is het mo-

gelijk naast een horecaboulevard, ook een ontwikkeling in gang zetten naar een Zorg-

boulevard.  

 

De heer Haagsma: Als ik me goed herinner, heeft de heer Zeilstra in deze raad namens 

het college meegedeeld dat het bezig was met het ontwikkelen van een Zorgboulevard. 

Naar mijn herinnering was destijds de VVD tegen de vorming van zo'n Zorgboulevard. 

Hoe moet ik dit zien? Was de VVD tegen omdat het om slechts één participant ging?  
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De heer Blauw: Ik herinner me niet goed waarom de VVD toen tegen was. Het kan niet 

zo zijn dat de VVD tegen de komst van een groot bedrijf, want dat is een ziekenhuis, zou 

zijn.  

 

De heer Nijdam: De heer Blauw is sceptisch aangaande de bevolkingsgroei. Enerzijds 

moeten drie grote projecten daarom worden getemperd terwijl de VVD anderzijds pleit 

voor het aanleggen van een grote golfbaan. Hiermee kunnen publieke voorzieningen toch 

niet in stand worden gehouden? 

 

De heer Blauw: Het verhaal kent twee zijden. Aan de ene kant wil de VVD investeren in 

projecten die een kans hebben. De golfbaan is daarin een element van de puzzel. Een 

ander element is het glastuinbouwgebied of de Zorgboulevard. Deze zaken zijn geen 

compensatie voor inhouden van investeringen op de genoemde grotere projecten, maar 

als elementen die bestanddelen vormen voor een toekomstige samenleving. Iedereen 

weet dat een puzzel compleet moet zijn. In het licht van verwachte bevolkingsgroei pleit 

de VVD voor herziening van de ingezette grote projecten om de risico's te beperken.  

 

De heer Hermus: Nu wil de VVD de plannen voor de Corridor veranderen om de golf-

baan uit te breiden. De afspraak, waarmee de VVD instemde, was dat de golfbaan laag-

drempelig zou zijn en dat is iets anders dan de Golf Residence die de VVD nu voorstaat.  

 

De heer Blauw: Een laagdrempelige golfbaan bestaat niet in Nederland.  

 

De heer Haagsma: De VVD, die niet hetzelfde is als de 'Partij Blauw', heeft destijds toen 

de heer Blauw nog niet in de fractie zat, een uitspraak gedaan, waarnaar de heer Hermus 

terecht heeft verwezen. Weliswaar kan de heer Blauw met recht zeggen dat hij persoon-

lijk deze dingen niet heeft verdedigd, maar hij is wel degelijk gebonden aan uitspraken 

die eerder door de VVD werden gedaan.  

 

Mevrouw Geluk: Het klopt dat de VVD met deze afspraken heeft ingestemd maar dan 

wel onder bezwaar omdat toen de VVD al een Golfresidentie wilde. Omdat de andere par-

tijen met de golfbaan instemden onder voorwaarde dat die laagdrempelig zou zijn, bleef 

voor de VVD geen andere keus over dan in te stemmen, hoewel met dit bezwaar.  

 

De heer Wassink: Een solide basis. In een wereld waar banken omvallen, waar verzeke-

raars wankelen, waar de fundamenten onder financiële instellingen lijken te worden weg-

geslagen, houdt de gemeente Noordoostpolder haar begrotingsvergadering. Een sluiten-

de gemeentebegroting met een bescheiden overschot en een solide basis, in een wereld 

in crisis, waar men bang is voor dalende huizenprijzen, oplopende werkloosheid, 'ver-

dwenen' spaartegoeden en lagere pensioenopbouw, kortom: angst voor recessie. 'De we-

reld' lijkt vertrouwen te hebben gehad in een financieel systeem van consumeren, van 

méér geld en van hebzucht. De financiële wereld lijkt nu als een kaartenhuis ineen te 

storten. De wortel van alle kwaad is geldzucht, zegt de Bijbel. In het Woord van God 

wordt gewaarschuwd tegen vertrouwen op geld en goed, voor hebzucht. Hoe waar blijkt 

ook nu Gods Woord. Een oud gezegde sprak het 350 jaar geleden al uit "Ons goed ligt 

nergens zo veilig als in Gods bank" (Johan de Bruyne in 'Bancket-werck van goede ge-

dachten" geciteerd uit NRC Handelsblad van 20-10-2008). De fractie van Christen-

Unie/SGP wil graag een bijdrage leveren aan deze Algemene Beschouwingen, gebaseerd 

op dat Woord van God, dat heilzaam is voor eenieder in de samenleving. In dat Godsver-

trouwen hoopt de fractie ook het werk in 2009 te kunnen en te mogen voortzetten. Onze 

bijdrage voor de najaarsrapportage en de begroting heeft u allen ontvangen. Wij willen 

deze samenvatten in de volgende statements: 

- Er is een mix van instrumenten nodig om alcoholconsumptie te verminderen.  

- De integrale aanpak van hangjongeren op De Deel is op bijzondere geslaagde manier 

uitgevoerd en verdient navolging.  
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- De fractie van ChristenUnie/SGP wil een onderzoek naar hoe woningbouw in de Noord-

oostpolder financieel aantrekkelijk kan worden gemaakt om zodoende meer te concurre-

ren met omliggende gemeenten en hierover zal een motie worden ingediend.  

- Voor het aantrekken en vasthouden van het eigen personeel dient een beter beleid te 

worden gevoerd. Dit is belangrijk om goed gestalte te geven aan reeds ingezet en nieuw 

beleid.  

- Wie voert de regie op het gebied van huisvesting buitenlandse werknemers? Als het 

college dit doet, dan moet het nadrukkelijker gestalte geven aan de regierol.  

- Een WMO-raad, waarin kerk en andere organisaties kunnen participeren, moet op korte 

termijn worden opgezet.  

- Sportontwikkeling is prima, maar moet niet gaan ten koste van het Emmelerbos.  

- Er moet worden gewerkt aan goede visitekaartjes, dat wil zeggen nette en goed bevei-

ligde bedrijventerreinen.  

- Uit recente cijfers bleek dat het aantal arbeidsplaatsen groeide. Dat is een goede ont-

wikkeling. Laten we deze weg met de begrotingsgelden volgen voor de komende jaren.  

- Voor het Antoniusziekenhuis ligt een mooie uitdaging klaar die moet worden waarge-

maakt om een mooi basisziekenhuis te realiseren. Mooie woorden moeten nu in daden 

worden omgezet en waar mogelijk dient te worden gestimuleerd en gefaciliteerd.  

De fractie van de ChristenUnie/SGP dient één motie in over grondprijzen voor woning-

bouw. Deze motie is medeondertekend door de fracties van de Politieke Unie en ONS 

Noordoostpolder.  

Ten slotte, het is de bede van de raadsfractie van de ChristenUnie/SGP in de Noordoost-

polder dat Gods zegen op het bestuurlijke werk van ons allen mag rusten.  

 

De heer Blauw: De bal terugkaatsend, zou ik willen vragen: waar zijn uw ambities?  

 

De heer Wassink: Die ambities liggen grotendeels verwoord in het nieuwe collegepro-

gramma en aan dit programma wordt uitvoering gegeven.  

 

De heer Haagsma: In een duaal tijdperk mag worden gevraagd: wat is de bijdrage van 

uw fractie? Men mag toch verwachten dat niet alle ambities in het collegeprogramma zijn 

verwoord.  

 

De heer Wassink: Deze ambities werden verwoord in de complete bijdrage die in de 

bundel met beschouwingen werd opgenomen. Daar wordt gesproken over het voorstel 

'Wonen op het water' dat een duidelijk voorbeeld is van een ambitie die op een duale wij-

ze tot stand kwam. In de bijdrage wordt een aantal ambities genoemd die tijdens deze 

collegeperiode werden ingezet. Het is niet nodig bij elke voorjaars- en najaarsrapportage 

nieuwe ambities te noemen.  

 

De heer Blauw: Wat bedoelt u precies met de opmerking over het Emmelerbos? 

Wanneer uitvoering wordt gegeven aan de plannen, dan zal hier toch iets moeten gebeu-

ren. Het kappen van bomen zal onvermijdelijk zijn en een enigszins andere inrichting is 

noodzakelijk. Is de heer Wassink daar nu voor of tegen? 

 

De heer Wassink: Met het Emmelerbos moet respectvol worden omgegaan. Het moet 

een bos blijven. Dat betekent dat het karakter zo min mogelijk moet worden aangetast.  

Hoewel eerst de plannen van de wethouder moeten worden afgewacht, heeft de fractie 

wel alternatieven klaarliggen, zowel voor de weg als voor alternatieve plaatsen van vel-

den. Hoewel de echte plannen van de wethouder nog niet bekend zijn, hebben de raad-

sleden al wel enige plaatjes gezien. Daarom heeft de fractie al nagedacht over eventuele 

alternatieven. Maar deze zijn pas aan de orde als de wethouder zijn plannen heeft be-

kendgemaakt.  

 

De heer Haagsma: Ik miste wat de fractie van ChristenUnie/SGP van de begroting vindt. 

In de commissievergaderingen zijn wel dingen aangestipt, maar nu ontbreekt de mening 

over bijvoorbeeld de sociale lasten en de andere zaken aangaande de financiën.  
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De heer Wassink: U hebt dit juist opgemerkt. Bij de najaarsrapportage heeft onze frac-

tie zich beperkt tot een beoordeling van de lopende zaken. Bewust heeft de Christen-

Unie/SGP niet veel moties ingediend en het bij één motie gelaten waarin het wel juist 

gaat over het financiële beeld.  

 

De heer Lammers: Ik begrijp uit uw bijdrage dat u de ziekenhuisproblematiek niet wilt 

politiseren. Naar aanleiding van uw opmerking dat voor het Antoniusziekenhuis een 

mooie uitdaging klaarligt, zou ik deze vraag willen stellen. Als u een goed 'basiszieken-

huis' wenst, wil dat zoveel zeggen dat u afstand neemt van het collegebesluit dat zich 

achter het rapport Lodewick heeft geschaard? Bent u voor een polikliniek of voor een ba-

sisziekenhuis?  

 

De heer Wassink: Ik heb me bij de bijdrage van de heer Lammers onthouden van com-

mentaar. Mijn indruk is niet dat het college uitsluitend aanstuurt op een polikliniek. Uit de 

informatie die de wethouder inmiddels heeft vrijgegeven, komt ook een ander beeld naar 

voren. De wethouder is in onderhandeling met het Antoniusziekenhuis en het ziekenhuis 

in Meppel en als op deze lijn wordt gefocust, zal ook de inbreng van Antoniusziekenhuis 

meetellen. De achtergrond van mijn opmerking was dat het Antoniusziekenhuis de wen-

sen die in het proces kenbaar werden gemaakt, ook waarmaakt.  

 

De heer Blauw: Toen het rapport Lodewick verscheen, heeft de VVD uitdrukkelijk ge-

vraagd of de opdrachtgevers zich conformeerden aan het rapport. Het college heeft dat 

bevestigd. Dat rapport zegt dat in gemeente Noordoostpolder geen plaats is voor een 

ziekenhuis, alleen voor een polikliniek. Waarom wordt nu gezegd dat het ook anders kan? 

 

De heer Wassink: Als het Antoniusziekenhuis zelf aangeeft dat het anders kan, dan 

moet daarvoor de ruimte worden gegeven. Als door de samenwerking meer mogelijk is, 

dan moet het Antoniusziekenhuis geen belemmeringen worden opgelegd.  

 

De heer Blauw: Ik denk dat wij het met elkaar wel eens zijn op dit punt. Het is echter 

belangrijk dat ook de wethouder op korte termijn zijn visie geeft. Door het uitspreken 

van een duidelijke visie, worden dubbelzinnigheden of een dubbele agenda vermeden. 

Hoewel het rapport Lodewick algemeen als leidraad werd aanvaard, betekent dit niet dat 

andere mogelijkheden onwenselijk zijn. Het is wel belangrijk dat de raadsleden en het 

college dit duidelijk en ondubbelzinnig uitspreken. Zonder dat de wethouder zich vastpint 

op één variant, zou hij wel zijn visie duidelijk kunnen maken.  

 

De heer Wassink: Daarom was ik blij met de opmerking van de heer Blauw dat deze 

toekomstvisie vooral gezamenlijk moet worden opgesteld.  

 

De voorzitter: Het is begrijpelijk dat voor iedere fractie de ziekenhuisproblematiek een 

belangrijke rol speelt. Ik stel voor te wachten met het behandelen van deze problematiek 

totdat de wethouder hierover heeft gesproken. Het rapport Lodewick kan worden be-

schouwd als een 'minimumvariant'. Het is daarom onverstandig elkaar vast te pinnen op 

een variant die uitgaat van het minimum, terwijl misschien nog meer valt te krijgen.  

 

De heer Lammers: Het is bekend dat naar verwachting vanaf 1 januari 2009 veel Bulga-

ren en Roemenen als buitenlandse werknemers ook naar de Noordoostpolder zullen ko-

men. Hoe moeten wij in dit kader de opmerking zien dat het college meer de regierol 

moet aannemen?  

 

De heer Wassink: Het gaat mij niet om een selectie welke groep wel en niet binnen de 

Noordoostpolder mag komen. Het lijkt nu alsof het gemeentebestuur de komst van deze 

buitenlandse werknemers laat gebeuren zonder iets te doen. Daarom de oproep hierover 

eens na te denken. Wat kun je daar als gemeentebestuur aan doen? Waar willen we die 

mensen huisvesten? In de dorpen? Of in Emmeloord? Of juist in leegstaande boerderijen? 
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Naar onze mening dient niet de provincie Flevoland, maar de gemeente hierbij een rol te 

spelen. Laat het college daarom met een kaderstellende notitie komen waarin dit soort 

zaken kaderstellend wordt verwoord en een aantal keuzemomenten wordt aangereikt hoe 

dit beleid gestalte zou kunnen krijgen.  

 

De heer Blauw: Als wij praten over een uitbreiding van het glastuinbouwgebied, dan 

hoort daar ook een visie bij over huisvestiging van werknemers. Daarom wil de VVD-

fractie ook graag een samenhangende visie zien, waarin dit onderdeel wordt vermeld.  

 

Mevrouw Schrijver: In deze economisch onzekere tijden is het prijzenswaardig dat de 

gemeente een solide koers vaart. Onzekerheid kan echter neigen naar elk risico proberen 

te mijden en juist dat zou in onze ogen niet goed zijn. Te grote voorzichtigheid kan leiden 

tot een stilstand in investeringen en dat willen wij absoluut vermijden. Investeringen zor-

gen er juist voor dat een economie op gang blijft. Dus, college, houdt uw investeringen 

op peil. 

Net als voorgaande jaren ligt bij ons de prioriteit bij het veiligheidsgevoel van onze inwo-

ners. Een belangrijk onderdeel hiervan is het waarborgen van veiligheid op scholen, in 

wijken en voor ondernemingen.  

Uit de verkregen informatie over de afvalinzameling maken wij op dat enkele kostenpos-

ten lager zijn dan in de begroting opgenomen. 

Onder andere zijn de verhoging van de verbrandings- en vervoerskosten bij HVC € 5,00 

minder per ton. 

Onze conclusie is dan ook dat de verhoging van de tarieven beperkt kan blijven, zonder 

de doelstellingen van het college aan te tasten. 

Tevens vinden wij dat de opgebouwde reserve afvalstoffenheffing ingezet kan worden 

voor het beperken van de verhoging van de tarieven. In dit verband heeft het college 

toegezegd op korte termijn met nadere informatie te zullen komen, maar wij gaan er 

vooralsnog van uit dat in deze reserve voldoende ruimte zit om een deel hiervan te be-

nutten voor het beperken van de tariefsverhoging. Graag horen wij of het college het met 

deze redenering eens is en zo ja of het college in dat verband de tariefsverhoging voor 

dit onderdeel wil beperken. Wij komen op dit onderwerp terug bij het indienen van de 

motie van de Politieke Unie. Wij zijn verheugd te kunnen constateren dat het college 

voornemens is in het komende begrotingsjaar een nota Verbetering Fietsroutes aan de 

raad voor te leggen. Om aan de uitwerking van deze nota inhoud te geven wil de fractie 

van PvdA/GroenLinks hiervoor nu al een budget beschikbaar stellen. Wij stellen voor om 

1% van het jaarbudget voor het onderhoud van de wegen expliciet beschikbaar te stellen 

voor het oplossen van knelpunten in de fietsroutes. Het stimuleren van het fietsgebruik is 

goed voor het milieu, maar ook goed voor de volksgezondheid. De fractie van de 

PvdA/GroenLinks is van mening dat een extra impuls moeten worden gegeven aan het 

verminderen van het energieverbruik. Wij zijn niet voor niets een Millenniumgemeente! 

Om het nieuw te formuleren milieubeleid echt handen en voeten te kunnen geven, die-

nen aanvullende financiële middelen worden vrijgemaakt. Wij stellen voor om per inwo-

ner € 1,00 extra op te nemen voor het invullen van deze doelstellingen. De verkoop van 

bouwgrond verloopt niet zo snel als gepland. Dat roept een aantal vragen op; zijn er vol-

doende voorzieningen om het wonen in onze gemeente te stimuleren? Is de grond mis-

schien te duur ten opzichte van andere omliggende gemeenten? Sluit het ambitieniveau 

wel goed aan bij de vraag naar woningen in Emmelhage? Met andere woorden: spelen 

wij wel goed in op de markt? College, wij hopen dat u ons hierop antwoord kunt geven. 

Verder willen wij van u weten welke plannen u heeft om mensen van buiten de polder 

aan te trekken. Onze fractie is tevreden met het feit dat het college duidelijk investeert in 

onderwijs. De afgelopen periode zijn al mooie resultaten bereikt op het gebied van ac-

commodatie. Op dit moment wordt er overleg gevoerd om de MFA op te zetten, als on-

derdeel van “onderwijs in beweging”. De scholen zijn druk bezig met het opstellen van 

een Programma van Eisen. Ook de omwonenden worden erbij betrokken om hun advie-

zen mee te nemen met betrekking tot bijvoorbeeld pleininrichting en groenvoorziening. 

Onze fractie hoopt dat het college de maximale financiële middelen gaat inzetten om de 

maatregelen te nemen die benodigd zijn om de verkeersstroom rondom de MFA in goede 
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banen te leiden. Cultuur is voor ons een heel belangrijk programma. Wij vinden het on-

voorstelbaar dat we nu al jaren moeten wachten op een nieuwe impuls. De uitwerking 

van de cultuurnota kan mogelijk extra budget nodig hebben om een goed cultureel aan-

bod te realiseren. Wij kunnen nu niet beoordelen of het college hier wel geld voor wil uit-

trekken!  

Het begint er steeds meer op te lijken dat het deze raadsperiode niet van de grond komt. 

Dat kunt u niet maken college. Wij verwachten dan ook van u dat u op de komende 

commissievergadering met concrete voorstellen komt. Mocht dit niet het geval zijn, dan 

komen wij zelf met voorstellen. Onze fractie blijft pleiten voor een goed bereikbaar voor-

zieningenniveau op het gebied van zorg en welzijn. Mantelzorg neemt hier een bijzonder 

kwetsbare plaats in en we zijn dan ook blij met een extra bedrag van € 22.000,00. We 

vragen ons echter af of in het kader van de zorg en welzijnsontwikkelingen de nieuwe 

samenwerkingsorganisatie Carrefour niet extra ondersteund moet worden. Zowel binnen 

WMO, IGW als MEE®doen is deze organisatie een spin in het web en wordt er professio-

naliteit en daadkracht van verwacht. college is hier wel rekening mee gehouden? Is de 

verhoging van het WMO-budget van € 262.000,00 alleen bedoeld voor voorzieningen of 

mogelijk breder inzetbaar? Daarnaast blijven we aandringen op de realisatie van een 

buurthuis/ontmoetingsruimte voor de wijk Emmeloord-Centrum-Oost. Hier moeten mid-

delen voor vrijgemaakt worden. Bij het minderhedenbeleid wordt voor minder personen 

een inburgeringtraject ingekocht dan begroot. Hier zijn we fel op tegen. Veel oudkomers 

zijn gebaat bij de mogelijkheid om een traject te volgen zodat ze volwaardiger mee kun-

nen doen in onze samenleving. Het budget is er wel voor geraamd. Benut dat dan ook 

ten volle! Bij de risico-inventarisatie geeft het college aan dat de kosten voor investerin-

gen in de sportaccommodaties nog onzeker zijn. Dat het hele plan veel geld gaat kosten, 

mag duidelijk zijn. Wij vragen van het college of het de uitvoering wil faseren en per fase 

de financiële middelen wil gaan toekennen. Op die manier is het voor de raad helder hoe 

de aanpak in elkaar zit. Verder heeft onze fractie er altijd op aangedrongen dat sport be-

taalbaar moet blijven voor iedereen, zodat de huidige, maar juist ook de toekomstige 

sporter daadwerkelijk blijft bewegen. College, we gaan ervan uit dat u, bij de opzet voor 

de begrote kosten van het masterplan sport, dat ook als uitgangspunt hanteert! Het af-

gelopen jaar is er veel onrust geweest rondom het Bosbad en een sluiting is op het rand-

je voorkomen. Door het college wordt ingezet op het behoud van een zwemvoorziening 

in onze gemeente. Op dit moment wordt door het interim-bestuur hard gewerkt om een 

tot een plan van aanpak te komen hoe het zwembad een impuls kan krijgen dat uit moet 

monden in een verzekerde toekomst. Indien nodig is de fractie PvdA/GroenLinks bereid 

aanvullende financiën beschikbaar te stellen om een stabielere koers te varen. Zoals we 

al in het begin hebben aangegeven, moeten we er nu voor zorgen dat de economie wordt 

aangejaagd. Dus, college, houd uw investeringen op peil. Wees niet te zuinig als het gaat 

om de voorzieningen en werkgelegenheid in onze gemeente. Wij denken hierbij nadruk-

kelijk aan de investeringen in Emmeloord-Centrum. De Poldertoren, fietsenstalling en 

busrestauratie; het gaat ons zeker nog geld kosten om die zaken goed te realiseren. Wij 

kiezen ervoor deze zaken hoog kwalitatief op te pakken onder het motto 'goedkoop is 

uiteindelijk duurkoop'. Het nieuwe minimabeleid krijgt vorm. In de voorjaarsrapportage 

heeft PvdA/GroenLinks gezegd dat het voor ons erg belangrijk is dat het niet-gebruik 

wordt teruggedrongen, dat de norm wordt opgehoogd naar 120% en de maximale be-

dragen worden verhoogd. Al deze punten komen nu terug in de contouren die het college 

heeft geschetst en daar zijn wij zeker blij mee. We hadden echter wel verwacht dat het 

college meer voortvarend zou zijn met het bestemmen van de zogenoemde 'Aboutale-

bgelden' voor het bestrijden van armoede bij kinderen. De fractie van PvdA/GroenLinks 

wil dat dit geld wordt ingezet voor een concreet plan en wel een computerregeling voor 

gezinnen met kinderen tussen 8 en 16 jaar. Het college gaat in zijn nieuwe beleid uit van 

meedoen. Juist in het meedoen in het onderwijs is een pc een primaire behoefte gewor-

den. College, wij willen van u de toezegging een dergelijke regeling op te nemen in het 

minimabeleid en wij dienen hiervoor een motie in. Het project Andere Overheid krijgt 

steeds meer vaste grond onder de voeten en gaat gestaag door, prima. Wat voor ons wel 

een punt van aandacht blijft is het tekort aan goed geschoold personeel. Wij hopen dat 

door goede secundaire arbeidsvoorwaarden toe te voegen aan het bestaande beleid dit 
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tekort dit jaar wordt opgelost. De veranderingen in de wereldeconomie kunnen gevolgen 

hebben voor onze gemeente, maar door de koers die onze gemeente vaart met de nor-

malisatie en verbijzondering, kiezen wij voor een veilige en degelijke haven. Verder zijn 

wij zeer te spreken over de reëlere manier van begroten.  

