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Notulen van de openbare vergadering van de gemeenteraad, gehouden op 25 juni 2009 

om 13.30 uur in het gemeentehuis te Emmeloord. 

 

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

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

S.J. Schrijver-Brouwer (PvdA/GroenLinks) en de heren J.W. Bakker (PvdA/GroenLinks), 

P.N. Blauw (VVD), F. Boundati (PvdA/GroenLinks), G.W. Bulk (VVD), W.C. Haagsma 

(PU), L.G.M. Hermus (CDA), H.R. Kalk (CDA), H.A.J.G. Kreeft (Fractie Kreeft),  

L.H.M. Lammers (ONS), H.L. Meijering (CDA), T. Nijdam (PvdA/GroenLinks), 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), J. Visser (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) en L.G. Voorberg (CU-SGP)  

 

Griffier:  de heer J. Even 

Gemeentesecretaris:de heer H. van Boven 

Afwezig zijn: mevrouw H. van Mook (PvdA/GroenLinks) en wethouder  

F.K. Zeilstra (PvdA/GroenLinks) 

Tijdelijk aanwezig: mevrouw A.J. Geluk-Geluk (VVD) vanaf 17.00 uur; de heer  

R.F Wassink (CU-SGP) was afwezig van 15.00 uur tot 19.45 uur; de 

heer T. Tuinenga (PU) vanaf 16.00; de heer D. Pausma (ONS) na 

22.00 uur.  
 

I.  Opening 

De voorzitter: Ik open de vergadering en deel u mee dat mevrouw Van Mook en wet-

houder Zeilstra afwezig zijn. Mevrouw Geluk en de heer Tuinenga zullen later komen. 

II.  Vaststelling agenda 

De heer Blauw: De VVD-fractie wil graag een punt aan de agenda toevoegen. Dat gaat 

over de nevenfunctie die is aangekondigd als onderwerp bij het vragenuurtje. Wij willen 

daar graag een agendapunt van maken.  

 

De voorzitter: Kan de heer Blauw uitleggen waarom hij het onderwerp in plaats van tij-

dens het vragenuurtje als een agendapunt wil zien. Wat is het verschil? Formeel gezien 

zou u dan moeten toelichten dat het onderwerp een spoedeisend karakter heeft zodat het 

als extra agendapunt moet worden opgevoerd.  

 

De heer Blauw: De reden is dat de VVD-fractie gekoppeld aan dit onderwerp misschien 

een voorstel, c.q. een motie wil indienen en dat kan niet in een vragenuur, maar wel als 

onderdeel van een agendapunt.  

 

De voorzitter: De mogelijkheid bestaat wel bij het vragenuur de motie aan te kondigen 

en dan kan die motie aan het eind van de vergadering aan de orde komen. 

 

De heer Blauw: In dat geval zou de behandeling misschien pas vanavond om 23.00 uur 

komen en dan zou de bespreking in de tijd wel erg worden losgekoppeld.  

 

De voorzitter: De raad zal hierover beslissen. 
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De heer Wassink: Het maakt niet zoveel uit. Is het niet mogelijk meteen de aangekon-

digde motie te behandelen? 

 

De voorzitter: Volgens het reglement van orde worden de moties aan het eind van de 

vergadering behandeld.  

 

De heer Wassink: Ik heb mijn vragen bij de spoedeisendheid. Is dat werkelijk zo 

zwaarwegend? 

 

De heer Blauw: Als de bespreking in het vragenuur en de behandeling van de motie 

wordt losgekoppeld, dan wordt naar onze mening de kern weggehaald. Om die reden 

wilden wij het als agendapunt opvoeren.  

 

De heer Wassink: Is de reden waarom u het onderwerp eerst wilt behandelen gelegen in 

de spoedeisendheid omdat u het niet leuk vindt dat zo'n belangrijk onderwerp pas aan 

het eind van de dag aan de orde komt? 

 

De heer Blauw: Dat klopt. 

 

De heer Wassink: Volgens mij is het dan geen kwestie van spoedeisendheid, maar van 

tactiek.  

 

De heer Torenbeek: In deze raad bestaat de gewoonte agendapunten toe te voegen al-

leen als de actualiteit dat vereist. Dat betekent dat de heer Blauw moet aangeven wat er 

sinds de vaststelling van de agenda is veranderd. Ten tweede bestaat de regel dat toe-

gevoegde agendapunten aan het eind van de vergadering worden behandeld. Er is geen 

reden om van deze regels af te wijken.  

 

De heer Lammers: Ten eerste is de spoedeisendheid niet doorslaggevend voor de plaats 

van een agendapunt en ten tweede behoeft een toegevoegd agendapunt volgens het re-

glement van orde niet per se aan het eind, maar mag de raad in overleg zelf bepalen 

wanneer het agendapunt wordt behandeld. Ik stel voor het onderwerp als agendapunt op 

te voeren en daarover te debatteren.  

 

De heer Wassink: In dat geval zou overeenkomstig het reglement de eventueel inge-

diende motie wel aan het eind moeten worden behandeld.  

 

De heer Lammers: Dat is formeel juist, tenzij de raad zelf bepaalt dat de motie meteen 

na de bespreking wordt afgehandeld.  

 

De heer Torenbeek: Een week geleden werd tijdens de presidiumvergadering de agenda 

vastgesteld en daarbij was de heer Blauw ook aanwezig. Het is mogelijk wijzigingen aan 

te brengen, maar dan moet de heer Blauw wel aantonen dat er sindsdien ingrijpende 

veranderingen hebben plaatsgevonden.  

 

De heer Blauw: Tijdens die presidiumvergadering heb ik gezegd dat de beslissing dit on-

derwerp wel of niet als agendapunt op te voeren eerst in de fractie moest worden be-

sproken. Uiterlijk woensdag 24 juni 2009 zou ik de beslissing daarover meedelen. Met de 

griffie is overleg geweest dit punt als onderdeel van het vragenuurtje te behandelen, 

maar dit was onwenselijk omdat dan geen discussie is toegestaan.  

 

De voorzitter: Ik wil een tussenvoorstel doen. Debatten over de orde kunnen heel inte-

ressant zijn, maar dat geldt niet voor die gevallen waarin de voorzitter zelf een rol speelt 

in het te bespreken onderwerp. Om te voorkomen dat mij wordt verweten dat ik misbruik 

maak van mijn positie als voorzitter, zou ik daarom bij wijze van uitzondering voorstellen 

het onderwerp tijdens het vragenuurtje te behandelen, waarbij discussie mogelijk is en 

waarbij dan ook meteen de motie kan worden besproken en in stemming gebracht.  
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Mevrouw Schrijver: Wat ons betreft mag het onderwerp als agendapunt.  

 

De heer Wassink: Het maakt niet uit wanneer het onderwerp wordt behandeld, maar 

wel moet de motie meteen na de bespreking in stemming worden gebracht, zodat het 

hele onderwerp in één keer wordt afgewerkt.  

 

De heer Haagsma: Ik heb geen moeite het onderwerp te bespreken. Maar als het als 

agendapunt wordt toegevoegd, dan zou dit moeten plaatsvinden op grond van een stuk 

waarover ieder raadslid zou moeten beschikken. Anders bestaat het gevaar dat iedereen 

zomaar voor de vuist weg zal praten. Maar waarschijnlijk wordt dit probleem meteen op-

gelost. 

 

De voorzitter: Wij hebben enkele varianten gehoord. Ik stel voor dat het onderwerp aan 

het slot van het vragenuurtje wordt behandeld, inclusief de mogelijkheid tot discussie en 

het bespreken en in stemming brengen van de motie. Als voorzitter vind ik het belangrijk 

het reglement van orde te hanteren, maar omdat het onderwerp blijkbaar over mijn per-

soon gaat, wordt hier deze uitzonderlijke situatie gecreëerd. Met nadruk wil ik stellen dat 

deze oplossing een uitzondering is en zeker geen regel mag worden. 

III.  Notulen van de raadsbrede commissievergadering van 18 mei 2009  

Het verslag van de raadsbrede commissie van 18 mei 2009 wordt conform ontwerp vast-

gesteld en goedgekeurd. 

IV.  Notulen van de vergadering van 28 mei 2009  

Het verslag van de raadsvergadering van 28 mei 2009 wordt conform ontwerp vastge-
steld en goedgekeurd. 

V.  Ingekomen stukken 

Er zijn geen opmerkingen naar aanleiding van de ingekomen stukken.  

 
VI.  Mededelingen 

 
Er zijn geen mededelingen.  

VII.  Spreekrecht  

Voor het spreekrecht zijn geen aanmeldingen. 

VIII.  Vragenuur 

De voorzitter: De heer Blauw en de heer Lammers kunnen hun vragen stellen. De heer 

Haagsma is tijdens het vragenuur interim-voorzitter.  

 

De heer Blauw: Voorzitter, college, leden van de raad, op 8 juni jl. had ik op verzoek 

van de Raad van Bestuur van de MC Groep, een gesprek met de heer Willem de Boer, 

partner van de heer Loek Winter. In dat gesprek werd duidelijk dat de MC Groep – in te-

genstelling tot wat in het rapport Lodewick werd geadviseerd en wat de minister in zijn 

steuntoezegging opdroeg – de vaste intentie heeft de locatie in Emmeloord niet te slui-

ten. Ook werd duidelijk dat zij de 'Dokter Jansen' locatie op korte termijn wilden verko-

pen en gedeeltelijk wilden terughuren. Deze zaken hebben zich ook gemeld in de lokale 

media in de daaropvolgende week. Niet werd vermeld dat met de NZa in principe een 

overeenstemming bestond dat het verschil tussen de boekwaarde en de verkoopprijs als 

brandsteun zou worden bijbetaald.  
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Naar verwachting zou het gaan om een bedrag van meer dan € 10 miljoen. Dit zou de to-

tale steunoperatie ten gunste van de MC Groep op ruim € 50 miljoen brengen. Hiervoor 

zocht men draagvlak en politieke steun, mede door middel van de Raad van Advies. Deze 

Raad van Advies bleek een eis van de NZa teneinde voldoende draagvlak te krijgen voor 

de herfinancieringoperatie. Voor die tijd bestond de Raad van Advies niet. Na enig zoeken 

bleek dat de burgemeester zitting had genomen in deze Raad van Advies. Ik werd daar 

even stil van. De voorzitter van de ONS-fractie had ook een gesprek gehad met de heer 

De Boer en kwam al eerder tot dezelfde conclusie. Deze nevenfunctie bleek niet vermeld 

overeenkomstig het voorschrift van de gedragscode en was dus publiekelijk niet bekend. 

Ik heb contact gezocht met de burgemeester en dit had tot gevolg dat hij diezelfde dag 

zich had teruggetrokken uit de Raad van Advies. Tot zover de feiten. Voorzitter, de VVD-

fractie is van mening dat met name voor deze voor ons allen zo uiterst gevoelige mate-

rie, dit niet had mogen gebeuren. Een openbaar bestuurder dient te allen tijde zelfs ook 

de schijn van belangenverstrengeling te vermijden en dat geldt zeker voor het dossier 

ziekenhuis. Het lijkt ons ook niet fair ten opzichte van het Antoniusziekenhuis en de heer 

Van der Kam een dergelijke positie bij de MC Groep in te nemen zonder deze te melden. 

Immers is het Antoniusziekenhuis met een grote ambitie een lang en risicovol commit-

ment aangegaan door in Emmeloord een kliniek te bouwen. Het Antoniusziekenhuis heeft 

daarbij de gemeente heel erg nodig. Ik kan me niet voorstellen dat het college belangrij-

ke zaken, waarvan sommige vertrouwelijk, kan bespreken met de Raad van Bestuur van 

het Antoniusziekenhuis, terwijl het tegelijkertijd zitting heeft in de Raad van Advies van 

de MC Groep en die belangen ook tegelijkertijd dient te behartigen. Ik zou de heer Van 

der Kam niet recht in de ogen kunnen zien, temeer omdat hij niet op de hoogte kon zijn 

van deze dubbelfunctie. Voorzitter, het feit op zich zou reden kunnen zijn voor de ver-

trouwensbreuk. De VVD-fractie stuurt hier niet naartoe, omdat zij de meerwaarde hier-

van niet inziet. Enkele jaren geleden heeft gemeente Noordoostpolder dergelijke breuk al 

eens meegemaakt en dat heeft de gemeente veel geld en goodwill gekost. De VVD-

fractie is wel ernstig teleurgesteld en voorziet ook een schaduw over de toekomstige ver-

houding met het Antoniusziekenhuis. Dit moet te allen tijde worden voorkomen. Dat is 

ook de voornaamste reden dit onderwerp hier aan de orde te stellen. Afhankelijk van de 

antwoorden zullen wij nog met voorstellen of met een motie komen. De VVD-fractie stelt 

de volgende vragen: 

- Waarom heeft u deze nevenfunctie niet gemeld? 

- Heeft u mogelijke belangenverstrengeling overwogen? 

- Had u voor deze functie de instemming van het gehele college? 

- Heeft u overwogen dat deze positie de verhouding met het Antoniusziekenhuis zou 

kunnen schaden of negatief zou kunnen beïnvloeden?  

 

De heer Haagsma (interim-voorzitter): Ik geef toestemming korte vragen te stellen zo-

dat de heer Blauw kan reageren.  

 

De heer Wassink: U ging in gesprek op verzoek van de raad van bestuur met het be-

stuurslid van de MC Groep, de heer De Boer. Deze vraag geldt ook voor de heer Lam-

mers. Wat is uw rol daarin geweest? Was u gevraagd als adviseur? 

 

De heer Blauw: In geen enkele rol, niet als adviseur of wat ook, ik werd alleen gebeld 

met het verzoek voor een gesprek en had geen enkel idee of ik werd benaderd als raads-

lid of als oud-voorzitter van het platform Zorggebruikers of als individu. Het werd niet 

gemeld en het had dus ook geen toegevoegde status.  

 

De heer Wassink: Wellicht dachten de vertegenwoordigers van de MC Groep dat uw per-

soon wel een toegevoegde waarde zou hebben en dat zij u dingen hebben voorgelegd 

met de bedoeling u advies te vragen.  

 

De heer Blauw: Nee het was duidelijk dat zij in de samenleving steun zochten voor hun 

plannen en dat zij ook politieke steun zochten. Ik kan mij voorstellen dat dit de reden 

was, maar dat is niet gezegd.  
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Mevrouw Schrijver: Dan mag ik concluderen dat het u niet duidelijk was toen u het ge-

sprek begon?  

 

De heer Blauw: Het was mij niet duidelijk wat mijn status was toen ik het gesprek in-

ging. Omdat het wel meer gebeurd, heb ik daarom ook niet gevraagd. Wel heb ik bij het 

begin van het gesprek aangegeven dat ik daar zat als individu en niet als vertegenwoor-

diger voor welke organisatie of platform dan ook.  

 

Mevrouw Schrijver: Ik kan me wel voorstellen als het gaat om zo'n belangrijk dossier, 

zoals u zelf aangaf, dat u wilt weten met welke status u zo'n gesprek aangaat.  

 

De heer Blauw: Zoals ik reeds heb gezegd, zat ik daar als burger ongeacht welke status 

de andere gesprekspartners hieraan wilden geven. Dat wilde ik bewust voorkomen door 

te zeggen dat ik daar als burger was en niet als vertegenwoordiger van de politiek of 

welke organisatie dan ook.  

 

De heer Haagsma (interim-voorzitter): De heer Blauw heeft de vragen voldoende be-

antwoord. Eerst krijgt de heer Lammers het woord en daarna kan ieder reageren.  

 

De heer Lammers: Op de vraag van de heer Wassink geef ik een soortgelijk antwoord, 

namelijk dat ik met de heer De Boer een gesprek wilde en hier ben ik op persoonlijke ti-

tel, dus Berthoo Lammers sec, zonder enige status, op ingegaan en heb hun plannen 

aangehoord en ik heb toen mijn visie op de gezondheidszorg in algemene zin weergege-

ven.  

 

De heer Wassink: Hebt u ook overwogen dat ook dat misschien wel een belangenver-

strengeling zou kunnen opleveren? 

 

De heer Lammers: Nee, niet als Berthoo Lammers en als burger. 

 

De heer Torenbeek: Als ik het goed begrijp gaat u, mijnheer Lammers, een gesprek aan 

op dat niveau en op zo'n dossier zonder ook maar enigszins te weten waarover het zou 

gaan?  

 

De heer Lammers: Op dezelfde status zoals ook de heer Blauw aangaf, heeft de heer De 

Boer mij gevraagd eens te komen babbelen over het ziekenhuis en de zorg. Ik heb hem 

gevraagd: 'hoe wilt u dat?'. Hij zei: 'ik wil als lid van de Raad van Bestuur eens met u 

praten'. Ik heb gezegd: 'dat kan, maar ik ben Berthoo Lammers en ik wil vanuit die sta-

tus komen'. Ik heb dus vanuit die pure private status gehoord wat zij wilden. Niet meer 

en niet minder.  

 

De heer Haagsma (interim-voorzitter): Mijnheer Lammers, het lijkt me nu duidelijk, ik 

verzoek u uw bijdrage te leveren.  

 

De heer Lammers: Leden van de raad, geacht college, de reden waarom de ONS-fractie 

dit agendapunt aan de orde wil stellen is niet zomaar een reden. De ONS-fractie is in een 

lastig pakket gemanoeuvreerd op het punt van openbaarheid van bestuur. Onze fractie 

meende een niet bekend gemaakte nevenfunctie van een collegelid aan de orde te stel-

len. Het betreft hier ook niet zomaar een nevenfunctie bij een organisatie die in het ver-

leden veel kritiek ontving en die de kwaliteit van de zorg ook in gevaar heeft gebracht, 

namelijk de voormalige stichting IJsselmeerziekenhuizen thans onder het nieuwe bestuur 

van de huidige MC Groep. De ONS-fractie heeft publiekelijk veel kritiek geleverd op het 

functioneren van de voormalige Raad van Bestuur en raad van Toezicht, alsook op de 

houding van het college als zodanig. Veelal werd dit niet in dank afgenomen. Als een lid 

van het college wil participeren in de Raad van Advies van de huidige MC Groep, dan ligt 

dat uiteraard bij de ONS-fractie zeer gevoelig.  
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Onderzoek van de ONS-fractie bij de NZa naar het rapport van de steunaanvraag, leerde 

ons dat het college is vertegenwoordigd in de Raad van Advies bij diezelfde MC Groep. 

De relevantie en de frequentie van vergaderen en de wijze van advisering, is hieraan on-

dergeschikt. Men neemt hieraan deel of niet. Het rapport stamt van 30 januari 2009, dat 

is ruim een maand na het verzoek van het college om € 1,5 miljoen steun te geven aan 

de IJsselmeerziekenhuizen. Het is voor mijn fractie onbegrijpelijk en teleurstellend dat 

een collegelid deelneemt in deze Raad van Advies, nadat de gemeenteraad van de 

Noordoostpolder zich in december 2008 negatief heeft uitgesproken over een overheids-

steunelement, terwijl bijvoorbeeld burgemeester Horselenberg dit niet deed uit oogpunt 

van belangenverstrengeling. Dit gebeurde zonder te melden en dus met voorbijgaan van 

onze democratische plicht dit te kunnen controleren. Naar onze mening is dat een over-

treding van de regels die wij met ons allen in de verordening Gedragscodes Gemeentebe-

stuurders Noordoostpolder hebben vastgesteld. Het betreft hier de regels 2.3.5, artikel 7, 

onder de paragraaf 'nevenfunctie', van de genoemde verordening. De fractie van ONS 

hecht veel waarde aan de transparantie van het openbaar bestuur. Behalve transparan-

tie, valt hieronder ook de publieke verantwoording. Transparantie wil immers zeggen, dat 

besluiten worden genomen, toegepast en gehandhaafd volgens afgesproken procedures. 

Informatie is vrij verkrijgbaar en direct toegankelijk voor degenen die worden geraakt 

door de besluiten. Dit houdt ook in dat er genoeg informatie wordt verschaft en dat de 

informatieverschaffing gebeurt op een begrijpelijke manier en via toegankelijke media.  

Sprekend over publiekelijke verantwoording, stelt de ONS-fractie het volgende:  

- Het afleggen van verantwoording is een sleutelvereiste voor een goed bestuur. Niet al-

leen overheidsinstituten, maar ook allerlei maatschappelijke organisaties en de private 

sector behoren zich te verantwoorden bij het publiek en institutionele belanghebbenden. 

Zonder transparantie en regelgeving is het afleggen van verantwoording namelijk on-

denkbaar.  

- Transparante benoemingsprocedures in het openbaar bestuur kunnen het politieke en 

maatschappelijk vertrouwen in de wijze waarop benoemingen in het openbaar tot stand 

komen en kwamen juist vergroten.  

- Transparantie is voor bestuurders ook een voorwaarde adequaat en met gezag verant-

woording af te leggen ten opzichte van volksvertegenwoordigers opdat zij hun controle-

rende taak goed kunnen vervullen.  

Naar onze mening heeft het college hierin ernstig gefaald. Het is niet gebeurd en dit is 

buitengewoon ernstig. De ONS-fractie stelt de volgende vragen aan het college: 

- Sinds wanneer is het college vertegenwoordigd als lid van de Raad van Advies van de 

MC Groep? 

- Was het deelnemen aan de Raad van Advies van de MC Groep een gemeenschappelijk 

standpunt van het college?  

- Indien niet, waarom niet? Met wie is er overleg geweest binnen het college aangaande 

de acceptatie van deze functie en wat was het advies?  

- Waarom heeft het college dit niet publiekelijk, of in de raad of in het presidium gemeld? 

Het college kent immers de verordeningen op dat punt.  

 

De heer Haagsma (interim-voorzitter): Zijn er nog vragen ter verduidelijking? 

 

De heer Wassink: In verband met het door elkaar halen van verantwoordelijkheden, wil 

ik iets opmerken over burgemeester mevrouw Horselenberg. Gemeente Lelystad koos 

ervoor te participeren in de MC Groep. Dat is van een andere orde dan dat je als ge-

meente die er niet financieel bij is betrokken, wordt gevraagd advies te geven. Dat houdt 

in dat de heer Lammers een argument gebruikt dat niet geldt.  

 

De heer Lammers: Daar heeft u een punt. Ik heb met dit argument willen aangeven dat 

een uiterst zorgvuldige afweging voor het aangaan van een dergelijke functie van het 

grootste belang is, juist op het niveau waar het college zich beweegt.  

 

De heer Wassink: Dan gebruikte u een voorbeeld dat niet opgaat omdat het een geheel 

andere situatie is. 
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De heer Haagsma (interim-voorzitter): Dit gaf, naar ik meen, de heer Lammers min of 

meer toe. Zijn er andere vragen?  

 

Mevrouw Van Elk: Hoe denkt de heer Lammers hoe de burgemeester en het college 

open moeten staan voor dit soort nevenfuncties in het algemeen en in de MC Groep in 

het bijzonder? Hoe zou de reactie moeten zijn, als het Antoniusziekenhuis de burgemees-

ter voor zo'n functie zou hebben gevraagd?  

 

De heer Lammers: Hoewel ik niet over andermans portefeuille ga, zou ik me heel goed 

kunnen voorstellen dat je als bestuurder van een lokale overheid die niet functies wil 

aanvaarden waarbij sprake is van zware subsidies of concurrerende bedrijven zoals hier 

de beide zorginstellingen. Ik denk dat je voor jezelf een goede afweging moet maken 

over nut, noodzaak en verantwoording.  

 

De heer Haagsma (interim-voorzitter): Dit was de eerste termijn. Ik geef nu het woord 

aan de burgemeester.  

 

Burgemeester ridder van Rappard: Ik constateer dat de vragen van de fracties van 

VVD en ONS misschien wel anders zijn geformuleerd, maar elkaar inhoudelijk dekken. 

Om die reden zal ik geen onderscheid aanbrengen. Voordat ik verantwoording af zal leg-

gen, wil ik eerst enkele opmerkingen maken.  

De heer Blauw zegt niet aan te sturen op een vertrouwensbreuk en stelt dat hij daar de 

meerwaarde niet van inziet. Met andere woorden: de aanleiding is er wel, maar de weer-

waarde wordt niet ingezien. Als je dat zo formuleert, dan beantwoord ik de vraag toch 

vanuit een gevoel, een ervaren dat u de integriteitvraag aan de orde stelt. Het aan de 

orde stellen van een integriteitvraag in het openbaar bestuur, is een zware vraag. Ik wil 

dus melden, dat ik in dat licht deze vraag beantwoord.  

Dan nu de gestelde vragen. Wanneer hebt u besloten zitting te nemen in de Raad van 

Advies?  

Dit voorjaar, toen de MC Groep het ziekenhuis in Lelystad en Emmeloord had overgeno-

men, heeft de MC Groep een rondje gedaan langs alle stakeholders en gemeenten waarin 

zij werkten. Zij zijn overal geweest: in de gemeenten Dronten, Lelystad en Noordoost-

polder, ook in de gemeente Urk. De MC Groep heeft dus overal gesprekken gevoerd ten-

einde melding te maken van de nieuwe situatie, de manier van omgaan, hun plannen en 

dergelijke, omdat zij opereren in de verzorgingsgebieden van al die gemeenten. Dat ge-

sprek is gevoerd door wethouder Zeilstra en door mij en daar heeft de MC Groep een 

aantal zaken meegedeeld. In de loop van dat gesprek, aan het eind, gaf de MC Groep 

aan het gebied, de omgevingsfactoren en het verleden niet zo goed te kennen en dat 

daarom de behoefte bestond, gesteld dat er vragen zouden opkomen, of er dan welinge-

lichte personen, bereid waren dergelijke vragen te beantwoorden. Bij deze gelegenheid 

kwam werd de vraag aan ons beiden gesteld: zou u zo'n rol willen vervullen? Op dat 

moment keken wethouder Zeilstra en ik elkaar aan en toen sprak wethouder Zeilstra 

naar mij kijkend in de trant van: 'ik doe het niet, maar als u het doen wilt dan is dat pri-

ma'. Dat ging dus niet over 'wilt u zitting nemen in de Raad van Advies' maar alleen over 

de gevallen tot wie de MC Groep zich kon wenden als er vragen zouden zijn. Dus in deze 

context heb ik die vraag opgevat, namelijk dat de MC Groep bij mij mocht aankloppen als 

er vragen zouden zijn. Ieder bedrijf die zich in deze gemeente bevindt, ongeacht of die 

met andere bedrijven concurreert of niet, heeft het recht aan het gemeentebestuur vra-

gen te stellen. Een gemeentebestuur zal afhankelijk van de soort vraag, daarop antwoor-

den. Tegen die achtergrond heb ik ja gezegd. Daarmee heb ik dus nooit de zwaarte inge-

schat als het echt zitting nemen in de Raad van Advies en zeker niet die koppeling die nu 

in de vraagstelling wordt aangebracht. Daarvan was in dat gesprek absoluut geen spra-

ke. Het lijkt net alsof ik in de Raad van Advies zat die ervoor zorgde dat € 10 miljoen ex-

tra balanssteun werd gegeven. Deze suggestie wordt in de tekst en de vragenstelling van 

de heer Blauw gewekt en dat is onjuist. Zoals ik ook voor een ander bedrijf open zou 

staan voor vragen, heb ik alleen gezegd dat ik bereid was vragen te beantwoorden indien 

er bij de MC Groep vragen zouden komen.  
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Nooit heb ik actief gezegd dat ik zitting wil nemen in een Raad van Advies. Wel heb ik 

aangegeven dat indien er vragen zouden zijn, dat ik die uiteraard zou willen beantwoor-

den. Vervolgens worden een aantal vragen gesteld onder andere naar de meerwaarde.  

- Waarom is het college bereid vragen van een dergelijke instelling te beantwoorden? De 

inzet van dit gemeentebestuur – ook dat is in het genoemde gesprek naar voren ge-

bracht – is gebaseerd op het standpunt dat de MC Groep en het Antoniusziekenhuis zo 

veel mogelijk zouden moeten samenwerken, omdat het gemeentebestuur het onlogisch 

vindt aan de bewoners uit te leggen dat het ene ziekenhuis volwaardige operatiekamers 

heeft die alle toets der kritiek kunnen doorstaan terwijl het andere ziekenhuis honderd 

meter verderop dan het plan zou opvatten ook nieuwe operatiekamers te bouwen. Omdat 

dit allemaal over maatschappelijk kapitaal gaat, wil het college voorkomen dat geld wordt 

uitgegeven voor voorzieningen die al beschikbaar zijn en daarom wordt op beide instel-

lingen druk uitgeoefend door samenwerking en overleg tot verstandige oplossingen voor 

de gemeenschap te komen. Dat is naar het gevoelen van het college de meerwaarde die 

ertoe leidt zowel de MC Groep als de heer Van der Kam advies te geven.  

- Waarom werd die nevenfunctie niet gemeld zoals is vereist? Dat was omdat ik deze 

functie niet heb ervaren als een officiële nevenfunctie. Op dit moment nu dit tot frictie 

leidt zeg ik achteraf 'had ik dat nu maar bedacht'. Wat ik toen dacht en nu denk dat valt 

eenvoudig niet in de tijd terug te draaien. Ik zeg u naar eer en geweten dat ik dat des-

tijds niet heb opgevat als nevenfunctie, hierover is ook nooit een vergadering geweest. 

De heer Blauw en de heer Lammers geven zelf aan in dezelfde situatie te hebben ver-

keerd, ook zij werden voor een gesprek uitgenodigd zonder duidelijkheid in welke functie 

zij waren. Zo verging het mij ook. U hebt zelf ervaren hoe zo'n gesprek met de heer De 

Boer gaat. Dat kunt u mij verwijten dat ik toen niet de vereiste oplettendheid heb be-

tracht, dat ik als altijd argwanend had moeten zijn en een hoop vragen had moeten afvu-

ren in plaats van uit te gaan van de goede trouw. Naderhand zeg ik: dat is naïef. Dat wil 

is best wel twee of drie keer zeggen. Ik zeg: het is naïef omdat het nu eenmaal naïef is. 

Dat valt mij te verwijten. Ik heb verder nooit een benoemingsbesluit van de Raad van 

Advies gehad. Nooit heeft een vergadering van de Raad van Advies plaatsgevonden. Zou 

ik zoiets hebben ontvangen, dan had ik meteen gezegd: stop, stop, dat is niet de bedoe-

ling. Dus had ik die gekregen, dan had ik toen meteen kunnen reageren. Pas toen de 

vraag van de VVD en de ONS-fractie kwam, werd ik gespitst dat misschien die vraag van 

weleer in het geding was. Daarom heb ik ook zo gehandeld door mij daarna meteen uit 

te laten schrijven. Nogmaals, ik heb het destijds niet ervaren als een nevenfunctie en dus 

ook niet opgegeven als nevenfunctie. Dat lijkt me logisch.  

- Is er sprake van mogelijke belangenverstrengeling? Nee, want zoals gezegd, probeerde 

het college te voorkomen dat het maatschappelijk kapitaal op ongewenste manier zou 

verdwijnen wat niemand zou kunnen en willen uitleggen.  

Had ik instemming van het college moeten hebben? Het antwoord op deze vraag hangt af 

hoe je het verzoek beziet. Als het wordt opgevat als een vraag om advies zonder dat 

sprake is van zitting nemen in de Raad van Advies, dan is dat geen onderwerp van be-

spreking in het college. Tijdens dat genoemde gesprek toen het verzoek kwam, is die 

vraag met de heer de heer Zeilstra besproken, niet eens met zoveel woorden maar met 

een blik van verstandhouding.  

- Heeft u overwogen dat de bereidheid tot advies geven de positie met het Antoniuszie-

kenhuis zou kunnen schaden? Nee, omdat het geen officiële functie was. Het is niet aan 

de burgemeester, in welke rol dan ook, om wie dan ook te schaden. Dat kan nooit de in-

zet zijn. Ik heb geredeneerd vanuit de veronderstelling dat als in deze gemeente bedrij-

ven zijn gevestigd die veel werkgelegenheid verschaffen en van wier diensten een groot 

deel van de bevolking gebruik maakt, dat soort bedrijven onmogelijk als 'paria' kunnen 

worden behandeld, maar dat gestelde vragen dan behoorlijk dienen te worden beant-

woord. Vanuit die drive heb ik mij bereid getoond indien gewenst vragen te beantwoor-

den. Dit was het geval, niet meer en niet minder.  

 

De heer Haagsma (interim-voorzitter): Dank u burgemeester voor de duidelijkheid. Naar 

mijn oordeel hebt u alle vragen beantwoord. In de tweede termijn krijgt de heer Blauw 

gelegenheid een reactie te geven.  
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Ik verzoek de heer Blauw verdere plannen mee te delen zodat de raad meteen kan rea-

geren.  

 

De heer Blauw: Ik heb begrepen wat u zegt. Met nadruk wil ik stellen dat de integri-

teitsvraag niet aan de orde is. De VVD-fractie ook met oog op de toekomst dat de ver-

houding met het Antoniusziekenhuis zuiver en zakelijk blijft, zonder dat daarbij ook zelfs 

de schijn van achterdocht zou bestaan. Het is mij opgevallen dat u zegt: 'ik heb die posi-

tie niet als zitting in de Raad van Advies zo gezien'. Dat kan. In de officiële documenten 

worden de functie en taken en benoemingen van de leden van de Raad van Advies breed 

uitgemeten. Van de kant van de MC Groep was dit geven van advies van meer gewicht 

omdat in een vereist officieel document van de NZa hiervan melding werd gemaakt. In 

ieder geval was het in de ogen van de MC Groep niet zo vrijblijvend als de burgemeester 

zegt. Ik geloof direct dat u dat niet zo heeft opgevat en ook dat er geen officieel benoe-

mingsdocument bestaat. Waarschijnlijk zit hier ook een verschil van perceptie achter. Dit 

is dan wel gebeurd. Vervolgens zegt de burgemeester: 'ik sta open voor iedereen die een 

vraag wil stellen' en 'het is een belangrijke maatschappelijke instantie'. Naar mijn mening 

is het daarvoor niet nodig in een Raad van Advies zitting te nemen.  

 

De heer Haagsma (interim-voorzitter): Mijnheer Blauw, met uw goedkeuring, de bur-

gemeester heeft duidelijk gezegd dat hij niet in de Raad van Advies zat, hij heeft daar 

niet mee ingestemd. Volgens de heer Blauw zat hij wel voor het gevoel van de MC Groep 

in de Raad van Advies, maar voor zijn eigen gevoel niet.  

 

De heer Torenbeek: Het is nog de vraag of dat zo is, of de burgemeester ook voor het 

gevoel van de MC Groep in de Raad van Advies zat. Naar mijn informatie was dit ook 

voor het gevoel van de MC Groep duidelijk niet het geval hoewel het statutair misschien 

als zodanig was ingesteld.  

 

De heer Haagsma (interim-voorzitter): Ik verzoek de heer Blauw voort te gaan.  

 

De heer Blauw: Als reactie op de heer Torenbeek stel ik dat het op grond van de docu-

menten niet zo is, zoals hij het voorstelt. Dit valt gewoon te lezen.  

 

De heer Torenbeek: U kunt dat ook gewoon informeren. Als de burgemeester zegt dat 

er nooit een benoemingsbrief is geweest en als er nooit één keer om advies is gevraagd, 

dan kunt u concluderen hoe zwaar de MC Groep dit heeft opgevat, namelijk nul komma 

nul.  

 

De heer Blauw: Zoals ik zei, is de reactie van onze fractie meer gericht op de toekomsti-

ge verhouding met het Antoniusziekenhuis en met dit doel wordt door de fracties van de 

VVD en de ONS een motie ingediend.  

 

Mevrouw Schrijver: Ik wil graag de inhoud van de motie weten, maar ook hoe deze 

fracties staan ten opzichte van de MC Groep.  

 

De heer Haagsma (interim-voorzitter): Ik wil de discussie beperken tot dit onderwerp en 

niet laten uitbreiden tot een brede discussie over de ziekenzorg in het algemeen. De heer 

Blauw heeft in tweede termijn gereageerd en een motie aangekondigd. Nu is het woord 

aan de heer Lammers.  

 

De heer Lammers: In grote lijnen onderschrijft de ONS-fractie de woorden van de heer 

Blauw. Graag wil ik nog enkele kanttekeningen maken, die ook enigszins voor de heer 

Torenbeek gelden zonder al te diep op deze materie in te gaan. Allereerst wil ik voorop-

stellen dat de ONS-fractie op geen enkele wijze aan de integriteit en betrouwbaarheid 

van deze burgemeester twijfelt.  
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De heer Wassink: Met die uitlatingen schaart u zich niet achter de woorden van de 

woordvoerder van de VVD-fractie die zei dat deze kwestie reden genoeg zou kunnen op-

leveren voor een vertrouwensbreuk. Distantieert u zich van deze woorden? 

 

De heer Blauw: Ik heb met opzet gezegd 'dat zou een reden kunnen zijn'. Verder gaat 

het niet. 

 

De heer Wassink: Dat is een politieke flauwheid, namelijk te zeggen wat je graag zou 

willen zeggen en het toch lekker niet te zeggen.  

 

De heer Lammers: In de eerst aanzet van de aangeleverde controledocumenten van de 

MC Groep aan de NZa, heeft de NZa aangegeven dat de bestuurlijke component onvolle-

dig was ingevuld, te weten de raad van Toezicht, de Raad van Bestuur en de Raad van 

Advies. Die scheidingen en de bezetting daarvan, leverden voor de NZa in eerste aanleg 

redenen op het huiswerk door de MC Groep over te laten doen. Vanaf het moment dat de 

bestuurlijke component, onder andere de Raad van Advies moet worden ingevuld, krijgt 

dat voor de MC Groep en zeker ook voor de NZa een status van belangrijkheid die een 

conditio sine qua non is geweest voor de toezegging van het geld aan de MC Groep. Mijn 

fractie heeft moeite met de uitspraak van de burgemeester die zegt dat het voor zijn be-

leving niet is geweest dat het verzoek de status had van zitting te nemen in de Raad van 

Advies. Zeker gezien het feit dat het gegeven op 30 januari 2009 voor de tweede keer 

aan de NZa is aangeboden.  

 

De heer Wassink: Daarmee komt u toch aan de integriteit van de burgemeester.  

 

De heer Lammers: Ik zeg dat mijn fractie moeite heeft met het gegeven dat de burge-

meester geen kennis heeft genomen van het feit dat de Raad van Advies wat meer for-

mele status heeft dan de interpretatie die de burgemeester eraan geeft.  

 

De heer Wassink: De burgemeester heeft aangegeven dat hij daar niet in zat. Doorbor-

durend op de eis van de NZa, hebben meerdere fracties, ook de ONS-fractie en de VVD-

fractie vele keren gemopperd in de trant van 'waarom zitten daar bestuurders die geen 

enkele feeling hebben met dit gebied, bijvoorbeeld de burgemeester van Almelo en een 

commissaris uit Noord-Holland en dergelijke'. Deze mensen hebben niets met deze regio 

en voelen geen pijn als het misgaat. Ik vind het juist goed dat juist die personen die 

plaatselijk zijn betrokken in deze organen zitting nemen. Ik vertrouw de burgemeester 

als hij zegt dat de MC Groep hem heeft benaderd op informele wijze zo nu en dan eens te 

polsen en wat vragen te beantwoorden, dan is dat iets anders dan zitting te nemen in de 

Raad van Advies. Dit heeft dus met vertrouwensbreuk niets, maar dan ook niets te ma-

ken. Het is alleen maar winst als dergelijke organisaties dicht bij de regio willen blijven.  

 

De heer Lammers: Het gaat niet om twee personen, die in het kader van de steunaan-

vraag bij de NZa staan ingeschreven, maar er bestaat een lijst van acht personen die 

staan ingeschreven.  

 

De heer Wassink: Daar staat geen handtekening van onze burgemeester bij.  

 

De heer Haagsma (interim-voorzitter): Volgens de VVD- en de ONS-fractie gaat het om 

een formele positie, terwijl de burgemeester zegt dat hij zich daarvan niet bewust was. 

De burgemeester heeft zich meteen laten uitschrijven. De burgemeester heeft duidelijk 

uitgelegd hoe dit ontstond. Naar mijn idee hebben alle fracties nu duidelijkheid hoe deze 

situatie ontstond. Mag ik deze fracties vragen of zij hierover een motie willen indienen? 

 

De heer Lammers: Omwille van het scheiden der taken en omwille van het scheiden der 

verantwoordelijkheden en omwille van nu en in de toekomst niet in dezelfde situatie op 

dit historische en ook in de toekomst pijnlijke dossier te geraken, vindt de ONS-fractie 

het belangrijk deze motie te handhaven.  
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Dit betekent dat de VVD-fractie en de ONS-fractie gezamenlijk een motie indient.  

 

De heer Haagsma (interim-voorzitter): Eerst krijgt de burgemeester het woord en daar-

na mag de motie worden voorgelezen.  

 

Burgemeester ridder van Rappard: Omdat over mijn persoon is gesproken, heb ik het 

recht in tweede instantie te reageren. Er is geen enkele sprake geweest over een benoe-

ming in de Raad van Advies. Ik heb moeite met deze manier van redeneren zowel bij de 

heer Lammers alsook zoals die bleek uit de schriftelijke opbouw van de vragen die de 

heer Blauw stelde, alsof het zitting nemen van de burgemeester in de raad van Toezicht 

een extra Rijksondersteuning van € 10 miljoen opleverde. Ik ervaar die redeneertrant als 

iets zwaars aan een klein ding toevoegen en dan vervolgens op het zware te bestrijden 

en af te schieten terwijl dit zware eerst zelf aan de zaak werd toegevoegd. Hoewel dit in 

de politiek niet ongebruikelijk is, vind ik het niet correct. Ik meld dat dit mij opvalt. Als 

beide heren zeggen dat het niet over de integriteit van de burgemeester gaat, willen zij 

dan eens uitleggen dat wel een motie wordt ingediend met de bedoeling van een oordeel 

in de trant van 'dan is het in ieder geval gezegd en doet de burgemeester het niet voor 

een tweede keer'. Over vertrouwen gesproken! 

 

De heer Torenbeek: Ik heb er bijzonder veel moeite mee dat de fracties van VVD en 

ONS zeggen dat zij niet de integriteit van de burgemeester aantasten. De antwoorden 

van de burgemeester zijn volstrekt helder en die antwoorden zijn ook al eerder gegeven. 

Desondanks brengen deze beide heren dit onderwerp toch in de vergadering en door de 

wijze waarop zij de vragen stellen, insinueren zij dat de burgemeester niet integer zou 

zijn. Het is beneden alle peil nadat de burgemeester op de gestelde vragen heeft geant-

woord, daar dan nog verder op door te gaan.  

 

De heer Wassink: Deze manier van politiek bedrijven is wel tekenend voor deze twee 

fracties en dat zou een motie van treurnis waard zijn.  

 

Mevrouw Schrijver: Ik wil me bij de woorden van de heer Wassink volledig aansluiten.  

 

De heer Haagsma (interim-voorzitter): De heer Blauw en de heer Lammers krijgen ge-

legenheid op de reactie van de burgemeester te reageren. 

 

De heer Blauw: Hoewel ik aangaf dat het voor ons geen item was, heeft de burgemees-

ter in de tweede termijn de integriteitsvraag aan de orde gesteld. Het gaat ons met name 

over de transparantie en de positie van het gemeentebestuur die zuiver dient te zijn en 

te blijven ten opzichte van ontwikkeling van het Antoniusziekenhuis. Met klem zeg ik dat 

het niet gaat om de integriteit ook al hebt u dit opgevat als een vraag over de integriteit. 

In reactie op de heer Torenbeek, antwoord ik dat de burgemeester in het presidium in-

derdaad antwoorden heeft gegeven op gestelde vragen. Ik heb toen gezegd dat het mo-

gelijk was dat de VVD-fractie vanwege de openheid naar de bevolking toe dit onderwerp 

in de raad zou willen bespreken. De heer Torenbeek heeft toen met klem gezegd dat hij 

daar geen behoefte aan had en het liever binnenskamers wilde afhandelen. Daar liet de 

heer Torenbeek het van de VVD-fractie afhangen in de trant van 'als de VVD daar be-

hoefte aan heeft, dan wil het CDA het ook wel behandelen'. Zo is dat gegaan. Ik had er 

verder geen behoefte aan gehad dit hier te vermelden, indien de heer Torenbeek dit niet 

zelf in de discussie had gebracht.  

 

De heer Torenbeek: Dit is te grof voor woorden. Dit is werkelijk te grof voor woorden.  

 

De heer Haagsma (interim-voorzitter): Naar mijn idee is het beraad in het presidium 

slechts een voorbereiding voor de vergadering en niet een podium waar politieke vragen 

worden behandeld. Ik stel voor dat de heer Blauw de motie voorleest.  

 

De heer Blauw: De fracties van VVD en ONS dient de volgende motie in:  
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Motie ingediend door de fracties VVD en ONS,  

Dossier Ziekenhuis 

 

"De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen op donderdag 25 juni 

2009;  

gehoord de beraadslagingen;  

 

overwegende dat: 

- de voorzitter van het college en de wethouder van Volksgezondheid bekend waren 

met de nevenfunctie van de voorzitter als lid van de Raad van Advies van de 

MC Groep; 

-  de overige leden van het college hiervan niet op de hoogte waren; 

-  de genoemde nevenfunctie niet is gemeld conform de gedragscode; 

-  de genoemde nevenfunctie een schijn van belangenverstrengeling kon opwekken; 

-  hierdoor het vertrouwen van gesprekspartners in de ontwikkeling van de geplande 

nieuwe kliniek geschaad kan zijn; 

- dit mogelijk negatieve gevolgen kan hebben voor deze ontwikkeling; 

- het vertrouwen van deze partners dient te worden bewaard; 

- de ziekenhuisontwikkeling van belang is zowel voor de economie, de werkgelegenheid 

als voor de gezondheidszorg van de Noordoostpolder; 

 

verzoekt het college: 

-  het dossier Ziekenhuis met ingang van heden te laten behartigen door de wethouder 

Economische Zaken; 

 

spreekt haar treurnis uit over de gang van zaken;  

 

en gaat over tot de orde van de dag." 

 

De heer Haagsma (interim-voorzitter): De motie is voorgelezen. Zijn er vragen? 

 

De heer Wassink: Hoe krijgt u het verzonnen met deze argumentatie waarvan in de 

eerste en tweede termijn volledig de poten zijn weggezaagd en dan nota bene een wet-

houder erbij te halen die zelf aan het gesprek heeft deelgenomen en door middel van een 

hoofdknik instemde, maar die aan het besluit van de burgemeester verder part noch deel 

had, zijn portefeuille naar een andere wethouder over te hevelen. Dit voert mij tot de 

volgende vergelijking: twee fracties hebben gezocht naar een mug op de revers van de 

burgemeester en nadat zij deze mug vonden en tot olifant hebben opbliezen, vervolgens 

deze met een behoorlijke mepper hebben plat geslagen om dan uit te roepen "tjonge wat 

een vlek zit daar! Enorm!". Vervolgens willen zij hem het jasje uitdoen en aan iemand 

anders geven. Dit slaat echt helemaal nergens op. Dit is echt betreurenswaardig en wat 

mij betreft is dit een boemerang.  

 

De heer Haagsma (interim-voorzitter): Betekent dit dat ik de conclusie kan trekken dat 

de ChristenUnie/SGP niet instemt met deze motie? 

 

De heer Wassink: U bent een scherpzinnig interim-voorzitter, mijnheer de voorzitter. 

 

De heer Kreeft: Ik kan niet zulke mooie bewoordingen vinden als de vorige spreker, 

maar ik wil me daar graag bij aansluiten. Alleen wil ik daar enkele dingen aan toevoegen. 

Mijn fractie vindt het jammer dat de heer Van der Kam de burgemeester niet heeft uitge-

nodigd zitting te nemen in de Raad van Advies voor het Antoniusziekenhuis. Wel vind ik 

het naïef dat de burgemeester dit niet heeft gemeld. Ik merk steeds vaker dat uitsluitend 

de kant van het Antoniusziekenhuis wordt gekozen en niet voor de MC Groep en dat vind 

ik jammer. Er zijn hier twee ziekenhuizen en daarmee moet rekening worden gehouden. 

Jaren geleden vochten alle raadsleden voor het behoud van het Dokter Jansenziekenhuis. 

Het lijkt nu wel dat zelfs het noemen van de naam van dit ziekenhuis onkies is.  
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Daarom heb ik geen moeite, nu niet en eerder niet, met de functie van de burgemeester 

in welke organisatie dan ook. Ik zal dus deze motie niet ondersteunen.  

 

Mevrouw Schrijver: Ik heb aan vorige sprekers weinig meer toe te voegen. Het is heel 

vreemd dat ook een wethouder wordt genoemd, terwijl de burgemeester heeft uitgelegd 

dat deze wethouder zelf niet wilde, maar wel instemde met de burgemeester als deze 

wat informatie wilde verstrekken. Volgens mij is hier duidelijk niet sprake van een neven-

functie aangezien nooit iets schriftelijk is bevestigd. Bij aanvaarding van een nevenfunc-

tie, volgt altijd een schriftelijke bevestiging. Het is duidelijk dat de burgemeester zo'n 

bevestiging niet heeft ontvangen, anders had hij daartegen geprotesteerd en geweigerd. 

Voor mij blijft maar één ding over, namelijk deze motie zichtbaar verscheuren.  

 

De heer Torenbeek: De vorige sprekers hebben zeer wijs gesproken en ik heb daar niet 

zo veel aan toe te voegen. De raadsleden gaan niet over de vraag of de burgemeester 

wel of niet handig of wel of niet naïef opereert. Wel spreken de raadsleden zich uit over 

beleid en integriteit. De motie spreekt over collegeleden die niet op de hoogte waren, dat 

de nevenfunctie niet is gemeld, dat er sprake is van belangenverstrengeling, dat ver-

trouwen is geschaad. Als de motie zo spreekt en als dan de indieners willen volhouden 

dat zij niet twijfelen aan de integriteit van de burgemeester, dan kennen zij zichzelf in 

geen enkele wijze meer. Het enige waar het nu nog over gaat lijkt alleen te zijn: bescha-

diging van een persoon.  

 

De heer Haagsma (interim-voorzitter): Ik concludeer dat de fractie van het CDA niet 

meegaat met deze motie. De woordvoerder van de Politieke Unie krijgt het woord.  

 

Mevrouw Van Elk: Ik heb weinig toe te voegen. De motie spreekt wel degelijk over de 

wethouder van Zorg en dat dit onderdeel maar beter naar een andere wethouder kan 

gaan. De fractie van de Politieke Unie is het hiermee niet eens en stemt tegen deze mo-

tie.  

 

De heer Haagsma (interim-voorzitter): Als mijn telling juist is hebben 21 van de aanwe-

zige raadsleden tegen gestemd Als er binnen de indienende fracties geen behoefte is aan 

een stemverklaring, betekent dit dat er 5 stemmen voor zijn. Dat betekent dat de motie 

is verworpen, met 21 stemmen tegen en 5 voor. Ik geef mijn tijdelijke voorzitterschap 

over aan burgemeester ridder van Rappard.  

 

De voorzitter: Mijnheer Haagsma, bedankt voor uw waarneming. Ik stel het volgende 

agendapunt aan de orde.  
 

IX.  Agendapunten 

1. Beeldkwaliteitplan "Wellerwaard Emmeloord: recreëren en wonen in de na-
tuur  

De voorzitter: Dit voorstel is een bespreekstuk. De fracties kunnen zich uitspreken.  

 

De heer Bulk: De VVD-fractie ziet het gezien de economische ontwikkelingen sowieso 

niet zitten om bij de Wellerwaard huizen te realiseren. De VVD-fractie was tegen het 

voorbereidingsbesluit en is ook tegen hiermee nog verder door te gaan.  

 

De heer Lammers: Voor ons ligt het Beeldkwaliteitplan Wellerwaard. U vraagt ons dit 

vast te stellen. U stelt dat aanvullende beeldkwaliteitscriteria noodzakelijk zijn teneinde 

het beoogde ambitieniveau te halen. U doet dit omdat het Welstandsbeleidsplan gemeen-

te Noordoostpolder aangeeft dat dit noodzakelijk is. Daarmee verlegt u uw grens naar 

een hoger ambitieniveau, dat de realisatie van een aantrekkelijk woonmilieu mogelijk 

moet maken.  
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Het college spreekt over 'deelgebied Burchtplas, deelgebied Heerlijkheid, deelgebied Ben-

them en deelgebied Burchten'. Allemaal hoogwaardige architectuur zoals het college 

zichzelf oplegt. De ONS-fractie constateert in de onderhavige stukken dat er waarborging 

is tussen kwaliteit en samenhang in dat gebied. Dat is voor de ONS-fractie van groot be-

lang. Dat betekent naar onze mening dat het "typisch Nederlands ontwikkelde polder-

landschap dat als uitgangspunt is gebruikt, niet wordt aangetast maar maximaal wordt 

benut voor wonen en leven". Aangezien we met een 'Belvedèregebied' hebben te maken, 

garandeert dat niet alleen de exclusiviteit van de omgeving maar ook de kwaliteit van de 

inbedding van de plannen in een dergelijk gebied. De essentie van de deelgebieden, elk 

met een eigen te creëren sfeer, staan straks garant voor een architectonische bebou-

wing. Ook de aandacht voor het openbaar groen, het straatmeubilair, de verlichting en 

andere elementen kunnen het geheel complementeren tot een succes. De ONS-fractie is 

ook benieuwd naar de ontsluiting van zo'n gebied. Zoals nu wordt voorgesteld, zal dit 

haaks staan op het bestaande strak georiënteerde ordeningsprincipe dat zo typerend is 

voor de Noordoostpolder. Dat mag ook omdat creativiteit in het verkavelingspatroon naar 

onze mening leidt tot elan. Met de garantie van de waarborging van behoud van natuur 

met een vleugje van afwijking in de infrastructuur plus de mogelijkheid tot diversiteit van 

karakteristieke bouw, maakt onze fractie enthousiast. Ja, ook in deze economische tij-

den, dient durf te worden getoond. Met de garantie van een dergelijke kwaliteit van wo-

nen, maakt onze fractie zich geen zorgen. De ONS-fractie kijkt uit naar de verdere uit-

werking van de plannen en wenst de wethouder daarbij veel succes. Ons credo is: ga al-

tijd uit van het denkbare en niet van het haalbare.  

 

De heer Kreeft: Mijn fractie heeft in de commissie aangegeven moeite te hebben met 

het streven van overal te bouwen ten tijde van de kredietcrisis. Mijn vraag luidt nog 

steeds: kan het wel en is het wel betaalbaar. Mijn fractie meent dat dit plan misschien 

wel een goed plan kan zijn dat verder ontwikkeld mag worden, maar daarbij blijven de 

stevige zorgen over de invulling, met name de woonruimte. Daarom zal de Fractie Kreeft 

dit plan kritisch blijven volgen.  

 

De heer Nijdam: Net als de heer Lammers, is ook de PvdA/GroenLinksfractie voor ver-

nieuwing. Daarom staat de fractie in dit stadium nog steeds volledig achter de plannen 

over de invulling van dit gebied. De wethouder gaf aan dat de projectontwikkelaar moeite 

had met deze tijd van kredietcrisis. Het vorige college zat op een heel ander tour, name-

lijk kleinschalige recreatieve ontwikkeling voor eigen inwoners. Sinds de vele jaren dat 

het gemeentebestuur al met dit gebied bezig is, zie ik dat element steeds meer naar de 

achtergrond schuiven en daarom ben ik ook in de commissie altijd kritisch geweest. Ik 

zie bijvoorbeeld die appartementen van 18 meter hoogte niet zitten, mede ook gelet op 

het feit dat het college een appartementenstop had ingevoerd.  

De PvdA/GroenLinksfractie is wel voorstander van 'verbijzondering' omdat wanneer de 

markt dat vraagt het noodzakelijk is iets aparts te bouwen. Niettemin wil onze fractie 

toch een waarschuwend signaal afgeven, namelijk dat er snelheid wordt ingezet. Bij de 

behandeling van de bestemmingsplannen zal de PvdA/GroenLinksfractie opnieuw bekij-

ken of die appartementen echt nodig zijn, omdat het de vraag is of die echt een 'verbij-

zondering' zijn van het gebied. Nogmaals: bij onze fractie ligt de nadruk op de ontwikke-

ling van die recreatieve voorzieningen in dat gebied. Het standpunt van de VVD is duide-

lijk. Deze fractie wil woningen bij de golfbaan. Dat is wel een hele ommezwaai. De  

PvdA/GroenLinksfractie is niet tegen de ontwikkeling en wil de projectontwikkelaar nog 

alle ruimte geven te ontwikkelen, maar niet voor elke prijs, dat wil zeggen: het mag geen 

tienjarenplan worden.  

 

De heer Bulk: De VVD staat met beide benen op de grond, gewoon op de polderklei. Ge-

let op de problemen die overal in het land zich voordoen, is het niet verstandig zo'n am-

bitieus project te initiëren als het veel beter is eerst de wijk Emmelhage te voltooien en 

de dorpen te versterken.  
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De heer Nijdam: Ik heb in mijn betoog duidelijk aangegeven dat onze fractie eerst de 

bestemmingsplanprocedures afwachten en het sein van de wethouder in september 2009 

over het al of niet door laten gaan van het plan.  

 

De heer Suelmann: De CDA-fractie is nog steeds voorstander van dit project Weller-

waard. Naar onze mening moeten in dit mooie gebied, mooie, bijzondere woningen ver-

rijzen die iets toevoegen aan het wonen in de Noordoostpolder zodat misschien ook men-

sen van buitenaf worden aangetrokken. Het CDA blijft positief over deze voorstellen.  

 

De heer Haagsma: In de stukken staat dat het Beeldkwaliteitplan in samenwerking met 

de Wind Groep is opgesteld. Stel dat de Wind Groep afhaakt, wat gebeurt er dan met dit 

Beeldkwaliteitplan?  

 

Wethouder de heer Schutte: Enkele fracties stelden de haalbaarheid aan de orde. Zoals 

ik in vorige vergaderingen aangaf, is het college met de Wind Groep momenteel in on-

derhandeling. Daarbij werd niet verzwegen dat vanwege de recessie en de crisis zich 

problemen voordoen op de financiële markten en dat geldt ook voor dit plan. Het is hel-

der dat ook ik hierover zorgen heb. Met andere woorden: de onderhandelingen zijn 

gaande, er wordt aan gewerkt en er ligt een toezegging van mijn kant hierover.  

Het is moeilijk een antwoord te geven over het standpunt van de VVD omdat deze partij 

– zoals gewoonlijk – gewoon tegen is. De ONS-fractie heeft met zijn positieve uitlatingen 

wel de toon gezet waarbij duidelijk werd aangegeven dat in dit gebied echt iets nieuws 

wordt ontwikkeld. De toekomst moet uitwijzen of de woningen ook daadwerkelijk zullen 

worden verkocht. In ieder geval is het aanbod iets bijzonders en het college zal zich 

daarvoor ten uiterste inspannen. Aangaande de betaalbaarheid, dient worden bedacht 

dat woningen die bijzonder zijn, uiteraard ook iets duurder uitvallen. Het college streeft 

naar een mix, zodat niet alle woningen super zijn, maar ook redelijk betaalbare woningen 

worden aangeboden. Het plan is inderdaad al acht jaar in discussie, maar dat geldt ook 

voor andere plannen. Pas sinds de vorige collegeperiode nam de raad het besluit met de 

Wind Groep door te gaan en de verdere uitwerking is nog steeds gaande. Het Beeldkwali-

teitplan blijft overeind, ook al zou de Wind Groep afhaken.  

 

Zonder hoofdelijke stemming besluit de raad overeenkomstig het voorstel, met dien ver-

stande dat de VVD-fractie wordt geacht tegen te hebben gestemd.  

 

 

1. Subsidiëring zwembad Bosbad.  

 

De voorzitter: De fracties van VVD en ONS maakten een voorbehoud.  

  

De heer Lammers: Dit onderwerp is voor de ONS-fractie een 'hoofdpijndossier' en de 

fractie wenst dat het zo snel zou moeten sluiten. Dat geldt ook voor het college, dat vol-

gens wethouder Van der Est bezig is vooruit te kijken. Dat laat onverlet dat het drie jaar 

duurde voordat dit echec tot een goede oplossing werd gebracht. Laat dit helder zijn: de 

ONS-fractie is voor een zwembad en voor een oplossing, maar niet volgens de methode 

zoals het college voorstelt. Het college doet een voorstel voor een 'rustroestscenario'. Dat 

lijkt uiteraard een gunstig scenario, maar daaraan kleven wel bezwaren. Ogenschijnlijk 

lijkt het immers de kortste weg uit de problemen te geraken, echter een rustroestscena-

rio is voor de toekomst van het zwembad niet geschikt. Daarom wil de ONS-fractie eerst 

een gedegen plan alvorens geld uit te geven voor een rustroestscenario waarvan in het 

verleden al bleek dat het niet werkte.  

 

De heer Simonse: Misschien heeft de heer Lammers niet goed geluisterd, maar ik heb 

de wethouder horen zeggen: ik ga even uit van een rustroestscenario, waarbij ook de 

mogelijkheid bestaat tot opplussen en dat zou ik zeer waarderen. Ik denk dat uw uit-

gangspunt onjuist is.  
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De heer Lammers: Ik ken dit scenario vanuit de commissie uitgebreid. De ONS-fractie 

meent dat het beter is met één goed plan uit de problemen te komen, dan twee afzon-

derlijke scenario's uit te werken: rust roest en onderhoud en dan later een keus voor een 

totale facelift. Eén integraal plan is sowieso voordeliger dan twee afzonderlijke plannen. 

college, bevries de situatie van het going concernscenario waarbij grootschalig onder-

houd achterwege blijft. Ga alleen het noodzakelijke doen om dan in afwachting van 

nieuwe plannen naar een finale oplossing te streven waarbij dan misschien nog gelden 

worden overgehouden van het nu beoogde onderhoud.  

 

De heer Kalk: Net als de heer Simonse vraag ik me af of de fractie van ONS wel goed 

heeft geluisterd omdat dit punt uitvoerig in de commissie aan de orde was. Toen werd 

gezegd dat 'rust roest' niet het eindstation is. Het college heeft de vraag van de ONS 

over de 'going concern middelen' voldoende beantwoord. In oktober 2009 worden de 

scenario's opnieuw aangereikt en dan kunnen de raadsleden besluiten over de door-

groeimodellen. Het is betreurenswaardig dat dit hele verhaal nu in de ONS-bijdrage ge-

heel ontbreekt.  

 

De heer Lammers: Dat ben ik met u eens. Maar de ONS-fractie ziet nu het bedrag van 

€ 250.000,00 die in 2008 blijkbaar niet nodig was omdat daarmee de verlies- en winstre-

kening moest worden gepimpt. Nu blijkt het bedrag van € 250.000,00 nodig om "het 

achterstallige onderhoud in te halen." Dan zegt onze fractie: maak liever eerst even een 

pas op de plaats, going concern en dan vervolgens – op dit punt ben ik het eens met de 

CDA-fractie – zo snel mogelijk een nieuw plan lanceren. Hou in ieder geval die 

€ 250.000,00 gefaseerd in de eigen portefeuille.  

 

De heer Simonse: Dan kom ik terug op de vraag uit de commissie: wilt u wel of niet on-

derhoud plegen?  

 

De heer Lammers: Ik wil het noodzakelijke onderhoud plegen. Onze fractie vraagt zich 

af of al het geld van die € 250.000,00 wel nodig is. In 2008 kon door middel van het op-

pimpen van de Jaarrekening met dit bedrag, maar onze fractie verwacht dat voor het 

komende jaar geld moet worden toegevoegd. De ONS-fractie wil dat de garantstelling 

van de gemeente naar de bank met spoed dient te worden opgeheven.  

 

Mevrouw Faber: Wie de notulen van de afgelopen commissievergadering heeft gelezen, 

merkt dat de heer Lammers nu in precies dezelfde bewoordingen zijn standpunten duide-

lijk maakt. Het zijn een-op-een dezelfde woorden, dezelfde opmerkingen en vragen. 

Waarschijnlijk zal straks wethouder Van der Est opnieuw dezelfde antwoorden geven. Ik 

maak bezwaar tegen deze methode van vergaderen want dit is een herhaling. 

 

De heer Lammers: Uw bezwaren tegen de ONS-fractie bewegen zich meestal op proce-

dures en nooit voert u een inhoudelijk debat.  

 

Mevrouw Faber: Het inhoudelijk debat is in de commissie gevoerd en hoeft niet voor de 

tweede keer te gebeuren. Ik wil de ONS voorstellen zich aan de vergaderprotocollen te 

houden. Tijdens de raadsvergadering worden alleen politieke discussies gehouden.  

 

De heer Lammers: Daar merk ik bij u op dit moment weinig van. Ik vervolg mijn be-

toog. Het is van belang dat naar aanleiding van een onderzoek van de Rekenkamer alle 

noodzakelijke regels door de raad worden geaccordeerd. Tijdens de commissievergade-

ring werd dit punt ook aan de orde gesteld, maar de wethouder heeft niet voldoende ge-

antwoord. Daarom luidt de vraag aan de wethouder: heeft u het financiële toezicht con-

form de nieuwe vastgestelde subsidienorm ook daadwerkelijk binnen de afspraken van 

het convenant geregeld?  

 

De heer Kalk: Ik maak bezwaar, want dit punt is in de commissie besproken en daar 

heeft een ambtenaar op gereageerd. Dit is een herhaling van de commissievergadering.  
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De heer Lammers: Dat is niet waar, want destijds kon de ambtenaar die de wethouder 

ondersteunde op deze vraag niet antwoorden.  

 

De heer Kalk: Wel waar, want uit de notulen van die vergadering blijkt dat de heer 

Lammers uit het antwoord van de ambtenaar destijds concludeerde dat het toezicht was 

geborgd.  

 

De heer Lammers: Ik zal mijn vraag concretiseren. Is het college overtuigd dat alle 

vastgestelde regels aangaande de subsidieverstrekking binnen het convenant met het 

Bosbad voor 100% zijn gewaarborgd? Dit geldt met name de toezichthoudende rol die 

het college daar heeft.  

 

Mevrouw Binksma: De VVD-fractie heeft erg veel moeite met dit voorstel. Waarom? Ik 

wil niet alles herhalen wat de VVD-fractie in het verleden heeft gezegd. Omdat het 

zwembad al zo lang onderwerp van discussie is, moet het eens worden afgesloten. De 

VVD-fractie wil niet dat voor de grote bedragen die naar het zwembad zoiets is als 'water 

naar het zwembad dragen' en daarom moet er een gedegen, realistisch totaalplan ko-

men. Het voorstel is een pas op de plaats, zodat later een betere exploitatie valt te ha-

len. Nu worden scenario's geschetst zonder financiële onderbouwing. Dat betekent dat 

een vervolgstap moet worden gemaakt. Vervolgens moeten oplossingen voor het nega-

tieve vermogen en de gemeentelijke garantstelling worden gezocht en gevonden. Hoe 

krijgt de raad het vertrouwen dat het uiteindelijk goed komt? Het moet ophouden met 

het gebruik van afgelopen jaren dat het Bosbad telkens weer in de problemen komt en 

dan bij de gemeente aanklopt. De VVD-fractie vindt dat in Emmeloord een goed zwem-

bad hoort te zijn dat ook voor de regio aantrekkelijk is. Hoe krijgt het zwembad deze 

aantrekkende werking? Helderheid is een vereiste voor een goede besluitvorming en 

daarom roept de VVD-fractie het college op met een ander voorstel te komen, dat wil 

zeggen een realistisch totaalplan. In oktober 2009 komt dit onderwerp opnieuw ter spra-

ke en het is mogelijk het zwembad tot die datum door te laten gaan, zodat wellicht een 

goed totaalplan zal komen en het over enkele maanden mogelijk moet zijn een goede 

afweging te maken in de voorstelde scenario's.  

 

De heer Kalk: Het is opvallend dat de VVD zich nu bij de visie van het CDA aansluit na-

melijk dat een regionaal, multifunctioneel zwembad wenselijk is. Verschil van mening be-

staat nu alleen in de stappen die naar dit doel moeten leiden. In de commissie werd 

reeds gezegd dat eerst een oplossing moest komen voor de belangrijkste problemen en 

dat gebeurt thans. De winst van die vorige commissievergadering was dat het college dat 

eerst vasthield aan het rustroestscenario, mede door de invloed van enkele fracties de 

deur open zette voor het ontwikkelen van dat mooie, multifunctionele zwembad met re-

gionale functie. Voor dit resultaat zouden de fracties van ONS en VVD beter kunnen ap-

plaudisseren dan nu te roepen dat zo'n plan op tafel zou moeten liggen. Op dit moment 

worden grote sprongen vooruit gemaakt en dat wordt blijkbaar niet onderkend door bei-

de fracties. Dat valt te betreuren.  

 

De heer Lammers: De ONS-fractie heeft moeite met het CDA-standpunt. 

 

De voorzitter: De heer Lammers heeft zeer ruim de gelegenheid gehad zijn standpunt 

uiteen te zetten en ik wil hem verzoeken nu niet te reageren op het CDA-standpunt. Dit 

agendapunt duurt inmiddels al knap lang. Hoewel de heer Kalk in zijn bijdrage het stand-

punt van de wethouder al heeft uitgelegd, verzoek ik wethouder Van der Est het zijne 

daaraan toe te voegen.  

 

Wethouder de heer Van der Est: De heer Kalk solliciteert naar mijn functie want hij zegt 

de juiste dingen op het juiste moment. Ik vind het wel jammer dat in de commissie uit-

gebreid is gesproken over dit onderwerp, daarbij werd hoor en wederhoor toegepast, en 

toch lijkt het alsof bij de heer Lammers en mevrouw Binksma geen ontwikkeling is aan-

gaande het dossier Bosbad.  
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Als de heer Lammers zegt dat het college voor het scenario 'rust roest' kiest, dan blijkt 

hij heel slecht te luisteren, want het college zegt dat het alleen op dit moment voor het 

rustroestscenario kiest. Dat is de beperking die de raad mij heeft opgelegd, namelijk 

door het besluit te nemen de genoemde activiteiten toe te passen. Zoals de heer Kalk al 

aanstipte, geeft dit voorstel reeds enkele fases aan en in oktober a.s. komen de volgende 

fases. Het is dan onjuist nu al een totaalpakket of een integraal plan te eisen. Tegen de 

heer Lammers zeg ik dat het nu te besteden geld voor het grootste gedeelte al 'going 

concern geld' is. Het is jammer dat dit niet tot de heer Lammer schijnt door te dringen.  

 

De voorzitter: Heeft een tweede ronde nog zin? Zouden de standpunten veranderen?  

 

De heer Lammers: Mijn vraag was bedoeld verheldering te verkrijgen. Ik houd vol dat 

een bedrijfsplan op grond waarvan wij conform de subsidieregels subsidie kunnen ver-

strekken niet bestaat. Het ontbreken van zo'n bedrijfsplan is voor mij het probleem want 

dat ligt ten grondslag aan de besluiten.  

 

De voorzitter: Ik sluit deze discussie. Als woordvoerder moet u zelf de discipline op-

brengen zodat niet de discussies uit de commissies worden herhaald. De fracties die be-

zwaar maakten, kunnen hun stemverklaring geven.  

 

Mevrouw Binksma: Weliswaar reageerde de heer Kalk op mijn betoog, maar dat neemt 

niet weg dat wij het in principe helemaal met elkaar eens zijn. Omdat wij zo lang hier-

mee bezig zijn, was het mijn wens nu meteen die extra stappen te maken. Thans krijgen 

we wel een plaatje gepresenteerd, maar kunnen nog geen keuze maken of een uitspraak 

doen welk zwembad wij in de toekomst willen. Het zou goed zijn hierover een open dis-

cussie te voeren. De VVD-fractie gaat nu niet mee met dit voorstel.  

 

De heer Lammers: De ONS-fractie is voor het zwembad, maar in deze situatie met een 

voorstel waar geen bedrijfsplan aan ten grondslag ligt, kan en wil mijn fractie niet anders 

dan tegen stemmen. De ONS-fractie gaat dus niet mee.  

 

De heer Kreeft: Mijn fractie beschouwde dit voorstel als hamerstuk.  

 

Zonder hoofdelijke stemming besluit de raad overeenkomstig het voorstel, met dien ver-

stande dat de ONS-fractie en de VVD-fractie wordt geacht tegen te hebben gestemd.  

 

 

2. Ontwerp Programmabegroting 2010 en meerjarenraming 2010-2013 GGD 

Flevoland.  

 

De voorzitter: Dit was een hamerstuk, alleen de ONS-fractie gaf aan bij het onderdeel 

Elektronisch Kinddossier een opmerking te plaatsen.  

 

De heer Lammers: De ONS-fractie wilde dit precies zoals u het stelt, dus als dit gezegd 

is, hoeven wij het niet meer te bespreken.  

 

Zonder hoofdelijke stemming besluit de raad overeenkomstig het voorstel.  

  

3. Verantwoording jaarstukken 2008  

 

De voorzitter: Alle fracties krijgen gelegenheid hun bijdrage voor de verantwoording 

van de jaarstukken te leveren. In dit uitvoeringsplan staat een nul te weinig. Het bedrag 

€ 35.000,00 moet worden opgevat als € 350.000,00. 

 

De heer Torenbeek spreekt namens de CDA-fractie als volgt: 

Voorzitter, de Jaarverslagen die voor ons liggen getuigen van het vele werk dat het colle-

ge en de organisatie van de gemeente in al haar geledingen hebben verzet.  
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En het is voor het CDA positief dat veel van de plannen die in het collegeprogramma zijn 

verwoord zijn voltooid of in ontwikkeling zijn. Onze fractie rekent erop dat tegen het ein-

de van deze raadsperiode nog meer collegevoornemens verhuizen van de rubriek 'ligt op 

schema’ naar de rubriek 'afgerond'. 

Over de Jaarrekening is het CDA in het verleden redelijk kritisch geweest. Onze fractie is 

daarom blij dat het college ons recent een presentatie gaf over haar nieuwe plannen voor 

het verbeteren van de planning en control cyclus. Dat betekent volgens ons dat na de 

verbeterde begroting 2010 straks ook de Jaarrekeningen van veel betere kwaliteit zullen 

worden. De raad moet in staat worden gebracht meer te sturen en beter te controleren 

op de uitkomsten van de Jaarrekeningen. Op die manier kunnen we van een mager zesje 

naar een ruime voldoende. Voorzitter, op enkele onderdelen van het beleid wil ik nog in-

gaan: 

 

Integraal Gebiedsgericht Werken. 

Nieuw beleid is met veel tamtam ingezet. Gelukkig zijn er goede resultaten te melden. 

Toch is de betekenis van IGW nog steeds niet voor iedereen duidelijk, ondanks de ge-

sprekken die zijn gevoerd en de publiciteit die eraan is gegeven. Er zijn ook eerste resul-

taten te melden, zo lezen we in de nieuwsbrief. Dat is goed, maar er valt nog een flinke 

slag te maken.  

 

Openbare orde en veiligheid. 

Ook dit jaar zijn weer uren ingehuurd bij de politie om kleine ergernissen te bestrijden. 

"De uitvoering van de prestatieafspraken met de politie is conform plan uitgevoerd", zo 

lezen we op pagina 11 van het Jaarverslag. Tegelijk blijft er volgens het burgerjaarver-

slag nog veel te ergeren over. Aan het beboeten van mensen die hun hond hun ontlas-

ting op straat laten deponeren, aan het voorkomen en bestrijden van te hard rijden in de 

bebouwde kom is nog nauwelijks iets gedaan. De CDA-fractie roept het college op hier 

zeer ambitieus in te zijn. Voor 1 januari 2010 dient een aansprekende en zichtbare aan-

pak voor de burger merkbaar te zijn. Blijf, college, niet te lang discussiëren of bestuurlij-

ke boete of bestuurlijke strafbeschikking de juiste weg is. Het gaat om de leefwereld van 

onze bevolking. 

 

Werkgelegenheid. 

In het jaar dat achter ons ligt is het aantal fulltime arbeidsplaatsen gegroeid met onge-

veer 8%. Ongetwijfeld heeft het beleid op het terrein van promotie en acquisitie aan deze 

groei bijgedragen. Helaas moet daarbij worden geconstateerd dat veel bedrijven door de 

economische recessie in de problemen zijn geraakt en dat heeft zijn weerslag op veel ge-

zinnen. Het college staat voor de taak te bezien welke maatregelen genomen kunnen 

worden dat de werkgelegenheid zoveel mogelijk binnen onze gemeente blijft bewaard. 

Ons verontrusten dan ook de laatste berichten dat het werkbedrijf nog flink verbeterd 

moet worden. In onze reactie bij de Voorjaarsrapportage 2009 komen we daarop terug. 

 

Personeelsinzet en beleidsterreinen. 

Voorzitter, tweemaal per jaar worden we als raad geïnformeerd over de personeelsbezet-

ting. Personeelskosten maken een groot deel uit van de totale begroting. Inzicht geven in 

doelmatigheid en doeltreffendheid is voor het college een verplichting. In het Jaarverslag 

en Jaarrekening 2008 wordt niet helder hoeveel geld en inzet van menskracht per be-

leidsprogramma is ingezet. In de Jaarrekening 2008 op pagina 153 wordt slechts een 

beeld gegeven van de totale gemeentelijke organisatie en per onderdeel van de organi-

satie. Er blijkt tussen de begrote en feitelijke formatie over 2008 een flink negatief ver-

schil van 36 fte's! Een analyse of toelichting daarop ontbreekt helemaal. 

Waarschijnlijk is dit een van de redenen dat opnieuw een aanzienlijk deel van de midde-

len van 2008 (circa € 1,2 miljoen) is doorgeschoven naar 2009. Wij willen daar als fractie 

bij de Begroting 2010 en verder in de cyclus van planning en control meer greep op krij-

gen.  
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Het is voor de raad momenteel onvoldoende zichtbaar hoeveel inspanning in geld en 

mensinzet per beleidsterrein wordt ingezet. Daarmee ontbreken de mogelijkheden om 

tijdig bij te sturen. 

Toch is de personeelsinzet bepalend voor een groot deel van het succes of het falen van 

het beleid. Het behalen van de maatschappelijke doelstellingen wordt erdoor bepaald.  

College, bent u bereid in de komende cyclus van planning en control de begrote en gere-

aliseerde personeelsinzet te voorzien van een heldere analyse en te koppelen aan het be-

leidsterrein waaraan gewerkt moet gaan worden of waaraan is gewerkt? Op deze wijze 

krijgen wij als raad inzicht of de doelen van het formatiebeheer worden gehaald. 

 

Ten slotte, voorzitter, in het verleden ligt het heden, in het heden ligt het straks. Van 

daaruit zal de CDA-fractie zo meteen een reactie geven op de plannen die het college in 

de Voorjaarsrapportage 2009 aan de raad voorlegt. 

 

De heer Haagsma: Mag ik de heer Torenbeek een vraag stellen? Ik lees onder het kopje 

'werkgelegenheid' dat het college een aantal maatregelen moet noemen teneinde de 

werkgelegenheid zoveel mogelijk binnen onze gemeente te bewaren. In januari van 2009 

heb ik namens de Politieke Unie in commissie en raad opmerkingen gemaakt dat het col-

lege op de ontstane economische proactief zou moeten reageren en dat iets moest ge-

beuren. Het college heeft daarop zeer volhardend gezegd: "bij de Voorjaarsrapportage 

komen wij met voorstellen". Zegt nu de heer Torenbeek dat deze maatregelen niet in het 

stuk voorkomen en dat wij het college moeten uitdagen die alsnog te formuleren of op 

dat punt duidelijker moet zijn? 

 

De heer Torenbeek: Ik denk dat het belangrijk is dat het college de doelstellingen for-

muleert en dat wij met elkaar bekijken of mogelijk iets meer gedaan kan worden.  

 

De heer Nijdam: Ik wil de CDA-fractie vragen of zij beelden hebben hoe dit in te vullen 

als het gaat over het opvangen van het verdwijnen van de werkgelegenheid. Het is dui-

delijk dat het niet bij woorden kan blijven, iets moet wel gebeuren. De 

PvdA/GroenLinksfractie heeft wel beelden, die komen straks, maar ik wil graag weten 

welke beelden het CDA en ook de andere partijen hebben.  

 

De heer Torenbeek: Het is makkelijk van alles en nog wat te roepen. Daarom is de 

CDA-fractie wat terughoudend, hoewel wij hierover wel proberen na te denken. Het CDA 

heeft de mogelijkheden niet direct bij de hand. Wel vinden wij dat zowel het college als 

de partijen de komende tijd hierover grondig moeten nadenken. Toen de Politieke Unie in 

januari 2009 en ook later dit punt aan de orde stelde, werd door het college in een reac-

tie opgemerkt dat niet zomaar allerlei activiteiten ontketend konden worden. Een goede 

voorbereiding en uitvoering zijn noodzakelijk. De CDA-fractie vindt wel dat sommige lo-

pende projecten zoals Emmeloord-Centrum en de Wellerwaard van grote invloed kunnen 

zijn voor de werkgelegenheid en daarom ook vanuit dit perspectief dienen te worden be-

oordeeld.  

 

De voorzitter: Ik nodig mevrouw Schrijver uit namens haar partij te spreken.  

 

Mevrouw Schrijver spreekt namens de fractie PvdA/GroenLinks als volgt: 

 

Dit laatste jaar van deze raads- en collegeperiode is het jaar van de waarheid, het jaar 

van het oogsten. Dat zien we terug in de stand van zaken van het collegeprogramma. 