Het instellen van reserves biedt vooral voor de toekomst een zekerheid dat bijvoorbeeld 

bruggen en kunstwerken ook daadwerkelijk gerealiseerd kunnen worden. Hier en daar 

kan volgens ons nog wel beter gekeken worden of alle plannen haalbaar en nog noodza-

kelijk zijn. Zo niet, dan kunnen we het geld beter gaan besteden aan plannen die nu nog 

in de ijskast liggen.  

De volgende drie vragen zijn aan het college gesteld. Ten eerste over de beperking van 

de tariefsverhoging voor de afvalheffing. Ten tweede de regeling van tegemoetkoming 

voor de pc's en de goede uitvoer van het IGW in samenwerking met 'Carrefour' en met 

behoud van het gebouw Paspartoe. Tot slot wensen wij iedereen veel succes met het uit-

voeren van deze begroting. 

 

De voorzitter: U deed twee voorstellen, namelijk 1% van het budget voor de knelpun-

ten van de fietsroutes en € 1,00 per inwoner voor het milieubeleid. Als voorzitter wijs ik 

u erop dat een voorstel in een jasje moet worden gegoten en daarom vraag ik of u van 

plan bent over deze onderwerpen een motie in te dienen. 

 

Mevrouw Schrijver: Hierover is nog geen motie voorbereid, wij vragen alleen aandacht 

voor deze onderwerpen.  

 

De heer Haagsma: Ik ben nieuwsgierig naar de motie over de pc's. Hoeveel geld per ge-

zin dat hiervoor in aanmerking komt, wilt u ter beschikking stellen? 

 

Mevrouw Van Mook: Onze fractie wil in ieder geval een regeling opstellen, maar het is 

moeilijk op dit moment te bepalen hoeveel geld hiermee is gemoeid, omdat niet bekend 

is om hoeveel gezinnen het gaat. Dit jaar wordt voor het eerst de armoedemonitor uitge-

voerd en dan zal duidelijk worden om hoeveel gezinnen het gaat. Bovendien moet een 

keus worden gemaakt omdat meerdere mogelijkheden voorhanden zijn om de computer-

regeling gestalte te geven. 

 

De heer Haagsma: Vindt u dat het meerwerk dat de afdeling dan moet verrichten, ook 

van hetzelfde budget moet worden afgetrokken? Waarschijnlijk zullen die vrijwilligers die 

extra worden ingezet ook om meer budget vragen. Is bij deze regeling ook de randappa-

ratuur inbegrepen? Hoe zit het met de internetaansluiting? Of de vervanging van de cart-

ridge? Is men niet bang voor armoedeval?  

 

Mevrouw Van Mook: Tijdens de commissievergaderingen werd al aangegeven dat de pc-

regeling een mogelijk project binnen het minimabeleid zou kunnen zijn. Het budget voor 

het meerwerk zou bijvoorbeeld ook vanuit de Mee®doenbeweging kunnen komen. Voor 

het extra vrijwilligerswerk zal waarschijnlijk budget worden gevraagd. Andere gemeenten 

waar de computerregeling al is ingevoerd, stellen ook vaak een printer ter beschikking. Al 

die andere gerelateerde zaken dienen te worden bekeken. Het bedrag voor elk gezin is 

op dit moment niet relevant, alleen dat in de gezinnen van de doelgroep een pc komt. 

Het is duidelijk dat een pc voor het volgen van onderwijs, voor het maken van werkstuk-

ken, voor raadplegen van informatie op internet enzovoorts, niet kan worden gemist. Bo-

vendien hebben mensen die de arbeidsmarkt op willen, een enorme achterstand als zij 

niet kunnen werken met een pc. Het is waar dat allerlei kosten, zoals software en een in-

ternetaansluiting bij de aanschaf van een pc komen. 

 

De haar Haagsma: Het is goed dat het college veel heeft geïnvesteerd op het terrein 

van ICT in scholen. Zouden deze pc's niet breder kunnen worden gebruikt door meer 

mensen? Het aantal gezinnen dat hiervoor in aanmerking komt, is nog onbekend, maar 

de vrees bestaat dat deze mensen door deze maatregel op kosten worden gejaagd. Zij 

zelf zullen bewust een keus hebben gemaakt in verband met hun budget een pc wel of 
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niet aan te schaffen. Daarom is het goed te weten welke gezinnen dit zijn. In mijn dage-

lijkse praktijk merk ik niet zoveel van mensen die vanwege het ontbreken van een pc 

niet in de maatschappij kunnen participeren.  

 

Mevrouw Van Mook: Het is geen verplichting gebruik te maken van de pc-regeling. Net 

zoals ook sommigen bewust niet gebruikmaken van de bijzondere bijstandsregeling. Het 

gemeentebestuur moet daarom wel de mogelijkheid bieden mensen een pc te geven die 

een achterstand ervaren door het feit dat vanwege een krap budget een pc niet kon wor-

den aangeschaft.  

 

Mevrouw Geluk: De PvdA/GroenLinkswoordvoerder doet voorstellen voor een 1%-

regeling en een milieumaatregel, zonder aan te geven hoe de consequenties in de begro-

ting moet worden verwerkt. Heeft de woordvoerder zich gerealiseerd op hoeveel euro per 

persoon dit zal uitkomen? Naar mijn ruwe en snelle inschatting zal dat zo'n € 30.000,00 

voor zonnepanelen zijn, extra ontwikkelingshulp, € 450.000,00 voor het windmolenpark 

opzij zetten, nog eens € 25.000,00 voor het windmolenpark, de verlichting krijgt een up-

date, het autopark wordt aangepast. Dat zijn allemaal investeringen. Vervalt de 

PvdA/GroenLinksfractie niet in een oude fout, namelijk van het 'rupsje-nooit-genoeg' als 

het om dit onderwerp gaat?  

 

De heer Bakker: Deze zaken werden niet in een motie gegoten en opgenomen in de be-

groting, omdat de fractie deze dingen wil koppelen aan de zaken die straks in het toe-

komstige Milieubeleidsplan aan de orde komen. In dat traject willen wij dit als een sig-

naal afgeven, daarmee kenbaar makend dat dit zo'n belangrijk onderwerp is, dat daarom 

ook hiervoor voldoende financiële ruimte moet worden gevonden. Wij denken dat het be-

drag van € 1,00 gemiddeld per inwoner zeker hiervoor moet worden opgebracht. Deze 

opmerkingen dienen om aankondiging dat de PvdA/GroenLinksfractie het milieubeleid 

zeer serieus neemt en dat daarvoor meer financiële middelen beschikbaar moet komen 

dan tot nu toe het geval is.  

 

De heer Wassink: Bij dit onderdeel lanceert de PvdA/GroenLinksfractie een voorstel 

voorafgaand aan het beleid, dus alleen als aankondiging zonder het indienen van een 

motie. Bij het vorige punt was het net andersom, want daarover komt wel beleid maar de 

PvdA/GroenLinksfractie dient wel een motie in om alvast voor te sorteren.  

 

De heer Bakker: Het is niet verboden als fractie op verschillende onderwerpen verschil-

lende beleidsuitgangspunten te hanteren. Daar zit geen tegenstrijdigheid in. Door middel 

van een motie kan worden aangespoord een onderdeel van het beleid daadwerkelijk uit 

te voeren. Het is ook mogelijk, zoals in dit geval bij het milieubeleid, alvast een signaal af 

te geven.  

 

Mevrouw Binksma: Heeft de PvdA/GroenLinks signalen ontvangen dat 'Carrefour' niet 

binnen het budget heeft voldaan aan de subsidiebedragen en de projectsubsidies wat be-

treft haar werk?  

 

De heer Boundati: Onlangs zijn de grote instellingen, stichting Welzijn Noordoostpolder 

en stichting Paspartoe gefuseerd. Momenteel wordt nog veel geschoven en in elkaar ge-

past, zodat de organisatie stevig op de grond kan staan. Er zijn inderdaad signalen dat 

het op dit moment nog onvoldoende goed gaat.  

 

De heer Blauw: Programma 8 vermeldt dat wij nu moeten zorgen dat de economie 

wordt aangejaagd. Daarna wordt gezegd "goedkoop is duurkoop". Ik kan dit niet goed 

rijmen. Wat hiermee wordt bedoeld? Het is immers moeilijk als lokale overheid een eco-

nomie aan te jagen. Ten tweede zou ik willen vragen over programma 11. U besteedt lie-

ver geld, als plannen in de ijskast liggen en niet gerealiseerd kunnen of moeten worden. 

Op welke plannen doelt u?  
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Mevrouw Van Mook: Een economie aanjagen is inderdaad lastig omdat allerlei groothe-

den meespelen. Aan de andere kant merken we dat nu de economische crisis speelt, al-

lerlei zaken op ons afkomen. Behalve de nationale overheid zullen ook de lokale overhe-

den moeten blijven investeren.  

In Rotterdam heeft de gemeente met projectontwikkelaars en woningbouwcorporaties af-

spraken gemaakt om de investeringen in woningbouw op peil te houden. Met doorgaande 

investeringen wordt een economie opgejaagd en daarom moet men zorgen dat bedrijven 

opdrachten hebben en houden. De investeringen in Emmeloord-Centrum kunnen ook dit 

doel dienen. Voor het eerste deel van Emmeloord-Centrum werd gekozen voor een hoge 

beeldkwaliteit en nu zou het onwenselijk zijn als onder de druk van de slechte economie 

werd gekozen voor een lagere kwaliteit in het vervolg. Dit zou tekortdoen aan het voor-

zieningenniveau in dit gebied. Juist een aantrekkelijk centrum zorgt voor aanzuigings-

kracht van buiten Emmeloord en hier geld besteden. Bovendien krijgen zo bouwonder-

nemingen opdrachten.  

 

Mevrouw Schrijver: De plannen die in de ijskast liggen, zijn de opgeschoven plannen. 

Zo zouden bijvoorbeeld gemaakte plannen om een sporthal te bouwen in de dorpen weer 

uit de kast gehaald kunnen worden.  

 

De heer Blauw: Thans gaan de belastingopbrengsten omlaag omdat de bedrijfsresulta-

ten tegenvallen. De werkloosheid gaat omhoog omdat bedrijven niet meer investeren. 

Als dan de overheid de uitgaven gaat verhogen, zijn we weer aangeland in de tijden van 

Den Uyl die als overheid steeds meer geld wilde uitgeven.  

 

De voorzitter: De discussie op macroniveau hoeft hier niet worden gevoerd.  

 

De heer Haagsma: Het verbaast me dat PvdA/Groenlinks bouwbedrijven aan het werk 

wil houden, met dit standpunt is deze partij rechtser dan de VVD. Het is waar dat de 

PvdA/GroenLinks dit standpunt in het dossier Emmeloord-Centrum van begin tot eind 

heeft vastgehouden.  

 

De heer Lammers: Hoeveel is volgens de PvdA/GroenLinksfractie de 1%-regeling die 

moet worden vrijgemaakt voor de knelpunten van de fietsroutes? Ik kom op een bedrag 

van € 27.000,00 uit en dat lijkt me heel weinig. Over welk bedrag praten we?  

 

De heer Wassink: Het is heel flauw, want u wil meer blauw op straat hebben en dan kan 

ook de vraag worden gesteld hoe dat moet worden betaald.  

 

De heer Lammers: Dat is waar, maar wij hebben daar geen budget aan gehangen en 

dat doet de PvdA/GroenLinksfractie wel.  

 

De heer Bakker: De komende jaren gaan wij voor vele miljoenen achterstand wegwer-

ken die vervolgens kunnen worden geïnvesteerd. Als van dit extra budget 1% wordt ge-

reserveerd voor knelpunten in de fietspaden dan is er al een aardig budget. Bovendien is 

al een budget beschikbaar gesteld. Zodra het college klaar is met de analyse waar deze 

knelpunten zitten, dan kan zonder extra budget worden gezocht in het aanwezige bud-

get.  

 

De voorzitter: De heer Torenbeek zal namens de CDA-fractie de beschouwingen uit-

spreken. 

 

De heer Torenbeek: Voorzitter, Het college heeft gekozen voor een begroting die ons 

binnenleidt of binnenhoudt in een veilige financiële haven. De CDA-fractie vindt dat ver-

standig. Het is in een tijd van financiële crisis en mogelijk zwaar weer goed om in te zet-

ten op een degelijk beheer van de gelden. Tegelijkertijd moeten we onze ambities niet uit 

het oog verliezen. Onze fractie vindt dat het college met het onderscheid tussen normali-

seren en verbijzonderen een goede weg gaat. Overigens vragen wij het college welke 're-
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cente ontwikkelingen' (pagina 4 van de najaarsrapportage) het college ertoe brengen nog 

in 2008 met nieuwe voorstellen te komen. 

Op enkele punten gaan wij nu in: 

Sport. In de begroting zijn grote bedragen gereserveerd voor sport. En dat is terecht. 

Sport heeft als doel een bijdrage te leveren aan de geestelijke en lichamelijke gezond-

heid. Zij vormt de jeugd en is voor veel vrijwilligers een bron van contacten en verant-

woordelijkheidsbeleving. Een Sportnota als ontwikkelnota is onlangs verschenen. Wij zijn 

blij dat de gemeente heeft ingezet en verder gaat investeren in het gesprek met de 

sportwereld. Eerst leek sprake van een valse start, maar dat is rechtgetrokken. Wij gaan 

ervan uit dat bij de bespreking van het masterplan Sport begin 2009 zal worden ingezet 

op een positieve en interactieve aanpak. Het accent in de Sportnota op de breedtesport 

spreekt ons erg aan. Verder zijn wij als CDA ook blij dat met middelen in deze begroting 

sportverengingen en sporters worden ondersteund. De leefbaarheid in de Noordoostpol-

der wordt ermee versterkt. 

Het zwembad. In de sportsector en door de gemeente vindt een herbezinning plaats op 

de functie van ons zwembad. In de Voorjaarsnota is daarover door het CDA een motie 

ingediend en door de raad aangenomen. Wij zijn kijkend naar de voorliggende begroting 

teleurgesteld over de uitwerking. En dat is nog vriendelijk uitgerukt. Van een uitwerking 

is namelijk geen sprake. Er wordt wel een bedrag van € 100.000,00 incidenteel uitge-

trokken maar niet om voor het zwembad een stevige toekomstvisie aan de hand van een 

aantal varianten uit te werken. Het CDA vindt dat er alsnog geld moet worden uitgetrok-

ken voor het Bosbad. Wij komen hierover met een amendement om die middelen be-

schikbaar te stellen. 

Minimabeleid. De CDA-fractie ondersteunt het nieuwe beleid dat tan aanzien van de mi-

nima wordt ingezet. De verhoging van de 110%-norm naar 120%-norm juichen we toe. 

Ook het middenveld beschouwen wij als een belangrijke speler. Juist in een tijd van wel-

licht naderende financiële zorgen in gezinnen en bij alleenstaanden is een soepel en 

ruimhartig minimabeleid op zijn plaats. We vragen het college om een reactie. 

Cultuur. Cultuur is voor het CDA een onmisbaar onderdeel van het samenleven dat inspi-

rerend werkt. Cultuur helpt mensen bij hun vorming en persoonlijke ontplooiing. Wat ons 

betreft bevordert de gemeente het toegankelijk maken van objecten en manifestaties. 

Wij vinden dat de gemeente het bibliotheekwerk als belangrijke voorziening moet hand-

haven op een behoorlijk niveau en voor Emmeloord en de dorpen. In dat verband is eer-

der wel eens gesproken om een bus van de bibliotheek te combineren met het aanbieden 

van een breed scala van diensten bijvoorbeeld in het kader van de WMO, betaaldiensten 

etc. Wij zouden het op prijs stellen dat er een verkennend onderzoek wordt opgestart 

naar een dergelijk initiatief. Wij stellen voor in een dergelijk onderzoek ook een regionale 

aanpak daarvan te onderzoeken. Het CDA wil dat in de begroting een budget voor een 

dergelijk onderzoek wordt vrijgemaakt. Daartoe dienen wij een motie in. 

Begraven. Het CDA heeft er eerder aandacht voor gevraagd. Jaar in jaar uit worden ste-

vige bedragen verdiend aan het begraven. De overschotten worden dan toegevoegd aan 

de algemene reserve. Dat is ten onrechte. Ook in deze begroting ziet het ernaar uit dat 

er geld voor wordt overgehouden. Daarom stellen wij via een motie voor om de lasten 

voor begraven met 10% te verlagen. 

Onderhoud Leaderprojecten. Bij de behandeling van de voorjaarsrapportage heeft het 

college bij monde van de heer Voorberg toegezegd te gaan bekijken of het onderhoud 

van projecten in alle gevallen goed geregeld is. We zijn benieuwd naar de uitkomst van 

dit kleine onderzoek. 

Tegelijkertijd komt het CDA met een motie om in afwachting van een breder beleid in elk 

geval het probleem van de aanlichting van de toren in Luttelgeest op te lossen 

Werkgelegenheid. Tevreden stellen we vast dat de werkgelegenheid sterk is gegroeid. 

Kennelijk is de investering in promotie en acquisitie bepaald niet zonder zin. De uitbrei-

ding van met name de uitbreiding van de glastuinbouw confronteert ons wel met de 

huisvesting van buitenlandse en met name Oost-Europese werknemers. Het is jammer 

dat verschil van inzicht met de provincie hier problemen oplevert. Dat moet niet ten kos-

te gaan van de economische ontwikkeling van onze gemeente. We vragen het college of 

het in dezen een oplossing ziet. Hier past ook een opmerking over de gereserveerde 
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transitiegelden. Deze zijn bedoeld voor ontwikkelen van economisch beleid. Daarvoor 

moeten ze dan ook worden geoormerkt.  

De organisatie en de bemensing. In de afgelopen periode heeft de gemeente een nieuw 

jasje gekregen.  

Momenteel is de reorganisatie zo goed als voltooid. Verfijning op onderdelen vindt nog 

plaats. Een slagvaardige en doelmatige aanpak is meer in de belangstelling gekomen. 

Het ambtelijke apparaat werd beter uitgerust door aandacht voor vorming en opleiding. 

Er worden overbodige regels geschrapt en het aanpakken van verdere bureaucratie blijft 

volgens het CDA van belang. Wat beter en goedkoper kan met andere gemeenten moet 

bijvoorbeeld intergemeentelijk worden opgepakt. Wat is in dezen de lijn van het college? 

Tegelijkertijd treffen we in de begroting een paar lastige ontwikkelingen aan. De ge-

meente heeft grote ambities. Voorjaar 2009 maakt het college de balans op halverwege 

de rit. De arbeidsmarkt om goed personeel aan te trekken is bijzonder krap en dus lastig. 

Het CDA maakt zich hierover zorgen. 

In dat licht stelt het CDA voor te komen tot een onderzoek naar de bestuurskracht van 

onze gemeente. Tijdens de laatste algemene ledenvergadering van de VNG is daarover 

uitgebreid gesproken. De invulling daarvan kan erg verschillend zijn: een collegiale toet-

sing tussen vergelijkbare gemeenten, een benchmarkonderzoek, een audit, een onafhan-

kelijk onderzoek etc. Wij vragen aan het college een budget vrij te maken voor een der-

gelijk onderzoek. Wij hebben op dit moment zelf geen voorkeur voor een bepaalde aan-

pak maar zouden een aantal alternatieven aangereikt willen krijgen om vervolgens een 

keuze te maken. 

 

Ten slotte, voorzitter, dit: in alle getallen die voor ons liggen, in alle nota’s en besluiten 

die eronder liggen, gaat het uiteindelijk om het welzijn van de burgers van onze gemeen-

te. Dat geeft u als gemeente en ons als gemeenteraad een grote verantwoordelijkheid. In 

ons bronboek, de Bijbel, zijn wijsheid en mensenliefde fundamentele waarden. Die wenst 

de CDA-fractie u en onszelf dan ook in ruime mate toe. 

 

De voorzitter: Ik heb drie vragen genoteerd. 1. De vraag over de 'recente ontwikkelin-

gen'. Vraag 2 gaat over het minimabeleid. Vraag 3 gaat over het budget van het onder-

zoek naar de bestuurskracht van de gemeente.  

 

De heer Haagsma: De fractie van de Politieke Unie spreekt het bijzonder aan dat een 

motie wordt ingediend gericht op één probleem, in dit geval de verlichting van de toren 

van Luttelgeest. Heeft het CDA met deze motie ook het voornemen het onderhoud en de 

vandalismeschade die aan andere Leaderprojecten in de polder wordt aangericht, voor 

rekening van het college te laten komen?  

 

De heer Torenbeek: Het CDA wil in ieder geval een onderzoek. Een onderscheid moet 

worden gemaakt tussen projecten die op particuliere grond staan of in de openbare ruim-

te die uiteraard onder de verantwoordelijkheid van het college vallen. Het probleem met 

de toren van Luttelgeest is dat deze een tussengeval is.  

 

De heer Haagsma: Misschien is het beter in de motie de toren van Luttelgeest te noe-

men, maar los te koppelen van Luttelgeest om zodoende andere Leaderprojecten meer 

recht te doen.  

 

De heer Torenbeek: Dat is uitstekend, hiermee ga ik helemaal akkoord. 

 

De heer Haagsma: Uw tweede motie gaat over de bibliobus. Deze motie deed mij den-

ken aan de vorig jaar ingediende PU-motie over de kleine kernen en mobiele voorzienin-

gen. Het CDA heeft daar vorig jaar mee ingestemd. Met deze motie wordt het grotere 

kader losgelaten en ingezoomd op een onderdeel, de bibliobus.  
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De heer Torenbeek: Dat is juist. Voor het CDA is het belangrijk dat dit onderdeel nu ook 

werkelijk wordt uitgevoerd en dat ook geld wordt vrijgemaakt. De bibliobus is een ver-

sterking van de plaatselijke bibliotheek en dit is ook belangrijk.  

 

De heer Haagsma: Al die mobiele voorzieningen zijn versterkingen van de kernen.  

In die zin zou de motie Kleine Kernen opnieuw kunnen worden ingediend om het college 

duidelijk te maken dat een jaar stilstand vanwege de komst van het IGW schade bete-

kent voor de dorpen en de voorzieningen in de dorpen. Het CDA zou beter loyaal aan de 

eerder aangenomen motie kunnen blijven dan nu een onderdeel benadrukken.  

 

De heer Torenbeek: Ik ben bereid in onderling overleg de motie aan te passen, zodat de 

motie aansluit in het kader van de ontwikkeling van de kleine kernen.  

 

De heer Haagsma: Het college heeft in reactie op een andere motie over het zwembad 

gezegd dat het de motie Zwembad niet zal uitvoeren omdat dan de activiteiten van het 

interim-bestuur wordt doorkruist. Waarom dient nu het CDA deze motie in?  

 

De heer Torenbeek: Als een motie is aangenomen dan moet die ook worden uitgevoerd, 

tenzij het college zwaarwegende motieven heeft dit niet te doen. Bij deze motie werd ook 

een budget gevraagd om het onderzoek te laten uitvoeren en de wens uitdrukkelijk her-

haald omdat in de najaarsrapportage iets anders staat dan wat wij voorstonden.  

 

De heer Haagsma: Zit het interim-bestuur op deze bijdrage te wachten?  

 

De heer Torenbeek: Het interim-bestuur had in ieder geval geen bezwaar. Het CDA 

vindt het belangrijk dat er een onderzoek komt naar de mogelijkheden van een goed re-

creatief zwembad voor gezinnen. Dit is anders dan het bedrag van € 100.000,00 waar-

over wethouder Van der Est spreekt in de najaarsrapportage om de problemen op te los-

sen.  