Jammer genoeg gaat niet alles zo voorspoedig als we hadden verwacht. Op het gebied 

van het realiseren van de sportaccommodaties kan volgens ons wel een tandje worden 

bijgezet. Dat geldt niet alleen voor het gemeentebestuur, maar ook de sportverenigingen 

hebben hierin hun verantwoordelijkheid. 

Het college heeft in 2008 laten merken te kunnen inspelen op ontwikkelingen en veran-

derde inzichten. Voorbeelden hiervan zijn: het bijstellen van de uitbreidingen in het tota-

le woningarsenaal en de manier waarop de opzet van Emmelhage is aangepast.  
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Dergelijke capaciteiten heeft dit bestuur ook nodig in deze tijd waarin we te maken heb-

ben met een krimpende economie. Het is een uitdaging om ervoor te zorgen dat plannen 

blijven worden uitgevoerd zonder onverantwoord afremmen of versnellen.  

De Jaarrekening en het Jaarverslag zijn weer op alle fronten goedgekeurd door de ac-

countant. De fractie van PvdA/GroenLinks kan merken dat er nog steeds veel aandacht 

wordt besteed aan de leesbaarheid. Daar zijn we blij om en we vinden een compliment 

dan ook op zijn plaats. Dat de stukken beter leesbaar zijn, wil echter niet zeggen dat de 

inhoud ons op alle punten tot tevredenheid stemt. 

Een van de onderwerpen waarvoor het college de handen maar niet op elkaar krijgt, is de 

HARO en dan in het bijzonder de afvalstoffenheffing en het rioolrecht. PvdA/GroenLinks 

ziet echter een lichtpuntje: de wethouder heeft toegezegd dat de raad in september a.s. 

voorstellen ontvangt over hoe het college met de tarieven en de egalisatiereserves wil 

omgaan. Daar wachten we al lang op en wij verwachten dan ook zorgvuldige en goed 

onderbouwde voorstellen. Voor ons zal dat het moment zijn om nauwkeurig te kijken of 

de begrotingsrichtlijnen toegepast kunnen blijven. De inwoners van de Noordoostpolder 

hebben recht op een zo laag mogelijk tarief en waar voor hun geld. 

De fractie van PvdA/GroenLinks merkt op dat het overschot op de rekening minder groot 

is. Voor ons een teken dat er voor 2008 een betere begroting is gemaakt dan de jaren 

ervoor. Dat is mooi, maar geen reden om achterover te leunen. Wij blijven vragen om 

herbestemming van posten die al jaren in de raming staan, maar gewoon niet worden 

uitgevoerd.  

Het betekent dat er geld bij de ene portefeuille op de plank ligt te verstoffen terwijl het 

bij de ander misschien hard nodig is. Het is misschien niet altijd even gemakkelijk een 

dergelijk bestemming te wijzigen, maar het kan ervoor zorgen dat ontwikkelingen ver-

sneld kunnen worden.  

Helaas staan in de rekening nog steeds heel veel versnipperde potjes. Een voorbeeld 

hiervan is promotie. Wij hebben de rekening doorzocht en komen op een bedrag van 

€ 665.000,00 verdeeld over acht verschillende potjes. Voor de helderheid: dit is het be-

drag dat wij hebben gevonden, maar misschien is er nog wel meer. Het was veel duide-

lijker geweest als voor bepaalde zaken maar één pot bestond, waaruit verschillende on-

derdelen bekostigd kunnen worden. Wij pleiten ervoor dat we bij de Jaarrekening en be-

groting in ieder geval een overzicht krijgen waarin deze zaken voor ons duidelijk op een 

rij worden gezet. Wij vinden het positief dat bij de grotere projecten door middel van fi-

nanciële overzichten wel meer duidelijkheid wordt gegeven over het totale budget. 

Verder wil de fractie van PvdA/Groen Links stilstaan bij het feit dat nog steeds het perso-

neelstekort als excuus wordt gebruikt waarom het werk/de projecten langer blijven lig-

gen dan volgens ons is gewenst. De huidige economische situatie heeft ook als gevolg 

dat in de arbeidsmarkt meer ruimte komt waardoor werving minder moeilijk is. Maak 

daar als gemeente gebruik van. Ga actief aan de slag om goed geschoold personeel bin-

nen te halen of zet een programma op waarbij de gemeente zelf omscholing aanbiedt 

voor geschikte personen. 

Wij begrijpen dat er voor de gemeente altijd complexe projecten en werkzaamheden zijn 

waarbij het beter is om goed gekwalificeerd personeel tijdelijk van buiten aan te trekken. 

Dit is voor PvdA/GroenLinks geen probleem, als u erop let dat we dan ook waar voor ons 

geld krijgen en geen kat in de zak kopen. 

Als laatste aandachtspunt willen wij u meegeven zeer adequaat om te gaan met de 

grondposities. De financiële risico´s die wij hierbij lopen, zijn groot. Wees hierop alert. 

Al met al zijn wij tevreden met de manier waarop het college omgaat met de financiële 

middelen die het ter beschikking heeft. Wij roepen u dan ook op om met dezelfde voort-

varendheid de reis voort te zetten. 

 

De voorzitter: Zijn er vragen voor mevrouw Schrijver? Zo niet, dan nodig ik de heer 

Poppe uit namens zijn fractie te spreken.  

 

De heer Poppe spreekt namens de fractie van ChristenUnie/SGP als volgt: 
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Voorzitter, leden van de raad, de gemeente heeft een goedkeurende accountantsverkla-

ring ontvangen, waaruit blijkt dat de getrouwheid en rechtmatigheid in orde is. Risico-

management, dossiervorming en toegankelijkheid zijn wel punten waarvoor onze fractie 

aandacht vraagt. We rekenen erop dat de aanbevelingen van de accountant met bijzon-

dere aandacht voor genoemde punten zullen worden overgenomen. Het lopende traject 

ter verbetering van de planning- en controlecyclus ligt momenteel ter beoordeling voor 

aan de raadscommissie.  

 

De opgestelde Jaarrekening is ons compliment waard, zowel richting college als ambtelij-

ke dienst. Allen hebben er hard en zorgvuldig aan gewerkt deze Jaarrekening op deze 

wijze op te stellen en de verklaring te krijgen. 

Jaarrekening en Jaarverslag 2008 zijn zeer overzichtelijk, leesbaar en compleet gewor-

den. Daarvoor onze dank. 

 

Voorzitter, de gemeente Noordoostpolder mag zich om de volgende reden gelukkig prij-

zen: 

- Al blijft er spanning tussen structureel en incidenteel, financieel is de basis solide. 

- Er vindt een inhaalslag plaats in onderhoud en beheer.  

- Investeringen worden op een verstandige manier gecorrigeerd en getemporiseerd, 

zodanig dat ze kunnen worden doorgezet.  

- Acquisitie en promotie leiden tot tastbare resultaten.  

- Deze resultaten kwamen er in een tijd waarin een financiële crisis uitliep op een eco-

nomische crisis. Hoewel er nog een (lange) weg is te gaan, kunnen we constateren 

dat uw college realistisch ambitieus blijft, tegen de klippen op! (het lijkt wel zalm die 

tegen de stroom en rotsen in haar doel vindt. Met 'zalm' bedoel ik niet een vroegere 

minister van Financiën die even op een dwaalspoor was, nee, échte zalm) 

- Een goed resultaat werd bereikt na bestemming van € 1,3 miljoen. Een goede toe-

voeging werd gedaan aan de reserves van bijna € 5 miljoen.  

 

We vragen aandacht voor de weerstandscapaciteit, die dit jaar door een storting van € 2 

miljoen in de algemene reserve op het vereiste niveau is gebracht.  

 

Aangaande de heffingen zijn we tevreden met de toezegging dat het principe van kos-

tendekkendheid zover gaat, dat niet alleen de heffing zelf, maar ook de opgebouwde 

egalisatiereserve in deze heroverweging zal worden betrokken. 

 

We zijn kritisch over het na te streven basisniveau en zelfs laag onderhoudsniveau in de 

openbare ruimte en groen. Dat past niet goed bij uw en onze ambities, college! 

 

Voorzitter, wij nemen nu een besluit over de Jaarrekening. Onze conclusie is dat wij met 

de voorgelegde rekening en het conceptbesluit kunnen instemmen. 

 
De voorzitter: De heer Poppe krijgt een compliment, hij is de eerste die binnen de 

spreektijd is gebleven. Zijn er vragen? 

 

De heer Blauw: Ik hoor dat de heer Poppe onder punt 4 zegt dat hij tevreden is met de 

acquisitie en promotie die in 2008 tot tastbare resultaten leidden. Onlangs verscheen een 

publicatie van de BAN waarin een heel andere mening over promotie en acquisitie voor 

het jaar 2008 te lezen viel. Kennelijk lopen de meningen uiteen. Wilt u dat toelichten? 

Hoe staat u daartegenover? 

 

De heer Poppe: Voorzitter, ik heb niet gezegd dat ik tevreden ben, maar wel dat het tot 

tastbare resultaten leidt. Dat kan ieder met mij constateren. Het kan zijn dat de BAN 

minder tevreden is dan wij, maar duidelijk is dat het beleid tot tastbare resultaten leidt.  
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De heer Blauw: Bent u ook van mening dat de structuur waarin promotie en acquisitie 

plaatsvinden voldoende is? Of zou u daarin nog wijzigingen willen aanbrengen met het 

doel het beleid nog slagvaardiger te maken? 

 

De heer Poppe: De fractie van ChristenUnie/SGP is altijd voorstander van gebruikmaking 

van voortschrijdend inzicht en daarbij behorende maatregelen.  

 

De voorzitter: Ik nodig de woordvoerder van de VVD-fractie uit te spreken.  

 

De heer Blauw spreekt namens de VVD-fractie als volgt. 

De Jaarrekening 2008 sluit met een positief saldo van € 1,3 miljoen. Dat is uiteraard 

mooi en strekt op zich tot tevredenheid, maar in 2007 was dat bedrag € 6,5 miljoen en 

dat zet dit resultaat in een heel ander daglicht. We zien die tendens ook in de meerjaren-

begroting. De gemeentelijke huishouding lijkt goed op orde en ik wil, namens de 

VVD-fractie de ambtelijke staf een compliment maken voor de heldere samenstelling. Ere 

wie ere toekomt. 

 

Wij willen bij deze gelegenheid wederom benadrukken dat wij de Jaarrekening graag nog 

inzichtelijker zien, met name op het punt van de vergelijkbaarheid. 

Als voorbeeld wil ik de uitgaven noemen. Deze zijn gestegen van € 121 miljoen naar 

€ 158 miljoen. De analyse van het verschil van € 37 miljoen is moeilijk te vinden en de 

vergelijking met 2007 ontbreekt. U heeft inmiddels toegezegd ons verzoek hiertoe in de 

volgende uitgave in te willigen. Onze dank hiervoor. 

 

Het blijft ons bevreemden dat de begrotingsafwijking (pag. 4) wederom zo enorm van 

omvang is. Vorig jaar was dat € 24 miljoen, nu € 14 miljoen. Wij weten dat dit onder an-

dere een gevolg is van de begrotingssystematiek, de BBV. Het maakt het echter erg las-

tig voor de raad een dergelijke begroting goed te beoordelen. Aangezien het wel anders 

kan, zouden wij u nogmaals willen verzoeken hiervoor een oplossing te vinden, zodanig 

dat de begroting die wij bij de Najaarsrapportage bespreken, beter te beoordelen is. Wel-

licht kan dit in de BIEO worden meegenomen 

 

Voorts, voorzitter, maken wij ons zorgen over de meerjarenbegroting die voor de ko-

mende jaren sterk afnemende resultaten, zelfs tekorten, laat zien. Wij pleiten dan ook 

voor een voorzichtig beleid wat uitgaven betreft, een nullijn voor kostenstijgingen en be-

perking van kosten voor tijdelijke inhuur en adviesbureaus, temeer daar het in de lijn der 

verwachting ligt dat de rijksuitkering de komende jaren zal tegenvallen en de bevol-

kingsgroei verder zal stagneren, misschien zelfs wel gaat dalen. Wij mogen, naar wij ho-

pen, aannemen dat u deze feiten in de komende begrotingscyclus zwaar zal laten mee-

wegen en wij wensen u allen daarbij wijsheid en succes toe.  

 

De voorzitter: Dank u wel mijnheer Blauw, ook u bent keurig binnen de tijd gebleven.  
 
De heer Poppe: Waar komt het pessimisme vandaan aangaande de stagnerende bevol-

kingsgroei? Het college ging zelfs onder de prognose zitten die wij van het CBS ontvin-

gen. Ik begrijp het pessimisme niet.  

 

De heer Blauw: Ons pessimisme – je kun ook spreken van realiteitszin – komt van ra-

mingen van het CBS en CPB en het is betreurenswaardig dat deze instanties die deze ge-

gevens verschaffen op verschillende tijdstippen verschillende ramingen geven en andere 

vooruitzichten geven, dat is op zich al tamelijk verwarrend, daarmee baseert het ene bu-

reau zich op bepaalde gegevens, terwijl het andere zich weer op andere baseert. In ieder 

geval is het college zo reëel uit te gaan van een nullijn met het oog op de bevolkings-

groei. Dat is voorzichtig, maar het is ook mogelijk dat wij in de toekomst met een dalen-

de bevolkingsgroei te maken krijgen. Voorlopig gaat de VVD-fractie daar niet van uit, 

maar houdt daar wel rekening mee en maant dus tot voorzichtigheid.  
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Het is wel jammer dat zoveel verschillende ramingen worden gepubliceerd zodat de dis-

cussie steeds iets mistigs heeft.  

 

De heer Poppe: Er bestaan twee soorten leugens: statistieken en gemiddelden.  

 

De heer Blauw: Thuis leerde ik dat maar één soort leugen bestond.  

 

De heer Nijdam: Ik waardeer de vorige opmerking van de heer Blauw over de BAN die 

ons scherp moet houden dat de economische resultaten op peil moeten blijven.  

 

De voorzitter: Ik nodig de woordvoerder van de Politieke Unie uit te spreken.  

 

De heer Haagsma spreekt namens de fractie van de Politieke Unie als volgt:  

Mijnheer de voorzitter, leden van de raad, de gemeente Noordoostpolder sluit de Jaarre-

kening 2008 af met een positief saldo. Na aftrek van de bedragen die doorgeschoven 

moeten worden naar 2009, resteert ruim € 100.000,00. Je kunt dan de conclusie trekken 

dat de Begroting 2008 realistisch en verantwoord is geweest. 

 

De vraag voor de verantwoordingsraad is of we de burgers van onze gemeente in 2008 

financieel gezien recht hebben gedaan. Uit het overzicht van de reserves blijkt dat we 

weer een flink bedrag aan de reserves toevoegen. Voor een aantal zaken is dat geen 

probleem, maar de fractie van de Politieke Unie vindt het niet terecht dat we aangaande 

heffingen, die 100% kostendekkend moeten zijn, nog steeds bedragen kunnen en willen 

reserveren. Voor de afvalstoffenheffing en de riolering gaat dat om ruim € 2,7 miljoen. 

Dat is ruim 35% van de totale lasten op deze twee posten. Door een motie van de Poli-

tieke Unie hebben de burgers de afgelopen jaren € 30,00 korting gekregen op de HARO—

aanslag. Het college heeft toegezegd dat we in september 2009 voorstellen krijgen om 

tot een verantwoorde belasting van de burger over te gaan. Dat wordt tijd!  

 

De totale investering in het IGW-beleid is fors. De fractie van de Politieke Unie maakt 

zich zorgen over dit onderwerp. Het mag geen geldverslindende, papieren tijger blijven. 

Betrokken partijen wachten op echte resultaten die aansluiten bij zelf geformuleerde toe-

komstvisies. 

 

In 2008 heeft de gemeente fouten gemaakt aangaande de bestemmingsplannen voor 

woningbouw in een aantal dorpen. Daardoor is vertraging ontstaan en maakt het college 

zijn beloften aan de dorpen niet waar. Het is de vraag of die achterstand met de gemaak-

te keuzes in 2009 weggewerkt zal worden. Wij maken ons zorgen over de keuzes van het 

college voor Ens en Marknesse. 

 

De werkgelegenheid is in 2008 toegenomen met ruim 7%. Dat is positief. We wachten 

nog op de toename van banen in het hbo-segment. Het is spijtig om te moeten constate-

ren dat een belangrijke vacature in het promotie- en acquisitieteam niet meteen weer is 

opgevuld. Juist in de huidige situatie moet dat team volgens ons op volle sterkte zijn. 

 

De Politieke Unie heeft door middel van een aantal moties haar steentje bijgedragen aan 

de ontwikkeling van een gemeente waar het goed wonen en werken is. Wij denken dan 

bijvoorbeeld aan: de taxipas voor 65-plussers, een eerste starterproject (CPO), uitstallin-

gen in de Beursstraat. De Baliebouwvergunning en de Mantelzorgbestemming laten nog 

iets langer op zich wachten. 

 

De belangrijkste vraag blijft voor ons of het college na drie voorspoedige jaren zijn ambi-

ties ook weet waar te maken nu het economisch tegenzit. Omdat we op dit moment het 

besluit nemen over de Jaarrekening geeft de Politieke Unie via een stemverklaring aan 

dat zij tegen het oppotten van de reserves op het product riool en afval is, omdat wij 

vinden dat het 100% kostendekkend moet zijn en de gemeente geen extra reserves mag 

opbouwen.  
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De voorzitter: Dank aan de heer Haagsma die zich ook keurig aan de tijd hield.  

 

De heer Torenbeek: De heer Haagsma maakt zich zorgen over de keuzes van het colle-

ge aangaande de woningbouw in Ens en Marknesse. Vindt u dat de keus om in Marknesse 

uitgebreid te gaan bouwen, een verkeerde keus is geweest? 

 

De heer Haagsma: Omdat u nog niet zolang in de commissie Woningomgeving zit, kan 

ik het u niet kwalijk nemen, maar in de afgelopen jaren heeft de Politieke Unie in de 

commissie Woonomgeving geprobeerd een ander plan te leggen naast de voorstellen van 

het college.  

 

De heer Torenbeek: Dat kan zijn, maar nu gaat het over dit Jaarverslag en deze plan-

nen. Naar mijn beleving wordt er in Marknesse veel gebouwd en verbaasde mij uw uitla-

tingen.  

 

De heer Haagsma: Ik vind dat een handig woordtrucje. In de laatste raadsvergaderin-

gen konden wij wensen en bedenkingen opvoeren bij de voorstellen. Ook bij die gelegen-

heid heeft de Politieke Unie duidelijk haar wensen en bedenkingen tegen uitbreiding van 

Marknesse geuit. Dit had u kunnen weten en daarom praat u tegen beter weten in.  

 

De heer Torenbeek: Daarom snap ik uw zorgen niet. Wilt u die dan uitleggen? 

 

De heer Haagsma: Dat wil ik graag. Beginnend bij Ens. Ook het CDA had toen de vraag 

geopperd: waarom begint u bij plan A, terwijl plan C vlotter had gekund? Dat was een 

keuze die het college toen maakte en bij die gelegenheid heeft de Politieke Unie al ge-

zegd: is plan C (een andere kavel) niet verstandiger omdat dan de realisatie van een 

rondweg sneller kan? Rondom de plannen in Marknesse hebben wij steeds aangegeven 

dat het wachten op een projectontwikkelaar die nu uiteindelijk precies het schaduwplan 

gaat uitvoeren dat al sinds 1998 in het bestemmingsplan stond – er is niet nieuws onder 

de zon – dat is dan prima, maar het college had in de afgelopen jaren ook zelf een ande-

re kavel kunnen aankopen, daarmee aangevend door te willen gaan. Want nu heeft het 

de afgelopen tien jaar stilgelegen  

 

De heer Torenbeek: U maakt zich dus geen zorgen over de keus die nu voor ons ligt.  

 

De heer Haagsma: Dat had beter gekund.  

 

De heer Nijdam: De heer Haagsma heeft goede en minder goede dingen gezegd. U 

noemde de taxipas. Vindt u dat alleen door de inspanningen van de Politieke Unie deze 

taxipas of de pas voor 65-plussers er kwam?  

 

De heer Haagsma: Het simpele antwoord is: op een gegeven moment werd door me-

vrouw Van Elk een motie is gediend over die taxipas. Op dat moment kwam deze motie 

voor de hele raad iets te snel. Daar zouden we op terugkomen. Uiteindelijk werd daar 

toch beleid op gezet. Ik zeg niet dat het helemaal alleen door ons kwam, dat zou ook niet 

mogelijk zijn omdat drie personen niet kunnen uitmaken wat de raad en het college gaan 

uitvoeren. Dus daar hadden wij wel uw steun voor nodig, waarvoor hartelijk dank mijn-

heer Nijdam.  

 

De voorzitter: Ik nodig de heer Pausma uit namens zijn fractie te spreken. 

 

De heer Pausma spreekt namens de fractie van ONS als volgt:  

Voorzitter, allereerst wil ik een buiging maken voor de mensen die ons raadsleden voor-

zien van duidelijk leesbare informatie.  

 

De economieën in de wereld kraken in hun voegen maar de gemeente Noordoostpolder 

heeft haar financiën goed op orde.  
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Zo goed, dat er € 4,9 miljoen in de algemene reserve gestort kan worden en er nog € 1,3 

miljoen overschiet om verstandige dingen mee te doen. Het is goed om in barre tijden 

reserves te hebben om niet alle tegenvallers op de inwoners van de polder af te hoeven 

wentelen. In de Najaarsrapportage van 2008 gaf mijn partij dit aan en u heeft er meteen 

werk van gemaakt. Het is echter gevaarlijk om oppotten als doel te zien wanneer de eco-

nomie stagneert, omdat het geld niet meer wil rollen.  

 

College, stel daarom geplande uitgaven niet uit en stimuleer waar mogelijk de plaatselij-

ke economie. Of nog belangrijker: help investeerders zo veel mogelijk in hun poging de 

economie op gang te houden. Geld overhouden omdat er slim en efficiënt wordt gewerkt 

is natuurlijk heel wat anders dan € 1,2 miljoen overhouden omdat er iets niet is uitge-

voerd. Het is niet slim om uw talenten te begraven om te kunnen zeggen dat u niets hebt 

verspeeld. De beleidsplanning laat heldere ambities zien. Mijn fractie is blij dat u vindt 

dat daar een heldere transparante en eenvoudige exploitatie bij hoort. We willen niet 

steeds moeten discussiëren over misverstanden rond financiën. 

 

De accountant heeft op 12 mei 2009 zijn goedkeuring verstrekt, er waren geen financiële 

onrechtmatigheden gevonden en de accountant gaf slechts een beperkte hoeveelheid 

aanbevelingen. We hebben deze uitkomsten tijdens de vergadering van de Auditcommis-

sie met genoegen in ontvangst mogen nemen. Volgens Deloitte voldoen we in voldoende 

mate aan de concernspelregels die we onszelf hebben opgelegd, maar zijn die niet altijd 

even helder. 

 

Zo stelt de accountant ook vast dat er geen financiële onrechtmatigheden zijn geconsta-

teerd bij de subsidieverstrekkingen, maar de accountant stelt tevens dat er een betere 

controle moet komen gedurende het subsidiejaar op het nakomen van afspraken en ver-

plichtingen door subsidieontvangers. Volgens mijn fractie moet worden voorkomen dat er 

vertrouwelijke vergaderingen nodig zijn over subsidieverstrekkingen. Dan kom ik weer bij 

transparantie en helderheid die het college zegt te gaan nastreven. Ik stel vast dat we 

nog een eind hebben te gaan. 

 

De voorzitter: Zijn er vragen?  

 

De heer Poppe: Bent u bang dat er nog steeds vertrouwelijke vergaderingen nodig zijn 

over de subsidievertrekking? 

 

De heer Pausma: Ik vind dat nog steeds teveel vertrouwelijke vergaderingen in het al-

gemeen plaatsvinden, ook over subsidieverstrekking. Als het gaat over het innemen van 

posities van het college bijvoorbeeld in verband met prijsopgaven dan zie ik vertrouwelij-

ke vergaderingen als gunstig, maar als het gaat om transparantie naar de burger bij-

voorbeeld in het subsidiebeleid, dan moet zo veel mogelijk openheid worden betracht 

met het doel de schijn van onterechtheid te voorkomen.  

 

De heer Poppe: U wilt toch niet stellen dat die openheid en transparantie niet aanwezig 

zijn? Kunt u concreet worden?  

 

De heer Pausma: Dat kan beter. Kijkt u maar achterom.  

 

De heer Torenbeek: Het gaat nu wel over de integriteit van het college.  

 

De heer Nijdam: Wat bedoelt de heer Pausma met de zin 'help investeerders zo veel 

mogelijk de economie op gang te houden'? Worden daar projectontwikkelaars bedoeld?  

 

De heer Pausma: Nee. Het college kan niet de wereldeconomie beïnvloeden of de lokale 

economie redden, maar het college kan wel het maximale doen die mensen die de moed 

nog hebben te investeren, als het ware het loket binnen te trekken en die te helpen in-

vesteren.  
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De heer Nijdam: Valt daar ook het zwembad onder?.  

 

De heer Pausma: Jazeker. Ik ben tegen discussies over misverstanden over financiën.  

 

De voorzitter: De heer Kreeft krijgt het woord.  

 

De heer Kreeft spreekt namens de Fractie Kreeft als volgt:  

Voorzitter, de Jaarrekening en het Jaarverslag zijn goedgekeurd door de accountant. Er is 

blijkbaar vertrouwen in het geheel. Mijn fractie spreekt de complimenten uit voor al het 

gedane werk voor de stukken. Graag wil ik nog twee kleine opmerkingen maken. Pro-

jecten en de daarbij behorende budgetten, die moeten worden doorgeschoven, moeten 

krachtig in de hand worden gehouden. Een aantal zaken wordt voor een bepaald jaar af-

gesproken en daar moeten wij ons aan houden. Ten tweede mag zich de gemeente ge-

lukkig prijzen met zo'n ambitieus college als hier aanwezig. Mijn fractie wil graag bij alle 

positieve geluiden in deze vergadering het college toch vooral voorzichtigheid en wijsheid 

meegeven in deze tijd van kredietcrisis waarvan volgens deskundigen het hoogtepunt 

nog moet komen.  

 

De voorzitter: Zijn er vragen aan de heer Kreeft?  

 

De heer Haagsma: Mijnheer Kreeft, u trad in 2008 toe als lid van deze raad. Toen u 

aantrad, vroeg ik u of u wilde zorgen dat in 2008 zoiets als een verkiezingsprogramma of 

een pamflet zou komen, op grond waarvan raadsleden of burgers de Fractie Kreeft zou-

den kunnen aanspreken. Zojuist zei u dat het college de beloftes moet waarmaken. Hoe 

zit het met uw beloften?  

 

De heer Kreeft: Daar wordt aan gewerkt.  

 

De voorzitter: Ik vermaan de heer Haagsma dat hij geen stemadviezen mag geven. Ik 

constateer dat deze ronde is afgerond. Ik stel een kwartier schorsing voor.  

 

Schorsing  

 

De voorzitter: Ik heropen de vergadering en geef het woord aan het college.  

 

Wethouder de heer Van Meijel: Als ik goed heb opgelet, ging een vraag over het perso-

neel, met name over een negatief verschil van 36 fte's. Dat klopt. Wij hebben in deze or-

ganisatie altijd vacatures en daarom altijd een frictie aangaande de vacatures omdat 

constant mensen weggaan en deze plaatsen moeten worden ingevuld. Zo klopt het ver-

schil van 36 op 31 december 2008 vergeleken met 31 januari 2009. Door de inhuur kon 

het werk wel doorgaan. Op de onderliggende vraag over het inzicht of de doelen van het 

formatiebeheer wel worden gehaald, antwoord ik dat de portefeuillehouder van Personeel 

in samenspraak met zijn team, continu bezig is met de vraag hoe de organisatie het best 

kan worden ingericht. Dat houdt in dat niet klakkeloos een vacature wordt ingevuld. Op 

grond van een andere visie of een veranderde competentie kan soms anders worden be-

sloten. Daarom is het bijzonder moeilijk het overzicht te geven per programma en per 

kostenplaats. U kunt ervan uitgaan dat het college een helder personeelsbeleid heeft en 

zeker niet meer en niet minder mensen inzet dan nodig is. Omdat afspraken worden na-

gekomen, blijkt het soms noodzakelijk inhuur te plegen. Dus het college doet zijn uiter-

ste best maar een heldere analyse te geven, dat wordt heel lastig. 

 

De voorzitter: Wilt u nog op andere punten uit uw portefeuille reageren?  

 

Wethouder de heer Van Meijel: Sommige fracties deden een aantal constateringen, over 

HARO en dergelijke. Hierover is veel gesproken en dit nu opnieuw te doen zou niet veel 

toevoegen. 
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De voorzitter: Wilt u als vervanger van de heer Zeilstra reageren? 

 

Wethouder de heer Van Meijel: Ik heb opgemerkt dat de verschillende partijen tamelijk 

consistent waren in hun meningen op het gebied van deze portefeuillehouder. Omdat al 

deze zaken terugkomen, is het beter bij die gelegenheid te reageren.  

 

De voorzitter: Hebben de andere wethouders behoefte te reageren?  

 

De heer Haagsma (interim-voorzitter): Ik nodig de burgemeester uit te reageren op de 

vragen uit zijn portefeuille.  

 

De heer Van Rappard: Op het gebied van mijn portefeuille wil ik graag twee dingen 

melden. De kwesties over de veiligheid, de zichtbaarheid van de politie, de bestuurlijke 

beboeting en strafschikking, al deze zaken en daarbij behorende keuzes komen in het 

najaar van 2009 aan de orde. De kans dat voor strafbeschikking wordt gekozen lijkt klein 

en ook blijkt nu dat aan bestuurlijke beboeting nogal wat nadelen kleven. Het leek een 

eenvoudig instrument maar het wordt ingewikkeld. In het najaar van 2009 komen wij 

hier in den brede ook aangaande de prestatiecontracten op terug.  

Een ander onderwerp dat aan de orde werd gesteld is het promotiegeld dat in sommige 

potjes zou zitten. De constatering is juist en ook de gehanteerde optelsom op hoofdlij-

nen. Daar is dus niets mis mee. Wat zich hier wreekt, is het niet volledig klaar hebben 

van het gemeentebrede promotieverhaal. Op onderdelen, zoals Wellerwaard, Emmelhage 

en economische promotie wordt wel aan dit beleid gewerkt. Daarom komen al die deel-

budgetten terug en komt dat opgetelde bedrag tevoorschijn. Niettegenstaande is het niet 

handig dat in één begrotingspost onder te brengen, omdat verschillende budgethouders 

hierbij zijn betrokken. Misschien is het goed in de presentatie aan de raad uit te leggen 

wat op de diverse terreinen wordt gedaan met een overzicht van de gelden.  

 

De heer Haagsma (interim-voorzitter): Burgemeester, dank u wel. Ik geef u het voorzit-

terschap terug om naar het volgende agendapunt te gaan.  

 

De voorzitter: Ik vraag de fracties zich definitief uit te spreken omdat het nodig is de 

verantwoording 2008 af te ronden dat wil zeggen de decharge van het bestuur. 

 

De heer Blauw: Naar de mening van de VVD-fractie zijn alle vragen beantwoord en is al-

le duidelijk, dat betekent dat decharge volgens de VVD mag.  

 

De heer Haagsma: De Politieke Unie wil in een stemverklaring aangeven dat onze fractie 

tegen het oppotten, dat wil zeggen het ophogen van de reserves is als het gaat om riool-

belasting en afvalstoffenheffing. Voor de rest is de Politieke Unie akkoord.  

 

De heer Pausma: De ONS-fractie verleent de decharge.  

 

De heer Poppe: In onze bijdrage gaven wij reeds aan dat de fractie van Christen-

Unie/SGP akkoord gaat. 

 

De heer Kreeft: De Fractie Kreeft is akkoord.  

 

Mevrouw Schrijver: De PvdA/GroenLinksfractie is akkoord.  

 

De heer Torenbeek: Uit onze bijdrage blijkt helder dat de CDA-fractie akkoord gaat.  

 

De voorzitter: Dit betekent dat de verantwoording 2009 is afgerond en wij over kunnen 

gaan tot de Voorjaarsrapportage.  

 

De heer Haagsma: Andere jaren werd het rapport van de commissie van onderzoek 

voorgelezen, is dat nu niet noodzakelijk? 
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De voorzitter: Dit rapport was onderdeel van de stukken. Niemand heeft gereageerd, 

dus ik neem aan dat ieder akkoord is en dan is dit niet nodig, tenzij de commissie daar 

anders over denkt.  

 

4. Voorjaarsrapportage 2009  

 

De voorzitter: Iedere fractie krijgt zes minuten. Ik mag wel een gedoog hanteren. Als u 

moties hebt, wilt u dat dan direct aangeven? De heer Kreeft heeft het woord.  

 

Algemene Beschouwingen namens de Fractie Kreeft, door de heer Kreeft 

 

Voorzitter, collega-raadsleden, 

De afgelopen weken hebben we weer een berg aan papier in de vorm van de bekende 

documenten ontvangen, denk hierbij aan het Jaarverslag Brandweer 2008, het Jaarver-

slag 2008, de Jaarrekening 2008, Sociaal Jaarverslag 2008, Burgerjaarverslag 2008. Al-

lemaal prima stukken, mooie documenten en meestal duidelijk. Gaarne wil mijn fractie 

de mensen danken die hieraan hebben meegewerkt.  

Voor mij is het de eerste keer om hier als onafhankelijk raadslid een bijdrage te mogen 

leveren aan de Voorjaarsrapportage en ik heb in januari 2008 bij mijn installatie ook 

aangegeven het college te steunen daar waar dat mogelijk is en oppositie te voeren daar 

waar nodig is. Op deze manier zijn de eerder genoemde stukken ook doorgenomen.  

 

Mijn fractie is van mening dat het college zoals het in 2006 is begonnen, nog steeds am-

bitieus is en dat ook wil volhouden. Er zijn echter ondertussen moeilijkere tijden aange-

broken. Een kredietcrisis die door de wereld waait als zijnde een alles meezuigende or-

kaan. Een crisis die volgens sommigen nog maar net is begonnen, volgens de ander nog 

echt moet beginnen en volgens een derde haar beste tijd heeft gehad. Wie zal het zeg-

gen? 

In deze tijd moeten we als gemeente de ontwikkelingen in de gaten houden, kritisch vol-

gen en eventueel bijsturen. Dit geldt natuurlijk voor het college, maar ook voor de raad. 

 

Voorzitter, in de onderliggende stukken heeft mijn fractie getracht deze lijn vast te hou-

den, waarbij voor ons de belangrijkste aspecten zijn: de mens als centraal punt en de 

wijk en de gemeente met de zaken die hier omheen liggen.  

Gaarne wil ik met u een aantal zaken kort doornemen. 

 

Openbare orde en veiligheid 

Mijn fractie is van mening dat eenieder die hier woont, moet kunnen werken en leven in 

een omgeving die veilig is voor hem/haar en zijn gezin. Dit betekent dat de gemeente 

moet werken aan de veiligheid in de publieke ruimten waarvan de inwoner en passant 

gebruikmaakt en de gemeente Noordoostpolder aanwezig zou kunnen zijn. Hierbij valt te 

denken aan de wijkagent die daadwerkelijk aanwezig is in de wijk, door de winkelstraat 

en andere straten te voet loopt, desnoods met de fiets aan de hand, maar zeker niet op 

een snelle motor of in een 'fancy car'. Neen, meer effectief blauw op straat, de agent die 

aan te spreken is en voor eenieder een bekende, c.q. vriend is. Gaarne willen we van het 

college vernemen hoe het staat met het project van de wijkagent en de burgers die op-

geleid zouden worden (programma 1.1).  

Ten tweede is voor mijn fractie van belang dat in alle wijken en dorpen speelplaatsen 

aanwezig moeten zijn voor de kinderen van die wijk of dat dorp. Deze plaatsen moeten 

veilig en uitgebreid zijn en voor kinderen veilig te bereiken. We hebben begrepen dat niet 

alle speelplaatsen aan deze criteria voldoen. Gaarne willen we het college oproepen hier 

grotere haast achter te zetten en een adequate inventarisatie te maken van wat gedaan 

moet worden en wanneer dat kan gebeuren (programma 2).  

Als derde punt wil mijn fractie nogmaals wijzen op de overlast van afval, geparkeerde 

fietsen en het verkeer in de Lange Nering. Eerder heb ik dit al aangegeven in een com-

missievergadering, maar ik wil het hier nogmaals doen, en verzoek het college hier een 

prioriteit aan te geven. 
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Ten slotte de interne veiligheid en dat is het Legionellabeheer. Eerder zijn hier ook al 

vragen over gesteld door de heer J. Simonse. In de Beleidsplanning 2010-2013 Nieuw 

beleid, programma 11 wordt gesproken over dit beleid. Gaarne willen we van het college 

weten wat de huidige stand van zaken is, wat het gesprek met een onafhankelijk advies-

bureau op 2 juni 2008 heeft opgeleverd en wat de te nemen stappen gaan worden en 

voor welk budget.  

 

Openbare werken 

In de Leeuwarder Courant van 2000 stond een heel klein berichtje over islamitisch be-

graven in de gemeente Noordoostpolder. Bij navraag op het gemeentehuis, bleek dat er 

in Emmeloord op de Openbare Begraafplaats een deel is ingeruimd voor het islamitisch 

begraven, waarvan echter tot nu toe nog weinig gebruik is gemaakt. Gaarne willen we 

van het college vernemen, dat bij de uitbreiding van de begraafplaats Emmeloord, hier 

nog eens aandacht aan geschonken kan worden. Daarnaast verzoeken we het college om 

de tarieven niet te verhogen en de kapitaallasten niet te verwerken in de tarieven. 

Een korte opmerking vanuit de lijst van stellingen die we hebben aangedragen: de Frac-

tie Kreeft is geen voorstander van de Superbus, maar verzoekt het college zijn invloed 

aan te wenden via de bekende kanalen, om het vervoer van en naar Emmeloord te opti-

maliseren. Hier kan nog een hoop aan verbeterd worden, zonder dat we moeten gaan in-

vesteren aan een dure variant van Lelystad naar Groningen. Tevens is dit niet de enige 

ontsluiting van Emmeloord. 

 

Wonen en ruimtelijke ordening 

De gemeente Noordoostpolder is ambitieus begonnen aan een aantal projecten in de ge-

meente, denk hierbij aan Emmelhage, maar ook in de dorpen wordt weer gebouwd, denk 

aan de Corridor, maar ook aan De Deel. Het baart ons zorgen dat we in deze moeilijke 

tijd bezig zijn met bouwen, maar ondertussen weten dat het moeilijk is – voor de ge-

meente maar ook projectontwikkelaars – om alles kwijt te raken. Laatst gaf de wethou-

der aan dat in Emmelhage nog 400 kavels onverkocht zijn. Daarbij komt dan nog dat de 

media niet echt meewerken, als we kunnen lezen dat de gemeente Noordoostpolder de 

minst aantrekkelijke gemeente is van de provincie Flevoland. Het kan tegenzitten en het 

zit nu tegen.  

Mijn fractie is van mening dat we niet moeten bouwen voor leegstand, maar tevens moe-

ten trachten zo weinig mogelijk risico’s te nemen, dat betekent dat we misschien wel 

even wat rustig aan moeten doen en opnieuw bekijken wat nodig is. Daarbij roepen we 

het college op om de Woonvisie te hanteren die onlangs door de raad van commentaar is 

voorzien en waarin wordt aangegeven de verdeling huur- en koopwoning op 30/70 te 

houden voor nieuwe projecten. Ondanks het feit dat mijn fractie van mening is dat dit de 

minimumgrens is en dat we liever een andere verdeling zouden zien, 40/60 bijvoorbeeld, 

willen we met klem bij het college erop aandringen die grens te blijven hanteren. Hier-

voor wordt door mijn fractie een motie ingediend. Tevens willen we u op het hart binden 

de grote projecten nog eens te bekijken of het allemaal wel haalbaar of noodzakelijk is. 

Voor mijn fractie geldt dat ook voor De Deel. Op dit moment zien we het nut en de nood-

zaak niet in voor het bouwen op deze manier op De Deel. 

Aangaande het budget voor het Cultuurplein van € 100.000,00 voor het onderzoek. Mijn 

fractie betreurt het dat in hetzelfde onderzoek niet het Jeugdcultuurhuis is meegenomen, 

maar dat het weer via een gescheiden project gaat lopen. We gaan schoorvoetend ak-

koord met het budget, maar zullen wederom aan de bel trekken als we menen dat de 

bedragen voor de implementatie van het Cultuurplein gierend uit de klauwen dreigen te 

lopen.  