 

De voorzitter: Wil de CDA-fractie een bedrag noemen voor dit doel?  

 

De heer Kalk: Het CDA heeft bewust gekozen voor de formulering 'werkbudget', dat be-

tekent dat het bedrag wordt gereserveerd voor een onderzoek. Afhankelijk van de be-

antwoording van het college kan het bedrag worden vastgesteld. De ervaring leert dat 

voor € 50.000,00 een redelijk goed onderzoek valt uit te voeren.  

 

De heer Simonse: De VVD heeft bij het programma Sport een bedrag genoemd van € 4 

miljoen en daarbij aangegeven voor welke doelen dit geld bestemd is. Het CDA kiest voor 

een andere insteek en wijst alleen op het feit dat grote bedragen zijn gereserveerd. Als 

verdediging wordt alleen het argument van 'vorming' genoemd. Ik kan me niet voorstel-

len dat het CDA met deze grote bedragen slechts 'vorming' beoogt. Waarschijnlijk heeft 

het CDA ook nog andere doelen? Kan het CDA aangeven wat nog meer van belang is?  

 

De heer Torenbeek: Het CDA is akkoord gegaan met de Sportnota en dat betekent dat 

het CDA het eens is met de hele ontwikkeling die daarin wordt beschreven.  

 

Mevrouw Geluk: Waarom komt het CDA nu met een motie over de begraafrechten? Het 

is immers bekend dat binnenkort de nota Voorziening Reserves komt. Verwacht het CDA 

niet zoveel of onvoldoende van deze nota? Waarom hebt u integraal gekozen voor 10% 

aftrek van de bedragen? Andere opties waren geweest: een altijd durend grafrecht, dat 

deze gemeente weliswaar niet kent maar daarmee zou wel de zorg voor de geschiedenis 

worden gewaarborgd of anderszins zouden de bedragen verlaagd kunnen worden bij ver-

lenging van de grafrechten om daarmee ruimen te voorkomen. Het was misschien beter 

geweest in de commissie te bespreken hoe met dit onderwerp moet worden omgegaan.  
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De heer Torenbeek: Het zijn mooie gedachten die mevrouw Geluk hier te berde brengt. 

Het zou goed zijn in de commissie hierover een goed gesprek te voeren als het maar zou 

uitlopen op een ander financieel beleid. Diverse malen werd dit onderwerp door de heer 

Hermus besproken. Het CDA meent dat nu het moment is gekomen door middel van een 

motie spijkers met koppen te slaan.  

 

Mevrouw Geluk: Al deze zaken komen ter sprake in de nota Voorzieningen Reserves. 

Ons bezwaar was dat deze nota na de begrotingsvergadering is gepland. Dat is een 

omissie van het college want dan hadden wij in de commissie hierover kunnen spreken.  

 

De heer Hermus: De CDA-fractie heeft de Begroting 2009 en de resultaten naast elkaar 

gelegd. Het CDA is het met de behandeling in de najaarsrapportage fundamenteel on-

eens. Ook na ingewonnen informatie bij de ambtenaren, bleef het CDA ontevreden over 

bedragen van baten en lasten. Het CDA concludeerde dat de begroting op dit punt niet 

klopt en daarom bijgesteld dient te worden. Het CDA wil dat hiervoor structureel iets 

over moet blijven.  

 

De heer Wassink: Ook al is de CDA-wethouder bezig met een nota waarin deze zaken 

voorkomen, dan nog heeft het CDA het recht te zeggen: "Wethouder, gij zult!" Dit is dua-

lisme ten top.  

 

De voorzitter: Ik doe een procedurevoorstel. Iedereen kreeg van de griffier een globale, 

voorlopige tijdsindeling. Ieder fractie heeft veel ruimte genomen en aan andere fracties 

veel ruimte gegund voor de Algemene Beschouwingen en de onderlinge discussie. Vol-

gens het schema krijgt het college drie kwartier voor een reactie op de vragen en daarna 

weer drie kwartier voor de raad op de antwoorden van het college en de onderlinge dis-

cussie. Vervolgens staat een halfuur voor discussie over eventuele wijzigingsvoorstellen 

en dergelijke. Ik stel voor die twee laatste onderdelen in elkaar te schuiven en te beper-

ken tot het meest essentiële zodat iets kan worden ingelopen op het tijdschema. Ik 

schors de middagvergadering en stel voor om 19.30 verder te gaan. De leden van de 

commissie Grondgebied hebben in de tussentijd een korte besloten bespreking met Wet-

houder de heer Schutte.  

  

Schorsing 

 

De voorzitter: ik heropen de vergadering en de heer Van Meijel zal kort en bondig de 

zaken die op zijn beleidsterrein liggen, beantwoorden.  

 

Wethouder de heer Van Meijel: De komende maanden zal de aanpak van het minimabe-

leid worden besproken en hierbij zal ook het onderwerp 'sterilisatie zwerfdieren' aan de 

orde komen. Ik kan nu alvast vertellen dat dit voor het college geen hoge prioriteit heeft.  

Over de cijfers van de begroting zijn inmiddels enkele versies in omloop waarvan sommi-

ge helaas kleine foutjes bevatten en waarbij ook hier en daar enkele zaken door elkaar 

zijn gehaald. Dit had niet moeten gebeuren. Op dit moment is het niet handig op de cij-

fers in te gaan omdat deze getallen in het totaal genomen geen invloed hebben op de 

begroting. De cijfers voor HARO-heffingen kloppen wel.  

 

De heer Haagsma: Bij interruptie, ik geloof niet dat de cijfers voor HARO-heffingen 

kloppen omdat de cijfers uit de begroting voor het vervoeren en verwerken van één ton 

afval naar de HVC niet kloppen.  

 

Wethouder de heer Van Meijel: Dit wilde ik zojuist uitleggen. Het verhaal over de afval-

stoffenheffing is een gecompliceerd verhaal. In maart publiceren de verschillende vakaf-

delingen cijfers. Op basis van deze cijfers maakt het college een inschatting. Dat is de 

basis waarop de begrotingsrichtlijnen in april worden vastgesteld. In de maand november 

weet het college veel meer. Het bleek dat de HVC de 5% tariefverhoging voor verbran-

dingskosten niet door liet gaan. Aanvankelijk was een verlies begroot van € 70.000,00. 
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Het eindbedrag kon dekkend worden gemaakt door deze € 70.000,00 uit de egalisatiere-

serve te nemen. Hiervan heeft u niets gemerkt. Volgens de actuele inschatting wordt 800 

ton afval extra verwacht. Hiervan moet worden afgetrokken het niet doorvoeren van de 

tariefstijging van de HVC, dan komt het nadelige effect op € 170.000,00 dat uit de egali-

satiereserves moet worden genomen. Het college wil een stabiel niveau van de afvalstof-

fenheffing.  

Volgens afspraak zal in drie achtereenvolgende jaren een verlaging worden doorgevoerd 

van € 10,00. Op 1 januari 2009 komt deze € 10,00 weer bij de heffing. Dit betekent een 

tariefsverhoging van ongeveer 4%. Een tariefsverlaging van bijvoorbeeld € 5,00 zou nu 

mogelijk zijn – de raad kan hiervoor kiezen – maar dat betekent wel dat het volgend jaar 

een extra tariefstijging noodzakelijk is om zodoende de achterstand in te halen. In de 

komende nota Reserves en Voorzieningen zal de hoogte van de totale egalisatiereserve 

worden besproken. In het stuk wordt een bedrag van € 30.000,00 genoemd dat Flevocol-

lect zou betalen. Dit wordt wel geprobeerd, maar het is nog niet zeker. Met deze opmer-

kingen heb ik duidelijk gemaakt waar de keuzes liggen en daarmee heb ik tevens na-

mens het college een indicatie gegeven hoe de motie over de afvalstoffenheffing kan 

worden behandeld.  

De motie over de computers klinkt heel sympathiek. Sommigen spraken over de 'Abouta-

lebgelden'. Het college vindt het niet verstandig incidentele middelen in te zetten voor 

structurele zaken. De helft van de leerlingen kunnen al gebruikmaken van een regeling 

bij het Zuyderzeecollege. Al deze zaken worden besproken in de komende nota Minima-

beleid. De computerregeling kan bij het minimabeleid worden betrokken, maar wel dient 

men zich ervan bewust te zijn dat hier heel wat haken en ogen aan zitten. Ook het beleid 

van het college is erop gericht de jongeren erbij te betrekken, bijvoorbeeld door culturele 

activiteiten. Het college treedt graag in overleg met de raad om in onderling overleg het 

minimabeleid vorm te geven. Daarom is het beter straks als het minimabeleid aan de or-

de komt, gezamenlijk evenwichtige afwegingen te maken dan nu op dit ene punt van de 

computerregeling een concrete toezegging te doen. Bij de uitwerking van de technische 

zaken wil het college dan deze suggestie meenemen.  

De CDA-fractie stelde de vraag naar 'recente ontwikkelingen'. Op dit moment is sprake 

van een extra budget voor de glastuinbouw. Het college heeft besloten tot een inventari-

satie van het vastgoed. Om vastgoed te beheren, is een goede inventarisatie nodig. Een 

ander punt is het verbod op een onkruidverdelgingsmiddel dat dit jaar al werd ingevoerd. 

Het college zal een voorstel doen voor een overgangstijd zodat de ambtenaren wat tijd 

wordt gegund voor een bezinning op alternatieve bestrijdingsmiddelen. Het is beter via 

de beleidsplannen deze zaken zorgvuldig af te wegen dan steeds ad-hocbeslissingen te 

nemen. Het aspect van de windenergie hoort ook bij de recente ontwikkelingen thuis. 

Zoals bekend is de bezinning over windenergie nog volop gaande.  

De contouren van het minimabeleid zijn in de commissievergadering vastgesteld. In de-

cember a.s. zullen de concrete voorstellen in de commissievergadering worden bespro-

ken. Hoewel het college streeft naar een 'ruimhartig' beleid, blijft het altijd een afweging 

van de middelen die beschikbaar zijn gesteld en de doelen die bereikt moeten worden. 

Het college stelt voor de komende maanden een grondige discussie over het minimabe-

leid te voeren.  

Het CDA heeft een motie ingediend over het begraven. Deze partij heeft een analyse op-

gesteld en heeft terecht geconstateerd dat de afgelopen jaren sprake was van een over-

schot. Het is goed naar het verleden te kijken, maar het college wil ook vooruitkijken. 

Vorig jaar werd een discussie gevoerd over de egalisatiereserve voor het begraven. Toen 

bleek dit vanwege de BBV-regeling niet mogelijk te zijn. Nu deze BBV-regeling op orde is, 

vloeien de middelen niet terug in het reservebeleidsplan. Graag wijs ik erop dat in 2008 

€ 940.000,00 wordt geïnvesteerd en in 2009 € 580.000,00 in allerlei zaken aangaande 

het begraven. Volgens afspraken in de beleidsplanning moeten deze investeringen wor-

den verdisconteerd in de tarieven. Gezien deze verhoudingen zal het duidelijk zijn dat het 

college deze CDA-motie ten zeerste ontraadt. Het college wil werken volgens de afspra-

ken van de beleidsplanning en zo zorgen voor een stabiel tarievenbeleid om te voorko-

men dat middelen terugvloeien in het Reservebeleidsplan.  

Ten slotte wil het college de motie over de Cliëntenraad ten zeerste ontraden.  
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De heer Haagsma: Op grond van wederzijds overleg hebben de indienende partijen be-

sloten deze motie te herzien.  

 

De voorzitter: Wethouder Van der Est zal antwoorden op de motie of het amendement 

over het zwembad.  

De heer Kalk: De tekst van deze motie is gewijzigd. De essentie is dat een werkbudget 

van € 50.000,00 beschikbaar wordt gesteld om de scenario's uit te werken maar het ver-

schil is dat de uitslag moet worden voorgelegd aan het nieuwe bestuur.  

 

Wethouder de heer Van der Est: Het is bekend hoe gevoelig deze materie ligt bij het 

zwembad. Hierbij is de volgorde der dingen belangrijk en dat betekent dat bedachtzaam, 

dat is stap voor stap, verder moet worden gegaan. Op dit moment is sprake van een in-

terim-directeur en twee interim-bestuursleden. Een nieuwe directeur moet worden ge-

zocht en nieuwe bestuursleden moeten worden toegevoegd en een plan van aanpak moet 

worden opgesteld. Al deze zaken zijn naar de mening van het college veel urgenter dan 

het ontwikkelen van scenario's. Het college wil een zwembad dat financieel en organisa-

torisch gezond is. Eerst moet het plan van aanpak worden afgewacht. Als na bekendwor-

ding van dit plan enkele raadleden bepaalde punten niet terugvinden dan kunnen alsnog 

maatregelen worden overwogen. Het is te prematuur de interim-bestuurders die op dit 

moment goed werk doen, voor de voeten te lopen. Dit werd ook al in de voorjaarsrappor-

tage gezegd. Zodra een stevig nieuw bestuur en een stevige nieuwe directeur in het za-

del zitten, dan wordt het zinvol een budget van € 50.000,00 ter beschikking te stellen en 

te vragen scenario's op te stellen. Deze volgorde zou goed zijn, maar op dit moment ont-

raadt het college deze motie te ondersteunen.  

 

De heer Kalk: Het is goed dat het interim-bestuur hard werkt. Ook tijdens de discussie 

over de voorjaarsrapportage is het college opgeroepen het interim-bestuur te helpen en 

daarbij scenario's op een rij te zetten. Nu blijkt uit deze begroting dat de gemeente een 

regiefunctie heeft en meer moet sturen op het zwembadbeleid.  

 

De voorzitter: Ik moet de heer Kalk afkappen. Interrupties voor toelichtende vragen zijn 

toegestaan, maar het is niet de bedoeling de wethouders te onderbreken met beschou-

wingen. Ik verzoek Wethouder de heer Schutte de vragen op zijn terrein te beantwoor-

den.  

 

Wethouder de heer Schutte: De toekomstplannen voor het gebied bij Luttelgeest zijn in 

grote lijnen als volgt. Momenteel is een gebied in gebruik van ongeveer 400 ha. Op dit 

moment is het college bezig met een herziening van het bestemmingsplan en vindt een 

bezinning plaats over het beleidsplan voor de uitbreiding in de toekomst. In dat plan 

worden de ontwikkelingsrichtingen voor de glastuinbouw beoordeeld en opgesteld. Als 

het hele terrein vol is, dan bestaat het terrein uit 650 ha en om 100 ha vol te maken 

moet opnieuw een discussie volgen. Het college wil graag samen met de raad overleggen 

of meer glastuinbouw wenselijk is en welke vorm of richting moet worden gegeven. Dit 

soort vragen komt aan de orde op het moment wanneer over de Structuurvisie wordt ge-

sproken. Verwacht wordt dat het minstens enkele jaren zal duren. Als het gemeentebe-

stuur meer glastuinbouw wil, dan moet uiteraard tijdig worden gereageerd om een ade-

quate bestemming op dat terrein te leggen. Op dit moment is geen sprake van extra uit-

breiding. Een ander belangrijk argument nu nog niet bij te bestemmen, is het gevaar dat 

het gebied geen echt geheel wordt, maar een gatenkaas. Samengevat kan worden ge-

zegd dat het college wel bezig is met de toekomst, maar dat voor dit moment sprake is 

van een pas op de plaats.  

De VVD vraagt de plannen van de Corridor te herzien. Een aantal weken geleden vond 

een themabijeenkomst over de Corridor plaats. Het bleek dat een meerderheid verder wil 

gaan op de ingeslagen weg, zij het met enige bijstelling. Het realiseren van een Golf Re-

sidence zou betekenen dat een geheel nieuw plan moet worden opgesteld. Het college wil 

zoiets niet, maar wil verdergaan met de ontwikkeling van het huidige plan waarbij de wa-
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terberging een onderdeel is. De plus uit de woningen mag niet worden gebruikt voor één 

doel. De 'plus' is niet alleen voor het stimuleren van de golfsport, maar breder voor het 

realiseren van recreatieve voorzieningen.  

Wie voert de regie bij de vestiging van buitenlandse werknemers?  

 

Als het gaat over de aspecten van ruimtelijke ordening, bestemmingsplannen, structuur 

en dergelijke, dan voert de gemeente de regie. Het college is bezig met het beleid aan-

gaande buitenlandse werknemers. Aan Gedeputeerde Staten werd inmiddels een notitie 

aangeboden. Met dit beleid wil de gemeente in de buitengebieden voldoende faciliteren 

voor opvang ten behoeve van buitenlandse werknemers. Kleine opvang levert geen pro-

blemen op, maar de discussie gaat vooral over de mogelijkheden en grenzen van grote 

opvang. Op deze wijze, dus op het terrein van de ruimtelijke ordening, voert de gemeen-

te de regie. 

 

De heer Wassink: Hoe gaat het met 'indorpen' in kernen zoals Emmeloord? Is het als 

college mogelijk maatregelen te treffen tegen huisjesmelkerij? 

 

Wethouder de heer Schutte: Het college onderzoekt hoe in het huisvestingsbeleid kan 

worden gestuurd door bijvoorbeeld voorwaarden op te stellen die verbieden dat tien bui-

tenlandse werknemers in een woning verblijven. Het is heel moeilijk mensen uit wonin-

gen te weren. Het college probeert vooral zo te faciliteren dat het aantrekkelijk wordt in 

uitstekend geoutilleerde voorzieningen buitenlandse werknemers op te vangen. Het is 

moeilijk maatregelen te treffen tegen huisjesmelkerij omdat dit privaat is.  

Aangaande de motie Grondprijzen wil ik opmerken dat het verkeerd is de suggestie te 

wekken alsof de gemeente Noordoostpolder fors te duur is. Ik wil wel toezeggen dat net 

als bij bedrijventerreinen, een bureau kan adviseren hoe het niveau van de grondprijzen 

is in relatie met de omgeving. Ik zal in het college voorstellen een onderzoek te doen 

naar de concurrentiepositie op het punt van de grond voor woningbouw. Dan wordt niet 

alleen gekeken naar de prijs, maar ook andere zaken zoals bijvoorbeeld verkaveling en 

ligging en de status van een wijk. Met andere woorden ben ik bereid deze motie uit te 

voeren, maar dan wel breder opgevat.  

 

De voorzitter: Ik verzoek wethouder de heer Voorberg te antwoorden op de vragen.  

 

Wethouder de heer Voorberg: Over de haalbaarheidstudie Randmeer kan ik het volgen-

de meedelen. Een beleidsscan is gedaan over het beleid van de drie betrokken gemeen-

ten Steenwijkerhout, Lemmer en Noordoostpolder en provincie Flevoland die als enige 

provincie een uitspraak deed over dit beleid. De stuurgroep heeft enkele keren vergaderd 

en zal binnenkort de beleidsscan vaststellen. Op dat moment wordt ook een startover-

eenkomst gesloten om te bezien of het mogelijk is gezamenlijk de haalbaarheid van de 

studie te laten verrichten. Op dit moment is ook conceptplan voor een plan van aanpak in 

de maak. Naar verwachting kan over ruim een jaar iets concreets worden gezegd over de 

haalbaarheid. Het gaat over het randgebied van de drie gemeenten, globaal aangeduid is 

dat de strook langs de oude Zuiderzeedijk. Eind december 2008 komt hierover een pu-

blieke mededeling.  

Over de vraag van de ChristenUnie/SGP over het verkeerscirculatieplan in relatie tot plan 

Emmeloord-Centrum, antwoord ik dat op dit moment een dergelijk samenhangend plan 

niet bestaat, wel is sprake van verschillende verkeersstudies en een gemeentelijk Ver-

keer en Vervoersplan die gedeeltelijk zullen worden herzien. Het college heeft voldoende 

oog voor dit onderwerp maar deze zaken zijn nog niet in een concreet verkeerscirculatie-

plan ondergebracht. In de loop van het proces zullen verschillende kruispunten worden 

aangepakt en hierover zijn al uitspraken gedaan. Het college is het eens met de stelling 

dat hier een integrale aanpak wenselijk is. Omdat het centrum niet alleen mooi moet 

zijn, maar ook goed bereikbaar, zal in de stuurgroep voor de integrale aanpak blijvend 

aandacht worden gevraagd.  

Het streven van de VVD-fractie te komen tot een brugverlichting, is mooi, maar eerst 

moet wel worden onderzocht wat de kosten zijn. Het is niet mogelijk dit zomaar in de 
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begroting op te nemen en tot uitvoering over te gaan. Zodra de mogelijkheden en de 

kosten in beeld zijn, komt het college naar de raad terug.  

 

De heer Blauw: Het doel van de motie is ook een voorstel hierover in de raad komt. Als 

nog deze winter de verlichting wordt aangebracht, is het wel zaak snel te handelen.  

Wethouder de heer Voorberg: De motie spreekt in het eerste deel over het direct moge-

lijk maken van brugverlichting. Dit kan niet. Eerst moet een onderzoek komen en dan 

kunnen direct na het onderzoek ook de kosten bepaald worden, zodat het college dit in 

een voorstel kan vermelden. De uitvoering van de verlichting in deze winter zal moeilijk 

worden, maar het onderzoek en de uitvoering hoeft ook niet twee jaar te duren.  

De motie over de SMS-Regioservice is een sympathiek voorstel om met moderne com-

municatiemiddelen zo veel mogelijk promotie te bedrijven. Het wordt een doublure waar 

de VVV mee bezig is. De VVV krijgt van de gemeente subsidie om citymarketing en aller-

lei promotieactiviteiten voor recreatie en toerisme te doen. De VVV is bezig met meer di-

gitalisering van de gegevens. Binnenkort komt een nieuwe website. Er zijn contacten met 

het Flevolandse Bureau voor Toerisme. Het beste is te blijven bij de activiteiten van de 

VVV. Deze motie wordt ontraden in deze vorm. Ik wil toezeggen dat deze zaken in het 

overleg met de VVV ter sprake worden gebracht om te bezien hoe de wens van de motie 

kan worden ingepast in de werkzaamheden van de VVV. 

 

De voorzitter: Ik nodig wethouder de heer Zeilstra uit de vragen op zijn terrein te be-

antwoorden.  

 

Wethouder de heer Zeilstra: Ik begin met het IGW. Eind november 2008 komt een me-

dedeling over de stand van zaken en de acties die inmiddels zijn uitgevoerd en de resul-

taten. Van drie dorpen zijn de zaken in kaart gebracht. Ens is inmiddels afgerond. In ver-

band met vraaggericht werken, kom ik daar de vraag naar 'All weather'-veldjes niet te-

gen. In Emmeloord moet aangaande de wijkplatformen nog heel veel gebeuren. De raad 

zal over de voortgang worden geïnformeerd. Terecht heeft de Politieke Unie over dit on-

derwerp een vraag gesteld.  

Wat is de relatie tussen de mobiele dienstverlening in de kleine kernen, bijvoorbeeld de 

bibliobus en IGW? De nieuwe tekst van de motie geeft enkele saillante punten aan. Als 

het gaat over kleine kernen, dan gaat het per definitie over het IGW. Het behoort tot het 

beleid de wensen in de kernen te peilen en dus wordt al uitvoering gegeven aan de om-

schrijving uit de eerste zin van de motie. Daarom is het niet nodig met een plan van 

aanpak te komen, omdat dit al in het kader van het IGW overeenkomstig gemaakte af-

spraken plaatsvindt. De raad is geïnformeerd door middel van een tussentijdse rapporta-

ge over de richtlijnen Welzijn, Wonen en Zorg. Dit beleid kan overigens slechts in enkele 

zorgclusterdorpen worden toegepast. Enkele voorbeelden hieruit over de richtlijnen hoe 

de leefbaarheid wordt versterkt. Met de Talmahof was een vermindering van het aantal 

verpleeghuisbedden afgesproken en zo konden in Ens meer verpleeghuisbedden komen. 