 

Ten slotte voorzitter, mijn fractie is van mening dat er in de gemeente gehandhaafd moet 

worden en niet gedoogd. Het gedogen moet afgelopen zijn. Als dit inhoudt dat bepaalde 

zaken niet gehandhaafd kunnen worden, dan vragen we ons sterk af of de regelingen, 

verordeningen wel gehandhaafd moeten worden. Indien er niet gehandhaafd kan worden, 

dan moeten we maar overwegen om ze af te schaffen. 
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Het college is een resultaatverplichting aangegaan voor het instellen van een jongeren-

panel. Gaarne willen als Fractie Kreeft het college hier nogmaals op wijzen en willen hier-

voor een motie indienen. In deze motie hebben we een bedrag opgenomen voor subsidie 

dat volgens de Nationale Jongerenraad een gemiddelde is. We verzoeken het college 

hieraan mee te werken.  

 

REACTIES  

 

De heer Suelmann: U noemt de verhouding 30% en 40% huurwoningen. Op grond van 

welke feiten kwam u tot deze conclusies?  

 

De heer Kreeft: Ik heb zo direct niet de feiten voorhanden. Ik wilde alleen aangeven – 

wat overigens ook door de ambtenaren van de gemeente werd aangegeven – dat de ver-

houding 30/70 moest worden gehanteerd. Naar onze waarneming wordt in verschillende 

projecten nog niet eens de 30/70 gehaald, in sommige projecten wordt zelfs de 10% niet 

gehaald.  

 

De heer Suelmann: U wilt dan meer huurwoningen, maar bestaat daaraan wel behoefte? 

U wilt niet bouwen voor leegstand, maar dat geldt toch ook voor huurwoningen?  

 

De heer Kreeft: Dat klopt en ook daar moet aandacht voor zijn. Wij moeten wel bezien 

of we met huurwoningen meer mensen van een woning kunnen voorzien.  

 

De heer Haagsma: Het bevreemdt mij dat de heer Kreeft zegt geen voorstander te zijn 

van de Superbus, omdat een van de knelpunten van deze gemeente ligt in de bereik-

baarheid. Nu de Zuiderzeespoorlijn op dit moment op een zijspoor is gezet, moet de Su-

perbus worden gezien als variant die wat ontwikkeling met zich meebrengt. Waarom bent 

u daar op tegen? 

 

De heer Kreeft: Daar zijn twee redenen voor. Ten eerste lijkt de Superbus voor het tra-

ject Lelystad-Groningen erg duur te zijn. Ten tweede is dit traject Lelystad-Groningen 

niet het enige ontsluitingstraject voor Emmeloord. Er zijn nog andere regio's waarmee 

rekening moet worden gehouden. Alleen op het traject Lelystad-Groningen te focussen 

zou te veel energie en te veel geld kosten.  

 

De heer Haagsma: Wat is dan het alternatief? 

 

De heer Kreeft: Op dit moment is dat de lijnen 315 en 345 op een ander schema te krij-

gen.  

 

De heer Haagsma: U denkt dat daarmee onze gemeente beter bereikbaar wordt?  

 

De heer Kreeft: Dat denk ik wel.  

 

De heer Haagsma: Waarom hamert u zo op de leegstand? Naar mijn idee wordt in onze 

gemeente niet gebouwd voor leegstand. Wel bouwen veel particuliere opdrachtgevers en 

die gaan in hun eigen gebouwde huis wonen. Hebt u getallen over die leegstand? Naar 

mijn idee moet mondjesmaat worden doorgebouwd zodat zodra de economie weer aan-

trekt in ieder geval een voorraad aanwezig is, want snel opstarten van bouwactiviteit is 

moeilijk en dan loop je het gevaar achter de markt aan te hollen.  

 

De heer Kreeft: Dat klopt. Ik wilde slechts aangeven dat we niet moeten bouwen voor 

leegstand. De wethouder gaf in de commissie een schatting dat op dit moment nog zo'n 

400 kavels onverkocht zijn.  

 

De heer Haagsma: Dat zijn kavels die nog niet werden bebouwd.  
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De heer Kreeft: Ik denk dat op dit moment vanwege de kredietcrisis niet meer moet 

worden gebouwd. Wanneer kavels niet worden verkocht, wordt er ook niet gebouwd.  

 

De heer Haagsma: Ik vind het jammer dat u met een dergelijk voorstel die neerwaartse 

spiraal alleen maar bevestigt.  

 

De heer Simonse: In de stand van zaken van het onderdeel collegeprogramma hebt u 

zeker gezien wat wethouder Van der Est schreef bij punt 46, namelijk dit: "het is inder-

daad een resultaatverplichting een Jongerenpanel in het leven te roepen." Daar wordt 

dan ook in de toelichting bijgevoegd hoe dit op een andere wijze een vorm wordt gege-

ven namelijk "scholen nemen zelf het initiatief". Daar zijn wij vanmiddag nog getuige van 

geweest. Nu hoor ik u vanmiddag zeggen dat u daar het college op wilt wijzen en u ver-

bindt er zelfs een motie aan. Wilt u daarmee zeggen dat hetgeen vanmiddag plaatsvond 

en in andere vormen plaatsvindt, dat u dat niet genoeg vindt? Mag ik die conclusies trek-

ken dat u dat niet vindt lijken op een Jongerenpanel?  

 

De heer Kreeft: Dat is terecht. 

 

De heer Nijdam: Wil de heer Kreeft met die verhouding 40/60 zeggen dat in de gemeen-

te Noordoostpolder woningnood heerst? In de jaren '50 werden ontzettend veel woningen 

gebouwd die niet meer aan de standaard voldoen. Mijn vraag luidt: weet de heer Kreeft 

dat vele woningen niet meer aan de doelgroep beantwoorden?  

 

De heer Kreeft: Ja, dat weet ik.  

 

Algemene Beschouwingen namens de fractie ONS Noordoostpolder door de heer 

Lammers 

 

Eerst een opmerking vooraf. U ziet mij hier staan met kleine oogjes. Afgelopen nacht is 

deze polder weer het slachtoffer geworden van een behoorlijke kraak. Ik vind het jam-

mer dat we toen dit onderwerp ter sprake kwam, nooit invulling konden geven aan een 

zogenoemde Boumablokkade. Daarom zou ik wensen dat enigszins versneld het initiatief 

werd genomen voor een beveiligingsalternatief zodat de bedrijven die afgelopen nacht de 

dupe werden, gerustgesteld worden voor de toekomst.  

 

Geachte aanwezigen, mijnheer de voorzitter. Het college is nu ruim drie jaar onderweg. 

Normaal gesproken moeten de resultaten en de contouren van dit college zichtbaar wor-

den. We beperken ons in deze bijdrage tot de accenten die mijn fractie van belang vindt. 

Er is veel gebeurd de afgelopen drie jaar. In politieke zin, bestuurlijke zin maar ook in de 

realisering van de plannen van het college. Daartoe behoren ook de bijgestelde plannen 

maar vooral ook de niet gerealiseerde plannen. Als we louter financieel een beoordeling 

zouden maken dan kunnen we zeggen: college, mijnheer Van Meijel, u heeft goed op de 

centjes gepast. Chapeau! Er is veel in gang gezet. Om in termen van het 'Linkse Mani-

fest' van de door ONS gewaardeerde columniste Pamela Hemelrijk te spreken: "De flat is 

bijna gereed".  

Voorzitter, we zijn een partij die graag vooruitkijkt en alleen achteromkijkt om te leren 

van de processen die niet goed zijn verlopen. En het is jammer dat het college die me-

thodiek niet altijd wil hanteren. Als we dan de grote lijnen pakken dan is het college 

krampachtig, soms zelfs een beetje de weg kwijt en worden de contouren van wel of niet 

terechte, overschatte plannen zichtbaar. Als we constateren dat er nieuw beleid voor het 

Bosbad moet worden ontwikkeld en hier gemeenschapsgeld in de vorm van subsidie mee 

is gemoeid, maar er geen transparante verantwoording mag worden afgelegd aan de 

burgers omdat het rapport niet publiekelijk mag worden gemaakt, dan is dat slecht en 

kunt u met goed fatsoen niet meer spreken over verantwoording aan de burger. U moet 

laten zien hoe dingen zijn gebeurd! Het college kan dan wel spreken over "transparante 

zorgstructuren", "prestatieafspraken" enzovoorts, maar bij slecht nieuws moet het rap-

port diep de la in!  
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Dat is geen publiekelijke verantwoording afleggen van gemeenschapsgeld. Voor de ONS-

fractie is het een gegeven dat binnen de voorgestelde plannen van het cultuurplein er 

eerst een onafhankelijk onderzoek moet komen naar nut en noodzaak van het verhuizen 

van het Muzisch Centrum en de Bibliotheek naar De Deel. U moet niet kijken hóe u het 

gaat doen maar onderzoeken óf u het wel moet doen. U heeft met het bespreekbaar ma-

ken van de Samenwerkingsovereenkomst (SOK) een unieke kans om de bevolking te la-

ten uitspreken, middels een referendum of ‘De Deel’ bebouwd zou moeten worden en/of 

op welke wijze. Graag verneemt mijn fractie van het college en van de raad of zij een 

dergelijke stap wenselijk achten. We zitten niet te wachten op een tweede treurnisma-

quette. U ziet nu wat daarvan komt.  

Voorzitter, ook wij zijn verheugd dat de commissie zich positief heeft uitgesproken voor 

digitalisering van de commissies en raadsvergaderingen. Een promotie van 'politiek in de 

polder' die u een beetje dichter bij haar inwoners kan brengen. Een motie met een ad-

viesvariant doen wij u toekomen. De promotie van onze 'echte Polder' is geen eenvoudi-

ge zaak gezien de resultaten die in Elsevier deze week werden gepubliceerd. 'Emmel-

haagse Paaistranden' zijn daartoe ook niet het geëigende middel. Daar bent u gelukkig al 

achter gekomen, maar het is wel triest dat er geen visie achter zat. Elk zelfrespecterend 

bestuurder haalt niet zulke capriolen uit. Enerzijds spreekt u over "dat veranderende 

marktomstandigheden niet positief zijn voor een snelle realisering" en anderzijds: "voor 

een pas op de plaats op basis van een teruggang in inwoners is dus geen aanleiding". 

Begrijpt de burger dit nog? U past de plannen voor Emmelhage aan en zegt dat dit komt 

door een teruglopende vraag naar woningen. En dan roepen dat er geen pas op de plaats 

nodig is! Regeren is toch vooruitzien? Wel zijn we tevreden met de start van een onder-

zoek naar een randmeer. Het geeft op een terechte wijze invulling aan het accentueren 

van een uniek landschappelijk en natuurlijk gebeuren. college, ga daar voortvarend mee 

door en presenteer goede en verantwoorde keuzes voor de verkiezingen. Misschien dat 

het college antwoord kan geven op de vraag wat de concrete en actuele status is. Voor-

zitter, daarentegen zijn wij uiterst bezorgd over de megalomane plannen van een even-

tuele Superbus. Maak uzelf niet verder ongeloofwaardig door hiermee door te gaan. U 

heeft geen draagvlak, het zou beter zijn nu in deze economische crisis juist de Zuider-

zeelijn hernieuwd onder de aandacht te brengen via uw landelijke fracties. Die komt er 

namelijk toch! Straks is er een PVV- (ik begin met de grootste) CDA- en VVD-kabinet dat 

het zeker gaat agenderen en zal de mede door de PvdA eruit getrokken stekker er weer 

snel worden ingestopt. Maak u sterk voor het behoud van het landschap aan de Wester-

meerdijk. Voorzitter, uw overzicht van de stand van zaken met betrekking tot de realise-

ring van de onderdelen van het collegeprogramma is een prachtig traktaat. Het staat 

blauw van de liberale kleuren en het getuigt van conservatisme door de vele zaken die 

niet zijn afgerond maar wel in gang zijn gezet, echter wat u vergeet erbij te voegen is 

het percentage van voortgang van de zaken welke op de rails zijn gezet! Maar ere wie 

ere toekomt. Wethouders Zeilstra en Van Meijel hebben punt 26, XII "het instellen van 

een sociaal vangnet binnen het WMO-beleid" afgerond. Een pluim. Dat zijn zaken die di-

rect de bevolking raken. Zorgen dat mensen die echt, en dan bedoel ik ook echt, hulp 

nodig hebben dat ook kunnen krijgen. Voorzitter, knelpunten in de sportvoorzieningen 

oplossen, aandacht voor het ouderenbeleid, binnensportaccommodaties op niveau bren-

gen, ontwikkelingen in de glastuinbouw bevorderen, uitkeringsgerechtigden aan het werk 

helpen, de communicatie met de inwoners verbeteren en ga zo maar door zijn gewoon 

'going concern'-zaken. Dat is normaal en moet u niet als een inspannings- of resultaat-

verplichting zien. Het is immers uw dagelijkse werk! Voorzitter, wat heeft het '1-2-4-

beleid' nu opgeleverd? Mogen wij daar de effecten van vernemen en voorzitter, stop met 

het IGW. Deze geldverslindende opgetuigde linkse flat kost meer dan dat het oplevert. 

Dacht u eerst nog dat alle dorpen moesten IGW’en, nu blijken het een paar wijkjes te 

zijn in Emmeloord. De dorpen hadden het al goed voor elkaar, zo concludeerde u zelf 

achteraf. Slecht vooronderzoek. Een prima dorpsvoorzitter doet wonderen! Ook vindt 

mijn fractie het beheersen van de kosten van het verantwoord en toekomstgericht behe-

ren en onderhouden van openbare ruimtes normaal, ook dat zijn 'going concern'-taken. 

Het college moet meer effort erin stoppen om de windmolenstrijd op te lossen. Eén zaak 

fors verloren, op de tweede 'Knopperscase' wordt u weer tot overleg gedwongen.  
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Stop al uw energie in mediation, voordat de bevolking weer een claim krijgt. Tot slot 

voorzitter, de economie zit in een dip. De PvdA/GroenLinksfractie verwacht dat het twee 

jaar duurt. Laten we niet koersen op dergelijke uitspraken. Een partij die na de Europese 

verkiezingen, zoals Wouter Bos zelf stelt, zich afvraagt hoe het toch kan dat ze zo heeft 

verloren en zelf een onderzoek daarnaar wil instellen kunnen wij niet serieus nemen. Lo-

kaal hebben we de nodige escapades meegemaakt zoals het ziekenhuis en het Bosbad. 

Mijn fractie zou tot het college willen zeggen: houd de schade beperkt tot aan de verkie-

zingen. Laat geen verborgen gebreken achter, doe geen overhaaste investeringen om te 

willen investeren. We hebben dat van het vorige college al mogen ervaren. Neem uw in-

woners serieus. Succes met de eindsprint! 

 

REACTIES 

 

De heer Hermus: U wilt behoud van het landschap aan de Westermeerdijk. Vindt u de 

Westermeerdijk een specifiek onderdeel van de Noordoostpolder? Of vindt u het land-

schap in de hele Noordoostpolder belangrijk? Anders lijkt het mij een wat vreemd ver-

haal.  

 

De heer Lammers: Net als de CDA-fractie maakt ook de ONS zich zorgen over het 

windmolenpark en het uitzicht daarop en dat geldt met name voor de Westermeerdijk die 

daarvan straks een onderdeel vormt. Wij vinden dat belangrijk en iedereen weet dat wij 

liever geen windmolenparken willen waarvan de landschappelijke aspecten vooral richting 

Urk zo negatief uitvallen. Uw partij heeft gepleit voor geen windmolens aan de oostkant, 

zo pleiten wij tegen windmolens richting het westen.  

 

De heer Torenbeek: De heer Lammers pleit voor een referendum voor het wel of niet 

bebouwen van De Deel. Volgens mij werd in maart 2006 een besluit genomen over de 

bebouwing van De Deel. Wilt u met uw referendum dan helemaal terug achter dat besluit 

van maart 2006? Wil dat zeggen dat u dan drie jaren plannenmakerij in één keer van de 

tafel veegt?  

 

De heer Lammers: De besprekingen moeten nog worden gevoerd, maar als het college 

plannen heeft brede mutaties aan te brengen, dan wil dat zeggen dat het bespreekbaar 

maken van de SOK kan leiden tot nieuwe plannen die kunnen afwijken van eerdere plan-

nen. In dat geval wil de ONS-fractie bijvoorbeeld door middel van mooie maquettes 

meerdere varianten voorstellen. Op die wijze kan de bevolking zelf een waardeoordeel 

uitspreken over enkele prachtige varianten. Stel dat 40% of 60% van de bevolking zich 

uitspreekt voor een bepaald plan, dan mogen wij als volksvertegenwoordigers ons deze 

mening wel aantrekken. Ik zeg dus niet dat het nu moet gebeuren, maar ik zeg wel dat 

als het college nieuwe plannen maakt en die voorlegt aan de raad, dan te overwegen de-

ze plannen ook aan de bevolking voor te leggen.  

 

De heer Bulk: Ik wil u iets vragen over het instrument van een referendum. De laatste 

jaren zijn in Nederland enkele referenda gehouden en die hebben in het algemeen de po-

litiek geen goeds gebracht. Soms was het aantal uitgebrachte stemmen niet groot ge-

noeg. Dat was als ik me goed herinner bij een parkeergelegenheid in Amsterdam. Bent u 

niet bang dat een referendum de onduidelijkheid alleen maar groter maakt? 

 

De heer Lammers: Als u goed bent geïnformeerd, weet u dat de laatstgehouden refe-

renda, die voor het kabinet aanleiding gaven dit fenomeen af te schaffen, werden gehou-

den voor burgemeestersposten in Utrecht en in Tilburg. In beide gevallen werden slechts 

PvdA-kandidaten voorgedragen. Dan blijft voor de bevolking inderdaad weinig te kiezen. 

Dat resultaat was voor het kabinet aanleiding te stoppen met referenda. De ONS wil in de 

toekomst bij nieuwe plannen graag meerdere, echte varianten ter beoordeling aan de 

bevolking voorleggen.  
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De voorzitter: Ik wil een diepgaande discussie over referenda voorkomen. Hebben an-

dere fracties vragen? 

 

De heer Haagsma: De heer Lammers neemt namens ONS afscheid van IGW. Het 

IGW-beleid wordt in december 2009 geëvalueerd, maar blijkbaar wil de ONS morgen al 

stoppen met het IGW. Hoe wil de ONS-fractie in die tussentijd het broodnodige beleid op 

het gebied van IGW dan vormgeven? Als de stekker eruit gaat, dan zal hoe dan ook met 

de dorpen moeten worden gecommuniceerd om dit beleid op een of andere manier vorm 

te geven. 

 

Mevrouw Faber: Mag ik aansluiten bij deze vraag? De heer Lammers zegt "deze geldver-

slindende opgetuigde linkse flat kost meer geld dan het oplevert". Dat is nogal een ter-

minologie. Bij mijn weten is dit geen geldverslindend project omdat in het project geen 

nieuwe middelen werden gestopt, het draait op bestaande middelen die slechts op een 

andere manier werden verdeeld. Wil de heer Lammers dit uitleggen? 

 

De heer Lammers: Als we stoppen met dit project, dan besparen we deze middelen.  

 

Mevrouw Faber: Niet waar, mijnheer Lammers, want diezelfde middelen waren al in ons 

beleid verwerkt. Deze zijn nu alleen gekoppeld aan het IGW, maar hetzelfde werk wordt 

ermee gedaan.  

 

De heer Lammers: Net zoals bij het Centrum Jeugd en Gezin zouden wij keuzes moeten 

maken het werk te centraliseren. Ik heb geen vertrouwen in al die wijkvergaderingen om 

zo de bevolking uit de problemen te helpen. Daar zijn andere instrumenten voor, dat kan 

ook vanuit het gemeentehuis. Het dorpsoverleg heeft de afgelopen jaren prima werk ver-

richt, dat was een uitstekend klankbord.  

 

Mevrouw Faber: Daarmee spreekt u zichzelf tegen, want dergelijke uitstekende klank-

borden willen wij juist in de wijken van de grond krijgen. Dus dan zou het op dezelfde 

manier moeten worden georganiseerd zoals nu die geweldige dorpsvoorzitters hun werk 

doen.  

 

Mevrouw Droog: Ik vind de heer Lammers wel kort door de bocht als hij wil stoppen met 

het IGW zonder de evaluatie in het najaar 2009 af te wachten. Dat betekent dat de ONS 

ook niet meedoet met de discussie.  

 

De heer Lammers: Ik wilde slechts een signaal afgeven dat het voor de ONS niet meer 

hoeft en uiteraard zullen wij als democratische volksvertegenwoordigers tijdens de ver-

gaderingen onze bijdrage leveren in de discussie.  

 

De voorzitter: Ik wil herinneren aan de vraag van de heer Haagsma.  

 

De heer Lammers: Ik gaf reeds aan dat een centrale loketfunctie waar de bevolking met 

alle wensen of klachten terecht zou kunnen, ideaal zou zijn. Ik vind het niet noodzakelijk 

dat deze zaken in allerlei soorten wijkgebouwtjes plaatsvinden.  

 

De heer Haagsma: U suggereert daarmee dat IGW een soort klachtenbureau is. 

 

De heer Lammers: Nee dat is niet juist, wij willen alleen integraal en gebiedsgericht 

werken. Dat kan in één post en dan behoeft niet dat mechanisme te worden opgezet.  

 

De heer Blauw: Ik ben blij met de visie van de ONS dat de VVD weer deel zou gaan uit-

maken van het volgende kabinet. Ik hoop het ook. De heer Lammers zegt iets over 'me-

galomane projecten' waar ik het mee eens kan zijn, maar tegelijk vindt hij dat het onder-

zoek naar het randmeer doorgang moet vinden. Welnu, het meest kostbare project uit-

gedrukt in euro's is wel het randmeer. Is dit niet tegenstrijdig? 
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De heer Lammers: Met de term 'megalomane projecten' doelde ik op een aantal pro-

jecten die bij het aantreden van dit college als forse items werden neergezet, te weten 

de Corridor en Emmelerwaard en dergelijke. Later werd bij deze grote projecten toch op 

de rem getrapt. Kijkend naar het randmeer, waarbij ook het rijk en de provincie veel 

bredere zeggenschap en verantwoordelijkheid hebben, daarvan zegt de ONS-fractie dat 

hierbij ook aangrenzende gemeenten kunnen profiteren van een toeristisch natuurgebied.  

 

Mevrouw Faber: De door u genoemde partijen participeerden ook in die andere pro-

jecten.  

 

De heer Lammer: Ik wil slechts aangeven het verschil tussen lokale projecten die door 

het college worden uitgevoerd en die projecten die in samenwerking met de provincie 

worden uitgevoerd.  

 

De heer Blauw: Naar mijn oordeel is uw beeld een droombeeld en als zodanig een wish-

ful thinking. Het kan zijn dat het ooit nog werkelijkheid wordt, maar de VVD-fractie is in 

ieder geval veel kritischer op dat punt.  

 

De heer Poppe: Als in de samenwerkingsovereenkomst met Provast in goed overleg een 

verandering wordt aangebracht, dan is het niet nodig daaraan een referendum te wijden. 

Ik merk op dat de heer Lammers sprak over een '1-2-4-beleid' terwijl we hier een '1-3-4-

beleid' hanteren. Verder wil ik nog vragen wat de heer Lammers bedoelt met "overhaaste 

investeringen van het vorige college"?  

 

De heer Lammers: Het is inderdaad een '1-3-4-beleid'. Ik maakte een fout. Excuses. Die 

overhaaste investeringen waren van toepassing op de ontwikkelingsplannen die destijds 

voor de De Deel werden gemaakt. Ik herinner me de treurnis dat deze plannen te snel 

tot stand kwamen. Ik wens het college succes toe, dat deze eenmaal afgesproken zaken 

worden gerealiseerd tot aan de verkiezingen, maar wij moeten wel ervoor waken dat we 

te grote projecten op ons nemen.  

 

De heer Poppe: Dat waren geen beslissingen van het college, maar van de raad.  

 

De heer Lammers: Dat is juist en daarom moeten wij als raadsleden onze verantwoor-

delijkheid nemen.  

 

De heer Kreeft: De heer Lammers wil een onderzoek naar het nut en de noodzaak van 

de verhuizing van het Muzisch Centrum en de bibliotheek naar De Deel. Wil hij eerst het 

ene onderzoek en dan het andere, of gaat het om één onderzoek? 

 

De heer Lammers: Ik wilde aangeven dat als wij een strategische keus maken door het 

Muzisch Centrum en de bibliotheek onder de noemer Cultuurplein naar De Deel te laten 

verhuizen, wij ons dan goed moeten realiseren dat eerst een antwoord moet komen op 

de vraag over het nut en de noodzaak daarvan. Dan gaat het om de vraag of het echt 

wel zo nodig en nuttig is de bibliotheek en het Muzisch Centrum te verplaatsen. Dat moet 

niet bij voorbaat worden vastgelegd, maar ook afhangen van de resultaten in het overleg 

met Provast.  

 

De heer Kreeft: Maar nu ligt er wel een voorstel met een bedrag van € 100.000,00. Is 

dit bedrag voor het onderzoek dat u bedoelt?  

 

De heer Lammers: Dat is prima. Na het onderzoek moet dan het college opnieuw een 

voorstel aan de raad voorleggen, hopelijk met een aantal varianten die hier in de raad 

kunnen worden besproken.  

 

De heer Nijdam: De heer Lammers heeft terecht opgemerkt dat de PvdA de stekker uit 

de Zuiderzeespoorlijn heeft getrokken, dit was na uitkomst van een kosten-batenanalyse. 
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Kan de heer Lammers plechtig beloven dat bij een ander kabinet de bewoners van de 

Noordoostpolder een Zuiderzeespoorlijn krijgen?  

 

De heer Lammers: De heer Nijdam mag in de commissie graag refereren aan de lande-

lijke politiek. Omdat ik de standpunten van de PVV goed ken, zullen naar mijn overtui-

ging de PVV en de VVD zo verstandig zijn in deze tijden van economische crisis de Zui-

derzeespoorlijn in 2011 op de kaart te zetten.  

 

De voorzitter: Wil de heer Lammers de drie belangrijkste vragen opnoemen?  

 

De heer Lammers: Deze drie vragen zijn: 1) Hoe staat het met het '1-3-4-beleid'?  

2) Hoe staat het met de ontwikkeling van de kavels Penders en Pauw? 3) Vindt het colle-

ge een monitor financiële crisis noodzakelijk?  

 

De voorzitter: Ik nodig de heer Haagsma uit de beschouwingen uit te spreken.  

  

Algemene Beschouwingen namens de fractie van de Politieke Unie door de heer 

Haagsma 
 

Voorzitter, "Denken in kansen ook als het economisch even tegenzit", dat is de zin die wij 

boven onze algemene beschouwingen hebben gezet.  

 

Voor de vierde en laatste maal biedt dit college zijn Voorjaarsrapportage aan. Vandaag 

presenteert u de laatste Jaarrekening en Voorjaarsrapportage waarvoor u volledig ver-

antwoordelijk bent. Het wordt nu tijd om de balans van de resultaten van dit college op 

te maken.  

 

In de Voorjaarsrapportage 2009 presenteert het college zijn visie op de vorderingen van 

de inspannings- en resultaatverplichtingen uit het collegeprogramma. Veel van die af-

spraken hebben volgens het college groen licht en ook aan de grote projecten wordt met 

succes gewerkt.  

 

Het college omschrijft de vorderingen bijna cryptisch, immers, met succes aan een groot 

project werken zegt nog niets over het uiteindelijke resultaat. Emmeloord-Centrum lijkt 

aan de vooravond te staan van een ingrijpende bijstelling, het project van de Weller-

waard heeft nog eens twee ton meegekregen maar wat doet de projectontwikkelaar, 

Emmelhage loopt niet als verwacht, het getal van 1600 woningen is naar beneden bijge-

steld naar 1000 en het is maar net de vraag of die uiteindelijk wel gehaald zullen wor-

den. Vilavie en het paardendorp zijn zelfs helemaal van de agenda gehaald.  

 

Drie jaar heeft het college de economische wind in de zeilen gehad en nu gaat het een 

stuk moeilijker. Natuurlijk mag je dan als college goede sier maken met het feit dat bij-

voorbeeld het WMO-beleid goed loopt, er een algemene beleidsnota Sport is opgesteld en 

er met de sociale werkplaats afspraken zijn gemaakt aangaande detachering en begelei-

dingswerkplaatsen, maar begin 2010 kan pas de definitieve balans worden opgemaakt. 

 

De fractie van de Politieke Unie gunt het college een goed gevoel, maar dan alleen op 

basis van bereikte resultaten in het belang van onze gemeente en haar inwoners. Wij 

plaatsen dus onze vraagtekens bij de tevredenheid van het college.  

 

U maakt duidelijk dat een stagnerende groei weinig invloed heeft op de voorgestelde 

plannen en dat aanvullende maatregelen niet nodig zijn. U handhaaft een verantwoord 

en terughoudend begrotingsbeleid. De Politieke Unie onderschrijft graag uw streven om 

te blijven investeren in de voorzieningen voor onze inwoners, maar hopelijk toont u ook 

lef als het aankomt op bijvoorbeeld het behoud van werkgelegenheid. Daarom komt de 

Politieke Unie met een motie hierover.  
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Wij plaatsen onze vraagtekens bij de voorgestelde realisatie van de Wellerwaard. De na-

druk is steeds meer komen te liggen op de woningbouw en steeds minder op de recrea-

tieve ontwikkeling in het belang van de inwoners. Dat is niet de door ons gewenste ont-

wikkeling. 

 

Bij de woningbouw hebben we de ambitie bijgesteld van 400 naar 250 in een verhouding 

van 60% voor Emmeloord en 40% voor de dorpen. De ambitie voor de dorpen is over 

2007 en 2008 lang niet gehaald. Voor 2009 dient dus een inhaalslag gemaakt te worden. 

Dat zou bijvoorbeeld kunnen door voor Ens te kiezen voor een andere – sneller te ver-

krijgen – kavel. Ook bij andere dorpen moet volgens ons een grondpositie verworven 

worden om verstandig maar vlot door te kunnen groeien. De Politieke Unie wil dat de 

gemeente de regie van woningbouw in eigen hand houdt. Zelfrealisatie van projectont-

wikkelaars werkt ongezonde prijsopdrijving in de hand. Daarom dient het college kansen 

voor grondposities bij de kernen aan te grijpen. 

 

In onze ogen Levert het IGW-beleid niet de resultaten op die we er gezien de financiële 

investering van zouden mogen verwachten. Onze fractie is vooral kritisch omdat de re-

sultaten voor de dorpen en wijken, waar besturen en visies allang aanwezig zijn, uitblij-

ven. De vraag is waarom er voor plannen vanuit de dorpen, waar veel vrijwilligers zich 

voor inzetten, geen geld beschikbaar komt. Duidelijk voorbeeld is de reconstructie van 

het plein en De Baan in Ens. Deze vrijwilligers zitten niet op een volgend overleg te 

wachten, ze willen graag dat hun inzet beloond wordt en dat de uitvoering kan starten.  

 

In december 2009 vindt de evaluatie van IGW plaats. Dan moeten we concluderen of dit 

beleid werkelijk beter is dan het buurt- en wijkgericht werken van het vorige college. Ook 

hierover dient de Politieke Unie een motie in.  

 

Onze fractie vindt het erg belangrijk dat de bereikbaarheid van de gemeente vergroot 

wordt. In onze ogen is de Superbus een kans om daar wat aan te doen en daar moet dus 

hard aan getrokken worden. Dat wil niet zeggen dat de lobby voor een spoorlijn nu be-

eindigd is. De openbaar vervoerssituatie in ons gebied is belabberd en dat zet een rem 

op veel gewenste ontwikkelingen. 

 

Onze fractie vindt het onbegrijpelijk dat een vacature in het promotie- en acquisitieteam 

niet meteen is opgevuld. Daardoor beperkt u een afdeling die een van uw speerpunten 

uit moet voeren ernstig.  

 

Openbare orde en veiligheid. 

De Politieke Unie is tevreden over de nieuwe regeling ten aanzien van de oud- en nieuw-

vieringen. Hier vindt een verschuiving plaats van een bepalende gemeente naar een luis-

terende gemeente die inzet van vrijwilligers beloont. 

De invoering van de bestuurlijke boete laat erg lang op zich wachten. Dit is een voor-

beeld van trage besluitvorming waardoor ergernissen zich ophopen.  

Het Keurmerk Veilig Ondernemen is een wens van de ondernemers in de Lange Nering. 

Het is toegezegd in 2008, dan moet het in 2009 toch gerealiseerd kunnen worden. 

 

Openbare werken. 

Het is goed dat het college zich inzet voor het Superbusproject als 'next best'-oplossing 

voor de ZZL. We hopen dat er ook daadwerkelijk iets gerealiseerd zal worden omdat de 

bereikbaarheid van onze gemeente erg belangrijk is voor toekomstige ontwikkelingen. 

Onze fractie wacht nog steeds op de eerste concrete plannen aangaande de 'shared 

space'-gedachte. Ook het verminderen van de hoeveelheid verkeersborden laat nog op 

zich wachten. Het college heeft toegezegd dat het de verkeerssituatie aan de Espelerlaan 

zal aanpakken. Volgens ons moet ook op de kruising Amsterdamweg-Nagelerstraat een 

rotonde de overlast wegnemen. 
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Ook de rondweg van Ens mag niet afhankelijk zijn van de uitbreiding van de woning-

bouw. Met die rondweg moet een nu bestaand probleem zo spoedig mogelijk worden op-

gelost. 

De aanslag voor bijvoorbeeld de afvalstoffenheffing en de rioolbelasting zijn jarenlang te 

hoog geweest. Het college heeft toegezegd dat het in het najaar met voorstellen komt 

om dit probleem op te lossen. Die belofte voorkomt een motie van de Politieke Unie over 

dat onderwerp. 

 

Wonen en ruimtelijke ontwikkeling.  

Onze fractie is blij met het eerste starterproject (CPO). Deze stichting is binnen een jaar 

na de door ons ingediende motie een feit. Nu is het wachten nog op actie van het college 

in de richting van de baliebouwvergunning, de mantelzorgbestemming en minder strui-

kelblokken op het gebied van welstand. 

Ook denken wij dat onze gemeente gebaat is bij een vorm van ruimte voor ruimte. Op 

die manier voorkomen we een dreigende verpaupering en creëren we aantrekkelijke 

woonvormen die ook in het belang zijn van bijvoorbeeld de mantelzorg. 

Wij vragen ook aandacht voor maatregelen die het bouwen aantrekkelijker maken. Vol-

gens ons betekent dat in ieder geval meer ruimte voor particuliere bouw. Op die manier 

heeft ook het plaatselijke bedrijfsleven meer kans op werk. Ook dienen we na te denken 

over de grondprijs, de steeds strengere overheidseisen en de toenemende kwaliteitsei-

sen. Vooral deze laatste drie, door gemeenten beïnvloedbare componenten, zijn van gro-

te invloed op de financiële haalbaarheid van een woning. 

Ook op dit terrein heeft het college beloofd dat het in het najaar met voorstellen komt. 

Voor de Politieke Unie moet dan de nadruk komen te liggen op het aantrekkelijker maken 

van de gemeente voor individuele bouwers en afscheid nemen van de 'iets meer van het-

zelfde' bouwende projectontwikkelaars.  

Het vaststellen van de Structuurvisie, het nieuwe bestemmingsplan Buitengebied en de 

evaluatie van het Welstandsbeleidsplan zijn belangrijke stappen voor dit programma.  

 

Onderwijs en educatie.  

Het college is er niet in geslaagd zijn wettelijke taak van toezicht op de naleving van de 

Wet op de kinderopvang uit te voeren. Hopelijk levert dit achteraf geen problemen op. 

Het is verstandig dat de regelingen voor de tegemoetkoming van reiskosten aangaande 

het leerlingenvervoer zijn vereenvoudigd. Dit heeft voordelen voor de aanvrager en de 

uitvoerder. Een prima voorbeeld van regelvermindering. 

We rekenen erop dat het college de taken passend bij het lokaal onderwijsbeleid en de 

maatschappelijke stage in 2009 netjes afrondt. 

 

Welzijn.  

Het WMO-beleid in onze gemeente verloopt naar tevredenheid. Belangrijk blijft dat we de 

cliënten steeds blijven betrekken bij de kwaliteit en de aard van de zorg die aangeboden 

wordt.  

De voorbereidingen voor een ondernemersplan Centrum voor Jeugd en Gezin zijn in volle 

gang. Ook hier is het de vraag wanneer wij de concrete resultaten tegemoet kunnen 

zien. 

Het initiatief van Carrefour, Muzisch Centrum en de Klos om gezamenlijk te werken aan 

een poppodium/ontmoetingscentrum voor de jeugd, vinden wij nog steeds een goed plan 

maar we zijn het met het college eens dat ook alle drie de partijen mee moeten werken. 

Bijkomend punt van aandacht is hoe het een en ander wordt ingepast bij een eventueel 

voorstel voor het kunstplein op De Deel. 

 

Sport. 

Onze fractie heeft het idee dat de maatregelen aangaande het Bosbad kunnen zorgen 

voor een stabiele situatie voor de toekomst. 

Wij zijn nieuwsgierig naar de eerste voorstellen bij het Masterplan sportaccommodaties. 

Met name de mening van de betrokken verenigingen en reacties van burgers dienen 

daarbij uiterst serieus genomen te worden. 
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Het college dient voor de lange termijn na te denken over investeringen in de sportcom-

plexen in de dorpen. Wij zijn vooral nieuwsgierig naar een financiële vergelijking van 

aanschaf en onderhoud tussen traditionele grasvelden en kunstgrasvelden. Voor veel 

verenigingen is een kunstgrasveld veel functioneler. 

 

Economische ontwikkeling.  

De Politieke Unie staat positief tegenover de ontwikkeling van de glastuinbouw in Ens en 

Luttelgeest. Het is wel zaak dat het college de belangen van de bewoners en de nieuwe 

ondernemers op de juiste manier afweegt.  

De Politieke Unie blijft aandacht vragen voor het inkoopbeleid van de gemeente. Onze 

stelling is dat de gemeente, passend binnen de wettelijke voorschriften, de lokale onder-

nemers zoveel mogelijk moet betrekken bij aanbestedingen en inkopen. Onlangs hebben 

wij dit onderwerp op de agenda gezet en dat heeft een aantal positieve reacties opgele-

verd. Wij zullen dit blijven volgen. 

 

Sociale zekerheid. 

Het college gaat niet erg voortvarend aan de slag met de uitkomsten van de conferenties 

onder de titel Meerdoen. Er is ondanks de dringende behoefte nog geen loket voor alle 

organisaties die zich bemoeien met het minimabeleid. Ook de acties om het niet gebruik 

van voorzieningen tegen te gaan blijft minimaal. Daarom dienen wij een motie over het 

minimabeleid in. Hierdoor wordt opnieuw een bedrag van € 1,5 miljoen naar het reserve 

beleidsplan gebracht. Het college moet hierop meer actie ondernemen. Aangaande het 

Cultuurplein, wil de Politieke Unie straks een stemverklaring afgeven. Als Politieke Unie 

hebben wij nog een groot aantal moties openstaan, te denken valt aan de allweather-

veldjes, voorzieningen kleine kernen en verkeerssituaties Emmeloord-Centrum en nog 

andere. Vele komen regelmatig terug.  

 

Ik wil afsluiten niet met drie vragen, maar met drie stellingen waarop het college mag 

reageren.  

- Het huidige college van de gemeente Noordoostpolder is niet in staat adequaat met 

projectontwikkelaars om te gaan 

- Het IGW-project is ongeloofwaardig zolang de investeringen in de organisatie hoger 

blijven dan de investeringen in materiële zin in de wijken en dorpen.  

- Het college van de gemeente Noordoostpolder laat steken vallen als het niet bereid is 

concrete maatregelen te presenteren in het kader van de huidige economische situatie.  
 
REACTIES 

 

De heer Suelmann: De heer Haagsma heeft over de Superbus een andere mening dan 

de ONS-fractie. In de commissievergadering heeft het CDA gezegd dat het goed was als 

de gemeente samenwerkt met provincie Friesland en Groningen. Wat is uw mening? 

 

De heer Haagsma: Het gaat de Politieke Unie om het geheel. Als wij stoppen met aan-

dacht vragen voor de bereikbaarheid van onze gemeente, dan zou dat in Den Haag wor-

den opgevat als voldongen feit. Ik ben het eens de Superbus te beschouwen als een op-

stapje naar de komst van de Zuiderzeespoorlijn. Wij moeten deze vorm van openbaar 

vervoer nooit opgeven, maar de druk moet wel op de ketel blijven en dat kan op dit mo-

ment door middel van de discussie over de optie van de Superbus, maar deze mag nooit 

als enig doel worden gezien, want dat wordt een doodlopend lijntje.  