Dit is het organiseren van verpleegzorg dichter bij huis. Dit alles wordt gedaan in overleg 

met huisartsen, fysiotherapeuten en verpleegsters. Afgelopen week had ik het overleg 

met de tien dorpen en toen werd deze ontwikkeling ter sprake gebracht en gewezen op 

de consequentie dat namelijk de zorgclusterdorpen meer leefbaar worden gemaakt om-

dat een aantal taken wordt gedecentraliseerd. Thans wordt ook gekeken of het WMO-

loket in Ens een functie kan krijgen. Als de pilot wordt uitgevoerd dan wordt ook voor 

Marknesse en Creil in deze richting gewerkt. Deze ontwikkeling is een heel andere rich-

ting dan het hebben van een bibliobus waarin een aantal andere functies is onderge-

bracht. Het college kiest voor een fundamentele benadering. Een ander voorbeeld is het 

centrum voor Jeugd en Gezin. Hierbij wordt gekeken of de informatie en adviesfunctie 

buiten Emmeloord ook in de zorgclusterdorpen kan worden toegepast. Het college is be-

zig deze richting uit te werken en de raad kan in dit verband de nodige voorstellen ver-

wachten. Dit alles heeft te maken met het versterken van een aantal dorpen. In het 

overleg met de tien dorpen heeft het gemeentebestuur samen met de andere partners 

deze zaken voorgelegd. Tijdens deze bijeenkomst kwamen er geen reacties dat dit een 

ongewenste ontwikkeling zou zijn. Het college vindt het belangrijk tijdig te toetsen wat 
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de dorpen van al deze ontwikkelingen vinden. Dit is de beleidsrichting van het college en 

in deze lijn zullen voorstellen worden gedaan en daarom ontraad ik deze motie.  

 

De heer Haagsma: De motie is niet zozeer gericht op allerlei zorgvoorzieningen, maar 

op voorzieningen in de algemene zin in de sfeer van sociale en maatschappelijke dienst-

verlening, met de bibliobus als voorbeeld. Als de bibliobus wordt toegerust met een pin-

automaat, dan kunnen dorpen waar geen pinautomaat is, hiervan gebruikmaken. Omdat 

veel diensten verdwijnen uit dorpen, wil de motie dat soort zaken in de dorpen van de 

Noordoostpolder terugbrengen. De andere dorpen dan de zorgclusterdorpen mogen niet 

worden onderbedeeld.  

 

Wethouder de heer Zeilstra: Als het gaat om zorg in het brede kader van de WMO, dan 

kunnen slechts voor een beperkt aantal dorpen zaken zoals jeugdzorg worden geregeld.  

 

De heer Kalk: De wethouder gaf in de commissie aan dat een verkennend onderzoek 

daaromtrent interessant zou zijn.  

 

De heer Zeilstra: Ik vond dit interessant. Maar dat neemt niet weg dat aangaande zaken 

van de WMO en ontwikkelingen in de dorpen dit de voorgestane richting is. Als het gaat 

om de leefbaarheid van de dorpen in het algemeen, dan is het vraaggericht werken rich-

tingbepalend. De dorpsbewoners moeten zelf aangeven wat volgens hen mening de kar-

dinale zaken zijn voor de leefbaarheid. Deze worden geïnventariseerd en in kaart ge-

bracht en dan is dit richtinggevend voor het verhogen van de leefbaarheid zowel in dor-

pen als in Emmeloord.  

 

De heer Haagsma: De meningen van het college en de raad lopen uiteen omdat wij het 

over verschillende onderwerpen hebben. Als dorpsbewoners niet aangeven dat zij 'All 

weather'-veldjes willen, kan dit voortkomen uit het feit dat zij niet goed op de hoogte zijn 

dat deze veldjes mogelijk zijn. Het kan zijn dat het tiendorpenoverleg soms wat beschei-

den is, omdat men niet weet wat voor mogelijkheden er bestaan. Zou een checklist wor-

den gemaakt waarin alle mogelijkheden worden vermeld, dan zou de vraag, denk ik, gro-

ter zijn. Daarom zou het goed zijn dat zij meer bewust worden gemaakt van de moge-

lijkheden.  

 

De heer Wassink: Dan wordt het een soort wenslijstje waar zij uit mogen kiezen.  

 

De heer Haagsma: Zo heeft het college gereageerd op de vorige motie. Het college be-

loofde de dorpen via het IGW allerlei zaken aan te bieden en dan mochten de dorpen kie-

zen. De ene keer een pannakooi en de ander keer een 'All weather'-veldje.  

 

Wethouder de heer Van de Est: Het wordt nu gepresenteerd alsof het college geen voel-

horens voor dit soort zaken heeft. In Centrum-Oost worden momenteel gesprekken ge-

voerd met de gebiedsregisseur, Carrefour en de beleidsmedewerker om te bezien of de 

jeugd op deze wijze kan worden gebonden. Hier is geen sprake van aanbod omdat in dit 

geval de vraag in de buur leefde en de gebiedsregisseur dit heeft opgepikt en zo aange-

kaart.  

 

De heer Haagsma: De vragen moeten niet alleen in de pilots worden gesteld, maar ook 

in de tien dorpen en de wijken. De vragen gelden voor heel de Noordoostpolder.  

 

Wethouder de heer Zeilstra: Ik ben het hiermee eens. Behalve de algemene vragen die 

in het tiendorpenoverleg meestal aan de orde komen, worden in alle tien dorpen apart en 

in de wijken van Emmeloord deze vragen gesteld. Het vergt enige tijd voordat al deze 

gegevens zijn verwerkt en daarom gebeurt dit in fases. Het beleid wil uitgaan van de 

problemen die door de dorpen zelf als zodanig worden ervaren en daarom is het van be-

lang inzicht te hebben is wat de dorpen zelf aangeven en vragen. Vervolgens geven ook 

de partners aan dat hun polsstok een beperkte lengte heeft. Ook dit kan een reden zijn 
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slechts voor een beperkt aantal dorpen voorzieningen te decentraliseren. Dus met name 

op het gebied van de WMO en het bureau Jeugd en Gezin vinden deze ontwikkelingen 

plaats. Daarnaast is het de bedoeling de leefbaarheid in algemene zin in de dorpen te 

bevorderen. het zou goed zijn in januari 2009 door middel van een inhoudelijke discussie 

deze zaken opnieuw te bespreken omdat de verschillen in inzicht niet zo groot zijn.  

Carrefour heeft een duidelijk plek in het kader van het IGW als het gaat om opbouwwerk 

of buurtwerk. Eerder werd besloten extra geld uit te trekken voor Carrefour voor het 

werk van een ouderenadviseur. De verhoging van het budget is een trendmatige verho-

ging en geen extra toevoeging. Carrefour is zelf verantwoordelijk voor de ontwikkelingen 

die zij doormaakt zolang dit binnen het budget blijft.  

 

De heer Boundati: Omdat een nieuwe fusie tot stand kwam, kreeg Carrefour heel veel 

op haar bordje. Soms worden signalen afgegeven dat het budget niet meer toerreikend 

is. Daarom zou het gemeentebestuur de bijdrage voor Carrefour opnieuw kunnen over-

wegen.  

 

Wethouder de heer Zeilstra: Het besluit van de subsidie voor Carrefour is vastgesteld en 

op dit moment zijn er geen redenen de hoogte van deze subsidie te veranderen. Het is 

de taak van Carrefour met de beschikbare middelen adequaat werk te leveren op het ge-

bied dat door het gemeentebestuur belangrijk wordt geacht.  

Over de samenwerking op het gebied van de gezondheidszorg heeft het college met de 

gemeente Urk afspraken gemaakt, met het doel samen te operen. Dit betekent dat de in-

formatie van beide gemeenten onderling wordt gedeeld. Inmiddels is er overleg geweest 

van beide gemeenten en het Antoniusziekenhuis. Het ging niet om een blauwdruk, wel 

om het opstellen van richtlijnen voor een soort beleidsrichting. De gewenste ontwikkeling 

werd duidelijk doorgesproken. In december 2008 wordt dit plan door de Raad van Be-

stuur van het Antoniusziekenhuis gepubliceerd. Dit is geen blauwdruk, maar een beleids-

richting voor hoe een aantal zaken kunnen worden gerealiseerd. In de brief die ik u heb 

toegestuurd, loop ik op een aantal zaken vooruit omdat afspraken met de directie van de 

GGD zijn gemaakt. Dit is juist omdat het college belang hecht aan die huisartsenpost. De 

GGD-directie heeft aangegeven alle medewerking te willen verlenen. Dit kost wel enige 

tijd omdat het dan met name gaat om de nieuwbouw bij de Schokkerbrink, het Antonius-

ziekenhuis, de ambulancepost, huisartsenpost, enzovoorts. De gemeenten Urk en Noord-

oostpolder en het Antoniusziekenhuis zijn het hierover eens en daarom werd dit zo in de 

brief gezet. Het is belangrijk dat huisartsen beseffen wat hun rol is bij het versterken van 

de relatie eerste- en tweedelijnszorg. Een dergelijk 'Gezondheidscentrum' zou eerst in 

Marknesse worden gevestigd. Het is te hopen dat een aantal huisartsen mee wil werken 

en mee wil denken aan een huisvesting aan de Urkerweg en dan is er sprake van een 

Zorgboulevard. Het is bekend dat het groeiend aantal huisartsen vrouwen zijn die minder 

gecharmeerd zijn van een solopraktijk. Dit gegeven biedt een nieuwe kans voor keten-

zorg of beter gezegd een Zorgboulevard waarbij ook andere medici, zoals apothekers, 

zijn betrokken. Dit is een gewenste ontwikkeling en zal op termijn een verbetering bete-

kenen. Het realiseren van een dergelijke Zorgboulevard moet wel in het jaar 2011 wor-

den gedacht. In het laatste overleg werd vastgesteld dat de beide gemeenten en het An-

toniusziekenhuis met een bepaalde regelmaat voor overleg bij elkaar zullen komen over 

de Zorgboulevard aan de Urkerweg.  

 

De heer Blauw: Mijn vraag was niet hoeveel gesprekken de wethouder heeft gevoerd, 

maar of hij bereid is medewerking te verlenen aan het vormen van een werkgroep van 

de gemeente Noordoostpolder en Urk en het Antoniusziekenhuis teneinde gezamenlijk dit 

project te starten. Het gaat dus om het opstarten van een duurzame structuur voor het 

proces van de komende jaren, zodat eenheid wordt geschapen ook binnen de raad over 

welke richting moet worden ingeslagen. Over deze vraag kwam geen antwoord.  

 

Wethouder de heer Zeilstra: Zoals reeds werd gezegd, zijn duidelijke afspraken gemaakt 

tussen de drie partners voor periodiek overleg. De verantwoordelijkheid ligt in de eerste 

plaats bij het Antoniusziekenhuis zelf. Het is evident dat de gemeente Urk en Noordoost-
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polder samen met andere betrokkenen graag betrokken worden bij de plannen en de 

ontwikkelingen, alleen bestaat er geen behoefte dit overleg de term 'werkgroep' te ge-

ven.  

 

Burgemeester de heer Ridder van Rappard: Ik zal nu de vragen die op mijn terrein lig-

gen beantwoorden.  

Allereerst de vraag om de grote projecten tegen het licht houden. In het voorjaar van 

2008 werd uitvoerig gesproken over de consequenties van een stagnerende economie 

voor het woningbouwprogramma. Destijds merkte de VVD-fractie op dat het college ook 

naar andere effecten moet kijken. Het college heeft toen de effecten in een groter kader 

gezet en de consequenties bijvoorbeeld voor de invulling van Emmelhage in kaart ge-

bracht. Het is echter een illusie dat in lopende projecten als bijvoorbeeld Emmeloord-

Centrum zomaar onderdelen geschrapt kunnen worden. Datzelfde geldt voor de recrea-

tieve ontwikkeling bij de Corridor. Hierbij gaat het niet om het aantal woningen, maar 

voorzieningen die voor de gehele bevolking worden gemaakt. Het is onmogelijk dit soort 

projecten tot stilstand te brengen, want dan is er sprake van achteruitgang. De vermin-

dering van het aantal te bouwen woningen mag naar de mening van het college wel con-

sequenties hebben voor scholenbouw, voor culturele voorzieningen en dergelijke, maar 

het kan niet zo zijn dat lopende projecten geen doorgang mogen vinden.  

Het college doet veel aan bestuurskrachtonderzoek. Het college kent het fenomeen ben-

chmark. We hebben een Rekenkamercommissie waar mensen van andere gemeenten in 

zitten die met de kennis en kunde van andere gemeenten bij opvallende verschillen in de 

kengetallen aan de bel zullen trekken. De gemeente Noordoostpolder kent vele manieren 

zich aan anderen te spiegelen teneinde daar lering uit te trekken. Binnenkort vindt aan-

sluiting plaats bij 'waarstaatjegemeente.nl' die als benchmark door de VNG wordt aanbe-

volen. Dat betekent dat binnen de bestaande begroting reeds veel wordt gedaan aan 

vergelijking met andere gemeenten en dat het niet nodig is voor dit doel nog extra bud-

get uit te trekken. Het is mogelijk dat de raad weinig van dit soort zaken merkt, omdat 

dit onder de uitvoering valt en de directie uitsluitend aan het college verantwoording 

schuldig is. Het college is bereid op verzoek deze zaken meer bekendheid te geven.  

De fracties van ONS en VVD hebben het te veel inhuren van externe krachten en het te 

weinig werken met eigen personeel aan de orde gesteld, waarbij de VVD in een motie 

heeft gevraagd dit inhuren te beperken tot € 500.000,00. Het is mooi zo'n plafond vast 

te stellen, maar in de praktijk blijken dergelijke zaken helaas niet zo maakbaar. Het is 

begrijpelijk dat binnen de raad sommigen een aversie hebben tegen het inhuren van ex-

terne krachten, omdat de kosten enorm snel oplopen. In de praktijk blijkt dit soms on-

vermijdelijk. Een gemeente kan niet alle kwaliteiten in huis hebben omdat voor hoog ge-

specialiseerde ambtenaren niet altijd werk voorhanden is. Het wordt steeds meer merk-

baar dat de eisen hoger worden gesteld. Daarom is het inwinnen van externe adviezen 

soms onvermijdelijk en dat kost nu eenmaal veel. In het bedrijfsleven liggen de salaris-

sen veel hoger dan bij een lokale overheid en daarom worden de goede krachten door de 

arbeidsmarkt 'weggekocht' of ze gaan weg. Omdat het werk wel doorgang moet vinden, 

blijft geen andere keus dan externe krachten inhuren. Het college deelt dus de zorg de 

kosten voor externe krachten zo laag mogelijk te houden, echter, de consequentie als 

dan de continuïteit van het ambtelijk werk in gevaar komt, neemt het college niet omdat 

het maken van bestemmingsplannen en verlenen van vergunningen nu eenmaal niet kan 

worden gestopt. Het college wil ook het liefst met eigen mensen werken, maar het is 

onmogelijk de eigen ambtenaren boven de markt te waarderen qua beloning. Een ge-

meente met 40.000 inwoners kan niet op hetzelfde niveau honoreren als grote gemeen-

ten. Daarom moet de VVD-motie ten sterkste worden ontraden.  

 

De heer Blauw: Het is duidelijk dat niet alle expertise in huis kan zijn en dat het nood-

zakelijk is die expertise soms in te huren. De moeite zit in het feit dat deze kosten in een 

paar jaar tijd zijn verdrievoudigd of verviervoudigd en dat is niet goed. De poging amb-

tenaren bij de gemeente te behouden door deze meer te betalen, is maar een klein on-

derdeel van het pakket. Hierin kan meer worden geïnvesteerd. Uiteraard moet het amb-

telijk werk doorgang vinden, maar dan gaat het wel om de voortgang van normale pro-
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jecten en niet die buitensporige projecten die ook zo weer afgeblazen kunnen worden, 

zoals Vilavie.  

 

Burgemeester de heer Ridder van Rappard: Dit is helder. Maar het kan niet zo zijn dat 

de VVD vindt dat de gemeente alleen maar op safe moet spelen en alle risico's moet 

vermijden. Deze werkwijze is niet de ambitie van het college en hopelijk ook niet van de 

VVD. Wie in deze wereld verder wil komen, zal ook dingen moeten doen die achteraf niet 

lukten maar wel zijn geprobeerd. Het college vindt het bepaald niet prettig externe 

krachten in te huren en daarvoor extra krediet aan te vragen. Op dit punt bestaat over-

eenstemming, alleen de oplossing die de VVD biedt, is niet adequaat omdat die te simpel 

is. Daarom ontraad ik de motie ten sterkste.  

De gedachte van de ONS-motie een canon op te stellen is uitermate sympathiek. De ge-

meente Noordoostpolder, in samenwerking met het Nieuw Land Erfgoed en het Centre for 

Oral History – om het maar eens in keurig Nederlands te zeggen – is bezig het historisch 

erfgoed vast te leggen. De eerste generatie bewoners worden geïnterviewd en op video-

banden worden deze gesprekken opgenomen. Het idee om van deze hoogtepunten een 

canon op te stellen is een prima gedachte, alleen de uitwerking van de motie moet nog 

eventjes op zich laten wachten. Het is nodig te bezinnen op welke wijze deze geschiede-

nis moet worden vastgelegd en gepubliceerd. Daarom is het wel mogelijk de gedachte 

van de motie sympathiek te noemen, maar onmogelijk toe te zeggen dat de motie pre-

cies zo wordt uitgevoerd. De motie wordt in deze zin ontraden. Wel kan ik toezeggen dit 

onderwerp later te bespreken.  

 

De heer Lammers: Ik merk dat het college enthousiast is. De motie vraagt het college 

niet meer en niet minder medewerking te verlenen aan het opstellen van de canon. Het 

college heeft de vrijheid de vorm in te vullen. Het is bijvoorbeeld dat de bevolking mee-

werkt of een stuurgroep van historici wordt ingeschakeld. Dit is de achtergrond van de 

canon. Het college kan deze gedachte meenemen en samenwerking zoeken, met het 

Nieuw Land of historici. Dat is precies de intentie van de motie.  

 

Burgemeester de heer Ridder van Rappard: Ik kan niet toezeggen dat de motie letter-

lijk, maar wel is het mogelijk de motie in de geest uit te voeren. Later kan over de invul-

ling worden overlegd. 

 

De voorzitter: Sommige moties zijn nog niet besproken. Ik stel voor deze te bespreken.  

  

De heer Haagsma: Naar aanleiding van de motie Afvalstoffenheffing wil ik ingaan op het 

antwoord van wethouder Van Meijel. Als wij vanavond een besluit nemen over de begro-

ting, is het wel noodzakelijk dat de cijfers kloppen. In de BIO (begroting in één oogop-

slag) staat dat het aantal woningen in de jaarrekening 2007 op 18.785 wordt gesteld, 

maar in de Begroting 2009 op 17.963, zodat het lijkt alsof in twee jaar 800 woningen zijn 

gesloopt. Deze cijfers moeten door het college toch eerst goed op orde worden gebracht. 

Op de informatiemarkt is al gezegd wat niet klopt.  

 

Wethouder de heer Van Meijel: Ik wil namens het college best wel ingaan op de cijfers. 

De heer Haagsma heeft terecht ontdekt dat in de cijfers soms foutjes zitten.  

 

De heer Haagsma: Tijdens de informatiemarkt heb ik aangegeven welke cijfers niet 

kloppen. Het college heeft gedeeltelijk een correctie gegeven, maar niet van alle cijfers. 

Mag ik dan veronderstellen dat het college met een aanvulling komt zodat de cijfers wel 

kloppen? Het antwoord van wethouder Van Meijel over de afvalstoffenheffing is niet te 

doorgronden. Als ik de heer Van Meijel goed begrijp, zegt hij dat hij niet alleen streeft 

naar kostendekkendheid maar daarboven nog een plusje wil hebben. In de bijlage wordt 

dan vermeld dat dit bedrag voor de btw, de kwijtschelding en egalisatie afvalstoffenhef-

fing is. Al jarenlang is sprake van overschotten van € 1,2 miljoen of meer. Wat wordt uit 

die overschotten betaald en wat krijgen de bewoners terug? Drie keer € 10 en één keer, 
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dank zij een VVD-motie, een extra bezoek aan het GAS. Dat betekent dat deze pot rede-

lijk groot is en dat hoort niet.  

De afdeling zegt dat afspraken zijn gemaakt dat Flevocollect de nieuwe opstelplaatsen zal 

financieren. Dit is anders dan de heer Van Meijel zegt.  

Als de heer Van Meijel zegt dat waarschijnlijk 800 ton meer afval wordt verwacht, terwijl 

dit in de begroting wordt bijgesteld van € 12.540,00 in 2008 naar € 11.200,00 in 2009, 

dan zijn blijkbaar de verkeerde getallen gebruikt. Dat geldt ook voor het tarief. De wet-

houder zegt dat in maart 2008 de getallen zijn aangeleverd. Omdat het college aandeel-

houder is en dus ter vergadering aanwezig is en kennisneemt van de tarieven zodra die 

worden vastgesteld, dan is het correct die getallen in de begroting op te nemen. Nu 

staan deze bedragen niet in de begroting. Met het oog op het voordeel voor de burger 

hadden deze getallen in de begroting gemoeten. Verder zegt de wethouder dat het over-

schot op de kostenreiniging € 170.000,00 minder zal worden. Waarom staat dit niet in de 

begroting? Het voorstel van de motie, namelijk het omlaagstellen van het tarief met on-

geveer € 5,00 zijnde 2%, staat nog steeds recht overeind en ik wil de andere partijen op-

roepen dit te ondersteunen omdat het college er niet in slaagde met een goede onder-

bouwing deze motie van tafel te vegen.  

 

De voorzitter: Het is handig per motie een rondje te doen om te peilen hoeveel steun 

bestaat voor de verschillende moties.  

 

De heer Hermus: Ik zou graag willen reageren op de antwoorden van het college over 

de motie van het begraven.  

 

De heer Torenbeek: Omdat ik behoefte heb in de fractie te overleggen, wil ik graag een 

schorsing.  

 

De voorzitter: Ik schors de vergadering.  

  

Schorsing 

 

De voorzitter: Ik heropen de vergadering. De moties worden nu achter elkaar in volgor-

de van nummering behandeld. Het college en de raadsleden kunnen indien gewenst rea-

geren op de motie. Nadat alle moties zijn behandeld, krijgt het college de gelegenheid 

aan te geven in hoeverre het in staat en bereid is deze moties uit te voeren.  

 

Motie 1, ingediend door PU, ONS en VVD 

afvalstoffenheffing  

 
"De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen op 13 november 

2008; 

 

overwegende dat: 

- de afvalstoffenheffing de grootste post is voor de burgers bij de HARO-aanslag; 

- de afvalstoffenheffing 100% kostendekkend moet zijn maar geen overschot mag 

opleveren; 

- dit product in 2005, 2006 en 2007 op de jaarrekening jaarlijks een positief saldo van 

meer dan € 1 miljoen heeft opgeleverd; 

- de cijfers ten aanzien van de verbranding en het vervoer van afval naar de HVC in de 

Begroting 2009 niet conform de werkelijkheid zijn; 

- een begroot bedrag van € 30.000,00 niet gebruikt zal worden omdat Flevocollect de 

investering die nodig is voor de aanbiedplaatsen, zelf zal financieren; 

 

besluit: 

- het college op te dragen de begroting op dit onderdeel te wijzigen; 

- het ontstane financiële voordeel van ruim € 86.000 evenredig in mindering te bren-

gen op de aanslagen; 
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- de nieuwe percentages voor de afvalstoffenheffing zo spoedig mogelijk te communi-

ceren; 

 

en gaat over tot de orde van de dag." 

De heer Haagsma: Ik heb na het antwoord van de wethouder samen met de andere in-

dieners geen reden gezien deze motie in te trekken. De raad is bijeen een besluit te ne-

men over een begroting van ruim € 100 miljoen en zo doen wij met drie partijen het 

voorstel voor het bedrag van € 86.000,00 een andere bestemming te vinden. Dat lijkt 

marginaal, maar in het belang van burgers is het toch heel groot.  

 

De voorzitter: Ik neem aan dat indieners instemmen. Hebben andere partijen behoefte 

aan een stemverklaring bij deze motie?  

 

De heer Bakker: De PvdA/GroenLinks had motie 13 voorbereid waarin in bijna gelijklui-

dende bewoording dezelfde zaken aan de orde werden gesteld dan in motie 1. Wij von-

den de uitleg van wethouder Van Meijel wel bevredigend en zijn daar wel wijzer van ge-

worden en daarom heeft onze fractie motie 13 ingetrokken. Gelet op de mondelinge hel-

dere informatie van het college, ben ik tot de conclusie gekomen dat het niet verstandig 

is motie 1 te steunen. Wij vinden het wel een probleem dat de raad op deze manier de 

informatie krijgt en dat de indruk wordt gewekt dat allerlei zaken niet juist blijken te zijn. 

De inzichtelijkheid van de tariefbepaling is niet helder. Daarom moet het college voor het 

volgende jaar niet alleen op dit onderdeel, maar ook op het onderdeel waarover de vol-

gende motie spreekt, over de tariefstelling over de 100% dekking en hoe daar met re-

serves naar moet worden gekeken. Al deze zaken moeten veel helderder omdat nu blijkt 

dat de raad daarop onvoldoende zicht heeft om een goed besluit te kunnen nemen. Deze 

les moet wel worden geleerd, ook door het college. Mijn conclusie is dat wij nu het colle-

ge volgen in de voorgestelde richting.  

 

De heer Haagsma: Dat betekent dan dat de heer Bakker instemt met getallen die op 

pagina 48 worden vermeld, bijvoorbeeld over de tarieven voor verbranding en vervoer?  

 

De heer Bakker: Nee, dat is niet juist, omdat de wethouder heeft aangegeven hoe de 

gegevens in het boekwerk zijn terechtgekomen. Het gaat om de redenatie die eronder 

ligt en de informatie die daarnaast is gegeven, namelijk dat een substantieel deel uit de 

reserves wordt geput om investeringen op dit onderdeel te kunnen doen. Dit betekent 

dat de reserve fors moet worden ingeperkt en derhalve ook voor stabiliteit van de tarie-

ven in de toekomst, deze voorgestelde tariefstelling redelijk is die niet veel in de reserves 

zal brengen of dat heel veel reserves de komende jaren wordt opgebouwd. Dat is de rich-

ting die wij voor de tariefstelling als het gaat om 100% dekking voor volgen. Als het on-

derwerp Reserves op de agenda komt, dan zullen wij dit aspect nadrukkelijk onder de 

loep nemen om te bezien of de conclusies die wij nu uit de mondelinge toelichting van 

het college horen, ook juist zijn.  

 

De heer Haagsma: Als het zover is, kunt u er niets meer aan doen. Maar dit zullen we 

dan te zijner tijd als het over de rekening gaat, wel bespreken.  

 

De heer Visser: Onze fractie stond in eerste instantie positief ten opzichte van de motie, 

maar na de beantwoording van de wethouder, zijn wij tevredengesteld en stemmen dus 

tegen de motie.  

 

De heer Suelmann: Het CDA vond aanvankelijk dat deze motie aandacht en steun ver-

diende, maar na de uitleg van de wethouder en de woorden van PvdA/GroenLinks, waar-

bij wij ons aansluiten, gaat het CDA niet mee met deze motie.  

 

De voorzitter: Ik constateer dat motie 1 is verworpen met 17 stemmen tegen en 9 

stemmen voor.  
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Motie 2, ingediend door CDA 

begraven 

 

"De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen op 13 november 

2008; 

 

overwegende dat: 

- de gemeente Noordoostpolder voor het begraven geen winst mag begroten;  

- gedurende jaren winst wordt gemaakt in de rekening;  

- deze overschotten terugvloeien naar de algemene reserve (een voorstel over te gaan 

tot fondsvorming haalde het niet); 

- het aantal begravingen naar verwachting niet zal teruglopen;  

 

verzoekt het college: 

- de tarieven voor begraven en cremeren integraal met 10% te verlagen;  

 

en gaat over tot de orde van de dag." 

 

De heer Hermus: Bij navraag op de afdeling bleek dat de kapitaallasten voor 2009 met 

€ 40.000,00 zullen stijgen. Gelet op de kengetallen waarbij de kosten en de baten van 

begraven worden opgesteld, dan fluctueren die nogal en dat heeft geen relatie met de 

kengetallen. Naar verwachting zal het aantal begravingen niet teruglopen. Dat betekent 

dat mag worden aangenomen dat de batenkolom hetzelfde blijft. Dat bedrag van 

€ 40.000,00 extra bij de lasten dekt nog lang niet de baten die er zijn. Dat betekent dat 

tussen de € 80.000,00 en € 90.000,00 overblijft. Daarom vindt het CDA dat het tarief 

vooralsnog met 10% moet worden verlaagd. Dan kan later dit opnieuw worden bezien 

afhankelijk van de ontwikkeling. Het CDA gaat ervan uit dat de afdeling goed en volledig 

heeft ingelicht en is niet onder de indruk van de investeringsbedragen, omdat niet duide-

lijk is wat de kapitaalslasten per jaar daarvan zijn.  

 

Mevrouw Geluk: Ik had verwacht dat het CDA deze motie enigszins zou aanpassen want 

nu wordt gesteld dat deze overschotten terugvloeien naar de algemene reserve, terwijl 

het college zojuist heeft verklaard dat een egalisatiereserve bestaat en dat betekent dat 

deze overschotten niet terugvloeien en als geoormerkt geld worden beschouwd. Daarom 

is het beter de nota Voorzieningen Reserves af te wachten en in de commissie een dis-

cussie te voeren voor de besteding van deze gelden, bijvoorbeeld voor de aanpassing 

van de begraafplaats en de aanleg van urnenmuren en dergelijke.  

 

De heer Haagsma: Ik vind dit een sympathieke motie. Ik ben het ermee eens dat over-

schotten niet mogen ontstaan en dat deze stelling hardgemaakt moet worden. Daarom 

gaat de Politieke Unie in deze motie mee.  

 

De heer Lammers: De ONS-fractie is blij met de uitleg van de heer Hermus en daarom 

geniet deze motie de voorkeur en instemming van de ONS-fractie.  

 

De heer Poppe: Dit is een sympathieke motie, echter, de uitleg van de wethouder over 

de investeringen en de egalisatiereserve heeft ons doen besluiten niet met deze motie 

mee te gaan.  

 

Mevrouw Schrijver: Wij willen voor de volgende keer wel dat het college een betere uit-

leg geeft over hoe de gelden worden besteed. Onze fractie is tegen deze motie.  

 

De voorzitter: Ik constateer een stemverhouding van 13 tegen 13. Dat betekent dat de 

helft voor is en de helft tegen. Ik stel voor enkele minuten te schorsen om de consequen-

ties te bespreken.  

 

Schorsing  
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Wethouder de heer Van Meijel: Wij stellen voor zo dadelijk de legesverordening vast te 

stellen. In de decembervergadering kan dan een voorstel worden ingediend of de leges-

verordening moet worden gewijzigd.  

 

De voorzitter: In de decembervergadering wordt dit onderwerp zonder beraadslagingen 

in stemming gebracht.  

 

Motie 3, ingediend door ChristenUnie/SGP, PU en ONS 

grondprijzen woningbouw 

 

"De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen op 13 november 

2008; 

 

overwegende dat: 

- het inwoneraantal van de gemeente Noordoostpolder niet de gewenste groei ver-

toont; 

- in Noordoostpolder onvoldoende nieuwbouwwoningen worden gerealiseerd; 

- met name de realisatie van projectbouw achterblijft bij de prognoses; 

- de grondprijs in de Noordoostpolder (Emmeloord) niet meer concurrerend is ten op-

zichte van omringende gemeenten (momenteel gelijk aan de grondprijs in Lelystad); 

- het niet doorvoeren van de trendmatige grondprijsverhoging niet het gewenste effect 

heeft, omdat de lagere grondprijs bij projectbouw waarschijnlijk niet wordt doorbere-

kend aan de consument; 

- de bouwleges van een gangbaar type woning, volgens een onderzoek van de Vereni-

ging Eigen Huis, in onze gemeente royaal hoger zijn dan het gemiddelde in de provin-

cie Flevoland; 

 

is van mening dat: 

- het financieel aantrekkelijker moet worden gemaakt om een nieuwbouwwoning (vrije 

sector of projectbouw) te realiseren in de Noordoostpolder; 

- gemeente Noordoostpolder als vestigingsplaats meer concurrerend zou moeten zijn 

ten opzichte van omliggende gemeenten; 

 

verzoekt het college: 

- te onderzoeken op welke wijze het kopen van een kavel in de Noordoostpolder finan-

cieel aantrekkelijker kan worden gemaakt; 

- daarbij aandacht te besteden aan verschillende mogelijkheden (grondprijs, maar bij-

voorbeeld ook aansluitkosten riolering en aanpassing van bouwleges); 

- voor de voorjaarsrapportage 2009 te komen met concrete voorstellen omtrent boven-

staand onderzoek; 

 

en gaat over tot de orde van de dag." 

 

De voorzitter: Ik geef deze motie 3 in bespreking.  

 

De heer Torenbeek: Het CDA steunt deze motie, maar heeft wel enkele vragen. Wat 

houdt dit onderzoek in? Daarbij wil ik drie suggesties aan de hand doen. Wat zijn de con-

sequenties voor de voorzieningen en het woongenot? Welk gevaar lopen we dat project-

ontwikkelaars van dit voordeel gebruikmaken en zich verrijken? Ook moet worden onder-

zocht hoe deze maatregel uitwerkt in relatie met de omliggende gemeenten, dus een 

soort benchmark.  

 

Wethouder de heer Schutte: Het college gaat op zich akkoord. Een aantal zaken die de 

heer Torenbeek noemt, zijn in eerste instantie al onderzocht bij het ECORYS-onderzoek. 

Het is niet nodig het werk helemaal over te doen. Dus eerst kijken wat in dat rapport 

staat en dan eventueel actualiseren of aanvullen.  
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De heer Nijdam: Wij sluiten ons bij de woorden van de heer Torenbeek aan. Het college 

wordt gevraagd vaart te maken en snel concrete plannen in te dienen zodat bij de voor-

jaarsrapportage 2009 dit onderwerp op de agenda kan komen. Het college zal ernaar 

moeten streven nauw bij de markt aan te sluiten. In het onderzoek kan ook worden be-

trokken of het binnen deze gemeente mogelijk is woningen te realiseren van ongeveer 

€ 100.000,00 voor een andere doelgroep. Misschien kan dit als een pilotproject worden 

gezien.  

 

Mevrouw Geluk: Het college heeft aangegeven dat deze motie zal worden uitgevoerd of 

in zekere zin al is uitgevoerd. De VVD-fractie is huiverig hier een duur extern bureau op 

te zetten. Het blijkt nu dat een deel van het werk al is gebeurd en dat er nu een vervolg 

komt. Aanvankelijk was de VVD niet geneigd deze motie te steunen. De ChristenUnie/ 

SGP heeft drie keer gedreigd dat een motie tot verlaging van de grondprijzen zou komen. 

Nu komt een slap aftreksel met de vraag alleen een onderzoek te doen. Kennelijk is er 

geen vertrouwen dat dit onderzoek al werd gedaan en dat het college hiervoor al aan-

dacht heeft. De VVD zal de uitkomst van dit onderzoek kritisch bekijken. De VVD-

woordvoerder heeft gezegd dat de grondprijzen concurrerend moeten zijn want deze zijn 

vaak de eerste indrukken die toekomstige inwoners krijgen van deze gemeente. De VVD-

fractie gaat akkoord met deze motie zoals het college deze wil uitvoeren.  

 

De heer Visser: Graag wil ik reageren op de opmerking alsof deze motie een slap aftrek-

stel zou zijn. Weliswaar is deze motie niet hetzelfde als de motie zoals die oorspronkelijk 

was bedoeld. Het is niet verkeerd dat naar goede adviezen wordt geluisterd. Het was niet 

de bedoeling dat de projectontwikkelaars van de maatregel zouden profiteren en daarom 

werd de motie anders verwoord en op deze wijze in het vat gegoten.  

 

Mevrouw Geluk: Het speelde waarschijnlijk wel mee dat ChristenUnie/SGP collegepartij-

en zijn.  

 

De heer Wassink: Ik wil wel benadrukken dat op geen enkele wijze overleg is geweest 

tussen het college en onze partij over dit onderwerp. De suggestie die mevrouw Geluk 

doet, is misplaats.  

 

De heer Haagsma: Het is de moeite waard hierbij op te merken dat twee oppositiepar-

tijen de ChristenUnie/SGP op dit punt hebben ondersteund.  

 

De voorzitter: Ik constateer dat de steun voor deze motie zeer breed is.  

 

Motie 4, ingediend door VVD en PU 

kosten advies en externe inhuur 

 

"De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen op 13 november 

2008; 

 

overwegende dat: 

- de kosten voor advies en externe inhuur een aanzienlijke stijging laten zien; 

- deze kosten in 2007 in totaal € 1,65 miljoen bedroegen; 

- de kosten van externe inhuur € 1 miljoen en voor advies € 650.000,00 bedroegen; 

- de kosten voor externe inhuur de besparing op eigen loonkosten wegens vacatures in 

2009 met ruim € 700.000,00 overschrijden; 

- deze kosten een aanzienlijk aanslag zijn op het gemeentelijk budget (ca. 1,5%); 

 

verzoekt het college: 

- de kosten voor extern advies in 2009 tot € 0,5 miljoen te plafonneren; 

- het ernaar toe te leiden dat de kosten van externe inhuur drastisch worden  
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 verlaagd en dat de bespaarde kosten, zo nodig, worden geïnvesteerd in vinden en 

binden van eigen personeel en dat dit budgetneutraal verloopt; 

en gaat over tot de orde van de dag."  

  

De heer Blauw: Uit het antwoord van het college bleek dat ieder het belang inziet dat 

deze kosten niet te hoog mogen zijn. De VVD-fractie heeft besloten u op uw woord te 

vertrouwen met dien verstande dat het college bereid is in 2009 een overzicht te geven 

over de ontwikkeling van deze kosten uitgestreken over de laatste drie jaar. Als het col-

lege hiermee akkoord gaat, is de VVD-fractie bereid deze motie in te trekken.  

 

De heer Haagsma: Dit geldt ook voor de PU-fractie als medeondertekenaar.  

 

De voorzitter: Ik constateer dat motie 4 niet aan de orde is.  

 

Motie/Amendement 5, ingediend door CDA 

zwembad 

 

"De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen op 13 november 

2008; 

gelezen het voorstel van het college met het daarbij behorende raadsbesluit tot vaststel-

ling van de ontwerpprogrammabegroting 2009; 

 

overwegende dat: 

- de raad bij de Voorjaarsnota op 26 juni 2008 een motie zwembad (nr. 23 ) heeft 

aangenomen; 

- het college in najaarsrapportage 2008 meldt invulling te hebben gegeven aan die mo-

tie; 

- deze invulling niet overeenkomst met wat motie nr. 23 vroeg; 

- op dit moment geen levensvatbare scenario´s voorliggen die de situatie van het  

zwembad financieel en inhoudelijk versterken; 

 

stelt voor de ontwerpprogrammabegroting, programma 7 Sport als volgt te wijzigen: 

- dit bedrag ten laste van het begrotingsresultaat te brengen; 

- een werkbudget van € 50.000,00 beschikbaar te stellen zodat alsnog de verschillende 

scenario’s kunnen worden gepresenteerd aan het nieuwe bestuur; 

 

en gaat over tot de orde van de dag." 

 

De heer Kalk: Per interruptie heeft het CDA al een debat gevoerd met het college. Uit de 

ingenomen stellingen bleek dat het college ook zorg heeft voor de ontwikkelingen van 

het zwembad. Op dit moment wordt volop gewerkt aan de totstandkoming van het plan 

van aanpak door het interim-bestuur. Het CDA en dat geldt ook degenen die eerder deze 

motie ondersteunden, blijft zorg houden, maar vooralsnog krijgt het college het voordeel 

van de twijfel. We wachten het plan van aanpak af dat volgens afspraak omstreeks janu-

ari 2009 klaar moet zijn. Het CDA houdt de teneur van dit amendement achter de hand 

om desgewenst opnieuw te gebruiken wanneer het plan van aanpak komt. 

 

De voorzitter: Ik constateer dat dit amendement is ingetrokken en dus niet meer tot de 

beraadslagingen hoort, met het voorbehoud dat het voorstel later opnieuw kan worden 

ingediend als het plan van aanpak niet bevredigend is.  

 

Motie 6, ingediend door de VVD en ONS 

brugverlichting 

 

"De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen op 13 november 

2008; 
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overwegende dat : 

- het belangrijk is dat het centrum van Emmeloord een mooi aanzien heeft en derhalve 

aanzienlijk moet worden geïnvesteerd met name in en rondom de Poldertoren; 

- een sfeervolle verlichting van de vier bruggen over de stadsgracht tot nu toe ont-

breekt; 

- dit in combinatie met de aanlichting van de Poldertoren zou bijdragen aan een sfeer-

volle entree van Emmeloord; 

 

spreekt uit dat: 

-  aan programma 2 (openbare werken onder het kopje 'wat gaan we daarvoor doen') 

als actiepunt wordt toegevoegd: 

 'het mogelijk maken dat de vier bruggen over de stadsgracht van een sfeervolle on-

derverlichting worden voorzien en in verband hiermee op korte termijn een voorstel 

aan de raad voorleggen'; 

 

en gaat over tot de orde van de dag." 

 

De heer Blauw: Kan de wethouder bevestigen dat in het eerste kwartaal van 2009 het 

college een voorstel doet een onderzoek in te stellen aangaande de realisatie van deze 

verlichting? Als de wethouder dit wil toezeggen, kan deze motie worden ingetrokken.  

 

De heer Lammers: Ik begrijp dat de wethouder positief staat ten opzichte van de motie. 

Voor de realisatie is alleen een openbare aanbesteding nodig en daarom behoeft het vol-

gens de ONS-fractie geen vier maanden te duren. Daarom verzoeken wij het college me-

dio januari 2009 met een voorstel te komen.  

 

Wethouder de heer Voorberg: Ik kan dit onmogelijk toezeggen omdat de 'verlichtings-

deskundigen' erg druk zijn. De aanlichting van de brug mag wel langer duren dan alleen 

de wintermaanden. Ik kan wel toezeggen in het eerste kwartaal van 2009 de uitslag van 

dit onderzoek, inclusief de raming van de kosten, aan u voor te leggen.  

 

De heer Blauw: Kunt u toezeggen dat dit onderwerp in de commissie van maart 2009 

wordt besproken?  

 

Wethouder de heer Voorberg: Ik zal dit met de ambtelijke dienst bespreken. Ik doe mijn 

best.  

 

De heer Blauw: Met deze toezegging zijn de fractie van VVD en de fractie van ONS te-

vreden en kan deze motie worden ingetrokken.  

 

Motie 7 (en 14 nieuw), ingediend door PU en CDA 

kleine kernen 

 

"De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen op 13 november 

2008; 

 

overwegende dat: 

- veel voorzieningen uit de dorpen verdwijnen o.a. door efficiëntere bedrijfsvoering; 

- dit de leefbaarheid van de dorpen niet ten goede komt; 

- dit onderwerp ook een punt van zorg is voor de Tweede Kamer; 

- de gemeente gebaat is bij goed functionerende dorpen; 

 

draagt het college op: 

- samen met dorpsbesturen te onderzoeken welke wensen er leven; 
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- te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om te komen tot 'mobiele dienstverle-

ning' op bijvoorbeeld gemeentelijk en/of sociaal en/of maatschappelijk terrein, bij-

voorbeeld via de bibliobus; 

- te onderzoeken of er landelijk geld beschikbaar is; 

-  te komen met een plan van aanpak en de raad medio 2008 te informeren over de 

voortgang; 

 

en gaat over tot de orde van de dag." 

 

De heer Haagsma: Het college heeft bij de beantwoording toen het over de moties 7 en 

14 ging, steeds in de richting van het IGW gewezen. Het CDA en de PU zien de uitvoering 

van deze moties niet in het kader van het IGW maar los daarvan. Deze motie is simpel-

weg een opdracht aan het college samen met de dorpsbestuurders en andere instellingen 

een plan van aanpak op te stellen en de raad medio 2009 over de voortgang te informe-

ren. Op deze wijze wordt deze opdracht losgekoppeld van de pilots van het IGW en zo 

wordt gezorgd dat alle dorpen en wijken eventueel voor deze voorzieningen in aanmer-

king kunnen komen en bevraagd kunnen worden wat hun wensen zijn. Dat betekent dat 

het CDA en de PU deze maatregelen anders zien, namelijk gericht op alle dorpen en wij-

ken, in tegenstelling tot het college die dit alles ziet in het kader van het IGW. Dit is de 

essentie van deze motie en daar moet de raad zich over uitspreken.  

 

De heer Lammers: De ONS-fractie steunt deze motie.  

 

De heer Simonse: De fractie van de ChristenUnie/SGP steunt deze motie.  

 

De heer Boundati: De wethouder heeft in principe toegezegd dat hij over de details nog 

uitgebreid van gedachten wil wisselen in de commissie en dat is voor ons voldoende re-

den niet met deze motie mee te gaan.  

 

Mevrouw Binksma: Het college heeft wel veel uitgelegd, maar dit werd te veel getrokken 

in de sfeer van de zorgsector. Deze motie bestrijkt een breder veld. Er zijn meer moge-

lijkheden diensten in de dorpen te realiseren en deze mogelijkheden dienen te worden 

onderzocht. De VVD is het wel eens met de stelling dat het WMO-loket ook op andere 

plaatsen moet komen. Om te voorkomen dat de andere dorpen die buiten de kring van 

zorgclusterdorpen vallen, dan uitsluitend op Emmeloord zijn gericht, denkt de VVD dat 

het goed is zo veel mogelijk voorzieningen te scheppen en daarom stemt de VVD voor 

deze motie.  

 

De voorzitter: Ik constateer dat de motie is aangenomen met alleen de stemmen van 

de PvdA/GroenLinksfractie tegen. 

 

Motie 8, ingediend door ONS, VVD en PU 

SMS-Regio Guide Noordoostpolder 

 

"De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen op 13 november 

2008; 

 

overwegende dat: 

- de economische ontwikkeling van de Noordoostpolder een belangrijke paragraaf is 

van dit college; 

- hierbij het toerisme een actieve positie inneemt; 

 

is van oordeel dat: 

- de SMS-Regio Guide een positieve bijdrage levert aan citymarketing; 

- de SMS-Regio Guide een versterking oplevert van netwerken van regionale partners; 

- dit ten goede komt aan de positieve ontwikkeling van de Noordoostpolder; 
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spreekt uit dat: 

- in het kader van het Programma Economische Ontwikkeling, herijking economisch be-

leid, onderdeel Stimulering Economie, te onderzoeken of de mogelijkheden van deze 

SMS-Regio Guide Service geïntegreerd kunnen worden bij de faciliterende (digitale) 

diensten van de VVV Noordoostpolder; 

 

en gaat over tot de orde van de dag." 