 

De heer Van de Velde: De heer Haagsma zei dat het college niet voortvarend aan de 

slag gaat met de resultaten van de conferentie Meerdoen. In mijn optiek en beleving is 

dat nog in volle gang en daarom lijkt het me vooruitlopen op de situatie daar nu al iets 

met zekerheid over te zeggen. Vervolgens zegt u dat de acties het niet-gebruik van voor-

zieningen tegen te gaan minimaal zijn, maar ook juist om die reden was het congres 

Meerdoen opgezet. Ik ben het oneens met deze uitspraken.  
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De heer Haagsma: Ik ben dat niet met u eens. Eigenlijk zou ik dit niet graag in negatie-

ve termen willen bespreken. Ik heb begrepen dat tijdens het laatste congres van Meer-

doen een werkgroep werd opgericht en dat heel veel spelbepalende elementen en in-

strumenten opnieuw in handen van vrijwilligers werd gelegd. De afspraak werd gemaakt 

op het gemeentehuis een loket te creëren waar alles in goede banen moet worden geleid. 

Als de gang van zaken in handen van de vrijwilligers ligt, dan is de gemeente niet de 

spelbepalende speler. Naar de mening van de Politieke Unie moet niet de groep vrijwil-

ligers maar de gemeente weer aan de bal zijn.  

 

De heer Van de Velde: Dat kan uw mening zijn, maar dat was niet de bedoeling is. Dit 

beleid is opgezet met de bedoeling dat alle betrokkenen elkaar zouden vinden en met el-

kaar een oplossing zouden bedenken, ook voor diegenen die nog niet waren bereikt. Het 

beleid wilde die mensen vinden op deze manier en niet via een loket bij de gemeente.  

 

De heer Haagsma: Dat zouden wij willen bereiken via dat loket in het gemeentehuis.  
 
De heer Kreeft: U heeft uw visie gegeven over een kunstplein op De Deel. Zal uw me-

ning hierover ook terugkomen in de stemverklaring?  

 

De heer Haagsma: Wij vinden inderdaad dat nu twee onderzoeken gaande zijn, dat het 

mogelijk is dat daar botsende belangen uit voortkomen. 

 

De heer Bakker: De heer Haagsma pleit ervoor de kwaliteitseisen bij de woningbouw 

naar beneden bij te stellen zodat het minder duur wordt. Omdat die kwaliteitseisen voor-

al zijn gericht op duurzaam bouwen, mede ook in het belang van de eigenaar, komt 

daarmee dan de wenselijkheid van duurzaamheid niet in de knel?  

 

De heer Haagsma: De heer Bakker heeft gelijk als hij stelt dat er verschil zit tussen de 

invoering van kwaliteitseisen. Ik bedoelde met mijn opmerkingen niet de duurzaamheid 

aan te tasten, maar wel dat de bouwer keuzevrijheid moet krijgen. In Steenwijk was een 

voorbeeld van een bouwer die volkomen voor duurzaamheid ging, maar die genoodzaakt 

was het huis weer af te breken. Het is ook mogelijk als bouwer te streven naar optimale 

vormgeving van de duurzaamheid. Sommige eisen die voortkomen uit gemeentelijke en 

landelijke regels zoals de hoogte van de deuren, maken het huis wel duurder maar heb-

ben niet met duurzaamheid te maken. Deskundigen zeggen dat de genoemde zaken, dus 

door gemeente beïnvloedbare componenten, veel invloed kunnen hebben op de financiële 

haalbaarheid. Ik torn dus niet aan duurzaamheid, maar pleit voor een zekere keuzevrij-

heid voor de bouwer die met een goede zin voor verantwoordelijkheid een eigen invulling 

kan geven, in plaats van een opdrijving als gevolg van die doorgedraaide regelgeving  

 

De heer Bakker: Maar dat gaat over bouwbesluiten die worden bepaald door landelijke 

regelgeving. Welke mogelijkheid heeft de gemeente dan hierin als het gaat over gemeen-

telijk beleid?  

 

De heer Haagsma: U weet dat de Politieke Unie ook altijd dergelijke discussies voert als 

het gaat om regels van de Welstandcommissie. Want die zijn ook altijd prijsopdrijvend. 

Deze regels zouden ook veel milder kunnen zijn en dat gaat hopelijk ook gebeuren.  

 

De heer Lammers: Naar uw mening moet er voor de dorpen aangaande de woningbouw 

in het jaar 2009 een inhaalslag worden gemaakt. Vervolgens betoogt u dat de gemeente 

de regie in eigen handen moet houden. Is dat niet tegenstrijdig? Wilt u die inhaalslag 

maken ten aanzien van het aantal huizen dat niet is gehaald en dat bij van het nieuwe 

quotum optellen, of zegt u 'ga voortvarend aan de slag en haal die regie bij de gemeente 

weg'?  

 

De heer Haagsma: De Politieke Unie bedoelt met de uitdrukking 'de regie in eigen han-

den houden' ervoor zorgen dat de grond in de uitbreidingsgebieden in eigen handen 
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wordt gehouden, zodat zodra het moment van ontwikkelen is gekomen, daarmee kan 

worden begonnen in plaats van het jarenlang discussiëren en bekvechten met een pro-

jectontwikkelaar. Kijkend naar de getallen van de gerealiseerde woningen in 2007 en 

2008 dan zit dat volgens afspraak op zo'n 500 woningen, maar is de verhouding Emme-

loord en de dorpen scheef. Dat komt doordat een aantal dorpen in een verschillende situ-

aties hun eindje vasthielden.  

 

De voorzitter: Ik geef de heer Blauw het woord namens de VVD-fractie.  

 

Algemene Beschouwingen namens de VVD-fractie uitgesproken door de heer 

Blauw  

 

Voorzitter, net als vorig jaar hebben wij deze bijdrage "De mooiste Polder" genoemd. Vo-

rige week stond ik met gasten bovenop de terp bij de Golfbaan. Toen wij op de Polder-

toren stonden en richting Kampen keken en het polderlandschap zagen, besef je dat het 

hier bijzonder is. Dit viel mij op en dat wilde ik even vooraf zeggen.  

Voorzitter, het gaat niet goed met Nederland. De financiële crisis die zich in 2008 open-

baarde leidde tot een economische crisis die ons allen midscheeps treft. Maar daarachter 

ligt een bestuurlijke crisis die eigenlijk de oorzaak is van beide. Wij wezen daar in de Na-

jaarsrapportage reeds op in ander verband. Nog steeds worden wij opgeschrikt door de 

symptomen van een incestueuze bestuurscultuur waarbij excessieve bonussen, dubieuze 

benoemingen, gebrekkig toezicht en onverantwoordelijk gedrag de bevolking schokken. 

Het is dan te begrijpen dat de burger onverschillig wordt en een houding aanneemt van 

'het zal allemaal wel', en zelfs niet meer de moeite neemt om te gaan stemmen. Een 

staaltje van die bestuurscultuur zagen we onlangs nog in Noord-Holland (waar de ons zo 

wel bekende commissaris van de koningin, de heer Borghouts ondanks alle kritiek op zijn 

functioneren, rustig op zijn post bleef, de gedeputeerden bijna allen terugkeerden en 

Provinciale Staten het allemaal wel goed vond). In één woord droevig. Het is dan ook 

geen wonder dat de kiezer, als hij al kiest, uitwijkt naar alternatieven op extreem links 

en ultra rechts. 

 

Voorzitter, ook lokaal hebben wij hier last van. Grote plannen die telkens weer worden 

gepresenteerd als 'fantastisch', maar dan weer in de ijskast verdwijnen of zelfs op de 

vuilstort. De VVD-fractie heeft er in de afgelopen jaren herhaaldelijk op gewezen, maar 

was een roepende in de woestijn. Zij waarschuwde al enkele jaren hier op deze plaats 

voor de gevolgen van de stagnatie in de bevolkingsgroei, voor de Corridor, voor Vilavie, 

voor Emmelhage en voor het plan De Deel, om er maar een paar te noemen. Soms is het 

spijtig gelijk te krijgen. Dat is nu het geval. Daarbij komt nog de betrokkenheid van het 

college bij de ziekenhuiskwestie zoals die recent duidelijk werd en het beeld van de bur-

ger van het gemeentelijk bestuur is compleet. Voorzitter, het moet anders en daar willen 

wij vandaag voorstellen voor doen. Wij gaan niet in detail op de materie in zoals onze 

gewoonte is. Het is ons gebleken dat de respons van het college op onze reacties op de 

Voorjaarsnota mager is en het is dus al het werk niet waard. Wij geven in grote lijnen 

onze reactie op de Voorjaarsnota aan. 

 

Wij zien in de Voorjaarsnota een consistent beleid en dat verheugt ons. Jammer is echter 

dat de reactie op de actualiteit mager is en van weinig durf getuigt.  

 

De VVD-fractie wil meer aandacht voor het doortrekken van de A50 naar Zwolle. Sterker 

lobbyen indien nodig met budget, richting provincie, zowel Flevoland als Overijssel. 

Meer, betere en veiliger fietspaden en routes. Op het NME kan minimaal € 60.000,00 be-

zuinigd worden, nu wellicht van bestaande locaties gebruik wordt gemaakt. Overigens 

blijven wij de twijfels houden bij de nut en noodzaak van een NME.  

Meer aandacht voor Warmtekrachtkoppeling, aardwarmte en zonne-energie. Noordoost-

polder kan en moet de eerste energieneutrale gemeente in Nederland worden. 

Het wijkplan 'De Zuidert' dat nu voor € 500.000,00 gebudgetteerd staat dient te worden 

herzien. Er is onderhoud nodig, maar het hoeft niet op de schop!  
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Hier kan zeker € 250.000,00 bespaard worden. Naar onze mening kan dit worden toege-

voegd aan het magere budget voor herstructurering dorpen. 

 

In Emmelhage dient flexibeler en meer vraaggericht gebouwd te worden. Er dient een to-

taal plan te komen inclusief bovenwijkse voorzieningen en meer diversiteit. Het beleid 

van de afgelopen jaren is desastreus gebleken. Een vaarverbinding met de Lemstervaart 

hoort daarbij. Dat kost wat, maar dan heb je ook wat. Verbijzonderen heeft u dat ge-

noemd. In de dorpen moet snel geherstructureerd worden, zo mogelijk met behoud van 

historische waarden maar vooral gericht op de toekomst.  

 

De VVD-fractie is tegen zonering omdat zij van mening is dat het een belemmering vormt 

voor de ontwikkeling van de Noordoostpolder. 

 

Het plan De Deel wordt gelukkig aangepast. Echter dan direct € 100.000,00 beschikbaar 

stellen voor een nieuw plan gaat ons te snel. Ook Provast heeft hierin een verantwoorde-

lijkheid. De VVD-fractie wil een kleinere, gezellige Deel die past bij onze schaalgrootte. 

Geen Manhattan op De Deel! Wij waren en zijn voor het situeren van het Muzisch Cen-

trum en andere culturele voorzieningen op De Deel. Uiteraard binnen acceptabele finan-

ciële grenzen. Overigens maakte dat reeds in 2006 deel uit van ons verkiezingspro-

gramma. Regeren is toch vooruitzien, ook hier weer. 

Voorts zijn wij voorstander van het in stand houden van het Haltermodel en dat betekent 

dat de gewenste uitbreiding van Albert Heijn moet kunnen doorgaan. Dit is van essenti-

eel belang om de Lange Nering-Oost niet te laten verpauperen, maar een nieuwe impuls 

te geven. 

 

De VVD-fractie vindt dat bij elke school in het voortgezet onderwijs een sportaccommo-

datie hoort. Wij zullen dan ook een motie indienen voor snelle realisatie van een gymzaal 

bij de Bonifatiusmavo.  

 

Culturele voorzieningen zijn belangrijk. De VVD-fractie is voor het continu investeren in 

kunst en cultuur. Wij hechten eraan de geschiedenis van Noordoostpolder zichtbaar te 

maken in de publieke ruimte. Hoe staat het met de beloofde kunst bij de invalswegen. 

 

Voorzitter, de VVD-fractie wil hier nog maar eens duidelijk maken dat zij ondubbelzinnig 

kiest voor een ontwikkeling van een kliniek in samenwerking met het Antoniusziekenhuis. 

Wij verwachten van het college dat het ook die keuze maakt. De huidige situatie, met 

twee poli’s is onaanvaardbaar en houdt op termijn risico’s in voor de kwaliteit van de 

tweedelijnszorg. De VVD-fractie wil tevens de ontwikkeling van een zorgboulevard stimu-

leren en daarmee Emmeloord ontwikkelen naar een regionaal centrum van zorginstellin-

gen en mogelijk op termijn Emmeloord als regionaal medisch centrum. 

De VVD-fractie betreurt het dat het college tot nu toe niet de moed heeft getoond die 

keuze te maken. Temeer nog daar het rapport Lodewick hier alle aanleiding toe geeft. 

Graag uw reactie hierop. 

Voorts wil de VVD-fractie dat het college de vorming van gezondheidscentra bevordert. 

Dat komt de kwaliteit van de eerstelijnszorg ten goede. De wethouder spreekt al drie jaar 

over zijn inzet op ketenzorg. Graag horen wij wat, naast veel praten, hier is bereikt. 

 

De Sportnota heeft onze steun voor wat betreft de binnensport. Over de geplande inves-

tering in de buitensport, en dan met name de verhuizingen en de zogenaamde sportweg 

hebben wij grote twijfels, Hier kan tenminste € 2,5 miljoen worden bespaard door hoc-

key, korfbal, tennis en Sportclub Emmeloord te clusteren in één mooi complex aan de 

Sportlaan. Verhuizen, college, is een dure hobby! 

 

Aangezien het er naar uitziet dat de plannen in de Wellerwaard stagneren, pleiten wij er-

voor, zoals reeds eerder, de mogelijkheden voor wonen en/of een seniorenzorgcomplex 

(voor alle lagen van de bevolking) bij een 18 holesgolfbaan nog eens serieus te overwe-

gen.  
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U zou er de Noordoostpolder een grote dienst mee bewijzen! Het voorbereidingsbudget 

kan wat ons betreft vrijvallen. 

 

Onze kritiek op het promotie- en acquisitiebeleid kent u. Ik ga dat niet weer herhalen. De 

povere resultaten met betrekking tot nieuwe bedrijven en daaraan gerelateerde arbeids-

plaatsen in 2008, spreken voor zichzelf. Het nieuwe elan en de publiek-private N.V komt 

ook niet van de grond. Het budget hiervoor van € 200.000,00 kan wat ons betreft vrijval-

len als het toch niet wordt benut waarvoor het is bedoeld. 

De VVD-fractie pleit voor een platform van gemeente en bedrijfsleven met verantwoorde-

lijkheid voor promotie en acquisitie. Het huidige systeem is duur en werpt onvoldoende 

resultaten af. 

Het door de raad twee keer opgedragen Economisch Symposium komt er niet. Het bud-

get hiervoor kan wat ons betreft dan ook vrijvallen. Het alternatief van het college, het 

midzomerfeest, met zoveel enthousiasme aangekondigd, komt er ook niet. Wat komt er 

nu eigenlijk wel? Het geld ervoor is zo langzamerhand wel op aan voorbereidingskosten 

en schadeclaims. Zonde. 

De glastuinbouw in Luttelgeest ontwikkelt zich goed, hoewel het ons nog steeds te lang-

zaam gaat. 

 

Met betrekking tot het project Andere Overheid hebben wij zorgen over de voortgang. 

Het kost heel veel geld en we zien weinig resultaat. Wij zouden een tussenrapportage op 

prijs stellen zodat wij kennis kunnen nemen van de stand van zaken. Graag hebben wij 

uw toezegging dat wij dit voor de Najaarsrapportage ontvangen.  

 

Voorzitter, er wordt door enkele coalitiepartijen wel eens gezegd dat de VVD-fractie een 

'nee-partij' zou zijn. U weet nu dat wij terecht op een groot aantal punten op de rem 

trapten. Jammer dat die bewustwording bij het college en coalitie zo laat kwam. Dat 

heeft ons heel veel geld gekost en gaat nog veel geld kosten. Wij hebben u vandaag een 

groot aantal suggesties gegeven en besparingen die wij dan wèl willen. Bovendien heb-

ben wij besparingen aangegeven van bijna € 3,5 miljoen. Wij hopen dat u deze mee-

neemt in uw besluitvorming in 2010 en wensen u daarbij alle wijsheid en succes. 

Dan worden we misschien toch nog de mooiste polder van Nederland. 

 

Mijn vragen luiden: 

1. Is het college bereid om met ons te kiezen voor een samenwerking met het Antonius-

ziekenhuis en daarmee voor de ontwikkeling naar een nieuwe kliniek? 

2. Bent u bereidt om een woonontwikkeling in de Wellerwaard in samenhang met de 

golfbaan te overwegen? 

3. Bent u bereid om een sportcomplex met inbegrip van Sportclub Emmeloord aan de 

Sportlaan te overwegen en daarmee een besparing van minimaal € 2,5 miljoen te re-

aliseren? 

 

REACTIES 

 

De heer Hermus: Ik heb twee vragen. Behalve dat u pleit voor een sterke lobby ten be-

hoeve van de versterking van de A50, wilt u ook een budget hieraan verbinden. Betekent 

dat u ook aan de A50 buiten de gemeente wilt meefinancieren? 

 
De heer Blauw: Nee niet voor de uitvoering, maar lobbyen kost meestal geld, vooral als 

dit door professionals moet gebeuren. Dus indien dat nodig zou zijn, zou de VVD-fractie 

voor dat lobbyen in twee provincies geld beschikbaar willen stellen.  

 

De heer Hermus: U noemde in verbande met de 'energieneutrale gemeente' een aantal 

factoren, onder andere: geen windenergie. In het verleden werd door een groot aantal 

betrokkenen een convenant gesloten, waarbij in overleg locaties voor windenergie wer-

den aangewezen. Bij deze overeenkomsten was ook de VVD betrokken.  



2008 N. 212 

Denkt de VVD dat van deze afspraken moet worden afgezien en dan de risico's maar te 

nemen? U kunt zich immers voorstellen dat daarvan planschade het gevolg kan zijn.  

 

De heer Blauw: U heeft mij niet horen zeggen dat de VVD-fractie afziet van windenergie. 

Dit werd bewust niet genoemd omdat hier al heel wat inspanningen achter zit. Wel vindt 

de VVD-fractie dat het misschien kan lukken een kleiner windmolenpark te realiseren als 

andere vormen van energie worden ontwikkeld, terwijl toch de afgesproken doelstellin-

gen worden gehaald. Wij pleiten dus voor meer evenwicht in de energieproductie van alle 

mogelijke, reproduceerbare bronnen, zoals zonne-energie, warmtekrachtkoppeling en 

aardwarmte. Daarbij sluiten wij de windenergie niet uit, maar wel indien mogelijk zo 

klein mogelijk. 

 

De heer Simonse: Wanneer een schipper op zee in nood verkeert en verstrikt raakt in 

zijn eigen netten, dan hangt hij de 'blue peter' uit zodat andere schepen de gewenste 

hulp kunnen bieden. Het lijkt mij dat de VVD thans is verstrikt geraakt in het net van de 

Sportnota. Ik meende altijd dat de VVD constructief meedacht in de plannen die om be-

grijpelijke reden best veel tijd in beslag nemen, maar nu hoor ik dat de VVD ineens tot 

het inzicht kwam Sportclub Emmeloord te lokaliseren aan de Sportlaan. Wanneer is dat 

nieuwe inzicht gekomen? 

 

De heer Blauw: Dat is niet nieuw, want de VVD is altijd kritisch geweest over de investe-

ring aan de Sportweg. Wij zouden bij voorkeur Sportclub Emmeloord willen upgraden 

met betrekking tot de faciliteiten en accommodatie op de bestaande plek. In samenhang 

met korfbal, hockey en tennis aldaar een sportcomplex te realiseren omdat hiervoor 

ruimte aanwezig is. In dat geval is het niet nodig deze voetbalclub te verhuizen. Dan zou 

Flevo Boys de ruimte kunnen krijgen zonder al teveel boskap. Als bij de Bonifatius nog 

een gymzaal zou worden gerealiseerd, dan zou het goed gaan met de binnensport. De 

VVD-fractie heeft twijfels of de buitensport wel beter wordt van al die grote investerin-

gen. Dit is geen nieuw inzicht.  

 

De heer Simonse: In de commissie zullen we het hierover nog eens hebben.  
 

De heer Poppe: De heer Blauw noemde de 'rotte bestuurscultuur' en paste dat ook op de 

plaatselijke situatie toe. Ik vraag hem hoe rijmt u dat met een door de VVD zelf onderte-

kend collegeprogramma, dat weliswaar werd aangevuld maar waar niets uit werd ge-

schrapt. 

 

De heer Blauw: Het is waar dat het collegeprogramma voor een groot deel mede door 

de VVD is ontworpen en ondertekend. Ik refereerde echter niet aan het collegeprogram-

ma, maar aan de bestuurscultuur die zodanig is dat de burgers het vertrouwen in de poli-

tiek verliezen en daarom uitwijken naar extreem links of uiterst rechts. U behoeft het niet 

met mij eens te zijn, maar naar mijn mening komt dat deels doordat veel plannen wor-

den gemaakt – dit geldt ook voor de plaatselijke situatie – die dan of uitgesteld worden 

of gedeeltelijk of helemaal niet doorgaan. De opkomst bij verkiezingen wordt dan lager. 

Ik heb het voorbeeld uit Noord-Holland genoemd en daar klinken geluiden dat de kiezer 

niet meer geneigd is naar de stembus te gaan met verwijzing naar de gang van zaken. 

Dat bedoelde ik met de 'rotte bestuurscultuur'. Overigens geldt dat niet alleen voor de 

politiek, want in het bedrijfsleven is het net zo erg.  

 

De heer Veldkamp: Op grond van welke feiten vindt de heer Blauw dat het bedrag voor 

de wijk 'De Zuidert' omlaag kan? Ieder kent het achterstallige onderhoud van het wijkpak 

West, dan vraag ik u: gunt u de bewoners van deze wijk geen mooi park?  

 

De heer Blauw: Dat is waar. Ik woon aan dat park en ken de situatie daar beter dan van 

het wijkpark West. Nadat ik met deskundigen door het wijkpark 'De Zuidert' had gewan-

deld, kwamen wij tot de conclusie dat het onderhoud voor dit wijkpark met genoemd be-

drag omlaag kan.  
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Met andere woorden, mijn opmerking kwam niet zomaar uit de losse pols.  

 

De heer Veldkamp: Ik woon daar ook en ook ik meen van deze zaken verstand te heb-

ben, maar naar mijn mening is het bedrag van € 500.000,00 zelfs mager, gezien de toe-

stand van de fietspaden, en dergelijke.  

 

De heer Blauw: Ik stel voor dat wij samen op een vrijdagmiddag eens door dat park 

wandelen, twee weten meer dan een.  

 

De heer Kreeft: De VVD kiest ondubbelzinnig voor de ontwikkeling van een kliniek in 

samenwerking met het Antoniusziekenhuis. Wilt u daarmee zeggen dat u tegenstander 

bent van de ontwikkeling van het bestaande Dr. Jansenziekenhuis? Mijn tweede vraag 

luidt: bent u tegen concurrentie in de zorg? Begrijp ik goed dat u wilt ingrijpen op de 

werkgelegenheid van de mensen die momenteel in het Dr. Jansenziekenhuis werkzaam 

zijn?  

 

De heer Blauw: Wij zijn van mening dat wij ook als gemeentebestuurders keuzes moe-

ten maken. Als de VVD kiest voor de ontwikkeling van het Antoniusziekenhuis, wil dat 

niet zeggen dat de MC Groep die € 40 miljoen, straks € 50 miljoen, staatssteun ontving, 

weg moet. Dat zal de markt wel uitwerken. Wij moeten kiezen want als we op een twee-

sporenbeleid blijven, dan komt het niet goed.  

 

De heer Kreeft: Dat betekent dus dat u voor het Antoniusziekenhuis kiest en het Dr. 

Jansenziekenhuis laat vallen. Betekent uw standpunt dat u niet kiest voor de optie van de 

samenwerking tussen de beide ziekenhuizen?  

 

De heer Blauw: Nee, wij laten het ziekenhuis van de MC Groep Locatie Emmeloord, zoals 

de officiële naam luidt, niet vallen maar laten het zichzelf ontwikkelen zoals zij dat willen 

Omdat wij niet op twee paarden willen wedden, kiezen wij voor één paard. Wij kiezen 

niet voor de optie van samenwerking. Over de locatie heb ik niets gezegd, dat is iets an-

ders.  

 

Mevrouw Droog: Ik denk dat uiteindelijk de patiënt zal kiezen.  

 

De heer Blauw: Daar ben ik het mee eens. Dat hebben we de afgelopen jaren gelukkig 

ook zo gezien.  

 

Mevrouw Schrijver: Dankzij veel inspanningen en veel werk, kwam de Voorjaarsnota tot 

stand, en daarom betreur ik betreur de reactie van de heer Blauw als hij zegt "dat het al 

het werk niet waard is".  

 

De heer Blauw: In het verleden heeft de VVD-fractie op een heel intensieve manier altijd 

gereageerd op de Voorjaarsnota. Daar kwam niet zoveel respons op en daarom werd be-

sloten slechts op de grote lijnen te reageren.  

 

Mevrouw Schrijver: Het is bekend dat de warmtekrachtkoppeling voor de tuinders niet 

zoveel oplevert als zij dachten. Waarom noemde de heer Blauw dan deze warmtekracht-

koppeling? Als de heer Blauw voorstander is van het Haltermodel, dan zou dat inhouden 

dat ook op De Deel een supermarkt zou komen. Anderzijds geeft hij aan niet zoveel te 

willen bouwen op De Deel. Is dat niet tegenstrijdig?.  

 

De heer Blauw: Het is bekend dat momenteel 75% van de glastuinders in de liquiditeits-

problemen zit. Uit een rapport van de Rabobank bleek dat ook de groentekwekers en de 

rozenkwekers problemen hebben. De producten in de glastuinbouw brengen weinig op. 

Bijna geen enkele glastuinbouwer kan zonder de verkoop van energie nog bestaan. De 

enige redding voor de glastuinbouw ligt in het verkopen van energie.  
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Wij als gemeentebestuurder hebben de mogelijkheid deze verkoop te faciliteren, bijvoor-

beeld in het aanleggen van stations en van lijnen en bijvoorbeeld in het lobbyen bij ener-

giebedrijven, enzovoorts. Omdat het een economische impuls kan zijn voor deze ge-

meente, heb ik gepleit op de warmtekrachtkoppeling in te zetten.  

Het Haltermodel schrijft wel voor dat zowel aan de oostkant als aan de westkant van de 

Lange Nering een zwaartepunt van winkels moet komen, maar dat zegt niets over wel of 

niet een supermarkt aan De Deel. Nogmaals: de VVD is voorstander van het Haltermo-

del, maar dat houdt niet in dat er per se een supermarkt aan beide uiteinden moet ko-

men.  

 

De heer Boundati: Uw voorstellen op het gebied van sport vind ik vreemd. In maart 

2008 werd door de raad de kaders van het sportgebeuren vastgesteld. De wethouder van 

Sport kreeg van de raad de opdracht met de betrokken sportinstellingen te onderhande-

len. Omdat destijds de raad unaniem was de wethouder die opdracht te geven, verbaast 

het me heel erg dat de VVD-fractie nu terugkomt op een eerder genomen besluit.  

 

De voorzitter: Ik merk op dat de heer Simonse een soortgelijke vraag stelde. 

 

De heer Blauw: Dat zien wij duidelijk anders. De discussie destijds was ingewikkeld en 

verwarrend. Soms was er overeenstemming, soms niet, brieven en e-mails vlogen heen 

en weer. De raad nam destijds wel het besluit tot verdergaan met het onderzoek, maar 

voor de VVD betekende dat niet dat de Sportnota in al zijn aspecten moest worden uit-

gevoerd. De voorkeur van de VVD-fractie gaat uit naar het genoemde model.  

 

De heer Boundati: Destijds ging de discussie niet over de buitensportverenigingen, het 

ging over de gymzalen bij de Bonifatius en de belofte van wethouder trok de VVD over de 

streep in te stemmen. Dus daarom blijft het vreemd dat u nu terugkomt op een eerder-

genomen besluit want de Sportnota is aangenomen met instemming van de VVD.  

 

Mevrouw Binksma: Als woordvoerder van de VVD over de sport, wil ik graag ter voor-

koming van verwarring het volgende duidelijk maken. De VVD-fractie heeft ingestemd 

met de uitgangspunten van het masterplan, dat opriep tot verder onderzoek en gesprek. 

Dat betekent niet dat de VVD automatisch met alle verdere ontwikkelingen akkoord zou 

zijn.  

 

De heer Boundati: Nee, precies, maar de condities gingen over de instemming van de 

diverse sportverenigingen. Dus door het tot stand komen van deze instemmingen, zijn 

toch aan de gestelde voorwaarden voldaan.  

 

De voorzitter: De discussie van enkele maanden geleden behoeft niet te worden her-

haald. Ik refereer er alleen aan dat destijds de raad unaniem een standpunt innam. Als 

nu blijkt dat er op onderdelen verschillen in interpretatie bestaan, dan is het goed dat 

deze onduidelijkheid boven tafel komt, maar dan is beter in een andere raadsvergadering 

hierop terug te komen.  

 

De heer Blauw: Daar ben ik het mee eens. Het is in ieder geval duidelijk hoe de VVD 

over dit onderwerp denkt.  

 

Algemenen Beschouwingen namens de fractie van ChristenUnie/SGP, door de 

heer Poppe.  

 

Geachte voorzitter, leden van de raad, vandaag gaat de bel voor de laatste ronde. 

Nu anderhalf jaar na de (door)start van dit college en nog tien maanden voor de volgen-

de raadsverkiezingen, geeft de evaluatie van punten uit het collegeprogramma aan, dat 

er heel wat zaken met succes zijn aangepakt. In veel gevallen zijn zaken goed op de rails 

of in werking gezet, of al afgerond.  
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Een aantal zaken is weliswaar op een andere manier ingevuld dan aanvankelijk bij het 

opstellen was gedacht, maar dat is wel op een goede manier gebeurd. Het college geeft 

blijk van anticyclisch denken! Niet bij de pakken neerzitten, maar juist in een economisch 

mindere tijd beleid uitzetten, dat vooral is gericht op de nabije toekomst. Het getuigt van 

visie en moed. 

 

Positief in het oog springende resultaten daarvan zijn: 

1) Het ‘eindelijk’ van de grond krijgen van een goed milieubeleid, gekoppeld aan de mil-

lenniumdoelstellingen. Onder dat laatste vallen ook het bestrijden van armoede, onge-

lijkheid en het realiseren van een meer duurzame samenleving. 

2) Het ingevoerde 1-3-4-beleid voor de horeca, het afspraken maken over veilig uitgaan 

en daarbij voorlichting over misbruik en overlast van alcohol- en drugsgebruik. In dit 

verband noemen we in de conceptkadernota Integrale Veiligheidszorg 'Ontwikkelen in 

veiligheid/ in veiligheid ontwikkelen".  

3) Positieve grondhouding en inspanningen op het gebied van duurzame energiebronnen 

en de ingezette weg om als gemeente een voorbeeld te zijn op het gebied van milieube-

wust werken, energiezuinig verwarmen van gebouwen en openbare verlichting. 

4) Het onderzoek naar een clustering van culturele instellingen in het Centrum. Het is 

een direct gevolg van de college-inspanning op zoek naar een andere invulling voor de 

geplande bebouwing op De Deel. 

5) Het binnen de WMO instellen van een sociaal vangnet voor hen die onvoldoende kun-

nen voorzien in de primaire levensbehoeften. Waar mogelijk dient het college een uiter-

ste inspanning te leveren om uitkeringsgerechtigden en/of sociaal zwakkeren aan werk te 

helpen. Hierbij valt te noemen: het Meerdoentraject. 

6) De inspanningen voor een flinke update van de binnen- en buitensportvoorzieningen. 

7) Last but not least: dit college ziet kans om de komende jaren zonder grote ingrepen of 

bezuinigingen verschillende miljoenen te begroten voor een toekomstgericht beheer en 

onderhoud van de openbare ruimte om deze weer op niveau te krijgen. Dit is een presta-

tie van formaat! 

 

Is het college klaar? Gelukkig niet. 

Heeft onze fractie geen kaders en wensen meer? Zeker wel, bijvoorbeeld een fractieka-

mer in de prachtige Poldertoren. 

Voordat ik hier enkele voor onze fractie belangrijke zaken wil noemen, eerst het uit-

gangspunt: Dat is 'liefde'. Liefde is een belangrijk uitgangspunt van algemeen belang dat 

fors wordt onderschat."God liefhebben en je naaste als jezelf" zo stelt de bijbel.  

De ChristenUnie/SGP wil dat ook concreet vertalen naar zoveel mogelijk praktische pun-

ten: 

Minderheden, dak- en thuislozen. 

- Wat de zorg voor minderheden betreft in het groeiend AZC: college, onderneem actie! 

We hebben de plicht niet alleen te zorgen voor goed onderwijs, maar ook voor goede 

huisvesting en dat is nodig op korte termijn. 

- Voor een groeiend aantal dak- en thuislozen, die buiten alle regelingen vallen, verricht 

Rehoboth fantastisch werk in Flevoland. We maken ons zorgen om de financiële tekorten 

bij deze instelling. Dit is de enige instelling in Flevoland gericht op diegenen, die te ma-

ken krijgen met langdurig dak- en thuisloosheid vanwege bijvoorbeeld de schuldenpro-

blematiek, echtscheiding, werkloosheid en lichtere psychosociale klachten. De stichting 

heeft bewezen capabel te zijn. Wanneer Rehoboth om financiële redenen zal moeten slui-

ten, kunnen deze mensen nergens terecht. Onterecht gezien. Ten eerste de opdracht 

zorg te dragen voor onze naasten en ten tweede de maatschappelijke rol en verantwoor-

delijkheid. Daarom willen we u met klem vragen om toch geld en tijd voor deze stichting 

vrij te maken. Geld, zodat ze hun werk kunnen voortzetten. Tijd om op welke manier dan 

ook te kunnen voldoen aan de eisen van WMO en AWBZ. Onze fractie zal hierover met 

een motie komen.  

 

Onderwijs, sport.  
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1) Regulier onderwijs: Over goed onderwijs gesproken: onze fractie wil er op aandringen 

om goed overleg te blijven voeren inzake Passend Onderwijs. Hoewel het de eerste ver-

antwoordelijkheid is van de scholen om hier gestalte aan te geven, lijkt spoedige duide-

lijkheid gewenst. We hebben de indruk dat er op elkaar wordt gewacht. De gemeente 

wacht op een visie, de scholen zitten met het huisvestingsvraagstuk. Regie van de ge-

meente is hier op zijn plaats, zonder in de verantwoordelijkheid te treden van de scholen.  

2) Ook vragen we aandacht voor de verkeersveiligheid rond scholen. We bepleiten het 

instellen van 30km-zones bij alle scholen.  

3) Het Masterplan Sport krijgt steeds meer handen en voeten. Er gaan grote zaken ge-

beuren in en bij het bos. We zijn verheugd klip-en-klaar te lezen dat het uitgangspunt 

het behoud van het Emmelerbos moet zijn. Dat voelt goed! Betreffende het zwembad 

zijn we blij met de inspanningen die geleverd worden om uit de problemen te komen. Er 

ligt een goede doelstelling aan ten grondslag: streven naar functionaliteit en zo mogelijk 

opplussen. 

 

Welzijn en welbevinden. 

1) Prima dat ook voor 2009 € 60.000,00 wordt gereserveerd voor de aanpak van kleine 

ergernissen. Wij vragen het college om ons als raad een discussiestuk aan te bieden over 

de continuering van de aanpak van kleine ergernissen. We vragen u daarbij zowel aan-

dacht te besteden aan de bestuurlijke boete als aan de bestuurlijke strafbeschikking.  

2) Blijven investeren in voorzieningen voor onze inwoners, juist ook in de dorpen. In het 

verleden heeft onze fractie het college gevraagd rekening te houden met een teruggang 

van het aantal inwoners. In de Voorjaarsrapportage geeft het college aan dat het CBS 

uitgaat van groei. Het college gaat zelf uit van een gelijkblijvend aantal inwoners en 

geeft aan te blijven investeren in voorzieningen voor onze inwoners. U vraagt de raad 

hiermee in te stemmen. Onze fractie is van mening dat u hiermee een goede keuze 

maakt. Aan de ene kant voorzichtigheid. Aan de andere kant plant u wel investeringen 

die een bijdrage leveren aan werkgelegenheid en het voorzieningenniveau voor onze in-

woners. Het is al gezegd: dat is anticyclisch denken.  

3) Het streven naar eenvoudiger en betere regelgeving is goed. De fractie van Christen-

Unie/SGP is voorstander de verdere gemeentelijke deregulering krachtig voort te zetten.  

4) In 2010 moet een besluit worden genomen over de windmolens langs de Westermeer-

dijk. Wij gaan ervan uit dat, op dat moment de Geluidsnota is vastgesteld inclusief de ge-

luidsnormering voor de windmolens. 

 

Cultuur. 

1) Het zou prachtig zijn wanneer de verzelfstandiging van culturele zaken gelijk-op zou 

kunnen gaan met de clustering in het Centrum. Wat een aandacht voor Schokland! Wat 

een prachtige initiatieven in deze gemeente: Lavendula, Poldertoren, Belevingscentrum 

iChallenge.  

2) Het Cultuurhuis is nog onzeker. De Klos doet waarschijnlijk niet mee. Deze beslissing 

valt op 24 juni 2009. In de beleidsplanning en begroting wordt hier wel over gesproken 

en ook geld voor gereserveerd. De fractie verbaast zich er over dat er een flitsende pre-

sentatie is geweest, geld weggezet wordt, terwijl het helemaal niet duidelijk is of het plan 

wel doorgaat. 

 

Wonen en bedrijventerreinen. 

1) Het college heeft zijn ambitieuze plannen bijgesteld naar de realiteit van dit moment. 

Wij zijn daar blij om. Ook de veranderingen van fase 3 van Emmelhage vinden wij een 

juiste keuze. Uit de woonvisie blijkt dat een groot aantal oudere woningen niet meer vol-

doet aan de (kwaliteits)eisen van de huidige tijd.  

2) Er zullen binnenkort besluiten moeten worden genomen over de herstructurering van 

de dorpen, maar ook over de verouderde bedrijventerreinen. Wanneer kunnen we een 

herstructureringsplan voor de bedrijventerreinen tegemoetzien?  

 

De Corridor/Wellerwaard. 
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De activiteiten in en rondom de ontwikkeling van de Wellerwaard verlopen nog steeds 

niet zoals mag worden verwacht. De vraag blijft: wanneer wordt een definitieve samen-

werkingsovereenkomst gesloten met de Wind Groep? En wat is het alternatief? 

1) Nog deze collegeperiode moet een Natuur en Milieu Educatiecentrum worden gereali-

seerd.  

2) De uitbreiding van Nagele lijkt toch weer wat naar voren gehaald. Het heeft de aan-

dacht van het college. Misschien gaat het dan toch nog goed komen, met dit unieke, 

maar sterk aan verpaupering onderhevige dorp. 

3) Al jaren geeft onze fractie aan dat het onderhoud Groen beter kan. Nu wij geen che-

misch bestrijdingsmiddel als Casoron mogen gebruiken, is de kans reëel dat het onder-

houdsniveau verder achteruitgaat. De ChristenUnie/SGP vindt het verlagen van kwali-

teitsniveau zeer ongewenst. Goed onderhouden toegangswegen zijn een mooi visite-

kaartje voor de Noordoostpolder. 

 

Economie en energie. 

1) Promotie en acquisitie heeft haar vruchten afgeworpen. We hebben dat ook de afgelo-

pen weken weer kunnen zien en horen. In de Voorjaarsrapportage wordt promotie en ac-

quisitie beschreven onder het kopje 'verbijzonderen'. Wat onze fractie betreft hoort pro-

motie en acquisitie echt bij normaliseren. 

2) Er moet een goede samenwerking zijn tussen bedrijfsleven en de gemeente om de 

gevolgen van de economische crisis voor bedrijven, met name richting werklozen te be-

perken.  

3) Klimaatbeleid. We voldoen straks met het windmolenpark ruim aan de gestelde norm. 

Maar als 'Nieuwste Polder' moeten we doorgaan met vernieuwende zaken op dit gebied, 

daarbij valt te denken aan zonne-energie en vervanging van asbestdaken door daken 

met zonnecollectoren. We refereren aan de moties die tijdens de provinciale algemene 

beschouwingen werden aangenomen.  

College, graag willen we de vrijvallende gelden van aandelen van Essent inzetten voor 

duurzame energie. 

 

Vervoer. 

Onze fractie pleit voor een verdere ontwikkeling van de Superbus voor een zowel regio-

naal, als een Trans-Europees vervoersnetwerk: Amsterdam-Hamburg-Scandinavië. Zowel 

de Europese Unie als provincie Flevoland is bereid om gemeente Noordoostpolder bij de 

invoering van dit moderne en flexibele vervoerssysteem financieel en zakelijk te onder-

steunen.  