 

De heer Lammers: Wij hebben goed geluisterd naar het verzoek van de wethouder deze 

SMS-dienst niet afzonderlijk maar in samenwerking met de VVV te laten doen. Daarom 

hebben wij de laatste regel van de motie in deze zin veranderd. Dit laatste was een be-

langrijke toevoeging die het college wenste te zien en die wij dan ook in de motie hebben 

opgenomen. Misschien kan het op deze wijze lukken. Dat wachten wij wel af want het 

betreft hier een vraag om een onderzoek.  

 

Wethouder de heer Voorberg: Ik heb moeite met het punt dat expliciet een commerciële 

aanbieder wordt genoemd en dan ook nog één met name wordt genoemd. Als dit in al-

gemene bewoording, zoals "een regiogids", was gezegd, dan had het wel gekund. In het 

kader van de mededingingsregeling is het onmogelijk als raad een met name genoemde 

dienst aan te wijzen.  

 

De heer Lammers: Ik ben met deze regels bekend. De intentie van deze motie is ook 

'een SMS-Regio Gids' in te voeren en dan maakt het niet uit welke dat is. Dit werd be-

doeld als voorbeeld en dan bestaat de vrijheid de keus in de aanbieders te bepalen.  

 

Wethouder de heer Voorberg: In dat geval moet de redactie van de motie worden aan-

gepast, anders is het formeel mogelijk dat een berisping volgt.  

 

De voorzitter: Het gaat om de vraag of 'SMS' hier als eigennaam of als soortnaam 

wordt gebruikt.  

 

De heer Lammers: Dam moet de laatste regel luiden "te onderzoeken of een SMS-Regio 

Guide….". Dat is geen bezwaar.  

 

De voorzitter: Met inachtneming van deze aanpassing geef ik de motie in bespreking.  

 

De heer Van der Velde: Als ik het goed begrijp, is het college akkoord met deze motie.  

 

De heer Torenbeek: Het CDA steunt deze motie.  

 

Mevrouw Van Mook: De PvdA/GroenLinksfractie kan met deze aanpassingen instemmen 

met de motie.  

 

De heer Wassink: De fractie van de ChristenUnie/SGP stemt niet in met deze motie 

want wij vinden het erg veel geld. Dan is er nog een bezwaar. Dit is een commerciële 

partij en wie op internet gaat zoeken met deze naam als zoekterm, vindt allerlei recla-

meboodschappen met schaars geklede dames. Op welk pad gaat het gemeentebestuur 

zich begeven als inkomsten uit dergelijke reclame moeten komen? Daarom wil ik deze 

waarschuwing afgeven: als dit doorgaat, gaat de gemeente met een commerciële partner 

in zee zodat wij uiteindelijk de revenuen krijgen van dubieuze reclames die deze partij 

aanbiedt. Als de gemeente inkomsten uit dit type reclame moet binnenhalen, dan zal het 

duidelijk zijn dat de fractie van ChristenUnie/SGP hier niet voor is.  

 

Mevrouw Van Mook: Ik heb ook gegoogeld maar ik ben dat soort reclame niet tegenge-

komen. Deze ontwikkeling is nog tamelijk nieuw en het gaat vooralsnog alleen om een 

onderzoek.  
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De heer Lammers: Ik weet dat de gemeenten Nijmegen en Arnhem bezig zijn met het 

invoeren van dergelijke dienst.  

 

De voorzitter: Ik constateer dat de motie is aangenomen met de fractie van de Chris-

tenUnie/SGP als tegenstem.  

 

Motie 9, ingediend door PU, CDA en PvdA/GroenLinks 

Cliëntenraad 

 

"De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen op 13 november 

2008; 

 

overwegende dat: 

- de taak van de Cliëntenraad is: het gevraagd en ongevraagd advies geven ten aan-

zien van het beleid; 

- het functioneren van de Cliëntenraad, hoewel dat in 2006 is beloofd, nog steeds niet 

is geëvalueerd; 

 

verzoekt het college: 

- de taakstelling van de Cliëntenraad, als omschreven in de verordening Cliëntenparti-

cipatie, op korte termijn te evalueren. Op basis van deze evaluatie (en ontwikkelingen 

binnen minimabeleid en WMO) het takenpakket eventueel opnieuw vast te stellen en 

daarbij een voorstel te doen voor een passende subsidie; 

 

en gaat over tot de orde van de dag." 

 

De heer Haagsma: Deze motie werd met behulp van het CDA en PvdA/GroenLinks om-

gebouwd tot de vorm zoals die nu in deze tekst wordt voorgelegd. Dit is een duidelijke 

boodschap richting het college en bevat een prachtig verzoek in de richting van de Cliën-

tenraad. Ik ben benieuwd hoe de raad hierover denkt.  

 

Wethouder de heer Van Meijel: Het college vindt de motie zoals die nu omschreven 

wordt, best uitvoerbaar.  

 

De heer Haagsma: Ik vindt dit wat merkwaardig. Het is mooi als het college een mening 

geeft over een motie, maar dat doet er in dit geval niet toe, omdat het gaat om wat de 

raad vindt van de moties.  

 

De voorzitter: In dit geval is de motie gewijzigd en zodoende had het college nog niet 

kunnen reageren op deze motie.  

 

De heer Wassink: Na de toelichting vindt onze fractie deze motie prima. 

 

Mevrouw Binksma: De VVD heeft nu geen bezwaar en gaat dus akkoord.  

 

De heer Lammers: De ONS-fractie steunt van harte deze motie. 

 

De voorzitter: Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.  

 

Motie 10, ingediend door PvdA/GroenLinks 

computerregeling minima 

 

"De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen op 13 november 

2008; 

  

overwegende dat: 
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- in de begroting een bedrag van € 150.000,00 is opgenomen voor armoedebestrijding 

onder kinderen; 

- nog geen concrete bestemming voor dit geld is vastgesteld; 

- de kerngedachte van het nieuwe minimabeleid meedoen is; 

- bij meedoen in het onderwijs in de huidige maatschappij het gebruik van een compu-

ter onontbeerlijk is; 

 

verzoekt het college: 

- om de genoemde € 150.000,00 in te zetten voor een computerregeling voor gezinnen 

die in 2009 een inkomen hebben tot 120% van het minimumloon en met kinderen in 

de leeftijd van 8 tot en met 16 jaar; 

- deze computerregeling structureel op te nemen in het minimabeleid om ook vanaf 

2010 gezinnen die aan de voorwaarden voldoen in aanmerking te laten komen; 

 

en gaat over tot de orde van de dag."  

 

Mevrouw Van Mook: De reactie van het college gehoord hebbende, beseffen we dat in 

december 2008 de nota Minimabeleid op de agenda staat. De wethouder heeft laten we-

ten dat ook in deze nota het onderwerp 'computerregeling' aan bod komt. Daarom wil de 

fractie PvdA/GroenLinks deze motie tot die tijd aanhouden, zodat met de rest van de 

commissieleden over deze regeling diepgaand van gedachten kan worden gewisseld. Er 

werd een opmerking geplaatst alsof incidentele middelen voor structurele zaken zouden 

worden gebruikt als het gaat over het beschikbaar stellen van geld voor armoedebestrij-

ding bij kinderen. Dat is maar net met welke invalshoek naar deze zaken worden geke-

ken. Wie een computerregeling in gang wil zetten, moet eerst een startpositie bereiken 

en dat is niet structureel.  

 

De voorzitter: Ik constateer dat deze motie wordt aangehouden en dus tijdens deze 

vergadering niet ter stemming wordt gebracht.  

 

Motie 11, ingediend door ONS, PU en VVD 

Canon Noordoostpolder 

 

"De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen op 13 november 

2008; 

 

overwegende dat: 

- de Noordoostpolder thans 65 jaar bestaat en 46.000 inwoners heeft; 

- de Noordoostpolder als woonomgeving een succes is en thans een nieuwe fase in de 

ontwikkeling van de Noordoostpolder kenbaar is geworden; 

- het college grote ambitie heeft uitgesproken met betrekking tot de ontwikkeling van 

de lokale economie en de werkgelegenheid; 

- het belangrijk is dat in deze fase ook in positieve zin de identiteit van de Noordoost-

polder wordt ontwikkeld. In navolging van de nationale Canon van de Nederlandse 

geschiedenis, een Canon van de polder hieraan een wezenlijke bijdrage kan leveren; 

 

draagt het college op: 

- zijn medewerking te verlenen aan het tot stand komen van een Canon voor de 

Noordoostpolder; 

- in de Najaarsnota de mogelijkheid te bespreken deze Canon onderdeel te laten uit-

maken van (onverplicht) lesmateriaal voor groepen van het primair onderwijs en 

eventueel de brugklassen van het voortgezet onderwijs in de Noordoostpolder; 

- hiertoe overleg te voeren met bestuurlijke afvaardigingen van het onderwijsveld; 

 

beveelt aan: 

- in overleg met en met behulp van deskundige partijen te komen tot het opstellen van 

deze Canon; 
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- de kosten van de totstandkoming van de Canon (begroot op € 5.000,00) te dekken 

uit het budget Voorlichting en PR uit het programma 10 van de begroting;  

 

en gaat over tot de orde van de dag." 

De heer Lammers: Omdat wij goed hebben geluisterd naar de verantwoordelijke porte-

feuillehouder, in dit geval de burgemeester, hebben wij het laatste stukje van de motie 

gewijzigd. De burgemeester gaf in zijn reactie aan wel bereid te zijn de geest van de mo-

tie uit te voeren, maar dat hij toch beperkingen zag met welke partners dit moest wor-

den uitgevoerd. Het college moet de vrijheid worden gegund welke mensen of partijen 

daarvoor in aanmerking komen. Daarom zijn enkele zinnen uit de aanvankelijk opgestel-

de motie weggelaten of werd de formulering iets breder, zonder beperkingen, opgesteld. 

Op deze wijze geeft de motie meer ruimte aan het college om te handelen.  

 

Burgemeester de heer Ridder van Rappard: Als portefeuillehouder wil ik graag uitspre-

ken dat ik dit een waardevolle aanvulling vind.  

 

De heer Torenbeek: Het CDA kan deze motie niet steunen. De aandacht voor de ge-

schiedenis is een positief punt, maar het CDA ziet het niet zitten hier een Canon van te 

maken. Landelijk is ook veel aandacht voor het opstellen van een Canon. Onlangs gaf 

een aantal Kamerleden aan dat in het onderwijs niet valt te werken met zo'n Canon. Dit 

wordt een keurslijf zodat wordt voorgeschreven wat geschiedenisonderwijs moet inhou-

den. Het is een onderschatting van het geschiedenisonderwijs zoals dat wordt gegeven.  

 

Mevrouw Schrijver: Ik sluit me aan bij de vorige spreker en dat betekent dat de fractie 

PvdA/GroenLinks niet instemt met deze motie.  

 

De heer Wassink: De gedachte is goed, maar de ChristenUnie/SGP-fractie zou het niet 

in de vorm van een canon willen zien. Bij sommige gelegenheden, zoals bij de herden-

king komend jaar als wordt gevierd dat Schokland 150 jaar geleden bewoners kreeg, zou 

de jeugd door middel van thema's hierbij kunnen worden bepaald. Een canon is dwin-

gend. Bij de landelijke Canon worden ook ethische keuzes gemaakt zodat bepaalde din-

gen bewust worden opgenomen of weggelaten. Op lokaal niveau zou in het kader van 

een gebeurtenis, zoals ook gebeurde bij het jubileum van 40 jaar Noordoostpolder, op 

eigentijdse wijze de leerlingen door middel van een lespakket hierbij bepaald kunnen 

worden. De Canon gaat te ver en onze fractie is dus tegen deze motie.  

 

De voorzitter: Ik constateer dat deze motie is verworpen met de stemmen van de frac-

ties van CDA, PvdA/GroenLinks en ChristenUnie/SGP tegen.  

 

De heer Wassink: Ik stel het op prijs dat iets wordt gedaan met de suggestie die ik zo-

juist deed, zodat de jeugd van de Noordoostpolder wordt onderwezen over belangrijke 

gebeurtenissen uit de geschiedenis van de Noordoostpolder 

 

De heer Lammers: De portefeuillehouder heeft daarom juist aangegeven dat hij de 

ruimte zal benutten wat betreft de opstelling van deze Canon. In de motie werd daarom 

die breedte gegeven. De opstelling van met name de fracties van CDA en PvdA/ 

GroenLinks stelt mij zeer teleur, omdat ik me niet kan indenken dat deze fracties deze 

motie niet goed vinden. Ik vind het heel triest.  

 

Motie 12, ingediend door CDA en PU 

aanlichting toren Luttelgeest 

 

"De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen op 13 november 

2008; 

 

overwegende dat: 

- de Leaderprojecten tot algemeen nut zijn; 



2008  N. 288 

- de aanlichting indertijd is aangevraagd door Dorpsbelang Luttelgeest in het  kader 

van subsidiëring van Leaderprojecten; 

- de verlichting niet aan het pand is bevestigd, dus niet onder de verzekering van het 

pand valt; 

- ondanks een verzoek beleid te ontwikkelen ten aanzien van de instandhouding van 

met Leadergelden gesubsidieerde projecten, hieraan geen gevolg is gegeven; 

- deze verlichting tijdens de jaarwisseling 2007/2008 is vernield; 

 

constaterend dat: 

- breed beleid blijkbaar achterwege blijft terwijl het aanzien van het dorp Luttelgeest 

belang blijft houden bij de aanlichting van de toren; 

 

draagt het college op: 

- wegen te vinden om deze schade te vergoeden; 

- de financiële verantwoordelijkheid/nazorg van Leaderprojecten in de openbare ruimte 

over te nemen; 

 

en gaat over tot de orde van de dag." 

 

De heer Torenbeek: Deze motie is mede ingediend door de Politieke Unie. Na onderling 

overleg met de PU-fractie kon de oorspronkelijke versie van de motie in een breder kader 

van het onderhoud van de Leaderprojecten worden gesteld. Het is belangrijk te bena-

drukken dat vrijwilligers niet verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor het onder-

houd van die projecten die met gemeenschapsgeld tot stand kwamen.  

 

De voorzitter: Dit is een belangrijke toevoeging en daarom is het goed dat het college 

een reactie geeft.  

 

Wethouder de heer Voorberg: Dit is een soort preadvies. De Leaderprojecten zijn bij-

zondere projecten vanwege de particuliere initiatiefnemers. Er zijn burgerinitiatieven en 

ondernemersinitiatieven die onder het subsidieregeling van 'Leader' vallen. Deze pro-

jecten worden op diverse aspecten beoordeeld. Een daarvan is 'duurzaamheid'. In deze 

duurzaamheid speelt het begrip continuïteit een grote rol. Daarom moeten de initiatief-

nemers bij het indienen van de subsidieaanvraag nadrukkelijk aantonen hoe zij met het 

oog op de toekomst zullen omgaan met zaken als exploitatie en onderhoud. Hoewel ik de 

geschiedenis van dit afzonderlijk project niet ken, weet ik zeker dat het op dit punt is be-

oordeeld. Dat betekent dat zeker is nagedacht over het onderhoud en over de zorg voor 

die verlichting. Vervolgens moet worden bezien of dit inderdaad een belang van de ge-

meente is. Niet alles in de openbare ruimte is een belang van de gemeente. Het gemeen-

tebestuur heeft over dit onderwerp ook geen overeenkomst gesloten met Dorpsbelang 

Luttelgeest en geen afspraken gemaakt over het onderhoud. Het lijkt me niet juist het 

gemeentebestuur te laten betalen omdat het hier gaat om een particulier initiatief dat 

met een Europese subsidie werd beloond en waar het gemeentebestuur buiten stond. 

Bovendien is de toren van Luttelgeest niet het eigendom van de gemeente. In de Noord-

oostpolder zijn zeer veel Leaderprojecten en het is onmogelijk dat het gemeentebestuur 

zich in deze projecten mengt met ondersteuning voor onderhoud.  

 

De heer Torenbeek: Het gaat in deze motie over een project dat staat in de openbare 

ruimte. De andere projecten worden beheerd door een stichting. Het gaat ook niet om 

onderhoud, maar om vernielingen die zijn aangericht.  

 

Wethouder de heer Voorberg: Dit maakt in wezen niet uit. De exploitatie omvat ook de 

plicht te zorgen dat een object blijft voortbestaan. Niet alles wat in de openbaarheid 

staat, is een openbaar belang. Dat ligt bij een fietspad anders omdat dit duidelijk valt 

onder het openbaar belang. Bij dergelijke projecten zijn deze aspecten ook altijd vooraf 

besproken en bestaan hierover afspraken. De aanlichting van de toren van Luttelgeest is 

naar de mening van het college niet direct een algemeen belang.  
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De heer Suelmann: Ik wil graag een voorbeeld noemen. In Marknesse is het toiletge-

bouw ten behoeve van pleziervaart met een Leadersubsidie tot stand gekomen. Op dit 

moment is dit gebouw door vandalisme beschadigd.  

Als het college in dit geval van mening is dat deze schade niet voor rekening van de ge-

meente komt, maar voor het dorp, dan ben ik bang dat de Leaderprojecten zullen stop-

pen omdat niemand zin heeft op eigen initiatief projecten te ondernemen. Het besef dat 

bij een project tot in lengte van jaren onderhoud moet worden betaald, zal iedere parti-

culier initiatiefnemer afschrikken iets te beginnen.  

 

De heer Haagsma: Ik ondersteun de opmerkingen van de heer Suelmann. Al die pro-

jecten die ooit werden opgestart door middel van Leadersubsidies en soms ook met on-

dersteuning van de gemeente, blijven vaak wel jaren voortbestaan. Misschien is het in de 

geest van deze motie verstandig dat de gemeente in overleg met de betrokkenen gaat 

bezien hoe dit onderhoud voor de toekomst dient te worden geregeld. Dan gaat het om 

een gezamenlijk belang om ervoor te zorgen dat die mooie projecten in de benen blijven. 

Dan gaat het niet om die Leaderprojecten van stichtingen en werkgroepen en dergelijke, 

maar om projecten in de openbare ruimte zoals in Marknesse en in Luttelgeest.  

 

De heer Hermus: In de voorjaarsrapportage werden hierover al vragen gesteld. Tot op 

heden is daarmee niets gebeurd.  

 

De voorzitter: Als ik het goed begrijp, waarschuwt het college voor het gevaar dat ho-

norering van dit verzoek een openeindefinanciering wordt en dat ongewenste verant-

woordelijkheden door de gemeente worden overgenomen. Het is misschien mogelijk een 

tussenvorm te vinden door een punt anders te formuleren. Het college kan worden opge-

dragen te inventariseren welke Leaderprojecten zijn geweest en hoe het onderhoud is 

geborgd en waar de risico's voor onderhoud aanwezig zijn. Het college kan dan met deze 

gegevens terugkomen en dan kan worden beslist hoe daarmee te handelen. Met deze 

opdracht is tenminste inzicht verschaft in de kosten en de consequenties en dan valt be-

ter een keus te maken.  

 

De heer Torenbeek: Dit is een wijs voorstel en volledig in de geest wat de beide fractie 

willen en daarom kunnen wij dit overnemen. De motie wordt aangehouden.  

 

De voorzitter: Dan wordt dit aldus besloten. Het college belooft deze zaken uit te zoe-

ken en daarna komt dit onderwerp terug.  

 

Motie 13, ingediend door de VVD 

economisch symposium 

 

"De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen op 13 november 

2008; 

  

overwegende dat: 

-  bij de najaarsrapportage 2006 een motie 'Economisch Symposium' door de raad is 

aangenomen en daarvoor een budget is vastgesteld; 

- aan deze motie nog steeds – twee jaar na dato – geen uitvoering is gegeven; 

- hiertoe door het college wel steeds beloften zijn gedaan; 

 

draagt het college op:  

- op korte termijn aan deze motie uitvoering te geven en daartoe aan de raad uiterlijk 

in januari 2009 voorstellen te doen;  

 

en gaat over tot de orde van de dag." 
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De heer Blauw: In mijn bijdrage heb ik al gezegd dat de VVD twee jaar geleden deze 

motie indiende. Na een discussie die werd gevolgd door meer uitleg, werd de motie door 

de raad breed aangenomen. Van die tijd volgde enig gesteggel bij wie de verantwoorde-

lijkheid lag.  

De huidige wethouder, de heer Van der Est, heeft mij ruim een jaar geleden nog eens 

uitgenodigd voor een gesprek hoe uitvoering te geven aan de motie. Vervolgens gebeur-

de er niets. Daarna kwam het bericht dat een symposium Wonen zou worden georgani-

seerd. Dit symposium ging niet door. Het begint de VVD-fractie wat te vervelen dit 

steeds aan de orde te moeten stellen. Het lijkt wat op Don Quichot die tegen windmolens 

vecht. Als een aangenomen motie niet wordt uitgevoerd en het blijkt nodig die na twee 

jaar opnieuw op de agenda te zetten en als de VVD bovendien steeds met een kluitje in 

het riet wordt gestuurd, dan is dat niet chic. Vandaar de vraag of het college dat de eco-

nomische ontwikkeling zo hoog in het vaandel zegt te hebben, nu eindelijk eens duide-

lijkheid geeft over de uitvoering van deze motie.  

 

Wethouder de heer Van der Est: Ik betreur het evenzeer als de VVD dat het allemaal zo 

lang duurt. Het is bekend dat het college inhoudelijk op een wat ander spoor zit, omdat 

het college vindt dat een dergelijk symposium gekoppeld moet worden aan Wonen. De 

VVD is het daarmee niet eens. Het college wilde dit koppelen aan het onderzoek en even-

tueel de concepten van Vilavie en daaromheen een symposium bouwen. Nu het project 

van Vilavie in de ijskast is gezet, moest dit plan worden geschrapt. Uiteraard heeft het 

college opnieuw nagedacht over welke vorm aan dit idee dan zou worden gegeven. De 

motie vraagt uiterlijk januari 2009 met een voorstel te komen. Ik kan toezeggen dat ik 

dit wel wil proberen, maar ik weet niet of dit haalbaar is. Inmiddels is al overleg geweest 

met een externe partij. De VVD wil de mooiste polder, maar het college wil de nieuwste 

polder. De VVD zet altijd in op het binnenhalen van bedrijven, maar het college denkt dat 

dit niet veel extra inwoners oplevert, maar het aantrekkelijk maken van wonen levert wel 

meer inwoners op. Weliswaar is duurzaamheid een van de speerpunten in de matrix van 

de gemeente Noordoostpolder waarbij 'bedrijfsleven en duurzaamheid' ook een onderdeel 

vormen. Over dit onderwerp zijn de eerste gesprekken gevoerd. Het college heeft in sa-

menwerking met een externe partij die veel ervaring op dit gebied heeft, vaart gezet de-

ze wens uit te voeren. Ik hoop dat ik in januari 2009 met een voorstel zal komen. Ik kan 

het niet vast beloven, maar wel dat ik probeer daar dichtbij te komen.  

 

De heer Blauw: U moet het mij niet kwalijk nemen als ik zeg dat ik de wethouder niet 

geloof als hij zegt dat hij er vaart achter zet. Wij zijn nu al twee jaar bezig.  

 

Wethouder de heer Van der Est: Ik heb zojuist uitgelegd wat in het verleden is gebeurd 

en waarom het college pas nu uitwerking kan geven aan het symposium in deze vorm.  

 

De heer Blauw: Als het twee jaar moet duren voordat een symposium wordt georgani-

seerd, dan kunt u toch heel goed begrijpen dat irritatie is ontstaan. Als u de indieners 

van de motie en de raadsleden niet goed informeert zodat het nodig blijkt te het onder-

werp opnieuw te bespreken, dan vind ik dat onfatsoenlijk.  

 

Wethouder de heer Van der Est: Mag ik u interrumperen, mijnheer Blauw, niet de raad 

maar u brengt deze motie steeds ter sprake.  

 

De heer Blauw: Ik kreeg de toezegging dat het symposium in het voorjaar van 2008 zou 

worden georganiseerd. Toen werd niets meer gehoord, ook niet een verklaring dat het 

niet lukte. Als wij dit onderwerp niet met geweld op de agenda hadden gezet, had u er 

weer niets over gezegd. Het lijkt erop dat de wethouder gewoon niet van plan is dit sym-

posium te organiseren en dat vind ik niet fatsoenlijk. De VVD vindt – en daar is de 

PvdA/GroenLinksfractie het mee eens – dat alles in het werk moet worden gesteld de 

economie aan te jagen en dit symposium is een onderdeel van het geheel, inclusief het 

verbeteren van het imago van de Noordoostpolder en het promotiebeleid.  
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Wethouder de heer Van der Est: Zojuist heb ik antwoorden gegeven hoever het college 

is in het organiseren van een dergelijk symposium. Het college onderstreept het verhaal 

van de heer Blauw en is bezig uitvoering te geven. Alleen vanwege organisatieproblemen 

kon het niet met de gewenste snelheid.  

De voorzitter: Ik geef de motie in bespreking.  

 

De heer Van der Velde: Zojuist hoorden we dat het college druk bezig is met het orga-

niseren. Daarom heeft de CDA-fractie geen enkel bezwaar deze motie te steunen.  

 

De voorzitter: Dat is een onverwachte wending.  

 

Mevrouw Van Mook: Wij zijn wellicht niet zo creatief in onze beantwoording als de CDA-

woordvoerder, maar de fractie van PvdA/GroenLinks steunt deze motie. Al geeft de wet-

houder aan dat hij bezig is, dan nog is een extra aansporing wel nodig, omdat de VVD-

fractie terecht opmerkt dat dit wel erg lang duurt. In ieder geval moet een dergelijk 

symposium in het laatste kwartaal van 2009 worden gehouden.  

 

De heer Wassink: Onze fractie sluit zich bij deze woorden aan.  

 

De heer Lammers: De ONS-fractie ondersteunt deze motie, die een poging is de Noord-

oostpolder op de kaart zetten, van harte. 

 

De heer Haagsma: De PU-fractie steunt deze motie.  

 

De voorzitter: Ik constateer dat deze motie unaniem is aangenomen. Wij zijn nu aan 

het eind gekomen van de behandeling van de moties. Het college wordt geacht op de 

vragen die niet door de moties werden behandeld, in de commissies terug te komen. 

Thans is aan de orde de bespreking van pagina 35 van de aanbiedingsbrief. De besluiten 

zijn genummerd van 1 tot en met 5 en het is goed deze afzonderlijk door te lopen.  

 

De voorzitter: Ik constateer dat alle fracties instemmen met het besluit de programma-

begroting 2009-2012 vast te stellen.  

 

De voorzitter: Ik constateer dat alle fracties instemmen met besluit 2.  

 

De voorzitter: Bij onderdelen van besluit 3 zullen enkele fracties een stemverklaring ge-

ven.  

 

De heer Blauw: De VVD-fractie ziet niet het nut van zonnepanelen als voorbeeldproject 

en gaat dus niet akkoord met het bedrag van € 30.000,00 dat wordt uitgetrokken voor 

dit project.  

 

De heer Lammers: De ONS-fractie heeft dezelfde bezwaren tegen het project van de 

zonnepanelen en stemt niet in met besluit 3a.  

 

De heer Blauw: Het standpunt van de VVD over windenergie is bekend en daarom gaat 

de VVD-fractie niet akkoord met besluit 3c, het onderzoekskrediet voor de implementatie 

van het windenergiebeleid.  

 

De voorzitter: Voor alle duidelijkheid, het betreft hier om een goedkeuring achteraf 

want het geld is uitgegeven. Ik constateer dat de VVD het niet eens is met deze uitgave.  

 

De voorzitter: Ik constateer dat alle fracties het eens zijn met alle onderdelen van be-

sluit 4 en met deze instemming wordt aldus besloten.  

 

9. Aanpassing van diverse belasting- en retributieverordeningen voor het be-

lastingjaar 2009 
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De voorzitter: In het mapje dat is uitgereikt staan twaalf belastingvoorstellen. De fractie 

van de Politieke Unie is tegen de verordening Afvalstoffenheffing.  

 

De heer Haagsma: In het stuk wordt steeds gesproken over 'trendmatig aanpassen'. 

Wat verstaat het college onder 'trendmatig'?  

 

Wethouder de heer Van Meijel: In het stuk wordt een onderbouwing gegeven van de di-

verse posten aan de hand van twaalf punten. Het is niet zinvol daar nu verder op in te 

gaan.  

 

De heer Haagsma: Er is een onderzoek gedaan over het vaststellen van dit soort tarie-

ven en dan is het goed te constateren dat 'trendmatig' uiteenloopt van 1,7% in Helle-

voetsluis tot 4,18% in Arnhem. Daarom is het goed eerst af te spreken wat onder 

'trendmatige aanpassing' precies wordt verstaan. Dat behoeft niet in deze vergadering. 

Wel wil ik door middel van een stemverklaring laten weten dat de fractie van de Politieke 

Unie tegen punt 2 Verordening Afvalstoffenheffing is en tegen de Verordening Rioolhef-

fing is omdat onderaan de pagina staat dat deze 100% kostendekkend zijn en in onze 

begroting constateren we dat het anders is.  

Verder wil ik nog één vraag stellen. Het college heeft in het afgelopen jaar een persbe-

richt verzonden over de liggelden van de Zuiderkade. Nu wordt een besluit genomen lig-

gelden te heffen, terwijl in het persbericht werd vermeld dat dit niet zou gebeuren. Hoe 

zit dat?  

 

Wethouder de heer Van Meijel: Op dit moment is de steiger hersteld maar het toilet is 

nog niet hersteld. Tot op heden is nog geen heffing gevraagd. Alleen als alles is hersteld 

wordt liggeld gevraagd.  

 

De voorzitter: Ik constateer dat de raad akkoord gaat, met deze aantekening dat zolang 

de voorzieningen niet zijn hersteld, geen heffing wordt gedaan. Verder constateer ik dat 

de raad instemt met punt 8 over de Lijkbezorging, maar met dien verstande dat zodra in 

de vergadering van december 2008 de CDA-motie over het begraven wordt aangenomen, 

er een begrotingswijziging komt.  

 

Mevrouw Sparreboom: De VVD-fractie is tegen de toeristenbelasting en de hondenbe-

lasting. 

 

De heer Lammers: De ONS-fractie is tegen de Verordening Afvalstoffenheffing. Zoals 

bekend is de ONS-fractie ook tegen de toeristenbelasting.  

 

De heer Wassink: De fractie van ChristenUnie/SGP is tegen de zaken die op zondag 

plaatsvinden op Schokland en tegen de bekostiging van activiteiten van bioscoop en the-

ater voor 't Voorhuys.  

 

De voorzitter: Ik respecteer het standpunt van ChristenUnie/SGP, maar wel dient voor 

alle duidelijkheid te worden opgemerkt dat in de begroting formeel geen opsplitsing 

wordt gemaakt voor het specifieke onderdeel van theater en bioscoop.  

 

De voorzitter: Ik concludeer dat, met inachtneming van de stemverklaringen en de ge-

maakte aantekeningen, deze verordeningen zijn vastgesteld. Vervolgens stel ik aan de 

orde de behandeling van de drie voorbereidende besluiten. Als eerste is aan de orde het 

voorbereidingsbesluit over De Deel.  

 

De voorzitter: Ik heb geconstateerd dat niemand bezwaar heeft en dat betekent dat het 

voorbereidingsbesluit over De Deel aldus is besloten.  

Dan is nu aan de orde het voorbereidingsbesluit Emmeloord-Centrum I.  
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De heer Blauw: De VVD-fractie begrijpt dat dit voorbereidingsbesluit moet worden ver-

lengd omdat enkele zaken nog niet klaar zijn. De VVD-fractie is er absoluut tegen dat dit 

zal leiden tot het op slot zetten van bedrijven waar dan ook in het centrum.  

De wethouder heeft toegezegd dat het voorbereidingsbesluit niet betekent dat de norma-

le bedrijfsvoering of normale uitbreiding daardoor beperkt zou worden. Inmiddels is dat 

wel gebeurd en daarmee is de VVD-fractie het niet eens en zij betreurt dat. De VVD 

vreest dat het nagestreefde haltermodel in gevaar komt. De VVD-fractie wil wel meegaan 

met het voorbereidingsbesluit maar wel in die zin dat opnieuw moet worden gepraat over 

het op slot zetten van bedrijven. Deze discussie zal in de volgende commissievergadering 

moeten plaatsvinden. Als de raad nu al tijdens deze vergadering over dit element van het 

op slot zetten wil discussiëren dan is de VVD bereid deze discussie nu te voeren.  

 

De heer Haagsma: Een voorbereidingsbesluit heeft volgens de regels een looptijd van 

een jaar. In die tijd wordt een college geacht alle maatregelen te hebben genomen de 

ongewenste ontwikkelingen tegen te gaan en de gewenste ontwikkelingen te bevorderen. 

Daarna moeten de ondernemers hun activiteiten weer kunnen ontpooien passend bij het 

nieuwe bestemmingsplan. Als een voorbereidingsbesluit verlengd moet worden, wil dit 

zeggen dat het college is tekortgeschoten in de eigen opdracht. Dit is voor de Politieke 

Unie een reden vooralsnog niet mee te gaan.  

 

Mevrouw Van Mook: De Politieke Unie heeft zojuist ingestemd met het voorbereidings-

besluit van De Deel en ook dat werd nu voor de tweede keer verlengd.  

 

De heer Haagsma: Ik denk dat het ten aanzien van De Deel iets anders ligt, omdat hier 

geen ontwikkelingen zijn. Het is terecht opgemerkt dat dit ook een verlenging is. De heer 

Tuinenga heeft in verband met zijn verjaardagsviering de zaal verlaten en daarom was 

geen mogelijkheid met hem te overleggen.  

 

De heer Pausma: De ONS-fractie kan het alleen met de verlenging van dit voorberei-

dingsbesluit eens zijn als de normale ontwikkelingen door kunnen gaan. In de discussies 

zijn concrete voorbeelden gegeven wat hieronder wordt verstaan en het is niet nodig de-

ze opnieuw te noemen. De ONS-fractie zal de wethouder houden aan de belofte dat de 

normale ontwikkelingen gewoon doorgaan.  

  

De heer Meijering: In de commissie is over dit onderwerp uitvoerig besproken. Het CDA 

kan met het besluit meegaan, maar wel met deze restrictie dat in de commissie volgens 

de toezegging opnieuw over bepaalde inhoudelijke zaken kan worden gesproken.  

 

De heer Haagsma: Ik ben razend nieuwsgierig wat de wethouder heeft toegezegd en 

welke zaken in de commissie moeten worden besproken nadat het voorbereidingsbesluit 

al is goedgekeurd.  

 

De heer Blauw: Het is wat gecompliceerd. De VVD-fractie heeft bij de eerste keer voor 

het voorbereidingsbesluit gestemd, nadat de wethouder had beloofd dat het besluit niet 

was bedoeld bestaande bedrijven in de normale bedrijfsuitoefening te beperken. Vervol-

gens werd een aanvraag van een supermarkt afgewezen op grond van afspraken tussen 

de BAN en Provast en het niet paste van het college een supermarkt op De Deel te reali-

seren. Deze zaken waren in die zin nooit in die vergadering ter sprake geweest. Daarom 

ontstond verbazing toen bleek dat Albert Heijns aanvraag was afgewezen. Het kan toch 

nooit zijn dat een college of een raad een bepaalde ondernemer in zijn bedrijfsuitvoering 

gaat belemmeren en die zo in een slechte concurrentiepositie brengt.  

 

De heer Bakker: Ik zie het probleem niet. Die supermarkt is vrij een andere plek te kie-

zen en zo een betere concurrentiepositie. Markt is markt. 

 

De voorzitter: Het gemeentebestuur heeft afspraken gemaakt met de projectontwikke-

laar over de ontwikkeling van Emmeloord-Centrum. In het voorstel wordt onder punt 2 
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vermeld op welke zaken het voorbereidingsbesluit betrekking heeft en bij punt 3 wordt 

vermeld dat het college het recht heeft vrijstelling te verlenen voor alle daar genoemde 

ontwikkelingen.  

Dat betekent dat alleen die zaken die in strijd zijn met de gemaakte afspraken kunnen 

worden verboden om zodoende niet in strijd met eigen afspraken te komen. Dat is de 

kern van het besluit en daar moet het om gaan en het is niet verstandig uitsluitend te 

discussiëren over één specifiek geval.  

 

De heer Pausma: Dat was precies waarom ik niet een specifiek voorbeeld heb genoemd.  

 

Mevrouw Van Mook: Het is niet juist op te merken dat het college een bepaalde onder-

nemer heeft tegengewerkt.  

 

De heer Voorberg: Eén ding is duidelijk dat het voorbereidingsbesluit niet wil zeggen dat 

de ontwikkelingen op slot worden zetten. Het gaat om het toetsen van ontwikkelingen en 

dat je zodoende ongewenste ontwikkelingen die niet in het kader van het beleid passen, 

tegen kunt gaan. De weigering voor de uitbreiding van een supermarkt gebeurde niet op 

basis van het voorbereidingsbesluit maar op basis van het bestaande bestemmingsplan. 

Wie voorstander was van deze uitbreiding, had moeten voorstellen het bestemmingsplan 

te wijzigen en dat is niet gebeurd. Het voorbereidingsbesluit geeft nu een extra bepaling 

aangaande het meer grip krijgen op van 'non-food' naar 'food'. Deze termen zijn in de 

commissie uitgelegd. De nieuwe Wet ruimtelijke ordening biedt hiervoor meer mogelijk-

heden. Hiermee is meer expliciet gemaakt waar het belang ligt ongewenste ontwikkelin-

gen tegen te gaan en vanuit welke optiek wordt besloten. Het was nooit de bedoeling 

normale bedrijfsontwikkeling te belemmeren, maar het gaat om afspraken ten aanzien 

van detailhandel zoals ik zojuist heb uitgelegd die niet passen in de afspraken voor de 

gewenste ontwikkeling van het centrum.  

 

De heer Blauw: Wat de wethouder zegt, is niet geheel juist. Ik heb hier de brief van het 

gemeentebestuur aan de heer Bun over afwijzing van zijn aanvraag tot uitbreiding. Bij 

punt 1 refereert het college aan de afspraken in het kader van de samenwerkingsover-

eenkomst met Provast. Deze houden onder andere in: het niet toestaan van uitbreiding 

van supermarktenoppervlakte. Dat is pertinent onjuist, want zo staat dat niet in de sa-

menwerkingsovereenkomst. Bij punt 2 refereert u aan de uitkomsten van het DPO, waar-

in wordt gesteld dat uitbreiding van de voedselsector niet aan de orde kan zijn. Dat kun-

nen ondernemers trouwens zelf wel bepalen. Pas bij punt 3 refereert u aan het bestem-

mingsplan. Dat betekent dat het maar gedeeltelijk juist is wat de wethouder zegt, omdat 

bij de eerste twee argumenten wordt gerefereerd aan de ontwikkelingen van De Deel. De 

VVD is daarop tegen en vindt dat dit niet kan en daarom wil de VVD-fractie dit onderwerp 

op de agenda zetten. Op de eerstvolgende commissievergadering wil de VVD hierover 

praten, met name over het feit dat de acties van het gemeentebestuur leiden tot het be-

nadelen van een belangrijke onderneming in de Lange Nering, terwijl de wethouder heeft 

bevestigd dat dit niet zou gebeuren. Dit staat ook in de notulen van die commissieverga-

dering.  

 

Wethouder de heer Voorberg: Dat ging destijds over de uitvoering van de normale be-

drijfsontwikkeling. Daarbij gelden ook de gemaakte afspraken aangaande het ontwikke-

len van Emmeloord-Centrum. Dat zijn afspraken die door de raad zijn gemaakt in de 

vergadering van 2 maart 2006 en deze afspraken, die ook in de samenwerkingsovereen-

komst zijn terechtgekomen, blijven gelden. Deze afspraken zijn de basis voor het ge-

meentelijk beleid ten aanzien van de ruimtelijke ontwikkeling in Emmeloord-Centrum.  

 

De heer Pausma: Heeft de afwijzing van de uitbreidingsaanvraag van Albert Heijn nu 

wel of niet te maken met afspraken die gemaakt zijn met Provast?  
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De voorzitter: De wethouder heeft gezegd dat het bestemmingsplan zo'n uitbreiding 

niet toestaat en dat het niet paste in de ontwikkelingen conform de afspraken. Dat laat-

ste valt onder 'aanvullende argumenten'.  

 

De heer Blauw: Dan is het wel typerend dat in de brief drie punten worden genoemd en 

dat de eerste twee refereren aan de afspraken met Provast en pas in de derde plaats 

wordt gerefereerd aan het bestemmingsplan.  

 

Wethouder de heer Voorberg: Het zit zo: het ruimtelijk beleid van de gemeente in be-

stemmingsplannen wordt altijd onderbouwd door allerlei aspecten. Dat kunnen steden-

bouwkundige argumenten zijn, dat kan een ondergrondse infrastructuur zijn, maar dat 

kan ook een onderzoek of een economische afweging zijn of een beleidsafspraak. Overal 

in Nederland wordt het ruimtelijk beleid gestuurd door bepaalde visies en bepaalde af-

spraken die dan uiteindelijk in het bestemmingsplan terechtkomen. Daarom is het niet 

vreemd dat eerst de andere redenen worden genoemd en pas in de laatste plaats het be-

stemmingsplan dat een dergelijke uitbreiding niet toestaat. Momenteel wordt een nieuw 

bestemmingsplan voorbereid. De raad stelt dit vast en de raad kan ook in vrijheid beslis-

sen of dit straks veranderd moet worden.  

 

De heer Blauw: Het begint steeds duidelijker te worden dat wij in een wurggreep zitten 

van Provast en daarvan niet los kunnen komen omat het anders te veel geld zou kosten. 

Nogmaals herhaal ik dat wordt gerefereerd aan afspraken die er niet zijn en niet wordt 

gerefereerd aan afspraken die er wel zijn. Ik heb die overeenkomst goed bestudeerd in-

clusief alle vertrouwelijke bijlagen en ik denk dat ik precies weet wat hierin staat. De ar-

gumenten die de wethouder aanhaalt, zijn gewoon niet juist. Ik stel voor dat in de vol-

gende commissievergadering van 4 december 2008 over dit specifieke punt wordt gedis-

cussieerd.  

 

De voorzitter: De uitbreiding van Albert Heijn zou zelfs binnen het huidige bestem-

mingsplan niet mogelijk zijn. Voor een dergelijk uitbreiding zou een wijziging van het be-

stemmingsplan noodzakelijk zijn. Daarom heeft het college gezegd dat het, ook met het 

oog op de ontwikkelingen in Emmeloord-Centrum, niet van plan is deze uitbreiding toe te 

staan. Het gaat dus niet om een 'recht' dat een bepaalde ondernemer heeft en hem ont-

nomen zou worden, maar een mededeling dat de ondernemer onder de bestaande rege-

lingen geen mogelijkheid heeft tot uitbreiding. Dus de aanvraag voor uitbreiding van de-

ze supermarkt is in principe een aanvraag tot wijziging van het bestemmingsplan. Het 

college heeft gezegd dat het niet bereid is het bestemmingsplan te wijzigen en heeft 

daarbij de redenen gegeven. Als de heer Blauw zegt dat de VVD-fractie bereid is in te 

stemmen met het geheel van het voorbereidingsbesluit, maar dat de VVD zich het recht 

wil voorbehouden apart op dit onderdeel terug te komen, dient de VVD-fractie te besef-

fen dat zolang het bestemmingsplan niet is aangepast, Albert Heijn geen mogelijkheid 

heeft uit te breiden. Op dit moment lopen twee discussies door elkaar. Ik heb er moeite 

mee dat de discussie over de uitbreiding van Albert Heijn wordt gekoppeld aan het voor-

bereidingsbesluit van Emmeloord-Centrum. Hiermee wordt één incident richtinggevend 

gemaakt voor het geheel. Dus als de VVD zegt in te stemmen met het voorbereidingsbe-

sluit, maar daarbij vraagt of de uitbreiding van Albert Heijn later opnieuw mag worden 

besproken, dan is dat geen probleem, omdat een onderwerp altijd op de agenda mag 

worden geplaatst. Overigens heeft zo'n discussie geen zin, omdat voor de toestemming 

van die uitbreiding een wijziging van het bestemmingsplan noodzakelijk is.  

 

De heer Blauw: Als het zo ligt, is de VVD-fractie tegen dit voorbereidingsbesluit omdat 

het een bepaalde ondernemer benadeelt in zijn bedrijfsuitvoering.  

 

De voorzitter: Ik probeer steeds uit te leggen dat dit juist niet zo is, omdat ik die sfeer 

niet wil dat door dit besluit Albert Heijn zou worden benadeeld. Het kan misschien als zo-

danig worden ervaren, maar het is niet zo. Voor uitbreiding zou het bestemmingsplan 

sowieso gewijzigd moeten worden.  
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De heer Pausma: Dan is wel een heel knullige brief verstuurd.  

 

De voorzitter: Nee dat is niet waar. Ik zal het nogmaals uitleggen. Als iemand een ver-

zoek doet, het maakt niet uit of dat meneer Heijn is of meneer Pieterse, om iets te bou-

wen of te veranderen, dan is het mogelijk als college heel droog te antwoorden: "nee, 

dat kan niet vanwege het bestemmingsplan." Het is echter ook mogelijk meteen aan te 

geven waarom het bestemmingsplan niet kan worden aangepast en dan de argumenten 

weergeven waarom het college niet bereid is het bestemmingsplan in die zin aan te pas-

sen. Dit is bestaand beleid dat bij alle aanvragen voor aanpassingen van woningen en 

ook van winkels, wordt toegepast. Het is een service aan de burgers dat ingeval van wei-

gering niet alleen sec naar het bestemmingsplan wordt verwezen, maar ook nog eens ar-

gumenten worden gegeven op welke gronden het niet mogelijk is een bestemmingsplan 

te veranderen.  

 

De heer Blauw: De VVD-fractie blijft vinden dat een ondernemer wordt belemmerd in de 

normale ontwikkeling van zijn bedrijf en dat de wethouder beloofde dat dit niet zou ge-

beuren. 

 

De voorzitter: Ik beëindig deze discussie en vraag de fracties hun mening te geven over 

het voorbereidingsbesluit.  

 

De heer Torenbeek: De CDA-fractie is voor. 

 

Mevrouw Van Mook: De fractie PvdA/GroenLinks stemt in met het voorbereidingsbesluit.  

 

De heer Wassink: De ChristenUnie/SGP-fractie stemt in met het voorbereidingsbesluit.  

 

De heer Pausma: De ONS-fractie stemt in, maar dan met de genoemde condities dat de 

ondernemers niet worden belemmerd in de normale bedrijfsuitoefening.  

 

De heer Haagsma: De PU-fractie is tegen het voorbereidingsbesluit. 

 

De heer Blauw: De VVD-fractie is echt tegen dit voorbereidingsbesluit.  

 

De voorzitter: Ik constateer dat het voorbereidingsbesluit is aangenomen met de 

stemmen van de VVD en de Politieke Unie tegen.  

 

Voorbereidingsbesluit ten behoeve van de gronden gelegen tussen de Kalenbergerweg, 

Oosterringweg, Marknesservaart ,Baarloseweg ten behoeve van de Glastuinbouw 

 

De voorzitter: Ik stel een ronde met stemverklaring voor.  