 

Wij stellen drie vragen aan het college: 

1) Is het mogelijk 30km-zones bij scholen in te stellen?  

2) Wil het college een concreet voorstel doen voor een eenvoudiger en betere regelge-

ving.  

3) Hoe denkt het college de vrijvallende gelden van verkoopaandelen van Essent in duur-

zame energie te steken?  

 

College: zet nu in voor de eindsprint! We wensen u en ons allen Gods zegen toe. Het 

gaat om Zijn Eer en ons welbevinden. 

 

REACTIES  

 

De heer Haagsma: Bij het kopje cultuur noemt de heer Poppe het als ideaal wanneer de 

verzelfstandiging van Culturele Zaken, gelijk op zou gaan met de clustering in het Cen-

trum. Betekent dat voor u dat verder onderzoek niet meer nodig is, maar dat dit al beleid 

mag zijn?  

 

De heer Poppe: Wat ons betreft mag dat goed worden bekeken om zo misschien twee 

vliegen in een klap te vangen.  
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Mevrouw Geluk: De ChristenUnie/SGP is blij met het milieubeleid, dat volgende deze 

fractie 'eindelijk van de grond komt'. Volgens mij hebben we al heel lang een goed mili-

eubeleid. De vraag luidt: wat is belangrijker: een goed beleid of een goed milieu? Hoe 

wordt dat gemeten? Wordt dat überhaupt gemeten? Zo ja, wat zijn de uitkomsten? Ver-

volgens wil ik vragen stellen over het voorstel van een onderzoek voor een 'Trans-

Europees vervoersnetwerk'. De vragen luiden: hoeveel geld wil deze fractie daarin ste-

ken? Waar wordt dat geld vandaan gehaald? Betekent dat een lastenverzwaring voor de 

burger? Is zo'n lastenverzwaring voor de burger gerechtvaardigd? Ten slotte wil ik in de 

derde plaats vragen: hoe groot is het vertrouwen van de ChristenUnie/SGP-fractie in de 

coalitiepartner ten aanzien van het onderhoud Groen? De raad besloot unaniem dat hier-

over een plan moest worden opgesteld en de CDA-fractie kreeg daarbij een adviesrol 

toebedeeld. Kennelijk bestaat er bij de fractie van ChristenUnie/SGP weinig vertrouwen. 

Ten slotte wil ik stellen dat ik wel de herstructurering van enkele gedeelten maar niet de 

uitbreiding en nieuwbouw van het dorp Nagele in de plannen van het college kon vinden. 

Waar heeft u dat gevonden?  

 

De heer Poppe: Uiteraard wilde ik niet zeggen als zou in het verleden op het gebied van 

milieu niet veel zijn gedaan, maar ik naar onze mening kan dit beleid nog sterker wor-

den. In mijn bijdrage vroeg ik speciaal aandacht voor het Milieu Educatie Centrum, wij 

zouden dat graag nog meer willen versterken. Verbeteringen in het milieu zijn moeilijk 

meetbaar, maar het is een goede zaak als jongeren bij het milieu worden betrokken. De 

kosten van het onderzoek voor het vervoer zouden bijvoorbeeld kunnen uit het potje van 

de ZZL. Misschien wil de provincie ondersteunen en zeker bij overschrijding van de nati-

onale grenzen is er veel Europees geld beschikbaar. Deze ambitie kan dus worden vast-

gehouden.  

 

Mevrouw Geluk: U doet voorstellen, dat is iets anders dan ambitie. Daar moet geld voor 

zijn en dat kan niet uit het ZZL-potje komen. Dat komt dan bij de burgers vandaan. In 

dat geval moet u klip-en-klaar tegen de burgers zeggen dat u de lasten wilt verhogen.  

 

De heer Poppe: In eerste instantie gaat het om het handen en voeten geven van een 

ambitie, niet of het de burger geld kost. De wethouder is hiermee bezig geweest door 

bijvoorbeeld contacten te leggen en het organiseren van presentaties. Dat is inhoud ge-

ven aan een ambitie met het oog op de toekomst.  

Bijna iedereen kan constateren dat het onderhoud Groen achteruit gaat en daarom is dit 

onderdeel een punt van zorg.  

Het was beter geweest in plaats van 'uitbreiding', het woord 'herstructurering van Nage-

le' te gebruiken.  

 

Mevrouw Van Elk: U kondigt een motie aan over 'Rehoboth'. In 2007 deed uw partij het-

zelfde. Wordt het daarom geen tijd om iets structureels te vragen? Het zou handig zijn 

als u dit in uw motie met zoveel woorden zegt.  

 

De heer Poppe: Inderdaad moeten wij iets structureels vragen en daarom vragen wij het 

college niet alleen een potje met geld voor het daklozencentrum te geven, maar Reho-

both even de tijd te gunnen structureel te voldoen aan de eisen van de WMO en de 

AWBZ. 

 

De heer Lammers: Normaal munt de ChristenUnie/SGP uit door duidelijkheid. Maar door 

de opmerkingen van de heer Poppe over de Superbus schept deze partij een onduidelijk-

heid. Enerzijds heeft u een ambitie tot realisering van een Superbus. U kunt niet iets am-

biëren om niet te realiseren, dus dan zult u geld beschikbaar moeten stellen. U kunt we-

ten dat de kosten voor de Superbus van Lelystad tot Heerenveen € 2,4 miljard bedragen 

en € 4,2 miljard om deze lijn door te trekken naar Groningen. Daarom is het van tweeën 

een: of u spant zich in dat traject te realiseren en reserveert dan € 2,4 miljard of u zegt 

dat het op dit moment niet haalbaar lijkt en dan moet u die ambitie laten varen, want dat 

is realisme.  
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De heer Poppe: Net zoals u de ambitie van een Zuiderzeespoorlijn niet laat vallen, zo la-

ten wij die ambitie niet los omdat het te veel zou kosten. Het kan zijn dat de Superbus 

op dit moment niet haalbaar lijkt, maar los daarvan geven wij de ambitie niet op. Op dit 

moment is van belang of het een goed vervoersysteem is en of die mogelijkheden mis-

schien gevonden kunnen worden, het zoeken van het benodigde budget komt later.  

 

De heer Lammers: Daarom is het niet terecht het bedrag van zo'n € 67 miljoen te noe-

men dat beschikbaar kwam na het afblazen van de Zuiderzeespoorlijn, want dat is een 

peulenschil in vergelijk met die benodigde € 2,4 miljard. Als u realistisch bent moet u op 

dat bedrag dan inzetten, ook in het aankloppen voor ondersteuning bij het kabinet en dat 

is voorlopig niet aan de orde.  

 

De heer Kreeft: De heer Poppe vermelde als in het oog springende resultaten een ze-

vental punten. Een daarvan was de voorlichting over het tegengaan van misbruik van al-

cohol en drugs. Kunt u aangeven of de voorlichting daadwerkelijk resultaten afwerpt?  

 

De heer Poppe: Ik denk dat de voorlichtingscampagnes op scholen echt positieve resul-

taten tot gevolg hebben. Uiteraard is dat moeilijk meetbaar. Onze insteek is niet alleen 

het handhaven van regels en regressief te werk gaan, maar ook door middel van voor-

lichting proberen preventief te zorgen dat jongeren niet in zo'n traject terechtkomen.  

 

De voorzitter: Ik nodig mevrouw Schrijver uit voor de Algemene Beschouwingen.  

 

Algemene Beschouwingen namens de fractie PvdA/GroenLinks door mevrouw 

Schrijver.  

 

Voorzitter, collega-raadsleden, de titel van onze bijdrage luidt: "WWW in Noordoostpol-

der.nl" 

De Noordoostpolder is een unieke gemeente door haar omvang en haar opzet. Een ge-

meente waar de afgelopen jaren veel werk is verzet. Door inwoners, maar ook door dit 

college en de gemeenteraad. Voor een groot deel is het terecht dat dit college met ver-

trouwen de Voorjaarsrapportage aanbiedt. Wij zien dat het beleid aardig op koers ligt en 

dat is prijzenswaardig. Toch zijn er voor de PvdA/GroenLinks een aantal zaken waar wij 

in onze beschouwing aandacht voor vragen. Wij doen dat aan de hand van de thema’s 

Werken, Wonen en Welzijn. Drie W’s die voor ons de kern zijn van een leefbare gemeen-

te, niet elf programma’s die gepresenteerd worden zonder schijnbare samenhang. Juist 

de dwarsverbanden tussen die programma’s verdienen meer aandacht. Door meer oog te 

hebben voor de relatie tussen alles wat een gemeente en haar inwoners boeit en bindt 

krijgt beleid nog meer kracht.  

 

Werken. 

Het staat buiten kijf dat de huidige economische situatie zorgen baart. Steeds meer men-

sen lopen het risico hun baan te verliezen en dat vinden wij erg verontrustend. Juist in 

deze onzekere tijd werkt de gemeente aan de herijking van haar economisch beleid. 

Twee jaar later dan gepland, maar door de recente ontwikkelingen nu wel met de unieke 

kans om een nota te presenteren die inspeelt op bijzondere omstandigheden. De crisis 

mag niet leidend zijn voor de nota, maar er kan nu worden bepaald hoe wij de economi-

sche toekomst zien. De PvdA/GroenLinksfractie wil een integraal economisch beleid waar-

in aangehaakt wordt op de maatschappelijke ontwikkelingen op het gebied van duur-

zaamheid en maatschappelijk ondernemen.  

De gemeente dient hierin een duidelijke voortrekkersrol te laten zien. Wij zien een duide-

lijke link tussen het economisch beleid en het milieubeleidsplan dat ook wordt ontwik-

keld. Geef bedrijven de mogelijkheid voor duurzaam ondernemen in de Noordoostpolder. 

Ontwikkel initiatieven om de meest duurzame gemeente te worden. Een ontwikkeling als 

de Kroon van Emmeloord is een mooi voorbeeld hoe duurzaamheid economische ontwik-

keling niet in de weg hoeft te staan, maar juist kan versterken. Daarnaast willen wij dat 

er meer aandacht komt voor alternatieve energiebronnen dan alleen windenergie.  
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Een andere schakel tussen beleidsvelden zien wij in de Re-integratienota. Tijdens het be-

sluit rond die nota is door PvdA/GroenLinks nadrukkelijk aandacht gevraagd voor de rol 

van de werkgevers in re-integratietrajecten. Als de focus ligt op het activeren van men-

sen die al te lang zonder werk zitten dan is het van belang dat hieraan zowel vanuit het 

economisch als het sociaal beleid wordt gewerkt.  

Voorlopig lijkt de recessie zich te verdiepen. Door het wereldwijde karakter kan een ge-

meente op lokaal niveau ogenschijnlijk niet zoveel doen. Dat is wat onze fractie betreft 

niet waar. De gemeente heeft middelen om het bedrijfsleven te steunen, er wordt alleen 

niet optimaal gebruik van gemaakt. Er is een ondernemersloket en bedrijven kunnen te-

recht bij een accountmanager. Daar lijkt het echter op te houden. Het bleek al uit de tus-

senevaluatie: een centraal loket is mooi, maar je hebt er weinig aan als de organisatie 

daarachter niet goed loopt. Bedrijven kunnen daardoor niet verder met hun ontwikkeling 

en dat is niet goed in een tijd waar bedrijven al zoveel onzekerheden kennen.  

Ook het inkoopbeleid van de gemeente is een belangrijk middel om het bedrijfsleven te 

steunen. Natuurlijk zijn prijs en kwaliteit leidend bij het beoordelen van een offerte. Toch 

mag de gemeente wat ons betreft lokale ondernemers meer kans geven om een offerte 

uit te brengen. Als daar al niet mee begonnen wordt dan kom je er ook nooit achter wel-

ke 'verborgen' kwaliteitsleveranciers er nog zijn in de polder. 

Noordoostpolder in zijn geheel lijkt een verborgen paradijs in Nederland te zijn. Inwoners 

zijn duidelijk positief over hun woonomgeving. Bezoekers die eenmaal de dijk over zijn 

geweest tonen zich vaak aangenaam verrast. En toch… het wil maar niet vlotten met 

imago van de Noordoostpolder in Nederland. Aan het geld kan het, wat onze fractie be-

treft, niet liggen. Verdeeld over de hele beleidsplanning is een bedrag van ruim 

€ 600.000,00 te vinden. Allemaal geld dat op de een of andere manier wordt gekoppeld 

aan acquisitie, promotie, marketing, kortom: het op de kaart zetten van de Noordoost-

polder.  

Voor ons zit het pijnpunt in: 'verdeeld'. In de Voorjaarsrapportage 2008 hebben wij al 

aangedrongen om meer coördinatie en aandacht voor onnodige inzet. De lappendeken 

bestaat nog steeds en veel voortgang in de activiteiten, met uitzondering van de acquisi-

tie, is er niet. Wanneer stoppen we met klagen over dat niemand ziet hoe mooi ons ge-

bied is? Wanneer gaat het college nu eens echt stevig inzetten op promotie? 

 

Wonen. 

Acquisitie van nieuwe bedrijven is belangrijk, maar wat wij zo missen in de door ons ge-

wenste promotie is het aantrekken van nieuwe inwoners. De combinatie van wonen en 

werken wordt onvoldoende gemaakt. Er is een arbeidsplaatsenregeling voor bedrijven 

waar we tevreden over zijn, maar waarom ook niet een verhuispremie voor werknemers?  

De timing en benaming van de geplande promotie van Emmelhage werd als ongelukkig 

gezien, maar er is nu wel een kans gemist om Emmelhage op de kaart te zetten. Er zijn 

opvallende activiteiten nodig om zichtbaar te blijven in het promotionele geweld van  

Almere en Lelystad. Daar worden wel kavels verkocht en niet omdat men braaf blijft 

wachten tot mensen op de stoep staan. Op zaterdag 13 juni 2008 werd nog een promo-

tie-evenement georganiseerd onder de noemer 'Beleef Lelystad'. Om de kavelverkoop in 

Warande en HanzePark te stimuleren werd er niet alleen droge informatie over wonen 

verstrekt, maar was de Nickelodeon-truck aanwezig, waren fietstochten uitgezet, er wer-

den lezingen gegeven en – niet te vergeten – er was live muziek. Kortom, Lelystad vond 

blijkbaar de timing perfect en getuige de berichtgeving van Omroep Flevoland vonden de 

bezoekers het promotie-evenement feestelijk. College, wij roepen u op om nu ook creati-

viteit te tonen. Het geld is er, doe er nu eindelijk iets mee! 

Natuurlijk draait het niet alleen om nieuwbouw van woningen. Om een goede leefomge-

ving te behouden dient er ook aandacht te zijn voor de bestaande woningen. De fractie 

van PvdA/GroenLinks blijft van mening dat hier een flinke inhaalslag te realiseren is. Er 

zijn te veel oudere huurwoningen die niet meer voldoen aan de eisen van deze tijd als 

het gaat om duurzaamheid en wooncomfort. Veel mensen willen niet in zo’n huis wonen 

of doen dat noodgedwongen door diverse omstandigheden. Dit heeft een direct effect op 

de leefbaarheid in dergelijke buurten. Wat doet het college eraan, samen met zijn part-

ners, daar actie op te nemen?  
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Het mes snijdt aan vele kanten: aantrekkelijke woningen, betere sfeer in de wijk en der-

gelijke renovatieprojecten leveren werk op voor bouwbedrijven die het nu zo moeilijk 

hebben. 

Prettig wonen is ook betaalbare woonlasten hebben. Wij willen dat het college alert blijft 

op de belastingtarieven, want ze horen wel rechtvaardig te zijn. Vooral op het gebied van 

afvalstoffenheffing is voor onze fractie nog winst te behalen. Er is een eerste stap gezet 

door het tarief voor alleenstaanden iets meer te verlagen ten opzichte van de meerper-

soonshuishoudens, maar er is meer te doen op dat gebied. Verdere differentiatie in de 

inzameling zorgt voor een beter milieu en tegelijk voor een betere verdeling van de las-

ten. 'De vervuiler betaalt' is voor ons geen leeg motto, maar een belangrijk streven. 

Een aandachtspunt bij het ontwikkelen van beleid bij meer differentiatie is het voorko-

men van dumpen van afval. Vooral in een gemeente met zo’n omvangrijk buitengebied 

als de Noordoostpolder. Een reden temeer om het buitengebied schoon en groen te hou-

den is het feit dat het steeds meer gezien wordt als een mogelijkheid voor recreatie. Een 

ontwikkeling die wij toejuichen. Zo zien wij de Wellerwaard als hét recreatieve gebied 

voor onze inwoners: fietsen en wandelen in een groene strook tussen Emmeloord en 

Kuinre. Dat concept lijkt nu steeds meer losgelaten te worden om plaats te maken voor 

woongenot van de upperclass. Dat vinden wij geen goede ontwikkeling. Wij vragen ons 

dan ook af of het college nog wel in het belang van onze inwoners aan de slag is of dat 

zij onder het juk van de ontwikkelaar beland is? Misschien moeten we maar eens wat 

meer zonder projectontwikkelaars gaan doen. 

Fietsen is trouwens meer dan recreatie. Het is ook een van de manieren om simpelweg 

van A naar B te komen. Ondanks dat dagelijks veel mensen gebruikmaken van de fiets 

voor werk, school en boodschappen blijft het onderhoud aan het gemeentelijk fietspa-

dennetwerk een ondergeschoven kindje. We hebben als gemeenteraad veel geld, terecht, 

beschikbaar gesteld voor het wegwerken van achterstallig onderhoud aan de wegen. We 

zien dit echter vooral ten goede komen aan het autoverkeer in het buitengebied. De frac-

tie van PvdA/GroenLinks wil dat er ook actie wordt genomen om de fietsers te voorzien 

van betere en veilige fietsroutes. Die veiligheid wordt nog eens vergroot als eindelijk ook 

de situatie voor auto- en vrachtverkeer in het centrum wordt aangepakt.  

 

Welzijn. 

Er is al een aantal factoren genoemd die wonen en verblijven aangenaam maken. Daar 

hoort ook bij dat de voorzieningen op peil zijn. Een gevarieerd en modern winkelaanbod, 

horecagelegenheden waar jong en oud gezellig kunnen uitgaan, maar ook kwalitatief 

goede scholen en sportaccommodaties. En een gemeentelijk beleid dat ervoor zorgt dat 

dit alles bereikbaar is voor iedereen die dat wil.  

We hebben dit najaar een mooi begin gezien als het gaat om die bereikbaarheid: Meer-

doen. Het zit ons in dat woord 'doen'. Wij hebben de indruk dat het op dit moment vooral 

gaat om praten, maar iets doen, dat wordt zeker nog te weinig gedaan. PvdA/GroenLinks 

heeft met harte ingestemd met de Meerdoennota, maar is teleurgesteld over hoe deze 

nota tot nu toe tot uitvoering wordt gebracht.  

Die teleurstelling voelen wij op meer terreinen als het gaat om het meedoen van inwo-

ners. Er worden door de gemeente enthousiaste woorden gesproken en geschreven over 

burgerparticipatie. En als je niet te kritisch kijkt dan lijkt het wel goed te zitten met die 

participatie. We hebben immers de WMO en IGW? Voor veel inwoners blijven dat echter 

afkortingen waar ze in de praktijk niets van merken. Hoe positief de gemeente ook is 

over haar eigen pogingen om inwoners en organisaties te betrekken bij besluitvorming of 

uitvoering, het werkt nog niet. Regelmatig horen wij geluiden of lezen wij berichten in de 

krant waaruit blijkt dat inwoners teleurgesteld zijn: ‘Je mag meedenken en –praten, 

maar als puntje bij paaltje komt doet de gemeente toch wat ze al had bedacht'. Een 

kwestie van imago? Of is er meer aan de hand?  

Voor PvdA/GroenLinks is het duidelijk: participatie is meer dan ad hoc om meningen vra-

gen, het is meer dan alleen maar luisteren naar inwoners, het is meer dan een IGW-

project en het is meer dan het schrijven van een Meerdoennota. Participatie vraagt om 

een gemeentebreed beleid. Het dient duidelijk te zijn bij welke activiteiten van de ge-

meente welke inbreng van de inwoners nodig is en gebruikt wordt.  
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En als inwoners om hun mening wordt gevraagd, wees helder over wat zij van het resul-

taat mogen verwachten. De PvdA/GroenLinks wil dat het college komt met een Participa-

tienota die ervoor zorgt dat meedoen ook echt vorm en inhoud krijgt. 

Op het gebied van culturele voorzieningen is onverwacht beweging gekomen. Nog niet zo 

lang geleden heeft het college een ballon opgelaten over het laten samengaan van biblio-

theek, Muzisch Centrum en theater op De Deel, het Cultuurplein. In de grond spreekt het 

ons aan. Op het eerste gezicht lijkt het een mooie aanvulling op de ontwikkelingen in het 

centrum. De vraag om budget voor een onderzoek lijkt ons verstandig, want met de in-

formatie die we nu hebben is geen keuze mogelijk. Het is voorbarig om te spreken over 

een verhoging van de structurele lasten als nog niet alle factoren bekend en berekend 

zijn. Wij willen niet alleen weten wat het gaat kosten om dit plan door te zetten. Wij wil-

len dit ook kunnen vergelijken met andere scenario’s, zoals alles laten zoals het is. Ook 

dient duidelijk te worden wat er gebeurt op de beoogde locatie van het Cultuurplein 

mocht dit plan niet doorgaan.  

Tot nu toe brengt het IGW-project helaas niet wat wij ervan verwacht hadden. Als voor-

beeld hiervan willen we het dorp Nagele noemen. Er is hier veel gepraat maar nog geen 

steen verlegd. De PvdA/GroenLinks blijft staan achter de visie van IGW, maar ziet de 

evaluatie van de uitvoering tot nu toe sceptisch tegemoet. Het project zal op een gege-

ven moment een structurele inbedding moeten krijgen. Dat zou normalisatie betekenen, 

terwijl wij vinden dat de basis van IGW nog onvoldoende van de grond is gekomen.  

IGW kan in onze ogen pas echt tot leven komen als de wijken in Emmeloord allemaal een 

wijkplatform hebben, zoals elke dorp een dorpsvereniging heeft. Hoe kunnen de ge-

biedsteams nu goed aan de slag als er geen structuur in Emmeloord is? Sterker nog, er is 

nog steeds onvoldoende inzicht hoe de indeling van wijken in Emmeloord er uitziet. Hoe 

kan dan IGW succesvol genormaliseerd worden? Wat de fractie van PvdA/GroenLinks be-

treft moet er nu op heel korte termijn actie worden genomen om de wijken van Emme-

loord te voorzien van een goede basis om mee te kunnen in het IGW. 

 

Het is duidelijk, ook in een gemeente waarin het beleid op koers ligt blijven er onderwer-

pen die om meer aandacht vragen. De PvdA/GroenLinks voelt zich betrokken bij het wer-

ken, wonen en welzijn in deze gemeente en haar inwoners. Er staat het komende halfjaar 

wat ons betreft nog veel op de agenda en wij volgen het college nauwgezet in dit laatste 

jaar voor de verkiezingen. Drie WWW’s leiden tot drie vragen. 

 

Tot slot hebben wij drie vragen waarvan het belang al bleek uit onze tekst: 

1) Welke acties gaat het college nemen om zo snel mogelijk verouderde huurwoningen 

van een A-label te voorzien?  

Wij verwachten meer dan een gesprek tussen de gemeente en Mercatus, omdat het be-

lang voor de hele gemeente groot is. Renovatie van deze woningen vermindert het ener-

gieverbruik, vergroot de leefbaarheid in een buurt en zorgt ook nog eens voor werk. 

2) Hoe gaat het college zich inzetten op een gemeentebreed participatiebeleid? 

De fractie van PvdA/GroenLinks wil dat altijd voor iedereen duidelijk is wat de gemeente 

verstaat onder participatie, maar ook dat het breder wordt getrokken dan alleen IGW en 

WMO. Juist op het gebied van ruimtelijke ordening kan veel meer gebruikgemaakt wor-

den van de inbreng van inwoners. Over dit onderwerp wordt een motie ingediend. 

3) Wanneer krijgt elke wijk in Emmeloord haar eigen wijkplatform?  

Onze fractie is van mening dat normalisatie van het IGW-project alleen mogelijk is als de 

structuur in zowel dorpen als Emmeloord daar klaar voor is. Wat dat betreft is er nog een 

te grote achterstand in Emmeloord: het is onduidelijk hoe de wijkenkaart er uitziet en het 

ontbreekt aan platforms. 

 

REACTIES 

 

Mevrouw Geluk: Mevrouw Schrijver gaf aan de herstructurering van de dorpen belang-

rijk te vinden, maar vindt zij ook dat dit naar voren moet worden gehaald zodat hiermee 

zo snel mogelijk kan worden begonnen?  
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Mevrouw Schrijver: Wat ons betreft mag deze herstructurering zo snel mogelijk worden 

uitgevoerd.  

 

De heer Haagsma: Mevrouw Schrijver zegt dat de gemeente middelen genoeg heeft het 

bedrijfsleven te steunen maar dat hiervan niet optimaal wordt gebruikgemaakt? Welke 

middelen bedoelt mevrouw Schrijver? 

 

Mevrouw Schrijver: Ik bedoelde naast het inkoopbeleid ook door middel van één loket-

functie waardoor bedrijven snel worden begeleid wat voor bedrijven een stimulans bete-

kent zich hier te vestigen. Ik bedoelde niet te zeggen dat het bedrijfsleven niet optimaal 

gebruik maakt van die middelen maar dat de gemeente deze nog niet optimaal aanbiedt.  

 

De heer Haagsma: Nu begrijp ik het beter: het college moet duidelijker zijn welke pro-

ducten het in de winkel heeft. 

 

De heer Torenbeek: Mevrouw Schrijver pleit voor een differentiatie van de afvalinzame-

ling. Betekent dat u daarmee pleit voor Diftar? 

 

Mevrouw Schrijver: Dat is juist.  

 

De heer Blauw: Mevrouw Schrijver vroeg: 'wanneer begint de gemeente nu eens echt 

met promotie?' terwijl de heer Poppe zegt 'het promotie- en acquisitiebeleid leidde tot 

tastbare resultaten'. Dit zijn tegenstrijdigheden. Betekent dit dat er binnen de coalitie 

verschillende meningen bestaan aangaande de resultaten van het promotie- en acquisi-

tiebeleid? Eerder constateerde ik al de verschillende visies van de BAN. Kennelijk denkt u 

daar ook zo over. Als deze verschillen bestaan, dan zou het goed zijn hierover eens apart 

te discussiëren.  

Verder maak ik uit uw woorden op dat u het wenselijk zou vinden de budgetten voor het 

promotiebeleid te bundelen. Hoe ziet u dit in het licht van de samenwerking tussen de 

gemeente en het bedrijfsleven? Zoals bekend denkt de VVD ook in die lijn. Het zou goed 

zijn ook dit onderwerp te bestuderen en te bespreken.  

Ten slotte zegt mevrouw Schrijver dat er meer mogelijkheden zijn de Noordoostpolder op 

de kaart te zetten. Aan welke promotieactiviteiten denkt zij dan?  

 

Mevrouw Schrijver: Ik heb als voorbeelden enkele buurgemeenten genoemd en opge-

merkt dat bij goed georganiseerde activiteiten mensen enthousiast gemaakt kunnen 

worden zich te vestigen. Het gemeentebestuur van de Noordoostpolder moet zich eens 

goed beraden of dergelijke activiteiten hier mogelijk zijn. Het gaat er niet alleen om een 

goed 'feest' te organiseren, maar om mensen daadwerkelijk te bewegen zich bijvoorbeeld 

in Emmelhage te vestigen.  

Aangaande het promotie- en acquisitiebeleid bestaat een gezamenlijk collegeprogramma 

maar dat wil niet zeggen dat de coalitiepartijen het in alle zaken voor honderd procent 

met elkaar eens zijn. De PvdA/GroenLinksfractie is iets minder positief over de resultaten 

van het promotie- en acquisitiebeleid dan de ChristenUnie/SGP. 

 

De heer Blauw: Daarom zou het goed zijn dit onderwerp in een commissievergadering 

apart te bespreken. 

 

Mevrouw Schrijver: Ik vind het prima dit onderwerp in de commissie te bespreken. Ver-

der wilde ik aangeven dat bij promotie- en acquisitieactiviteiten soms een combinatie 

mogelijk is, bijvoorbeeld als de gemeente Noordoostpolder op een beurs staat voor het 

bedrijfsleven, dat dan tegelijk bekendheid aan de wijk Emmelhage wordt gegeven. Voor 

de fractie van PvdA/GroenLinks is het daarom belangrijk dat deze koppeling in eerste in-

stantie al wordt gelegd in het gemeentehuis. Daarna kan worden bekeken of een koppe-

ling met het bedrijfsleven mogelijk is.  
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De heer Pausma: Mevrouw Schrijver wil € 600.000,00 voor promotie en acquisitie be-

schikbaar stellen. Het is bekend dat haar partij geen moeite heeft met het uitgeven van 

geld. 

 

Mevrouw Schrijver: Dat wil ik meteen bestrijden want ik let altijd goed op of de hand-

having van de begroting en heb regelmatig kritisch gereageerd op het financiële beleid. 

Dus de suggestie van de heer Pausma klopt niet.  

 

De heer Pausma: Als u het college aanspoort tot meer activiteiten op het gebied van ac-

quisitie, betekent dat dat u ook meer dan € 600.000,00 ter beschikking wilt stellen?  

 

Mevrouw Schrijver: Nee, op dit moment is € 600.000,00 voldoende. Zou daarna blijken 

dat het beleid goed verloopt en dat het wenselijk zou zijn meer geld beschikbaar te stel-

len, dan moet dit kritisch worden bekeken. 

 

De heer Blauw: Ik begrijp het niet zo goed. U zegt: als het goed gaat, gaan we meer 

besteden, als het slecht gaat minder. Dat is hetzelfde als een koe dood voeren.  

 

Mevrouw Schrijver: Dat is niet juist. Op dit moment loopt de acquisitie nog niet naar 

wens, maar dat betekent niet dat daarom een extra groot bedrag bij het budget moet 

komen. Als het beleid heel goed verloopt en als dan zou blijken dat een injectie nodig is, 

dan kan het college met een voorstel komen. Dan kunnen wij als raadsleden bezien of 

het zinvol is in dit beleid nogmaals te investeren.  

 

De heer Lammers: Uit de bijdrage van mevrouw Schrijver citeer ik een belangrijke zin 

"wij willen dat het college alert blijft op de belastingtarieven want deze behoren wel 

rechtvaardig te zijn". Volgens mij suggereert u daarmee alsof de tarieven nu niet recht-

vaardig zouden zijn. In de commissie hoorde ik u niet pleiten voor een teruggave of las-

tenverlichting. Hoe moet mijn fractie dat zien in de context van rechtvaardigheid. Wilt u 

daarover uw mening geven? 

 

Mevrouw Schrijver: Een voorbeeld van rechtvaardige tarieven is de ozb. Des temeer 

geld men heeft, des temeer men aan belasting betaalt. In het geval van de afvalstoffen-

heffing en de rioolrechten, vinden wij dat niet al te grote egalisatiereserves moeten wor-

den opgebouwd omdat dit niet nodig is. Dus in dit geval kan het geld terug naar de bur-

ger. Dat is rechtvaardig.  

 

De heer Kreeft: Ik zal mijn neiging vragen te stellen over de Noordoostpolder als 'ver-

borgen paradijs' onderdrukken en vraag alleen: wat bedoelt mevrouw Schrijver met het 

zinnetje 'andere energiebronnen dan windenergie'? Welke energiebronnen zijn dat? Staat 

de fractie van PvdA/GroenLinks nog steeds achter het windmolenpark? 

 

Mevrouw Schrijver: Onze fractie vindt dat naast het windmolenpark ook andere bronnen 

als krachtcentrales en zonne-energie en dergelijke moeten worden onderzocht zodat uit-

eindelijk voor de beste oplossing voor het milieu kan worden gekozen.  

 

Mevrouw Droog: U kondigt in het kader van burgerparticipatie een motie aan. Begrijp ik 

het goed dat u dan voortborduurt op de evaluatie van de WMO-pilot? In deze evaluatie 

zijn immers conclusies getrokken en aanbevelingen gedaan.  

 

Mevrouw Schrijver: Wij willen het graag breder zien. Naar onze opvatting moet er een 

gemeentelijk beleid komen voor al dat soort zaken zoals Meerdoen, enzovoorts. De eva-

luatie van de WMO-pilot kan daar ook een onderdeel van vormen.  

 

De voorzitter: Ik nodig de heer Torenbeek uit voor de algemene beschouwingen.  

 

Algemene Beschouwingen namens de fractie CDA door de heer Torenbeek. 
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Voorzitter, de economische recessie heeft de zaken in ons land sterk veranderd. Het toe-

komstbeeld is flink gewijzigd. Door ook in het verleden zorgvuldig te begroten bevindt de 

gemeente zich in een gezonde financiële situatie. Met het onderscheid tussen normalise-

ren en verbijzonderen zijn we als gemeente een goede weg ingeslagen. In de beleids-

planning als voorbereiding op de begroting 2010 kiest het college voor voorzichtigheid en 

gaat uit van een gelijkblijvend aantal inwoners. Dat is verstandig. Het CDA verzet zich 

tegen een neerslachtige houding ten opzichte van de groei van de bevolking. Daar is 

momenteel geen enkele reden voor. Een dergelijke houding zou ons ook remmen in het 

verder ontwikkelen van de plannen die er zijn, bijvoorbeeld als het gaat om Emmeloord-

Centrum, de Wellerwaard, het verder ontwikkelen van het Bosbad tot een modern recre-

atief zwembad en het Masterplan Sport. En dat kan weer een negatief effect hebben op 

onze bewonersgroei. Kortom: een negatieve en ongewenste spiraal. Daarom onder-

schrijft de CDA-fractie het beleid van het college om te blijven investeren in voorzienin-

gen voor onze inwoners. Concluderend voorzitter vindt het CDA dat het college zijn hui-

dige en reële ambities moet behouden en op koers moet blijven en vaart houden.  

Op enkele onderdelen van het beleid ga ik nu verder in. 

 

Emmeloord-Centrum. 

In de plannen en investeringen van de gemeente speelt de ontwikkeling van Emme-

loord-Centrum een belangrijke rol. Het CDA is van mening dat de vaart er in moet blij-

ven. Nu de Lange Nering-West gereed is en Oost wordt aangepakt, moeten ook de plan-

nen voor de Deel voortvarend worden uitgevoerd. Daartoe zijn ruim drie jaar geleden be-

sluiten genomen en contracten afgesloten. In de voorstellen van het college springt naar 

voren het nieuwe idee om zowel het Muzisch Centrum als de bibliotheek naar het Cen-

trum te verplaatsen. Het CDA beseft de waarde van deze gedachte: een cultureel hart in 

het Centrum van Emmeloord, intensieve samenwerking tussen culturele instellingen, een 

bijdrage aan de levendigheid van het nieuwe Centrum, mogelijke synergievoordelen, er 

valt op het eerste oog veel voor te zeggen. Het CDA beseft ook dat er haken en ogen aan 

het plan zitten. Dat is de andere kant. De berekening dat de investering mogelijk € 1 mil-

joen of meer per jaar zal opleveren aan extra exploitatiekosten geeft ons te denken. Af-

gewogen moet worden wat de balans is tussen de kosten van verbouw van het Muzisch 

Centrum en mogelijk op den duur de bibliotheek, én de kosten van nieuwbouw op de 

Deel. Ook moet duidelijk zijn op welke wijze het geplande exploitatietekort zal worden 

gedekt. De fractie van het CDA is van mening dat een zorgvuldig en onafhankelijk onder-

zoek naar deze en andere aspecten op zijn plaats is. De kwaliteit en inhoud van de on-

derzoeksopdracht is voor het CDA voorwaarde om het gevraagde onderzoeksbedrag te 

reserveren. Daarom twee vragen aan het college: Wil het college nu duidelijkheid geven 

over de onderzoeksopdracht? Welke consequenties heeft de inhoud van de meicirculaire 

op de plannen die ontwikkeld worden. Het CDA dringt wel aan op spoed. Nogmaals: op 

koers blijven en vaart houden! 

 

Economische ontwikkeling. 

Werkgelegenheid is van groot belang. Het CDA steunt het voorstel dat promotie en ac-

quisitie structureel een plaats krijgen in het beleid van de gemeente. De economische 

crisis treft ook onze gemeente en haar bewoners. We beseffen dat de gemeente weinig 

mogelijkheden heeft om de economische crisis te bestrijden. Toch roept het CDA het col-

lege op na te gaan welke kansen er mogelijkerwijs liggen en welke maatregelen de ge-

meente wel kan nemen om de economie een steuntje in de rug te geven. Aandacht voor 

hen die door de crisis in het persoonlijke leven worden getroffen is van groot belang. 

 

Groenonderhoud.  

De CDA-fractie maakt zich ernstig zorgen over de staat van het openbaar groen. Er is 

veel achterstallig onderhoud vanwege niet uitgevoerde schoffelbeurten en het niet inzet-

ten van onkruidbestrijdingsmiddelen. Het verbod op het gebruik van Casaron is daar ze-

ker mede debet aan. Het college stelt voor extra budget uit te trekken voor onkruidbe-

strijding in het openbaar groen; € 400.000,00 structureel per jaar en eenmalig tot 2013 

nog eens € 1 miljoen per jaar.  
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Wij vragen ons af of zoveel geld wel de oplossing is van het probleem. Mede door het 

CDA is gevraagd om een goed onderhoudsplan, maar dat hebben we tot op heden niet 

gezien. We menen dat een dergelijk onderhoudsplan voorwaarde is voor het ter beschik-

king stellen van extra budget. Wij vragen van het college een reactie 

 

Begraven. 

Een deel van het onderhoud op de begraafplaatsen zal nu worden verhaald op de post 

'begraven'. De vraag is of dat terecht is. In 2008 werd voor het eerst sinds jaren verlies 

geleden op begraven. In de jaren daarvoor werd steeds een fors financieel overschot op 

begraven geboekt. Dat was voor de CDA-fractie reden om enkele malen te pleiten voor 

verlaging van de tarieven, echter zonder resultaat. Daarom is het CDA er nu geen voor-

stander van om de tarieven voor begaven te verhogen. 

 

Verkeersveiligheid. 

De zorg om verkeersveiligheid en daarbij horende financiële middelen (ruim € 28.000,00) 

zijn voor een groot gedeelte van de provincie overgeheveld naar de gemeente. De inzet 

is dat scholen het verkeersveiligheidlabel halen. Daarmee tonen zij aan dat zij zich inzet-

ten voor verkeerseducatie en verkeersveiligheid rond de school. Dat is een goede zaak. 

In het verleden werd naast het verkeersveiligheidlabel ook aandacht besteed aan het 

project Easy Riders, het brom- en snorfietsproject en voorlichting voor beginnende auto-

mobilisten. Op dit moment missen wij dat. De CDA-fractie pleit ervoor dat er campagne 

wordt gevoerd voor deze groep beginnende verkeersdeelnemers om ze bewuster te ma-

ken van de risico’s. Kunt u, college, daarvoor een budget beschikbaar stellen en wilt u 

actie ondernemen? 

 

Integraal Gebiedsgericht Werken.  

Zoals we zeiden, er moet op het gebied van Integraal gebiedsgericht werken nog veel te 

doen. Zo zal buurtbemiddeling worden gestart. Maar waar kunnen mensen zich aanmel-

den? Wij verwachten van het college dat vóór de evaluatie dit najaar IGW bekend is in 

alle dorpen en wijken. Daarnaast nog meer aansprekende resultaten. Deze evaluatie zal 

voor ons bepalend zijn voor de inzet van financiën en de doorstart over de hele gemeen-

te de komende jaren. 

 

WMO. 

De CDA-fractie is verheugd dat de indicatiestelling meer vraaggericht wordt uitgewerkt. 

Dat is ons uit het hart gegrepen. Keukentafeloverleg is een prima formule. Maatwerk kan 

nu meer gestalte krijgen. 

Door de voortdurende wijzigingen en aanpassingen in de AWBZ is er nog veel te doen. 

De ondersteunende zorg moet in kaart gebracht worden. De CDA-fractie roept het college 

op om de ouderenadviseur hierbij te betrekken. De signalerende functie wordt steeds be-

langrijker. 

 

Veiligheid. 

De CDA-fractie is blij met de conceptkadernota Integrale Veiligheidszorg. Daarmee wordt 

eindelijk een integrale afweging van maatregelen mogelijk gemaakt. Het CDA pleit voor 

voortvarender beleid als het gaat om kleine en grote ergernissen (veel kleine kunnen 

samen heel groot worden!), tegengaan van overlast door misbruik van alcohol en drugs. 

Wij roepen het college op om samen met ondernemers stappen te zetten als het gaat om 

beveiliging van bedrijventerreinen en winkelcentra, eventueel met cameratoezicht en de 

opvolger van de Boumablokkade. 

 

Zorg voor mensen. 

Ook in onze gemeente leven mensen die meer kwetsbaar zijn dan anderen. Leven van 

een minimuminkomen is niet makkelijk. Zoveel als mogelijk is moet voorkomen worden 

dat mensen aan de grond komen te zitten. De groeiende samenwerking tussen diverse 

maatschappelijke partners op het terrein van armoedebestrijding juicht het CDA toe.  
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Tegelijkertijd pleiten we voor een menselijke en klantgerichte houding van de gemeente 

en haar werknemers.  

 

Voorzitter, nog bijna drie kwart jaar en de raadsperiode zit er op en dus ook deze colle-

geperiode. Het overzicht over de staat van uitvoering van de collegeplannen van begin 

2009 laat goed zien dat er veel is gebeurd, maar ook dat er nog veel te doen is. Wij ma-

nen het college tot ijver en creativiteit en op sommige terreinen tot meer vaart. De CDA-

fractie zal daarbij toezien op een juiste koers. Daar heeft de burger die wij vertegen-

woordigen recht op.  

 

Wijsheid. 

Ten slotte, als CDA proberen wij onze inspiratie te putten uit ons 'bronboek', de Bijbel. 

Een van de kernbegrippen daarin is het woord 'wijsheid'. Zelfs een heel spreukenboek is 

daaraan gewijd. Die wijsheid heb je niet vanzelf, je kunt haar ook niet claimen. Je kunt 

haar wel anderen toewensen. Dat doen wij dan ook van harte, aan het college en aan de 

raad. 

 

REACTIES 

 

Mevrouw Geluk: De heer Torenbeek heeft een motie aangekondigd over het groenon-

derhoud. Wordt dit een motie van wantrouwen of een motie van afkeuring? Waarschijn-

lijk een combinatie. Of het nu wantrouwend afkeuren of afkeurend wantrouwen wordt, in 

ieder geval bent u niet tevreden met de prestaties van het college op dit terrein los van 

de toezegging dat hierover een rapport of een voorstel voor een aanpak komt. Wat be-

doelt u precies met deze mopperende opmerking die wel wollig is maar niet zo scherp? 

Wanneer moet dat voorstel er zijn en als het voorstel niet naar tevredenheid is, wat is 

dan de sanctie?  

 

De heer Torenbeek: Velen hebben geconstateerd dat het groenonderhoud in onze ge-

meente te wensen overlaat. De CDA-fractie vindt dat alles op alles gezet moet worden 

daar verbetering in aan te brengen. Onze motie heeft niets met wantrouwen te maken 

maar in het kader van een goed dualisme, mag het CDA het college aansporen tot een 

flinke inspanning.  

 

Mevrouw Geluk: Ik ben blij dat het CDA in dit geval de VVD volgt, maar de partij zou 

aan een toezegging van het college voldoende moeten hebben. Kennelijk heeft het CDA 

geen vertrouwen en ik wil graag weten waarom niet?  

 

De heer Torenbeek: Dat is om de simpele reden dat wij het nog niet zien.  

 

Mevrouw Geluk: Nog nooit is een zaak gisteren klaar gekomen.  

 

De heer Torenbeek: Dat is nu zo'n wijsheid die ook in de bijbel had kunnen staan.  

 

Mevrouw Geluk: U ontwijkt steeds mijn vraag, want ik wil het van u hard hebben wan-

neer volgens u het college met het groenonderhoud klaar moet zijn. Kennelijk heeft de 

VVD-fractie op dit punt meer vertrouwen in het college dan het CDA. 

 

De heer Torenbeek: Zo spoedig mogelijk. Fijn dat u op dezelfde lijn als het college zit 

dat is dan een sollicitatie voor een volgende collegeperiode.  

 

De heer Nijdam: De heer Torenbeek noemde het verhuizen van het Muzisch Centrum en 

de bibliotheek. Wat wil het CDA met deze vrijkomende locaties doen bijvoorbeeld in het 

kader van de bouw van appartementen?  

Ten tweede wil ik de mening vragen van het CDA over de herstructurering van de dor-

pen. Levert dit misschien op korte termijn werkgelegenheid op? Als het over herstructu-

rering gaat, denk ik vooral aan de verbouw van verouderde woningen.  
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Voor zo'n programma is veel geld zodat de gemeente dit niet uit eigen budget behoeft te 

betalen. 

Ten derde wil ik in verband met genoemde financiële overschotten op begraven, wijzen 

op de toenemende voorkeur voor crematie boven begraven. Zullen die overschotten niet 

spoedig verleden tijd zijn, gezien deze tendens? 

Wat bedoelt de heer Torenbeek met "de groeiende samenwerking tussen de sociale part-

ners"? Is daarmee de groep bedoeld die tot nu toe buiten beeld is gebleven? 

 

De heer Torenbeek: Bij navraag bleek mij dat volstrekte onduidelijkheid bestaat wat 

met het Muzisch Centrum en de bibliotheek zou moeten gebeuren, ook ten aanzien van 

de verkoopwaarde van de grond. Uiteraard zijn dergelijke zaken niet onbelangrijk voor 

de besluitvorming deze instanties te centreren op De Deel. Daarom wil de CDA-fractie 

van wethouder Voorberg vragen deze eerst te beantwoorden alvorens de toestemming 

tot de onderzoeksopdracht wordt gegeven, omdat dit een belangrijk element is in de 

planvorming.  

Weliswaar loopt het aantal begrafenissen door de toename van crematies vergeleken met 

vroeger terug, maar ongeacht deze relatieve vermindering, laat het overzicht elk jaar 

weer financiële overschotten zien.  

In het kader van het Meerdoenproject zijn met diverse maatschappelijke partners uit al-

lerlei verbanden over het onderwerp 'armoedebestrijding' besprekingen gevoerd. Het 

CDA wil dat uit deze contacten een groeiende samenwerking voortkomt vooral als het 

gaat om het bereiken van mensen die buiten de voorzieningen bleven. Onder de regie 

van de gemeente kunnen zo al deze partners die aan armoedebestrijding doen, bijeen 

worden gebracht om juist die groep te bereiken die nooit van voorzieningen gebruik 

maakte.  

De vragen over de herstructurering van de dorpen, wil ik bewaren voor een commissie-

vergadering.  

 

De heer Kreeft: Als het gaat over het effect van de bestrijding van alcohol- en drugs-

misbruik, constateer ik dat u tot andere conclusies komt dan de heer Poppe. Wil dat zeg-

gen dat u het oneens bent met de opmerkingen van de fractie ChristenUnie/SGP?  

 

De heer Torenbeek: Ik ben me niet bewust dat ik verschil van mening heb met de heer 

Poppe op dit punt. In mijn bijdrage pleitte ik voor "een meer voortvarend beleid". Dat 

impliceert in ieder geval dat de gemeente op het goede spoor is en bezig is voortgang te 

boeken. Dus het college vaart vooruit, maar naar de mening van het CDA mag het nog 

sneller.  

 

De heer Kreeft: Ik zal de vraag anders formuleren: bent u van mening dat er minder 

overlast is van alcohol en drugs als gevolg van de voorlichting? 

 

De heer Torenbeek: Ik heb daar geen exacte cijfers van.  

 

De heer Haagsma: Het CDA vindt dat het college maatregelen moet nemen die passen 

bij de economische situatie. Ongetwijfeld zult u in uw wijsheid ook hebben nagedacht 

over het type maatregelen. Kunt u hierover iets zeggen?  

 

De heer Torenbeek: Dat is exact dezelfde vraag die u ook stelde als reactie op de jaar-

stukken. Ik zal ongeveer hetzelfde antwoord geven. Het CDA wil dat het college de vaart 

houdt in lopende projecten. Al de projecten die onder leiding van de gemeente staan, 

dienen met voortvarendheid te worden uitgevoerd zodat mede hierdoor een stuk werkge-

legenheid ontstaat. Ik heb gezien dat de Politieke Unie over dit onderwerp een motie zal 

indienen. De komende uren wanneer de moties ter sprake komen willen wij over dit soort 

zaken graag nadenken en overleggen omdat het steunen en bevorderen van de werkge-

legenheid ook voor het CDA belangrijk is.  

 

De heer Haagsma: Het is mooi als wij met het CDA op dit punt kunnen samenwerken.  
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Mevrouw Van Elk: In de bijdrage van de heer Torenbeek wordt na de constatering van 

de toenemende samenwerking op het gebied van armoedebestrijding ook gezegd "het 

CDA pleit voor een menselijke en klantgerichte houding van de gemeente en haar werk-

nemers". Mag ik uit deze zin concluderen dat de gemeente op dit moment niet zo werkt? 

 

De heer Torenbeek: Enkele zaken moeten goed worden onderscheiden. Het is een for-

muleren van optimale wenselijkheid in het beleid. Als mensen de gang naar het gemeen-

tehuis eenmaal hebben gemaakt, dan is het van het grootste belang dat deze zo klantge-

richt mogelijk worden behandeld. Het is wel eens voorgekomen dat deze mensen heen 

en weer verwezen werden. Naar de mening van de CDA-fractie zou het goed zijn dat er 

in dit kader slechts één ambtenaar was bij wie alle kennis aanwezig is en die als centraal 

aanspreekpunt functioneren kan.  

 

De heer Lammers: Ik ken de heer Torenbeek als een man die het dualiteitsprincipe hoog 

in het vaandel heeft. Op de eerste pagina schrijft u "de kwaliteit en inhoud van de onder-

zoeksopdracht is voor het CDA voorwaarde om het gevraagde onderzoeksbedrag te re-

serveren "Het kan niet anders of u heeft over deze zin nagedacht. U zult als kaderstel-

lende volksvertegenwoordiger vast een parameter in gedachten hebben waarvan u zegt 

'daar zal het college rekening mee moeten houden'. Wilt u de criteria aangeven waaraan 

volgens u verlening van die onderzoeksopdracht moet voldoen? A) Is dat het geld? B) Is 

de verhuizing van bibliotheek en Muzisch Centrum de voorwaarde? C) Of is die verhuizing 

na het onderzoek bespreekbaar?  

 

De heer Torenbeek: Ten eerste spreekt dit idee de CDA-fractie wel aan. Net als de 

ONS-fractie, is onze fractie ook cultuurminnend. Gesteld dat het mogelijk zou zijn, dan 

geeft een dergelijke clustering een meerwaarde aan de plannen voor De Deel en ook aan 

de cultuur. Het college wil dit onderzoeken, maar stelt op pagina 4 van de Voorjaarsrap-

portage meteen dat het exploitatietekort niet meer dan € 1 miljoen mag bedragen. Om-

dat het CDA hoopt dat het onderzoek een positieve uitkomst heeft, wijst de fractie erop 

dat meteen ook de consequenties van verhuizing als factor worden meegeteld in het on-

derzoek. Om die reden is het van belang ook alle kosten en financiële consequenties ook 

in het kader van de synergie af te wegen tegen de meerwaarde van een dergelijk voor-

stel. Als blijkt dat deze plannen binnen een aanvaardbaar niveau blijven, dan is het CDA 

een warm voorstander.  

 

De heer Lammers: Als ik u goed begrijpt, vindt u het idee goed, maar wilt u van tevoren 

weten of de kosten structureel acceptabel zijn en blijven. 

 

De heer Torenbeek: De onderzoeksopdracht zal antwoord moeten geven op dit soort 

vragen, namelijk de balans tussen de waarde en de kosten.  

 

De voorzitter: Ik constateer dat alle vragen zijn gesteld en schors nu de middagverga-

dering.  

 

Schorsing (van 18.30 tot 19.45)  

 

De voorzitter: Ik heropen de vergadering. Het college zal nu de vragen beantwoorden. 

 

De heer Kreeft: Vooraf meld ik dat mijn fractie de aangekondigde motie (nr. 4) intrekt.  

 

De voorzitter: De maximale tijd voor het college bedraagt drie kwartier. Ik verzoek kort 

te antwoorden en geef het woord aan wethouder Schutte.  

 

Wethouder de heer Schutte: Mede namens het college wil ik ter beantwoording enkele 

opmerkingen plaatsen.  



2008 N. 230 

- Het valt mij op dat grosso modo gesproken in de opmerkingen van de fracties een posi-

tieve toon zat. Uiteraard waren in de reacties ook kritische nootjes te beluisteren en het 

college wil daaruit lering trekken.  

- Ik was blij met de opmerking van de ONS-fractie die zo aardig was te zeggen: 'de flat is 

bijna gereed'.  

- Het college had een overzicht beloofd waarin duidelijk wordt aangegeven in hoeverre 

het college erin slaagde het collegeprogramma, inclusief de toevoegingen na de andere 

coalitie, uit te voeren. Het college is hierover positief gestemd. Ik hoop dat dit positieve 

gevoel ook bij de fracties leeft.  

- Het college vindt dat de afgelopen jaren veel zaken zijn aangepakt. Intern heeft het 

college deze voortgang ook continu besproken. Het is zelfs mogelijk dat het college te 

veel wil. Het voordeel is dat alle kansen die zich voordoen, ook optimaal worden benut.  

- De werkgelegenheid baart nog steeds zorgen. Het college voelt heel goed deze zorgen, 

zowel met het oog op de economie alsook de uitwerking die dit heeft in mensenlevens. 

Enkele fracties hebben op dit aspect gewezen en dat wordt ook door het college onder-

kend. Het is ingrijpend na jarenlange werkzaamheid, plotseling werkloos te worden.  

- Over de periode juni 2007 tot juni 2008, geeft de arbeidsmonitor aan dat gemeente 

Noordoostpolder vergeleken met andere gemeenten het beste scoort. In genoemde peri-

ode is de werkloosheid in onze gemeente met een factor van 8,9% gestegen. Dit percen-

tage van 9 moet worden bezien in verband met 5%. De hoogste score heeft gemeente 

Lelystad 34% en het gemiddelde van provincie Flevoland staat op 23%. Dat betekent dat 

gemeente Noordoostpolder gezien het gemiddelde niet slecht scoort.  

Vervolgens enkele opmerkingen over gestelde vragen en aangekondigde moties.  

- De opmerkingen over de kavels 'Penders en Pauw' vind ik als aanduiding onjuist als het 

gaat over de uitbreiding van Kraggenburg. Het college wil een uitbreiding van Kraggen-

burg en wel zo snel mogelijk. Het is bekend dat deze procedures moeizaam verlopen. Het 

college zal nog dit jaar een ruwe schets ontwerpen waarin staat hoe Kraggenburg vol-

gens het college moet worden aangepakt. In de commissie heb ik mijn visie uitgelegd dat 

het een aanpak op twee kavels moet worden. Iedere kavel met specifieke woningbouw.  

- Sommige fracties stelden vragen op het terrein van de financiële monitor of de econo-

mische monitor. Weliswaar niet als apart onderdeel als een soort thermometer, maar in-

tegraal zijn deze gegevens wel in ons verhaal verwerkt. Ik ben bereid zo'n soort monitor 

op te stellen bijvoorbeeld aan de hand van gegevens over bedrijfsvestigingen, afname en 

toename, de gegevens over werkloosheid en dergelijke. Op dit moment van economische 

crisis, vindt het college vooral de stand van zaken van de werkgelegenheid belangrijk. De 

achteruitgang van de werkgelegenheid kan veel extra kosten en treurnis opleveren.  

- Ik bestrijd de stelling van de Politieke Unie als zou het college niet met projectontwik-

kelaars kunnen omgaan. Het omgaan met projectontwikkelaars is altijd moeilijk omdat 

de belangen voor een groot gedeelte wel gelijk oplopen, maar anderzijds ook niet altijd 

parallel en soms tegenstrijdig zijn en dat gegeven maakt de omgang met projectontwik-

kelaars soms ingewikkeld en moeizaam. Als voorbeeld noem ik het buitengewoon moei-

lijke proces van Emmeloord-Centrum en het project van de glastuinbouw. Voor deze bui-

tengewoon ingewikkelde projecten geldt dat niettegenstaande de vele problemen deze 

beide toch goed verlopen. Het project met de Wind Groep verloopt ook goed ook al speelt 

er op dit moment een probleem op het gebied van financiën. Daar kan noch de 

Wind Groep, noch het college iets aan doen.  

- Zoals ik zojuist aangaf blijkt uit de cijfers dat gemeente Noordoostpolder qua werkloos-

heid goed scoort. Daarom ben ik het oneens met de tweede stelling van de Politieke 

Unie.  

 

De heer Haagsma: De stelling was anders geformuleerd, namelijk: "het college laat ste-

ken vallen als het geen concrete maatregelen presenteert passend bij de economische 

situatie". 

 

Wethouder de heer Schutte: Omdat deze kwestie in het verlengde van de inhoud van de 

motie ligt, kom ik later op deze vraag terug.  
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- De VVD stelde dat het project Wellerwaard beter gestopt kan worden of in de richting 

van een golfbaan omgebogen. Omdat het college op basis van een raadsbesluit nog in 

gesprek is met de Wind Groep, is het niet juist de discussie te vertroebelen door een an-

der element van een golfbaan daarin te vermengen.  

- Een motie werd aangekondigd met de opdracht extra inspanningen te doen de econo-

mie aan te slingeren. In de commissie heb ik aangegeven dat het college niet in staat is 

zomaar werk naar voren te halen. Het college doet zijn best, maar het kan onmogelijk 

zomaar werkzaamheden die tientallen miljoenen kosten in gang zetten.  

- Bij de motie die aanstuurt op het bevriezen van lasten, wil ik wijzen op de gevolgen, 

namelijk dat de gemeentelijke inkomsten dan verminderen en dan wordt precies het te-

genovergestelde bereikt. Om deze reden ontraad ik deze motie. Ik beloof een memo te 

schrijven waarin wordt meegedeeld dat de gemeente voor miljoenen zal investeren. Deze 

investeringen zaten allemaal al in het beleid en op termijn bijvoorbeeld voor de jaren 

2010-2013, komen nog eens de zware investeringen zoals het Rioleringsplan voor € 10 

miljoen en de extra investering in het onderhoud Groen. Deze investeringen met een to-

taal van bijna € 20 miljoen zullen zeker werkgelegenheid opleveren. Deze zaken werden 

allemaal al in de rapportage aangekondigd en daarom begrijp ik de opmerkingen van de 

VVD en de Politieke Unie niet. Enerzijds roepen deze partijen min of meer op de econo-

mie aan te jagen en anderzijds zijn het juist deze partijen die min of meer systematisch 

de inspanningen van het college investeringen te plegen, met name de Corridor en Em-

meloord-Centrum enzovoort, wilden stoppen. Het college heeft afgelopen jaren wel dege-

lijk veel geïnvesteerd. Het college wil met inachtneming van alle voorzichtigheid vanwege 

de economische recessie, toch maximaal besteden. In de motie wordt opgeroepen extra 

geld uit te geven. Nogmaals, het college deed het uiterste wat betreft het in gang zetten 

van extra uitvoeringen en daarom bestaat geen enkele reden de motie aan te nemen.  

 

De heer Haagsma: Ik vind dat de heer Schutte niet juist omgaat met de bedoeling van 

de motie. Ik bestrijd deze voorstelling van zaken zoals de heer Schutte die nu doet. In 

een dualistisch systeem gaat het overigens niet om de mening van een wethouder, maar 

wat de raad van de motie vindt.  

 

De voorzitter: Volgens afspraak zou ook het college reageren op de moties. Daarom 

mocht de heer Schutte best zijn mening uiten over de moties. Natuurlijk zal de raad na 

kennisname van het standpunt van het college beslissen of de moties wel of niet worden 

aangenomen.  

 

De heer Haagsma: Naar mijn gevoel leest het college de motie verkeerd. In de motie 

die nog niet werd toegelicht, staan simpelweg enkele voorbeelden zoals die uit het veld 

zijn opgekomen.  

 

Wethouder de heer Schutte: In de moties staan zaken die pertinent niet waar zijn. Als 

college hebben wij ons vier uur niet kunnen verweren, daarom heb ik met veel verve 

aangetoond dat deze motie onterecht is. Ik zou nog wel een kwartier kunnen doorgaan al 

die onjuiste zaken aan de kaak te stellen.  

 

Wethouder de heer Van der Est: Enkele reacties over de opmerkingen die op mijn ter-

rein liggen: 

- Ik begin bij de vraag van de Fractie Kreeft over de Islamitische graven en begraafrech-

ten. Op het oude kerkhof werden zestig graven voor Islamitische graven gereserveerd 

waarvan momenteel zes werden gebruikt. Ik denk dat hier nog plek genoeg is. Over de 

begraafrechten zal in augustus 2009 een themadag worden gehouden. Dat gebeurt op 

dezelfde wijze als het beleidsplan Groen. Dat betekent dat van de raad bij die gelegen-

heid richtinggevende uitspraken wordt gevraagd.  

- De heer Kreeft heeft de motie over de Woningbouw ingetrokken.  

- Verder wil de fractie Kreeft een motie indienen voor de Jongerenraad. In onze stukken 

heeft het college deze zaken aangegeven door middel van het invullen van gele blokjes.  
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Als het gaat bij de Ruimtelijke Ordening rondom de Bonifatiusmavo, denkt het college dat 

de jongeren op voorgestelde wijze veel beter bij de gemeentelijke politiek worden be-

trokken. In een krantenbericht van juli jl. werd de Jongerenraad getypeerd als 'decorpar-

ticipatie'. De Jongerenraden en de nationale Jeugdraad zijn verschijnselen die eind vorige 

eeuw opkwamen. Veel van die raden zijn inmiddels ter ziele. Het zijn concepten die van-

uit de volwassen denktrant zijn ontstaan, maar de meeste jongeren zijn geen vergader-

tijgers. Er zijn wel goed georganiseerde clubs, maar toch willen de meeste jongeren zich 

niet langer dan enkele maanden inzetten en dan voor een project of een concreet doel. 

Het zal duidelijk zijn dat het college deze motie ontraadt omdat het vindt dat de ingesla-

gen weg moet worden voortgezet.  

- De VVD wil een nieuw Masterplan. Ik ben hierover wat verbijsterd. Eerst omarmde de 

VVD het kaderplan, daarna ging de VVD akkoord met het besluit van het Masterplan. Nu 

lijkt het alsof de VVD een voorstel doet voor een nieuw kader dat een besparing van 

€ 2,5 miljoen op zou leveren. Vaak hoorden wij van de VVD dat verhuizen duur is. Wel-

nu, ook dit soort verhuizingen zal het nodige kosten. De hockeyclub zal nieuwe kunst-

grasvelden moeten hebben en een nieuwe kantine enzovoort. Idem de korfbalclub. Veel 

maatregelen op het gebied van verkeersveiligheid en fysieke veiligheid van de kinderen 

moeten worden getroffen. Daarom betwijfel ik die verwachte besparing van € 2,5 mil-

joen. Bovendien moet ik daarbij aantekenen dat de ontsluitingsweg niet alleen is bedoeld 

voor de sport. Het college ziet de verkeersstroom van het noorden naar het Centrum als 

een integraal geheel en maakt op dit moment studies hiervan. Dat is slechts een klein 

onderdeel. Misschien dat het de VVD lukt te bewijzen dat hier € 2,5 miljoen wordt be-

spaard, het college betwijfelt dit ten zeerste.  

- De VVD-fractie diende twee moties in. Een motie gaat over de gymzaal bij de 'Bonifati-

us'. Het college is het geheel oneens met de eerste overweging. Het is onjuist te stellen 

dat volgens bestaand beleid iedere school over een eigen gymzaal moet beschikken. Wel 

is het zo dat elk dorp minimaal over een gymzaal moet beschikken. Overigens heeft het 

college geen enkel signaal van de Bonifatius of het Zuiderzeecollege of deze scholen deze 

wensen hebben. Het zijn verschillende scholen, met verschillende besturen en Medezeg-

genschapsraden. Dus zo'n onderwerp is altijd precair en tot op het moment kwam geen 

enkel verzoek bij het college binnen. Zouden zij iets willen, dan moet de aanvraag min-

stens voor 1 februari 2010 bij het gemeentebestuur binnen zijn. Dat betekent dat de VVD 

pas in december 2010 met dergelijke voorstellen kan komen.  

- De motie over de speelplaatsen is op zich een sympathieke motie. De afspraak in 2006 

was dat vanwege het nieuwe element 'natuurlijk spelen' de speelplaatsen opnieuw te 

evalueren. Met andere woorden, het is geen enkel probleem deze motie op dit punt uit te 

voeren. Verder worden de andere punten in deze motie, namelijk de allweatherveldjes en 

de pannakooien in feite al uitgevoerd. In onze gemeente bestaan drie soorten speelplaat-

sen: de schoolspeelplaatsen met standaard drie speelwerktuigen, de wijkspeelplaatsen 

en de buurtspeelplaatsen. De wijkspeelplaatsen zijn meestal voor de oudere jeugd. De 

wijkspeelplaatsen in de erven voor Albert Heijn zijn hiervan een mooi voorbeeld. Daar is 

een trapveldje en een basketballveldje. Van die speelveldjes wordt veel gebruikgemaakt. 

Nu wij toch bezig zijn met een soort evaluatie, adviseer ik deze zaken te incorporeren in 

het totale speelplaatsenbeleid. Dan interpreteer ik de opdracht in de motie als volgt: 'on-

derzoek of allweatherveldjes of pannakooien en dergelijke kunnen worden geïncorpo-

reerd in het totale speelplaatsenbeleid'. Hieraan moet dan wel een budget worden ge-

koppeld. Anderzijds is ook de IGW-regisseur, zoals werd afgesproken, al bezig in een 

groot aantal dorpen gestalte aan dit beleid te geven. Met andere woorden, de raad kan 

zich door middel van deze motie uitspreken of dit soort speelplaatsen moet worden op-

genomen in het speelplaatsenbeleid.  

- Naar aanleiding van de PvdA/GroenLinksmotie over de woningen, verwijs ik naar het 

milieubeleidsplan. Daar staat dat een intensieve bezinning en uitwisseling van ideeën zal 

plaatsvinden welke maatregelen op het gebied van duurzaamheid en energiebesparingen 

mogelijk zijn. Hiervoor was geld beschikbaar gesteld zodat de burgers voorlichting krij-

gen en een bewustwordingscampagne in gang is gezet. Woningcorporatie Mercatus heeft 

eerst in eigen woningbezit strategisch onderzoek laten verrichten en vervolgens strate-

gisch beheeronderzoek in samenwerking met een milieuadviesbureau, waarbij wordt be-
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keken hoe te komen tot CO2-reductie en energiebesparing. Het onderzoek is eind 2009 

klaar en dit project is begin 2010 afgerond. Het college zal in het najaar van 2009 met 

Mercatus prestatieafspraken maken en daarbij zal het college op dit soort punten van 

duurzaamheid en energiebesparing goed opletten en de vinger aan de pols leggen.  

- Mevrouw Geluk uitte twijfels over het karakter van de motie Groenonderhoud. Welnu 

deze motie is naar mijn mening een 'motie van ondersteuning'. De CDA-fractie stelt te-

recht dat eerst een beleid en dan een onderhoudsplan en ten slotte een passend budget 

moet worden vastgesteld. Het onderhoudsplan moet dan worden gemaakt op basis van 

de gemaakte keuzes. Het passend budget bestaat uit taakstellende bedragen, afhankelijk 

van de keuzes van de raadsleden kan dit hoger of lager uitvallen. De streefdatum voor 

het plan Groenonderhoud is het voorstel dit na de vakantie te formuleren zodat de be-

spreking in de raadsvergadering van november 2009 aan de orde komt.  

 

Wethouder de heer Voorberg: Ik zal de vragen op mijn terrein beantwoorden.  

- De CDA-fractie stelde een vraag over de onderzoeksopdracht naar het Cultuurplein in 

relatie tot de mogelijkheden tot clusteren van de culturele instellingen. Deze onderzoeks-

opdracht zal inhouden dat eerst in overleg met de culturele instellingen wordt gekeken 

wat de behoeften zijn en vervolgens welke voordelen uit de synergie te verkrijgen zijn, 

dat wil zeggen: welke voordelen levert het onderbrengen van de instellingen in één ge-

bouw op. Dat gesprek met die drie instellingen is gaande en vooralsnog lijkt dat positief 

te verlopen vanwege de goede verstandhouding en de openheid van het overleg. Uitein-

delijk moeten deze besprekingen uitmonden in een Programma van Eisen, waarin exact 

de behoefte aan het aantal vierkante meters wordt ingevuld. Het college wil hiervoor een 

onafhankelijk bureau inschakelen, een bureau dat nooit eerder bij het project  

Emmeloord-Centrum was betrokken en dus ook volstrekt onafhankelijk van de project-

ontwikkelaar Provast staat. Dit bureau krijgt de procesbegeleiding tot taak en de eerste 

taak zal zijn in samenspraak met de drie instellingen een Programma van Eisen opstel-

len. Zoals bekend zijn verschillende varianten mogelijk. Twee varianten werden door mij 

tijdens een belegde informatiebijeenkomst gepresenteerd. Het is goed te benadrukken 

dat bij al deze varianten ook de nulvariant blijft bestaan. Deze nulvariant wil zeggen dat 

het culturele leven gewoon verder gaat met gebruikmaking van de bestaande gebouwen. 

Dat betekent dat in het onderzoek ook wordt bekeken wat er moet gebeuren bij het de-

centraal functioneren van de bestaande instellingen. Hierbij spelen uiteraard de vraag 

van het nut en de noodzaak een centrale rol. Het functioneren van de culturele instellin-

gen wordt hierbij betrokken, zowel nu als in de toekomst, alle zaken in verband met on-

derhoud van de gebouwen. Met andere woorden is de nulvariant niet hetzelfde als 'niets 

doen'. Vanzelfsprekend zullen bij dit onderzoek veel calculaties in de bouwkundige sfeer 

worden gemaakt. Het begeleiden van deze calculaties behoort ook tot de taken van ge-

noemd bureau dat bij het hele proces als procesbegeleider wordt betrokken. Het is duide-

lijk dat dit onderzoek veel inzet vraagt dat niet in de eigen ambtelijke capaciteit zit. Het 

onderzoek zal dus enkele scenario's opleveren, waarbij ook duidelijk de specifieke conse-

quenties van elk scenario wordt aangegeven. Dan gaat het over de investeringen, de te 

verwachten kosten en de jaarlasten. Het bedrag van € 1 miljoen is een indicatie, maar 

niet gefixeerd. Uiteindelijk zal de raad na kennisname van alle onderzoeksresultaten een 

keus maken uit de verschillende scenario's met de specifieke consequenties. De raad be-

slist dan uiteindelijk ook wel bedrag beschikbaar wordt gesteld. De slotfase van het on-

derzoek is natuurlijk de financiële dekking. Wethouder Van Meijel zal de vragen over de 

financiële dekking voor zijn rekening nemen. Terecht heeft de heer Torenbeek in dit ver-

band opgemerkt dat het dan gaat om de relatie tussen de waarde en de kosten. Naar 

verwachting zal in oktober 2009 het proces van afweging geëindigd zijn, zodat in de 

raadsvergadering van 12 november 2009 de bespreking in de raad kan plaatsvinden. In 

die tussentijd zal het college volop bezig zijn met de subsidieaanvragen bij de provincie. 

- De CDA-fractie stelde vragen over het project Easy Riders, over brom en snorfietsen en 

voorlichting voor beginnende automobilisten. Eerlijk gezegd was ik ben niet op de hoogte 

dat deze zaken in het verleden in deze gemeente plaatsvonden.  
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De heer Hermus: Vroeger was dit project een taak van de provincie maar de provincie 

heeft dit naar de gemeenten gedecentraliseerd.  

 

Wethouder de heer Voorberg: De gemeente Noordoostpolder kent wel een programma 

maar deze elementen zitten daar niet echt bij. In samenwerking met de Vereniging voor 

Veilig Verkeer gebeurt wel veel op dit gebied, te denken valt dan aan acties zoals 'de 

scholen zijn weer begonnen'. Enkele aparte schoolprojecten op het gebied van verkeers-

veiligheid werden georganiseerd. Het college stelde een onderzoek in naar de veiligheid 

rondom scholen. Ik wil hiermee zeggen dat op het gebied van veiligheid meer gebeurt 

dan dit budget aangeeft. Het is mogelijk een overzicht van al de activiteiten op dit gebied 

aan de raadsleden ter inzage te geven. Omdat de provincie subsidie verstrekt, is het de 

vraag of een extra budget moet worden ingezet. Nadat het lijstje met een totaal over-

zicht van activiteiten ter inzage heeft gelegen, zou dit onderwerp in de commissie nog 

worden gesproken.  

- De suggestie van de ChristenUnie/SGP-fractie over het instellen van 30km-zones bij al-

le scholen is een algemene maatregel waarvan ik mij afvraag of deze zinvol is. Onlangs 

werd voor de commissie Woonomgeving een rapportage over de veiligheid rondom scho-

len opgesteld die ook naar alle scholen werd opgestuurd. Met dit rapport ontstond een 

goed beeld over de veiligheid rondom scholen. Het streven is de veiligheid maximaal op 

te voeren. In overleg met de scholen geeft het gemeentebestuur aanwijzingen van aller-

lei kleine verbeteringen die hoewel het kleine maatregelen zijn toch forse verhoging van 

de veiligheid tot gevolg hebben. Goede instructie aan de verkeersouders werkt ook effec-

tief. Al deze toenemende contacten waarin voorlichting en bewustwording van verkeers-

veiligheid centraal staan, werpen meer vruchten af dan het algemeen instellen van zo'n 

30km-zone.  

 

Wethouder de heer Van Meijel: Omdat ik vervanger ben van de afwezige wethouder 

Zeilstra, wil ik in mijn vragenbeantwoording iets meer tijd vragen.  

- De heer Kreeft vroeg over de stand van zaken in de legionellabestrijding. Op dit mo-

ment zijn de besmette locaties vrijgegeven en de spoelfrequenties alsook de bemonste-

ring opgevoerd. In de beleidsplannen werd aangegeven dat in 2010 de spoelinstallaties 

worden aangepast. Tegelijkertijd worden deze installaties getest en geactualiseerd, 

waarbij ook externe deskundigen betrokken zijn. In juni 2008 hebben alle medewerkers 

een cursus gevolgd waar extra aandacht werd gegeven aan dit soort zaken.  

- Het college is het eens met de opdracht van de motie van de Politieke Unie over het 

aangeven van heldere kaders voor de vrijwilligers in de dorpen teneinde teleurstellingen 

te voorkomen. 

- De andere motie van de Politieke Unie over het loket minimabeleid, ontraadt het colle-

ge. De overwegingen en de opdracht in deze motie staan op gespannen voet met de uit-

gangspunten van het college aangaande het minimabeleid, zoals het college dat uitvoert 

op basis van de afspraken van december 2008. Behalve een aantal concrete afspraken 

over het minimabeleid, werd in december 2008 ook afgesproken dat dit beleid met ge-

bruikmaking van het maatschappelijk middenveld zou plaatsvinden dus via het Meer-

doenproject gestalte zou krijgen. Het doel van deze werkwijze was dat aanvullend op het 

gemeentebeleid door middel van Meerdoen mensen die voorheen buiten de voorzienin-

gen bleven, nu bereikt konden worden. Het opvolgen van deze motie zou een teruggaan-

de beweging betekenen en dat staat op gespannen voet met het afgesproken beleid. In 

de bijeenkomst van 17 juni 2008 werd afgesproken dat in september/oktober 2009 een 

Sociale Kaart gereed moet zijn. Vanuit het maatschappelijk middenveld zal een organisa-

tie ontstaan die de afgesproken doelstellingen van het minimabeleid zo goed mogelijk 

gestalte zal geven.  

- Het college is het oneens met de visie neergelegd in de tweede stelling van de Politieke 

Unie. De essentie van het IGW is de bevordering van de sociale cohesie, vooral in de 

dorpen. In de opstartfase vraagt dit wat extra middelen, maar geen al te grote investe-

ringen. Soms is sprake van een verschuiving van middelen. Dus deze stelling is onjuist.  

- De suggestie van de PvdA/GroenLinksfractie voor elke wijk een platform te vormen 

klinkt heel sympathiek.  
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De wijkindeling is goed. Emmeloord kent vijf wijken waarbij ook wijkwethouders zijn be-

noemd. De wijk 'De Zuidert' is een goed voorbeeld waar het wijkplatform goed functio-

neert. Het college wil niet dwingen tot het oprichten van een wijkplatform als daar geen 

behoefte aan bestaat. De IGW heeft middelen beschikbaar voor het geval behoefte be-

staat aan organisatie in de wijk.  

- Op de vraag van de VVD-fractie over het Antoniusziekenhuis, luidt het antwoord: het 

college kiest wel voor een goede gezondheidszorg maar niet expliciet voor een bepaald 

ziekenhuis. Omdat het Antoniusziekenhuis op dit moment bezig is met spoedzorg en 

avond- en weekenddiensten, is het college momenteel wel met het Antoniusziekenhuis 

meer in contact, maar dit is vanwege praktische redenen en geen expliciete keus.  

- Het college wil alle medewerking verlenen aan de zorgboulevard zoals die door de 

VVD-fractie is genoemd. 

- Op de vraag van de ChristenUnie/SGP-fractie over de aandelen Essent, antwoord ik dat 

hierover de raad op 23 april 2008 een besluit heeft genomen. In die raadsvergadering 

werd besloten € 1 miljoen te reserveren voor de compensatie van dividend en het overi-

ge gedeelte volgens de gebruikelijke systematiek te stoppen in het reservebeleidsplan. 

Zoals gewoonlijk kunnen dan tijdens de beleidsplanning de raadsleden voorstellen doen 

wat met deze gelden moet gebeuren.  

- In de motie van ChristenUnie/SGP wordt bij de overwegingen beweerd dat Rehoboth de 

enige instelling is. Het college heeft voor opvang een budget gereserveerd van 

€ 25.000,00. Het college is zonder meer voorstander van maatschappelijke opvang, ech-

ter met dien verstande dat de opvang maximaal zes tot twaalf weken moet bedragen. 

Daarbij moet worden gekeken naar een definitieve oplossing, bijvoorbeeld het onder-

brengen in de AWBZ of de psychosociale zorg of de verslavingszorg. Met name over dat 

tweede project wordt momenteel stevig gediscussieerd omdat hierbij één keten belang-

rijk is. Als het gaat over de kortdurende opvang met een eventueel vervolgtraject, kon-

digde het college reeds de maatregelen aan met het bijbehorende budget van 

€ 25.000,00. Nadat in 2008 acute problemen ontstonden, stelde de raad voor 2009 een 

krediet beschikbaar. De komende tijd wordt het beleid verder ingevuld. Als het opvang-

tehuis Rehoboth goed werk verricht, dan is het geen probleem hiervoor geld beschikbaar 

te stellen, maar het geld wordt niet bij voorbaat exclusief voor Rehoboth gereserveerd. 

Het is duidelijk dat het college voor de maatschappelijke problematiek van daklozen de 

volle aandacht heeft.  

- Het CDA stelde een vraag over de meicirculaire. De raad kon kennisnemen van de 

meerjarenraming die voor het jaar 2010-2011 sluitend is. Voor het jaar 2012 was € 1,6 

miljoen nog niet gedekt en voor 2013 is dat bedrag € 1,5 miljoen. Op zich is dat niet ver-

ontrustend. Het Cultuurplein is vanaf die jaren voor een bedrag van € 900.000,00 mee-

genomen. De provincie eist voor de herfst van 2009 een sluitende begroting. Dat bete-

kent dat de komende tijd het college in overleg met de raad moet zoeken naar invulling 

van middelen, maar ook dit is niet ongebruikelijk aan het eind van het jaar. Kijkend naar 

de meicirculaire, moet er voor 2012 ongeveer € 600.000,00 extra worden toegevoegd en 

voor 2013 ongeveer € 1 miljoen. Dit heeft te maken met toezeggingen van het rijk en 

gemaakte afspraken met de VNG en IPO en het rijk over de invulling. De gunstige uit-

komsten voor het jaar 2010 en 2011 zijn een gevolg van het redelijk consistente beleid 

van dit college de septembercirculaire niet mee te rekenen dat ook door de raad werd 

geaccordeerd. Heel veel gemeenten die de septembercirculaire wel meerekenden, zijn 

momenteel bezig met bezuinigen. De Voorjaarsbeschouwingen moeten soms worden uit-

gesteld vanwege de noodzaak zich op de nieuwe situatie te beraden. Nogmaals stelt het 

college dat op korte termijn niets aan de hand is en daarom het college nog veel ambities 

handhaaft met het streven die waar te maken. Verder naar de toekomst kijkend, zullen 

in het najaar van 2009 protocollen opgesteld moeten worden teneinde voor de volgende 

begrotingen goedkeuring van de provincie te verkrijgen.  

- Voor de dekking van het Cultuurplein, bestaan grofweg drie mogelijkheden, namelijk 

subsidies, interne verschuivingen en extra inkomsten. Misschien zullen combinaties van 

deze elementen mogelijk zijn. Het college zal met voorstellen komen zodat de raad afwe-

gingen kan maken.  
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De heer Simonse: Ik waardeer het in de heer Van Meijel dat hij in het kader van het du-

alisme geen zwaar accent legt op zijn eigen mening, maar ik zou graag van hem horen of 

hij onze motie nu toejuicht of ontraadt.  