 

Mevrouw Geluk: Het voorbereidingsbesluit van 24 april 2008 geldt tot 24 april 2009 en 

toch vraagt het college nu al nieuw voorbereidingsbesluit te nemen dat geldig is tot no-

vember 2009, om op die manier te kunnen voldoen aan de MER-plicht. Dit is een forse 

tegenvaller en de fractie van de VVD is buitengewoon teleurgesteld, vooral omdat het 

college recent kwam met verheugende berichten over de inrichting van het gebied, zodat 

het leek dat grote stappen voorwaarts werden gemaakt en het gebied snel ontwikkeld 

kon worden. En dan komt nu weer zo'n voorbereidingsbesluit dat altijd een slechte in-

vloed heeft op het imago dat sowieso niet zoveel deuken meer kon verdragen. De VVD-

fractie is teleurgesteld in de procedure. Het college heeft gezegd dat het voorbereidings-

besluit in het totaal genomen geen vertraging zal opleveren. Het betekent wel dat be-

langstellenden voorlopig alleen op de oude voorwaarden in dit gebied kunnen komen of 

anders moeten wachten tot november 2009. Dat is niet zo'n mooi bericht. Dit voorberei-

dingsbesluit verdient zeker geen schoonheidsprijs, de volgorde der dingen had anders 
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moeten plaatsvinden. Als bij het eerste voorbereidingsbesluit een begin was gemaakt 

met de MER-plicht, dan was het proces ongetwijfeld verder geweest.  

Desondanks ziet de VVD-fractie de noodzaak van dit voorbereidingsbesluit in, zodoende 

het gebied langer op slot te zetten en gaat daarom met grondige tegenzin akkoord met 

dit besluit. Als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan. 

 

De heer Wassink: Ik vind het jammer dat mevrouw Geluk de term 'op slot zetten' ge-

bruikt. Ik heb begrepen dat de ondernemers niet aan de gang kunnen, omdat allerlei 

noodzakelijke voorzieningen niet aanwezig zijn. In die zin is geen sprake van 'op slot zet-

ten' of 'remmen' of 'mensen tegenhouden of wegsturen', omdat de ondernemers gewoon 

niet kunnen starten. Daarom is de zet die nu wordt gedaan – tactisch gezien – een heel 

goede zet.  

 

Mevrouw Geluk: Dat is uw opvatting. Wij denken daar anders over. Als ondernemers tot 

november 2009 niet weten waar ze aan toe zijn of als ondernemer in de wachtstand 

moet staan, dan is moeilijk vol te houden dat dit een enthousiasmerend verhaal is.  

 

De heer Haagsma: Ik heb behoefte een collegelid te herinneren aan zijn eigen woorden 

en daarom citeer ik uit de notulen van de vergadering van 24 april 2008. De heer Schut-

te heeft gezegd: "wettelijk is de termijn van een voorbereidingsbesluit maximaal één 

jaar. Het college zal alles in het werk stellen de periode korter te laten duren. Het enige 

wat beloofd kan worden is, dat ik (zegt Wethouder de heer Schutte) mijn uiterste best 

doe binnen een half jaar duidelijkheid te verschaffen." Onder die duidelijke restrictie 

heeft de VVD-fractie destijds ingestemd. De PU-fractie was vorige week blij dat het colle-

ge door middel van een persbericht liet weten dat het probleem was opgelost en dat op 

grond van het gedane onderzoek nieuwe tuinders welkom waren en dat het dan € 3,00 

extra per vierkante meter zou kosten. Toen ging een zucht van verlichting in ieder geval 

door de PU-fractie in de trant van; 'goed gedaan! Een compliment voor de wethouder.' Ik 

begrijp niet hoe het college het tactisch kan presteren in de persberichten omstreeks 7 of 

8 november jl. te laten weten: 'Hoera, het college is eruit!' en dan 13 november jl. daar-

opvolgend te zeggen: 'Oeps. Foutje! We zullen er opnieuw naar moeten kijken'. Ik denk 

dat het voorbereidingsbesluit dat op 24 april 2008 door een meerderheid van de raad 

werd genomen met inachtneming van de directe belofte van het college dat één jaar vol-

doende was, het college nu niet kan zeggen: 'wij hebben ons daarin vergist'. Dit is een 

vervelende vergissing en had niet mogen voorkomen. Het college moet waarmaken dat 

een voorbereidingsbesluit bedoeld is voor één jaar. Omdat het glastuinbouwgebied wacht 

op voortgaande ontwikkeling is zo'n voorbereidingsbesluit ongewenst. Het is ook verve-

lend als alle betrokkenen als zij zo'n verslag lezen en horen wat de wethouder zegt, een 

half jaar later met een heel andere waarheid worden geconfronteerd. Daar lijdt het imago 

van een college en een gemeente onder. Blijkbaar is iets fout gegaan in de bedrijfsvoe-

ring. Ik ben nieuwsgierig wat dat precies is.  

 

De heer Pausma: Ook zonder de notulen van die vergadering weet ik nog heel goed wat 

de wethouder destijds heeft gezegd. Het is te gek voor woorden als zulke beloften wor-

den gedaan en dan nu wordt gevraagd om verlenging van het voorbereidingsbesluit. Dit 

is een verkeerd signaal naar buiten toe. Omdat de gasprijs daalt, zullen binnenkort een 

paar tuinders staan te trappelen aan de slag te kunnen.  

 

De heer Wassink: Ik vind dat de wethouder wel duidelijkheid heeft gegeven. Het is al-

leen vanwege latere procedures die niet binnen een jaar bleken te passen en daarom 

moeten wij nu het besluit verlengen. De wethouder zal straks meer uitleggen.  

 

De heer Haagsma: Het college deed in april 2008 gedegen onderzoek om te bezien wel-

ke middelen noodzakelijk waren. Waarschijnlijk is toen nadat die noodzakelijke middelen 

bekend waren, binnen het college een schatting gemaakt van hoelang het zou kunnen 

duren ook met het oog op de periode van het voorbereidingsbesluit. Dan mag toch wor-
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den verwacht dat het college al die zaken voor elkaar heeft, anders is het niet geloof-

waardig.  

 

De heer Bakker: Het gaat om grote belangen en ook om een goede verstandhouding en 

samenwerking met de projectontwikkelaar, een belangenorganisatie en de ondernemers. 

Daarom is het verstandig en belangrijk een goede samenwerking in stand te houden, ook 

wanneer het onvermijdelijk is procedureel wat minder snel te gaan. Als de verlenging van 

het voorbereidingsbesluit uiteindelijk leidt tot een goed resultaat, dan zal de fractie van 

PvdA/GroenLinks hiermee instemmen.  

 

De heer Hermus: De CDA-fractie is blij met het nieuws over de ontwikkeling in dit glas-

tuinbouwgebied dat door het college vorige week naar buiten werd gebracht. Het voorbe-

reidingsbesluit is een 'hobbeltje' dat noodzakelijk is om op termijn de zaken op een juiste 

manier af te kunnen wikkelen. Het CDA ziet niet zoveel problemen aangaande de plan-

ontwikkeling van deze nieuwe bedrijven. Als de raad op een negatieve wijze omgaat met 

deze zaken, zou dat wel eens de slechtste reclame kunnen zijn die voor de Noordoostpol-

der wordt gemaakt. Daarom is een genuanceerde benadering noodzakelijk en is het niet 

verstandig woorden als 'op slot zetten' te gebruiken.  

 

De heer Haagsma: In het verslag van 24 april 2008 staat ook de reactie van de heer 

Hermus die destijds heeft gezegd dat het voorbereidingsbesluit met een duur van een 

jaar nodig was en daarna zou alles weer in kannen en kruiken zijn. Nu na een half jaar 

zegt de heer Hermus dat weer. Daarmee moet de ontwikkeling van het gebied opnieuw 

een half jaar wachten.  

 

De heer Hermus: Ik bestrijd de opvatting alsof het hele gebied een half jaar moet wach-

ten. Er zijn veel zaken al geregeld, dat potentiële kopers nu al weten waar zij op kunnen 

rekenen. De raad moet zorgen dat het bestemmingsplan wordt afgerond.  

 

Wethouder de heer Schutte: Ik vind in het algemeen dat wij deze materie erg negatief 

benaderen. Ik zal uitleggen waarom. Een half jaar geleden werd een voorbereidingsbe-

sluit genomen. Toen heb ik beloofd dat binnen een half jaar de randvoorwaarden zouden 

komen op grond waarvan toekomstige kopers een beslissing konden nemen om wel of 

niet naar de Noordoostpolder te komen. Hoewel iedereen daarover wat sceptisch was, 

heb ik die belofte in stand gehouden. Ik heb gezegd dat ik alvorens met een voorberei-

dingsbesluit te komen, eerst duidelijkheid wil geven conform de belofte. Die twee dingen 

werden door mij in volgorde gezet om zo met die notitie van vorige week te komen. Als 

dan wordt beweerd "het gebied gaat opnieuw een half jaar op slot" dan is dat de grootste 

onzin die bestaat. Het college heeft na dit halve jaar verlenging aangevraagd, omdat het 

bang is dat de komende tijd een ondernemer een bouwaanvraag indient. Om dan het 

voorbereidingsbesluit te verlengen, moet zo'n bouwaanvraag worden gehonoreerd. Dat is 

het voorschrift van de wet. Omdat procedures nu eenmaal erg lang duren, is een half 

jaar verlenging nodig. Bovendien wisten wij bij de vaststelling van het voorbereidingsbe-

sluit niet zeker of de MER-procedure noodzakelijk was. Het college heeft alles bekeken 

om onder die procedure uit te komen omdat het college vond dat het nieuwe bestem-

mingsplan een minder zware 'glasbelasting' zou geven als het oude. Uiteindelijk moest 

het college zich onderwerpen aan de regelgeving zoals die nu eenmaal bestaat. Dat bete-

kent dat meer tijd nodig is. Het is mogelijk heel snel te werken, maar dan wordt het 

broddelwerk met alle gevolgen van dien.  

Het blijkt dat meer tijd nodig is en daarom vraagt het college nu al het voorbereidingsbe-

sluit met een half jaar te verlengen. Dit betekent niet dat een half jaar vertraging op-

treedt. Voor het definitief vaststellen van het nieuwe bestemmingsplan vastgesteld zou 

sowieso de tijd tot 2009 nodig zijn geweest. Met het aannemen van het voorbereidings-

besluit komen daar slechts enige maanden bij. Daarover gaat nu de discussie. Ik hoop 

dat met deze opmerkingen het negatieve beeld is weggepoetst. Het gaat dus niet over 

een half jaar, maar slechts enkele maanden. Ik wil de raad en in het bijzonder de opposi-

tiepartijen ook de andere mogelijkheid voorhouden, namelijk het standpunt in te nemen 
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'wij nemen het risico'. Daarbij moet wel worden beseft dat op dit moment enkele burgers 

van de Noordoostpolder een kolossaal waterbassin voor hun neus krijgen.  

Dat is geen lolletje. Het college wil zoiets met dit voorbereidingsbesluit blokkeren om zo-

doende dat soort zaken als waterbassins en dergelijke goed te regelen.  

Een andere reden waarom het college wat later en wat onverwachts komt met dit ver-

zoek, is dat het voorbereidingsbesluit misschien niet nodig zou zijn geweest. Mijn intentie 

is samen met de toekomstige ondernemers, de makelaars, stichting NieuwLand, de ont-

wikkelaar, een overeenkomst te ondertekenen waarin ieder zou verklaren zich tot 31 de-

cember 2009 te conformeren aan de wensen van het gemeentebestuur in het kader van 

het bestemmingsplan. Het college heeft dat document met alle handtekeningen niet ge-

kregen. Dat had te maken met het feit dat stichting NieuwLand als partner niet wilde on-

dertekenen. Dat betekent dat de poging voor een minnelijke regeling met de partijen, 

niet is gelukt. Op dat moment heb ik besloten wel met de ontwikkeling door te gaan, 

maar dan wel met de veiligstelling van de rechten van de gemeenschap. Als dan geroe-

pen wordt 'de ontwikkeling zit opnieuw jaar of een half jaar op slot' dat is gewoon flau-

wekul en dat doet mij zeer. Ik hou overeind dat ik mijn belofte heb gehouden en dat ik 

duidelijkheid heb gegeven. Als ondernemers aangeven te willen voldoen aan de voor-

waarden, zowel van het huidige bestemmingsplan als van het nieuwe bestemmingsplan, 

en bereid zijn een grondexploitatieovereenkomst samen met het gemeentebestuur te on-

dertekenen, dan kunnen zij bouwen. Dat betekent dat momenteel niet één ondernemer 

op slot zit. Belangrijke vraag is nu of de ondernemers hun elektriciteit kunnen leveren. 

De ontwikkelaar is bezig met deze twee vragen, namelijk de aansluiting van het gas en 

de mogelijkheden van het terugleveren van de elektriciteit. Dus momenteel wordt verga-

derd over het wel of niet leggen van aanvoer van gas en het leggen van elektriciteitslei-

dingen. Het duurt nog minstens een jaar of anderhalf jaar voordat die pijpen of leidingen 

er zijn. Zolang dit niet is geregeld, zal geen tuinder kunnen investeren, al was het alleen 

maar omdat de financiers daartoe niet bereid zijn.  

 

De heer Haagsma: Het blijkt dat de MER-procedure belangrijk is. Wat is uw tijdstabel 

geweest? U wist immers op 24 april 2008 dat dit moest gebeuren. Waaruit bestaat deze 

procedure en wanneer bent u met deze procedure begonnen?  

 

Wethouder de heer Schutte: Na de vakantieperiode kwam het college tot de conclusie 

dat de MER-procedure onontkoombaar was en toen is die ook gestart.  

 

De heer Haagsma: Uit de tabel blijkt dat de MER-procedure op 29 september 2008 is 

gestart. Het lijkt erop dat het college, net als bij de golfbaan waar ook een MER-

procedure noodzakelijk was, wat laat is begonnen met het opstarten.  

 

Wethouder de heer Schutte: Het kan zijn dat de MER-procedure een vertraging betekent 

van enkele maanden, maar daarom moet niet de suggestie worden gewekt dat het een 

kwestie van een jaar is. Een MER-procedure is soms noodzakelijk om in een bepaalde fa-

se van een bestemmingsplan te komen. Maar daarbij vinden al die procedures wel op de-

zelfde tijd plaats. Dat betekent niet dat de MER-procedures eerst klaar moeten zijn, 

voordat het bestemmingsplan kan worden opgesteld.  

Volgens de tabel zal het opstellen van de MER-procedure lopen van 29 september tot 4 

november 2008. Het onderzoek voor de procedure vond al voor 29 september plaats.  

 

De voorzitter: Ik denk dat de argumenten nu zijn gewisseld en ik wil overgaan tot de 

besluitvorming. Ik vraag de fracties van PU, ONS en VVD een stemverklaring te geven.  

 

De heer Haagsma: Het is jammer dat het college, ondanks de beloften en de inspannin-

gen, niet erin kan slagen binnen de gestelde termijn het noodzakelijke te regelen. De PU-

fractie heeft in april 2008 tegen het voorbereidingsbesluit gestemd en stemt ook nu te-

gen. 
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Mevrouw Geluk: De VVD-fractie was niet vrolijk over het voorbereidingsbesluit en is niet 

vrolijk geworden. Met de nodige tegenzin gaat de VVD-fractie akkoord.  

 

De heer Pausma: De ONS-fractie was toen tegen en is nu tegen. Wij hebben geen ar-

gumenten gehoord voor het voorbereidingsbesluit te stemmen.  

 

De voorzitter: Ik constateer dat het voorbereidingsbesluit is aangenomen, met de 

stemmen van de Politieke Unie en ONS tegen.  

 

Afscheid mevrouw Sparreboom 

 

De voorzitter: Wij gaan afscheid nemen van mevrouw Sparreboom. Zij was dertien 

maanden raadslid en dat waren dertien bewogen maanden. Mevrouw Sparreboom is niet 

tekortgekomen als het gaat om het proeven van het lokaal bestuur. U bent 4 oktober 

2007 gestapt in de vacature die de heer Van Daalen achterliet. Ik heb destijds gezegd 

niet te veel woorden te besteden aan het intreden van een nieuw raadslid, dat zou beter 

zijn bij het afscheid omdat dan met meer beweegredenen kan worden gepraat. Eerlijk 

gezegd, had ik gehoopt dat dit veel later zou zijn. U bent toch iemand geweest die van 

zich heeft laten horen in die periode die u in de raad zat. Daarom kan ik best iets zeggen 

zonder alles op te halen wat in die afgelopen periode is gebeurd. Het is aardig die keren 

toen u van u liet horen de revue te laten passeren. In december 2007, toen de aanbeste-

dingsprocedures ter sprake kwamen, liet u zich al kennen als een 'goed liberaal' door het 

op te nemen voor de lokale bedrijven. In diezelfde vergadering maakte u de opmerkens-

waardige woorden naar aanleiding van de regionalisering van de brandweer toen u – kort 

samengevat – zei: "wij zijn niet voor Gemeentelijke Regelingen, want de kosten nemen 

toe en de betrokkenheid en de invloed nemen af." Weinigen hadden hier iets tegen in te 

brengen. In maart 2008, toen de begrotingsrichtlijnen ter sprake kwamen, stelde u als 

VVD-woordvoerder de stijging van de boswaarde en de automatische stijging van de sub-

sidies aan de kaak en voor de consequente lijn bent u te prijzen. In juni 2008 was u ook 

kritisch over het begrotingsresultaat versus rekeningresultaat versus het begrotings-

beeld. Zo hoort dat eigenlijk wel een beetje. Bij u was het niet nodig te vragen 'vindt u 

dat nog steeds?'. Nu ja, bij zo'n korte ambtstermijn is het kortetermijngeheugen nog 

prima in orde. Samenvattend: wij hebben u leren kennen als een positief-kritisch raadslid 

die goed de hoofdzaken van de bijzaken wist te onderscheiden en die zich ontpopte als, 

mag ik het zo zeggen, de kwaliteitsmanager in de VVD-fractie. Dat is wel aardig omdat 

deze rol in uw functie bij 'Concern voor Werk' niet vreemd is. Die rol hebt u in de fractie 

op een aardige manier vervuld. Met u trad een nieuwe lichting raadleden in de raad en 

het is daarom jammer misschien wel de gemeente Lelystad, maar de gemeente Noord-

oostpolder daar niet langer de vruchten van kan plukken. Uiteindelijk bent u hier opge-

leid en daarom zou het redelijk zijn een behoorlijke transfersom te vragen. Kortom: dank 

voor uw inbreng, het ga u goed en ik mag namens het gemeentebestuur een cadeau 

meegeven. Ik heb nagedacht: hoe geef je iemand die wel naar Lelystad verhuist maar 

wier hart toch in de Noordoostpolder ligt, een cadeau mee waarmee zij twee richtingen 

uit kan? Welnu provincie Flevoland heeft een mooie atlas uitgegeven. De cartograaf van 

de provincie, die bekendheid geniet vanwege zijn opvallende manier van kaarten maken, 

heeft kaarten en tekeningen van Flevoland gemaakt waar ook Lelystad en de Noordoost-

polder in staan. Hiervan is een atlas gemaakt en deze geef ik cadeau zoals u die kunt 

openslaan en zelf kunt bepalen waar uw hart ligt. Na mij zal de heer Blauw u toespreken.  

 

De heer Blauw: Vandaag – zo luidde de afspraak – zouden wij bij belangrijke dingen 

achter de katheder gaan staan en omdat het afscheid van mevrouw Sparreboom toch wel 

een belangrijk moment is, spreek ik u vanachter de katheder toe.  

Beste Janneke (ik zeg natuurlijk niet 'mevrouw Sparreboom') het is ongeveer een jaar 

geleden dat je in de fractie kwam toen het een wat rommelige tijd was. Hierdoor heb je 

wel een heel goede leerschool gekregen. Ook wij dachten dat met jouw komst een nieuw 

lichting in de fractie was gekomen en ook met een naam waarvan wij dachten dat die 

thuis bij de schoonfamilie heel wat had geleerd, omdat de naam Sparreboom bij de VVD 
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niet onbekend was. Zo bleek dat ook uit te werken. Je was niet alleen heel snel in de 

fractie ingewerkt, maar beschikte binnen korte tijd over een grote dossierkennis. Twee 

dingen vielen in het bijzonder op.  

In de eerste plaats die dossierkennis en in de tweede plaats het zicht op de 'grote lijnen'. 

Zojuist viel al het woord 'kwaliteitsmanager'. Hoewel ik wat aarzel dit woord te gebrui-

ken, was het wel zo dat jij de fractie soms uit de punten en komma's moest halen door te 

zeggen "daar gaat het toch eigenlijk om" en ons de grote lijn voorhield. Jouw manier van 

optreden was zowel in de raad als in de fractie ontzettend gezellig want altijd kwam de 

vrolijke noot. Het is nodig af en toe te lachen in al deze ernstige zaken. Wij vinden het 

jammer dat je naar Lelystad vertrekt. Het is niet helemaal onverwachts, want je had 

meteen gezegd dat bezig was met plannen voor een ander huis en dat het mogelijk was 

dat je uit de Noordoostpolder zou vertrekken. Wij hadden gegokt dat je toch in de 

Noordoostpolder dat andere huis zou vinden omdat de polder zo mooi is en niemand weg 

wil, maar het is toch gebeurd. Wij vinden dat jammer. Namens de fractie wil ik je bedan-

ken voor de heel plezierige samenwerking. We wensen je het allerbeste in Lelystad en ik 

ben ervan overtuigd dat jij met je liberale inslag en je betrokkenheid ook in Lelystad op 

lokaal of provinciaal niveau een rol zou kunnen vervullen in de VVD. Veel succes. Het ga 

je goed.  

 

Mevrouw Sparreboom: college, collega-raadsleden, ruim een jaar geleden mocht ik on-

verwachts zitting nemen in deze raad. Het waren roerige tijden in de politiek van de 

Noordoostpolder, maar ik moet u zeggen dat ik daar niet onder heb geleden en – naar ik 

hoop – ook u niet. Politiek zo dicht bij huis is vooral leuk en boeiend en vraagt om be-

trokken politici die verantwoordelijke besluiten willen en durven nemen. Ik ben onder de 

indruk geraakt van de betrokkenheid van u bij dit gebied en de inwoners. De Noordoost-

polder is een omvangrijke gemeente met nog heel veel mogelijkheden. Maar juist als 

veel te kiezen valt, is het maken van keuzes niet gemakkelijk. Voor je het weet ben je 

ingehaald door de tijd en ziet het plaatje er opeens heel anders uit. Als jongere ben ik 

ooit eens vertrokken uit dit gebied, maar later als 'oudere jongere' teruggekeerd. Nu ver-

laat ik als 'jongere oudere' dit gebied opnieuw. Misschien zijn er over een aantal jaren 

volop redenen om als 'oudere' terug te keren zoals Vilavie, een Zorgboulevard, een vol-

waardig en goed ziekenhuis, de Corridor. Hoe aantrekkelijk kun je zijn? Collega-

raadsleden, let toch een beetje op die alsmaar uitdijende overheid, steeds meer middelen 

naar beleid en democratische processen, terwijl de uitvoering in veel gevallen met steeds 

minder moet doen. Dat vind ik geen goede zaak. Mijnheer Poppe, houdt u het een beetje 

gezellig in de Noordoostpolder? Ik wens u allen veel vrijheid en verantwoordelijkheid toe 

en dank u voor de samenwerking.  

  

IX.  Sluiting 

De voorzitter: Ik sluit de vergadering. (23.50 uur)  

Aldus vastgesteld in de vergadering van 18 december 2008 

De griffier,        De voorzitter, 

 