 

Wethouder de heer Van Meijel: Het college onderschrijft het besluit, ik kan echter de 

opdracht van resocialisatie momenteel binnen de kaders van de WMO en de AWBZ niet 

overzien. Uit de derde overweging blijkt dat het om langdurige opvang kan gaan. In dat 

geval ziet het college problemen met het oog op Rehoboth omdat de opvang dan buiten 

de subsidie valt. Het college draagt zorg voor die opvang van zes tot twaalf weken, maar 

daarna wil het college wel geregeld zien dat de zorg wordt gecontinueerd. Dus met in-

achtneming van de gemaakte kanttekeningen, is het college positief over de inhoud van 

de motie.  

 

De voorzitter: Ik denk het zo te kunnen formuleren: het college is positief over de 

strekking van de motie, maar in de formuleringen zou deze aangescherpt moeten wor-

den.  

 

Burgemeester ridder van Rappard: Ik zal de vragen op mijn beleidsterrein beantwoor-

den.  

- De ONS-fractie stelde vragen over merkbare voordelen van het 1-2-4-beleid. De bedoe-

ling van het beleid was jongeren tot een vroeger tijdstip voor het stappen te bewegen, 

omdat vooral de jongere jeugd wordt gedwongen vroeger naar huis te gaan. Op dit be-

leid wordt in het algemeen positief gereageerd. Behalve de gebruikelijke overlast, als 

mensen zich naar huis begeven, levert het tijdstip geen noemenswaardige overlast op. 

De mensen van de horeca zelf ervaren het beleid ook als positief.  

- In het presidium werd reeds gesproken over de mogelijkheid tot integraal uitzenden 

van de raadsvergaderingen. Omdat het college zich beraad over de herinrichting van de 

raadzaal, is het verstandig allerlei voordelen van de verschillende elektronische middelen 

en mogelijkheden en elektronische faciliteiten van het vergadersysteem, bij deze vraag 

te betrekken. Het college staat positief ten opzichte van deze motie, maar maant de frac-

ties nog even de komende ontwikkelingen in de raadzaal af te wachten.  

- In het najaar van 2009 moet het college een besluit nemen over de bestuurlijke boeten 

of dwangsommen. Omdat de voordelen minder groot blijken te zijn dan aanvankelijk ge-

dacht, wordt deze kwestie een lastige kwestie.  

- Het college is met de PvdA/GroenLinksfractie van mening dat het beleid aangaande 

brede burgerparticipatie te lang op zich liet wachten. Dit beleid had eigenlijk samen met 

het WMO-beleid klaar moeten zijn. Het college belooft dat tegen het eind van 2009 een 

voorstel komt waarin het participatiebeleid goed gemotiveerd wordt gereguleerd. Dat be-

tekent dat het college geen moeite heeft met de inhoud van de motie die als ondersteu-

ning van het beleid kan worden opgevat.  

- De vraag over concrete voorstellen tot deregulering is momenteel moeilijk te beant-

woorden. In ieder geval is met dit beleid een begin gemaakt, de uiteindelijke resultaten 

zullen later wanneer meer concrete gegevens bekend zijn, meegedeeld worden. 

 

De voorzitter: Hiermee eindigt de beantwoording van het college. Het woord is aan de 

raad. Nadat het vraag en antwoordspel heeft plaatsgevonden, volgt een schorsing waarin 

de fracties zich kunnen beraden over de ingediende moties.  

 

De heer Haagsma: Als ik de uitlatingen van de heer Schutte goed heb begrepen, neemt 

hij het de Politieke Unie kwalijk als zou deze een blok aan het been zijn voor de economi-

sche ontwikkelingen van de Noordoostpolder. Volgens mij heeft u gezegd dat u hinder 

ondervindt van sommige duidelijke uitspraken van de Politieke Unie. 

 

Wethouder de heer Schutte: De heer Haagsma heeft niet goed geluisterd, want zo heb 

ik het niet gezegd.  
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De heer Blauw: Omdat de heer Schutte hetzelfde verwijt richting de VVD-fractie maakte, 

wil ik me aansluiten bij de woorden van de heer Haagsma. Wij zijn het oneens met de 

reactie van de heer Schutte.  

 

De heer Haagsma: Het is goed hierbij ook de eerste stelling te halen aangaande de ver-

houding van het college en de projectontwikkelaars. Als u zegt dat de Politieke Unie een 

dwarsligger is voor de economische ontwikkelingen van de Noordoostpolder, dan daag ik 

u uit drie voorbeelden te noemen. Naar mijn inschatting lukt het u niet één voorbeeld te 

noemen. Wel constateren wij dat het college in relatie met projectontwikkelaars altijd in 

het algemeen in een soort dienende rol zit. In het voorbeeld van de Corridor, heeft de 

Politieke Unie in het belang van de bevolking nooit gezegd dat de ontwikkelingen van dit 

project moesten worden geremd. Wel heeft de Politieke Unie vanaf het begin gewaar-

schuwd dat de Wind Groep weliswaar een prachtig plan ontwikkelde, maar constant bezig 

was iets van het plan af te doen. Herhaaldelijk waarschuwde onze fractie het college dan 

in de trant van 'kijk uit college want de Wind Groep is bezig alleen maar de krenten uit 

de pap te vissen'. Thans is de Corridor niet meer dan een woonwijk met een aantal voor-

zieningen en dat was oorspronkelijk niet de bedoeling. Dat stelde de Politieke Unie aan 

de kaak en deze uitte zich kritisch over de onderdanige houding van het college ten op-

zichte van de projectontwikkelaar. Datzelfde geldt voor de verhouding met Provast. Zo 

gebeurde het dat Provast zich onttrok van de ontwikkeling van de vierkante meters bij 

het voormalige CWI-gebouw. Daarvoor moest de gemeente € 225.000,00 schadevergoe-

ding ophoesten. Provast was ook verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de Polder-

toren. Door de inspanningen van de gemeente werd uiteindelijk een invulling aan de Pol-

dertoren gegeven, maar Provast heeft hiervoor geen financiële genoegdoening gegeven. 

Later draaide de gemeente op voor de extra kosten van het voegen, dat eigenlijk bij het 

begin had moeten worden voorzien. De wijze en het tijdstip waarop het college nu met 

het voorstel van het Cultuurplein komt, valt ook onder deze kritiek. Want dit betekent 

dat het college eigenlijk een verandering in de samenwerkingsovereenkomst teweeg-

brengt, die Provast straks in de onderhandeling kan uitbuiten door financiële genoegdoe-

ning te eisen omdat de gemeente verandering voorstelt.  

 

Wethouder de heer Voorberg: Ik ben het met deze laatste opmerkingen over het Cul-

tuurplein volstrekt niet eens. Ten eerste zijn dit nog maar enkele ideeën, ten tweede is 

hierover nog geen enkele onderhandeling met Provast geweest en bovendien zit het col-

lege helemaal niet in een dienende of gehoorzame rol ten opzichte van Provast. Het te-

gendeel is waar. De genoemde zaken bij de Poldertoren waren niet vooraf onderkend. Ik 

ben het volstrekt oneens met de kenschets alsof het college in een onderdanige rol zit.  

 

De heer Haagsma: Dit is onze constatering en ik heb daarvoor argumenten aangedra-

gen. Het zal duidelijk zijn dat niet iedereen het daarmee eens is. Ik zou nog meer zaken 

kunnen noemen, bijvoorbeeld met betrekking tot Megabouw. De glastuinbouw is enigs-

zins anders omdat de gemeente daar geen eigendomspositie heeft. Wel een zwaar be-

lang, maar geen eigendomspositie. Volgens mijn herinnering heeft de heer Schutte de 

Politieke Unie toch echt verweten de economische ontwikkelingen te hinderen.  

 

Wethouder de heer Schutte: Ik vind de heer Haagsma wijs in woorden, maar zijn woor-

den moeten wel op de merites worden beoordeeld. In de verhouding met projectontwik-

kelaars zet het college de belangen van de gemeente goed neer en naar mijn oordeel 

worden deze ook heel goed bewaakt. Anderzijds heeft de gemeente ook een belang na-

melijk dat daadwerkelijk iets ontstaat. In het voorjaar van 2006 werd over het plan Em-

meloord-Centrum een besluit genomen. Het is helemaal niet vreemd dat na drie jaar uit-

voering, andere inzichten ontstaan. Dan is het geen probleem te constateren en te er-

kennen dat veranderde inzichten ook tot veranderingen in besluiten kunnen leiden. Dat-

zelfde geldt voor de Wellerwaard. Het vorige college en de vorige raad namen het besluit 

met de Wind Groep in zee te gaan. Na beraadslagingen in de raad koos een meerderheid 

in de raad voor verandering in het plan. De typering van de heer Haagsma over als 'een 

woonwijk met wat voorzieningen' is onjuist want het is veel meer.  
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Onder aan de Terp, waar de Corridor begint hebben wij een unieke en schitterende golf-

baan aangelegd. Bovendien is deze golfbaan volledig toegankelijk voor het publiek. Een 

voetpad loopt van de golfbaan naar de Kasteleinsweg. Straks komt daar een recreatie-

plas. Behalve woningen komt daar een natuurgebied van 44 ha. De heer Haagsma moet 

eens ophouden met die constateringen dat het glas in plaats van halfvol, halfleeg is, 

want het glas is zelfs meer dan halfvol.  

 

De heer Haagsma: Wie heeft die golfbaan betaald, mijnheer Schutte? 

 

De voorzitter: Ik herinner aan mijn ordevoorstel. Het college heeft gereageerd en nu is 

de raad aan zet, maar als bij elk punt zo uitgebreid over en weer wordt gediscussieerd 

dan zal de vergadering te lang duren. Ik verzoek de fracties zakelijker te reageren op de 

antwoorden van het college.  

 

De heer Haagsma: Ik zal het gesprek met de heer Schutte te zijner tijd voortzetten. Ik 

ben verbaasd over de reactie van wethouder Van der Est over de motie 'Speelveldjes' als 

hij zegt 'dat wordt nog eens onderzocht'. In 2006 werd ongeveer een gelijke motie aan-

genomen en toen al van een budget voorzien. Ook was toen al bepaald tegen welke kos-

ten en met welk vrijwilligerswerk deze veldjes gestalte konden krijgen. Ik ben het eens 

met de heer Van der Est dat in vijf dorpen wordt geprobeerd met behulp van een Lea-

derbijdrage deze veldjes te realiseren. Dat betekent dat een onderzoek overbodig is.  

Verder stelde de heer Van Meijel dat het doel van IGW de sociale cohesie is. Zelf heb ik 

een aantal avonden meegemaakt en dan gebeurde het na een avond vruchtbaar discus-

siëren en aftasten van de mogelijkheden, dat de vraag naar het budget te berde werd 

gebracht. Na enige stilte komt dan het antwoord dat het luttele bedrag van € 5.000,00 

hiervoor beschikbaar is. Een zaal die na zoveel ideeën en nadenken over de toekomstvi-

sie voor de wijk of een dorp, hoort dat niet meer dan € 5.000,00 per jaar beschikbaar is, 

voelt zichzelf niet serieus genomen. De doelstelling van het IGW zou nu juist moeten zijn 

dat als vrijwilligers willen participeren en meedenken over de toekomst van de wijk of het 

dorp en zij met een voldragen plan voor de wijk of het dorp komen dan ook het college 

en de raad daar als waardering een behoorlijk bedrag tegenover zouden moeten stellen. 

Als wij als raad en het college hun plannen serieus nemen en die respecteren ook door 

middel van een behoorlijke financiering, dan pas bevorder je de sociale cohesie. Dat is 

reden waarom de Politieke Unie deze motie heeft ingediend.  

De derde stelling over de gewenste passende maatregelen in verband met de economi-

sche situatie, sluit aan bij de motie die de Politieke Unie wil indienen. In zijn reactie heeft 

wethouder Schutte niets anders gedaan dan enkele bullets die waren bedoeld als voor-

beelden van mogelijke maatregelen, naar voren te halen en als de maartregelen voor te 

stellen. In het besluit krijgt het college de opdracht de maatregelen op een rijtje te zet-

ten hoe het college denkt te reageren op de economische situatie. De Politieke Unie 

sprak nergens over de 'crisis' maar steeds over de economische situatie. Als de wethou-

der aangeeft wat het college doet, dan is dat niet meer dan 'going concern' hetgeen in de 

beleidsplanning allang in het vooruitzicht werd gesteld. De Politieke Unie vraagt het col-

lege, blijkens de uitlatingen in de beschouwingen ondersteunen vele andere fracties deze 

oproep, iets extra's te ondernemen en desnoods wordt daarbij die grote spaarpot van de 

Noordoostpolder maar voor een poosje aangesproken omdat het college op dit moment 

moet inspringen op de economische situatie.  

 

De heer Blauw: Ik zal niet herhalen wat de heer Haagsma heeft gezegd. Wel wil ik de 

beschuldiging van de heer Schutte als zou de VVD de economische ontwikkelingen willen 

remmen, met klem ontkennen. Als één partij wakker is met betrekking tot economische 

activiteiten, denk aan werkgelegenheid, promotie en acquisitie, dan is dat de VVD wel. 

De VVD stond op de rem bij een aantal projecten. Achteraf krijgen wij op bijna alle pro-

jecten gelijk. Behalve bij de projecten Vilavie en Wonen bij je paard, die wij niet serieus 

genoeg vonden op te reageren, hebben we bij projecten als de Corridor altijd alternatie-

ven aangeboden die naar onze mening wel een kans van slagen hadden.  
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Ook bij het project Emmeloord-Centrum stelde de VVD een alternatief voor in de vorm 

van uitbreiding van Albert Heijnsupermarkt. Ik wil graag weten op welke punten de VVD 

de rem heeft gezet zonder alternatieven aan te reiken of ideeën aan te dragen zodat de 

economische ontwikkelingen konden voortgaan. U kunt het met die voorstellen oneens 

zijn, maar u kunt de VVD niet beschuldigen dat die economische ontwikkelingen zou wil-

len stoppen.  

 

De heer Torenbeek: Ik wil graag van de heer Blauw horen waarom zijn alternatieve 

voorstellen de werkgelegenheid meer zouden bevorderen dan die van het college.  

 

De heer Blauw: Het gaat vanavond te ver om dat aan te geven. Herhaaldelijk heeft de 

VVD aangegeven hoe het promotie- en acquisitiebeleid op betere wijze geregeld kon 

worden. De resultaten in 2008 gingen dramatisch omlaag en naar onze mening is dat een 

gevolg van het onvoldoende promotie- en acquisitiebeleid. Dit alles werd gebaseerd op 

cijfers die van de afdeling Economische Zaken afkomstig waren.  

 

Wethouder de heer Schutte: Mag ik de heer Blauw vragen waar u de cijfers vandaan 

haalt die aantonen dat de resultaten dramatisch omlaag gingen? 

 

De heer Blauw: Nee, dat heb ik niet gezegd. Enkele maanden geleden publiceerde u een 

rapport en op grond van cijfers uit dat rapport concludeerde ik dat u stelt dat het aantal 

fte's van nieuwe bedrijven en daaraan gerelateerde werkgelegenheid op 43 fte's staat. 

Het is waar dat de totale werkgelegenheid is gestegen met 1000 werknemers, maar dat 

komt uit de groei van het lokale bedrijfsleven tot ongeveer september 2008. Ik conclu-

deer dat het effect van promotie en acquisitie op het aantrekken van nieuwe bedrijven, 

dat vorig jaar nog 300 arbeidersplaatsen opleverde, dit jaar stopte bij het aantal van 43. 

 

Wethouder de heer Schutte: De heer Blauw gaat heel selectief met de cijfers om, want 

daar zit ook een jaar tussen met 1100 arbeidsplaatsen.  

 

De voorzitter: De bedoeling van deze ronde is de eigen standpunten duidelijk maken. 

Wilt u kort zijn en niet steeds op elkaar reageren als u het niet met elkaar eens bent.  

 

De heer Blauw: Aangaande het project van Emmeloord-Centrum is de VVD-fractie blij 

dat er een herziening komt en ook dat wordt overwogen cultuurinstellingen naar het Cen-

trum te halen. De VVD is niet blij dat de gemeente de onderzoekskosten van 

€ 100.000,00 moet betalen terwijl Provast daar verantwoordelijkheid heeft en ook zal 

profiteren vanwege het aanpassen aan de markt door middel van de configuratie van het 

Centrum. Volgens het voorstel zal het onderzoek zich ook uitstrekken over de andere as-

pecten, zoals de parkeergarage en verandering van appartementen. Daaruit blijkt dat 

Provast meeprofiteert als deze aanpassingen zullen plaatsvinden.  

 

De voorzitter: Als u stelt dat Provast ook aan het onderzoek moet meebetalen, dan is 

het onhandig omdat Provast dan meteen ook invloed zal eisen op de aard van de veran-

deringen.  

 

De heer Blauw: Dat is precies de bedoeling en daarmee wordt ook vormgegeven aan het 

samenwerken zoals de uitdrukking 'samenwerkingsovereenkomst' al zegt. Dan is het on-

begrijpelijk dat de gemeente alleen voor de kosten opdraait. 

 

Wethouder de heer Voorberg: Het gaat over onze plannen en het onderzoek is ons initi-

atief. Als het onderzoek goede ideeën oplevert, dan worden die natuurlijk ingebracht in 

de onderhandelingen met Provast en dan wordt ook de verdeling van een aantal van de-

ze kosten ter sprake gebracht. Sommige zaken gaan alleen de gemeente aan, sommige 

zaken zijn gemeenschappelijk en deze zaken kunnen in de onderhandeling worden ge-

bracht.  
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De voordelen van Provast kunnen pas na de onderzoeksresultaten worden bepaald en 

Provast heeft laten weten dat in het overleg gesproken kan worden wat hun bijdrage zal 

zijn.  

 

De heer Blauw: Begrijp ik het goed dat nu met Provast een gentleman's agreement be-

staat dat Provast nadat alles is afgewogen, bereid is tot het dragen van een deel van de 

veranderingskosten? Dit stemt ons tevreden.  

 

Wethouder de heer Voorberg: Ja, dat is een gentleman's agreement.  

 

Mevrouw Binksma: Het is waar dat jarenlang over speelveldjes en trapveldjes en all-

weatherveldjes en pannakooien wordt gesproken.  

 

De heer Simonse: Bij interruptie wil ik nadrukkelijk wijzen op het feit dat de motie over 

pannakooien in een ander kader stond, namelijk bij de ene motie ter bestrijding van het 

vandalisme en bij de andere motie over de compensatie bij het teloorgaan van het open-

bare Groen.  

 

Mevrouw Binksma: Voordat ik deze moties opstelde, heb ik me verdiept in voorgaande 

moties. Ik vind het jammer dat veel mensen enthousiast willen meedenken over dit soort 

hangplekken en pannakooien, terwijl tot op dit moment nog nergens zo'n pannakooi is 

gerealiseerd. Vanuit deze motivatie ontstond het indienen van de motie en dan is het 

jammer dat het college reageert met opnieuw een onderzoek in te stellen. Volgens mij is 

zo'n onderzoek niet nodig als die behoefte duidelijk aanwezig is.  

 

Wethouder de heer Van der Est: Ik had de motie anders opgevat. Dit onderwerp hoort 

onder het IGW. Als een dergelijke behoefte in de wijken bestaat, dan behoort dit tot een 

zaak van de wijkregisseur die dit aanhangig kan maken. Dus naar mijn oordeel is het 

prima als dergelijke signalen uit de bevolking komen, maar dan valt het wel onder het 

IGW-beleid. 

 

De heer Boundati: Dat is precies de bedoeling van het pleidooi van de PvdA/Groen-

Linksfractie voor het opzetten van wijkpanels in de verschillende wijken. 

 

Wethouder de heer Van der Est: Wanneer dit onderwerp een onderdeel van het IGW-

beleid is, dan is het een ander verhaal dan zoals ik het eerst opvatte namelijk dat het 

een onderdeel was van het speelplaatsenbeleid. In dat geval zou eerst een onderzoek 

moeten plaatsvinden.  

 

Mevrouw Binksma: Het college heeft terecht opgemerkt dat de Bonifatiusmavo geen 

aanvraag indiende voor een gymzaal, maar dit was omdat de Bonifatius dacht dat het 

sowieso een gymzaal zou krijgen. Thans is een nieuwe situatie ontstaan. De VVD-fractie 

is overigens blij dat de eventuele aanvraag voor een gymzaal in de beleidsplanning is op-

genomen, zodat in ieder geval een bedrag is gereserveerd. Momenteel is duidelijk dat 

een tekort aan binnensportaccommodaties bestaat zodat leerlingen heen en weer fietsen. 

Waarom kan de bouw van een gymzaal niet naar voren worden gehaald, mede ook gelet 

op de noodzaak van werkgelegenheid?  

 

De heer Kalk: Mevrouw Binksma weet toch dat er helemaal geen aanvraag ligt. Dan is 

het toch onmogelijk te beginnen met de bouw van een gymzaal?  

 

Mevrouw Binksma: Er bestond een overeenkomst met de Bonifatius dat de school een 

nieuwe gymzaal zou krijgen. Alleen het onderzoek van de grondmaatschappij leverde een 

andere uitslag op zodat het college tot een totaal andere opzet besloot. Nu er zoveel ver-

schuivingen plaatsvinden in die scholenwereld zal in de toekomst wel iets gebeuren, 

maar mijn voorstel is dit nu naar voren te halen. Als die aanvraag alsnog binnen komt, 

kan de bouw toch een jaar naar voren worden gehaald.  
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De heer Kalk: Dat is de spijker op de kop omdat bij het Masterplan werd afgesproken 

dat hiervoor ruimte is, maar dan moet wel het verzoek daarvoor komen.  

 

Wethouder de heer Van der Est: Ik wil mevrouw Binksma herinneren aan een aspect dat 

destijds in de discussie ook een rol speelde. Het gaat hier om een bijzonder ingewikkelde 

situatie en daarom is gedegen onderzoek noodzakelijk. Verschillende scholen zijn in het 

spel en bij enkele scholen zal nieuwbouw moeten komen. Dit is een zeer ingewikkelde 

operatie en als de gemeente niet oplet dan kan het miljoenen kosten. Stel dat de bestu-

ren besluiten dat tussen de Bonifatiusmavo en het Juniorencollege iets permanents moet 

worden gebouwd, dan is het zaak dat deze bouwactiviteiten integraal gebeuren. Dat be-

tekent dat niet zomaar ergens een gymzaal kan worden gebouwd, zonder het bestaan 

van een Programma van Eisen en zonder dat een architect daar zijn visie over heeft op-

gesteld. In deze plannen gaat het wel over een aantal van 200 tot 250 leerlingen die er-

bij komen. In dat geval is één lokaal niet voldoende. Het Zuiderzeecollege heeft nu al ge-

brek aan ruimte. Dat betekent dat het plan moet voorzien in een groot aantal lokalen en 

indien daaraan behoefte bestaat – zo was de afspraak – ook de bouw van een gymlokaal. 

Het is duidelijk dat zoiets integraal moet gebeuren en als daarop wordt vooruitgelopen is 

dat hetzelfde als het paard achter de wagen spannen.  

 

De voorzitter: Ik sluit deze discussie af en geef de heer Torenbeek het woord. 

 

De heer Torenbeek: Voor de heer Voorberg wil ik nog enkele suggesties doen voor de 

onderzoeksvragen omdat het belangrijk is waarover de raad straks moet beslissen. In 

het onderzoek moeten alle varianten worden weergegeven, alsmede de invloed die deze 

zullen hebben op de samenwerkingsovereenkomst en de gevolgen voor de onderhande-

ling met Provast. Vervolgens mag een risicoanalyse niet ontbreken. Kortom dat de raad-

sleden werkelijk alles weten wat er valt te weten.  

 

De heer Hermus: De wethouder heeft wel aangegeven dat hij onze motie over het on-

derhoud Groen prima vindt, maar dan betwijfel ik of hij de essentie van deze motie wel 

echt heeft gesnapt. De motie werd ingegeven door gegronde vrees. Als de wethouder 

zegt dat een 'taakstellend bedrag' moet worden vastgesteld dan bestaat de vrees dat hij 

dit bedoelt binnen de bestaande budgetten. Wie alle budgetten optelt, komt aan een be-

drag van ruim € 3 miljoen. De vrees bestaat dat niet zozeer het geld, maar de uitvoering 

het probleem is. Binnen het ambtelijk apparaat moet worden nagedacht over een andere 

taakstelling en meer slimme oplossingen dienen te worden bedacht. Ook binnen de 

commissie is dit al besproken, namelijk dat het onderhoud zich beperkt tot het schoffe-

len. In sommige gevallen is dat niet afdoende.  

 

Mevrouw Geluk: In de commissievergadering beloofde de heer Hermus het college te 

willen helpen door het aandragen van slimme oplossingen maar blijkbaar is hij daar niet 

in geslaagd.  

 

De heer Hermus: Ik ben wel op de afdeling geweest en heb daar over verschillende za-

ken gesproken. Op beleidsniveau worden wel oplossingen bedacht, maar op uitvoerings-

niveau klinken alleen maar 'mitsen en maren'. Dan ontstaat zo langzamerhand de situa-

tie dat veel is geprobeerd maar niets werkt en dat daarom niets gedaan hoeft te worden.  

 

Wethouder de heer Van der Est: Het college doet het uiterste in december 2009 een be-

leidsplan onderhoud Groen te presenteren overeenkomstig de wensen van de heer Her-

mus. Over de uitvoering kan ik niet zoveel zeggen, omdat ik niet met die voormannen in 

parken en bossen rondloop om te bezien hoe dat gaat. 

 

Mevrouw Geluk: De conclusie lijkt gerechtvaardigd dat zowel de middelen, alsook de 

heer Hermus niet werkte.  
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De heer Hermus: Ik vind dit een lage manier van vergaderen en weiger op dit niveau 

verder te gaan met de discussie.  

 

De voorzitter: Ik stop deze discussie want dit leidt tot niets. De heer Boundati heeft het 

woord.  

 

De heer Boundati: Ik ben enigszins geschrokken van het antwoord van wethouder Van 

Meijel over het vormen van platforms in het kader van IGW. Het college wil geen wijk-

platformen opleggen omdat hieraan geen behoefte zou bestaan. Heeft de wethouder wel 

signalen want wij hebben duidelijk andere signalen. Ook wij als fractie zouden het niet 

willen de wijkplatforms op te leggen of voorzieningen naar de wijken te brengen, als daar 

geen behoefte aan zou bestaan. Onze fractie wenst dat elke wijk van Emmeloord goed is 

vertegenwoordigd op dezelfde wijze zoals de dorpen dat zijn. Dit kan alleen door veel 

energie te steken in het realiseren van wijkplatforms. Op dit moment hebben de dorpen 

een voorsprong en onze fractie vindt dat Emmeloord niet kan achterblijven. De heer 

Haagsma heeft terecht opgemerkt dat de kaders duidelijk moeten zijn zodat de mensen 

niet worden gefrustreerd als zij merken dat hun inspanningen tevergeefs zijn. De fractie 

van PvdA/GroenLinks vindt het jammer dat het college op korte termijn niet aan de slag 

wil gaan en zal straks bij de evaluatie van het IGW kritisch zijn ten aanzien van de resul-

taten.  

 

De heer Haagsma: Ik ben het niet helemaal eens met de voorstelling van de heer  

Boundati. Vanaf het begin was in ieder geval één kader helder namelijk dat die wijken en 

dorpen die zijn georganiseerd aangaande de uitvoering niet behoeven te wachten op an-

dere wijken en dorpen die achterblijven in het vormen van platforms. De afspraak was 

dat het gemeentebestuur voort zou gaan met die wijken en dorpen waar de overlegstruc-

tuur prima was geregeld zodat deze niet hoeven te wachten op die andere, minder geor-

ganiseerde buurten.  

 

De heer Boundati: Dat is waar. In de commissievergaderingen heeft onze fractie bena-

drukt dat de visies die de dorpen hebben ontwikkeld niet in de la moesten blijven liggen, 

maar actief worden gebruikt om andere wijken te stimuleren hetzelfde te doen. Wij willen 

het college meegeven dat energie gestoken moet worden in die wijken waar het vormen 

van een overlegstructuur ten achter bleef.  

 

Wethouder de heer Van Meijel: De wijken waar geen wijkplatform is, worden niet verge-

ten. Ook daar probeert het college activiteiten op te zetten, indien daar de behoefte is. 

Maar blijkt dat aan een wijkplatform geen behoefte bestaat, dan wil het college dat niet 

opleggen omdat zoiets toch niet lukt zonder een draagvlak.  

 

De voorzitter: Omdat ik zelf in de stuurgroep IGW zitting heb, merk ik in deze hoeda-

nigheid als lid van de stuurgroep op dat het niet mogelijk is alle wijken in één keer te or-

ganiseren en dat daarom de wijken waar iets gebeurt en een platform ontstaat, prioriteit 

krijgen. Dat betekent niet dat die andere wijken worden vergeten, maar wel dat die dan 

het laatst aan de beurt komen.  

 

De heer Boundati: Daar ben ik het mee eens. Volgens onze informatie hebben die wij-

ken waar niets gebeurde, ook geen enkele uitnodiging of opwekking van het gemeente-

bestuur ontvangen wel iets te ondernemen. Het signaal dat onze fractie afgeeft, is dat 

het college vaart moet zetten achter deze ontwikkeling.  

 

Mevrouw Van Elk: Ik ben het daarmee niet eens. Zelf woon ik in Emmeloord-Centrum en 

wij hebben twee keer een uitnodiging gehad voor een bijeenkomst met als doel een plat-

form te vormen.  

 

De voorzitter: Ik geef de andere fracties het woord op de reacties van het college te re-

ageren.  
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De heer Poppe: Wij wachten met spanning de voorstellen tot verdere deregulering af.  

 

De heer Lammers: Ik ben blij met de toezegging dat in het najaar van 2009 het college 

met voorstellen komt aangaande de uitbreiding van Kraggenburg. Verder is onze fractie 

blij met de suggestie van de heer Torenbeek aan de heer Voorberg bij de onderzoeksop-

dracht ook de risicoanalyse op te nemen. Deze risicoanalyse is onmisbaar voor een ge-

fundeerde keuze die wij als raadsleden moeten maken. Ten aanzien van onze ingediende 

motie over uitzending, hebben wij nota genomen dat u deze suggestie ingebed wilt zien 

in de ophanden zijnde herinrichting van de raadzaal. Graag zou ik willen weten wanneer 

deze herinrichting zal plaatsvinden.  

 

De voorzitter: Op dit moment zijn wij bezig met de voorbereiding zodat de plannen in 

ieder geval in het najaar 2009 meegedeeld kunnen worden.  

 

De heer Lammers: Deze opmerking zal ik tot mij nemen. 

 

De voorzitter: Ik schors de vergadering.  

 

schorsing 

 

De voorzitter: Ik heropen de vergadering. Ieder kreeg een overzicht van de moties. 

Fractie Kreeft heeft tijdens de vergadering motie nr. 4 ingetrokken. Zijn er wijzigingen 

aangebracht in moties?  

 

De heer Blauw: De VVD-fractie wil naar aanleiding van de argumentatie van wethouder 

Van der Est motie nr. 10 over de gymzaal voor de Bonifatiusmavo niet in stemming 

brengen, maar aanhouden tot na de Najaarsrapportage. In verband met de inhoud van 

motie nr. 11, hebben wij begrepen dat de wethouder onderzoek wil doen naar het speel-

plaatsenbeleid en daarbij de trapveldjes wil integreren zodat een totaalbeeld ontstaat wat 

op dit gebied nodig blijkt te zijn. Is dit juist?  

 

Wethouder de heer Van der Est: Ik wil het nog eenmaal uitleggen. Het voorstel houdt in 

dat het speelplaatsenbeleid volgens afspraak uit oktober 2006 door de raad, inclusief de 

VVD-fractie vastgesteld, wordt geëvalueerd. De trapveldjes zijn hierin begrepen. Als ik 

het goed begrijp roept de motie nieuwe ontwikkelingen zoals pannakooien en allweather-

speelveldjes een plaats te geven in het onderzoek voor het speelplaatsenbeleid.  

 

De heer Blauw: Dat is onze wens, omdat in dat geval het hele scala bij elkaar wordt ge-

bracht zodat een totaalbeeld zal ontstaan wat in de dorpen en wijken mogelijk en wense-

lijk is. De VVD-fractie vraagt of dat onderzoek of die evaluatie voor het eind van 2009 

klaar kan zijn.  

 

Wethouder de heer Van der Est: Ik vind het moeilijk dit voor deze periode te beloven. 

Overigens is het gebruikelijk dat moties voor een toekomend jaar gelden.  

 

De voorzitter: In de motie wordt het jaar 2010 genoemd. 

 

De heer Blauw: Ik vind het belangrijk een toezegging over een periode van de wethou-

der te krijgen in verband met het wel of niet aanhouden van deze motie.  

 

Wethouder de heer Van der Est: Ik kan beloven dat in ieder geval deze evaluatie plus 

het onderzoek nog tijdens deze collegeperiode zal worden gepresenteerd.  

 

De heer Blauw: Met deze toezegging is mijn fractie tevreden en dat betekent dat ook 

deze motie wordt aangehouden.  
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De heer Lammers: Ik wil een punt van orde meedelen. Mijn fractiegenoot de heer 

Pausma is nu (22.00 uur) gedwongen de vergadering te verlaten omdat hij signalen 

krijgt dat thans in zijn kwekerij wordt ingebroken. 

 

De voorzitter: Laten wij hopen dat het loos alarm is. Als er nog wijzigingen zijn in ande-

re moties, dan komen die straks bij de behandeling aan de orde. Dit betekent dat 8 mo-

ties overblijven. De moties worden in volgorde afgehandeld. De moties worden door de 

indienende fracties zo nodig uitgelegd. Het is niet de bedoeling uitgebreid over de inhoud 

te discussiëren. Wel mogen verduidelijkende vragen worden gesteld. Daarna worden de 

moties in stemming gebracht, waarbij stemverklaringen kunnen worden afgelegd. Dan is 

nu motie nr. 1 over het Groenonderhoud aan de orde.  

 

Motie nr. 1, ingediend door het CDA 

Groenonderhoud. 

 

"De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen op donderdag 25 juni 

2009;  

 

overwegende dat: 

- het gebruik van Casaron verboden is; 

- het onderhoudsniveau van het groen voor de bewoners belangrijk is; 

- in 2009 een bedrag van € 350.000,00 extra is uitgetrokken voor het onderhoud (in-

houdende twee keer extra schoffelen) en onderzoek naar de beheersing van het on-

derhoud in de toekomst; 

- dit extra budget niet resulteerde tot een aanvaardbaar niveau van onderhoud; 

 

verzoekt het college nadrukkelijk: 

- in het op te stellen Groenbeleidsplan het omvormen van groen, de inzet van onkruid-

bestrijdingsmiddelen en schoffelbeurten zodanig te combineren dat voor 2010 en la-

ter het onderhoud van het openbaar groen op een aanvaardbaar niveau wordt ge-

bracht tegen de laagst mogelijke maatschappelijke kosten; 

 

en gaat over tot de orde van de dag." 

 

Mevrouw Geluk: De VVD-fractie is altijd voorstander geweest van het goed onderhoud 

van het Groen. Het college zal volgens afspraak in november 2009 een totaalplan pre-

senteren en dat plan zal door mijn fractie kritisch worden beoordeeld. Het kan zijn dat 

het college voor deze evaluatie de steun van de CDA-fractie nodig heeft, de VVD-fractie 

heeft echter voor dergelijke kritische beoordeling geen steun van een motie nodig en 

daarom zal mijn fractie deze motie niet ondersteunen. 

 

De heer Tuinenga: De fractie van de Politieke Unie wacht het beleidsplan Groen af en 

hoopt dat hierin goede concrete voorstellen staan. Deze motie voegt daar niets aan toe 

en daarom heeft mijn fractie geen behoefte aan deze motie. 

 

De heer Lammers: De ONS-fractie vindt de motie sympathiek en ondersteunt deze mo-

tie. 

 

De heer Veldkamp: De fractie van ChristenUnie/SGP ondersteunt deze motie.  

 

De heer Kreeft: Omdat de wethouder in november 2009 met een beleidsplan Groen 

komt, ondersteun ik deze motie niet.  

 

De heer Bakker: Het college heeft deze motie niet ontraden maar gaf blijk positief te 

staan ten opzichte van deze motie. Dat is voldoende reden voor mijn fractie deze motie 

te ondersteunen.  
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De voorzitter: Ik constateer dat motie nr. 1 is aangenomen met de stemmen van de 

fracties van CDA, ONS, ChristenUnie/SGP en PvdA/GroenLinks voor. Vervolgens is motie 

nr. 2 over het Jongerenpanel die het college overigens heeft ontraden, aan de orde.  

 

Motie nr. 2, ingediend door Fractie Kreeft 

Jongerenpanel 

 

"De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen op donderdag 25 juni 

2009; 

 

constaterende dat: 

- de resultaatverplichting van het college met betrekking tot het Jongerenpanel nog 

niet is gerealiseerd; 

- er geen panel van jongeren is dat als volwaardige partner wordt gebruikt door college 

en raad inzake jongeren; 

- er nu een mogelijkheid is om een Jongerenpanel in te zetten voor het Jeugdcultuur-

huis als adviserend orgaan; 

- er een verplichting ligt vanuit de WMO voor het instellen van cliëntenraden; 

- voor het betrekken van jongeren bij de politiek, de jongeren de mogelijkheid moeten 

krijgen een eigen geluid te kunnen geven; 

 

verzoekt het college: 

- op een zo kort mogelijke termijn, maar in ieder geval voor 1 januari 2010 gesprekken 

te starten met partijen die zich zullen melden om een Jongerenraad op te zetten;  

- de mogelijkheid bespreekbaar te maken, gesteld dat de jongeren met een eigen initi-

atief komen; 

- een (eerste) subsidie beschikbaar te stellen van € 2.500,00; 

 

en gaat over tot de orde van de dag."  

 

De heer Simons: De fractie van ChristenUnie/SGP heeft geen behoefte aan deze motie.  

 

De heer Lammers: De ONS-fractie steunt deze motie niet. 

 

Mevrouw Van Elk: Mijn fractie steunt deze motie niet omdat wij vinden dat jongeren zelf 

het initiatief moeten nemen.  

 

Mevrouw Binksma: Politieke partijen moeten een eigen strategie ontwikkelen jongeren 

bij de politiek te betrekken. De VVD-fractie ondersteunt deze motie niet.  

 

De heer Kalk: Het CDA is voor jongerenparticipatie, maar niet op deze wijze omdat er 

andere goede mogelijkheden zijn zoals vandaag voorafgaand aan deze vergadering 

zichtbaar was. De CDA-fractie steunt deze motie niet.  

 

De heer Boundati: De wethouder noemde al enkele voorbeelden van jongerenparticipa-

tie. In het collegerapport wordt dit beleid met een geel blokje aangegeven en dat bete-

kent dat een gelegenheid wordt geboden hierover te discussiëren. Deze motie is overbo-

dig en mijn fractie ondersteunt die niet. 

 

De voorzitter: Het is duidelijk dat motie nr. 2 niet is aangenomen. Ik stel motie nr. 3 

over de opvang van daklozen aan de orde.  

 

De heer Simonse: De motie is iets gewijzigd. Een vierde bullet werd toegevoegd, waarin 

staat "dat momenteel een onderzoek plaatsvindt naar behoeften en voorzieningen". Om-

dat wethouder Zeilstra bezig is alle mogelijkheden te bekijken en omdat mijn fractie de 

verkeerde indruk wil voorkomen alsof Rehoboth volgens ons het absolute einde zou zijn, 

werd deze bullet toegevoegd.  
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Omdat uit reacties duidelijk werd dat Rehoboth veel steun ondervindt en velen sympa-

thiek tegenover deze instelling staan, werd bij de opdracht deze zin toegevoegd "en in-

dien mogelijk Rehoboth de gelegenheid te bieden dit werk te doen op grond van betoon-

de kwaliteiten". Als uit het onderzoek zal blijken dat het niet mogelijk is (vierde bullet), 

dan zal een andere instelling ingeschakeld moeten worden. Deze motie zegt zoveel als 

'wij willen vechten voor Rehoboth, maar indien Rehoboth niet voldoet, dan moet een an-

dere instantie dit werk maar doen'. 

 

De voorzitter: Ik vat het samen: het doel is belangrijk en niet zozeer het middel.  

 

Mevrouw Faber: Ik vind de motie heel sympathiek, maar met uw verhaal bent u bezig de 

motie te ontkrachten. Het is duidelijk dat opvang moet worden geregeld, maar dat is on-

derdeel van de WMO waarvoor ook geld is gereserveerd. Hoezeer Rehoboth de laatste ja-

ren is gegroeid en goed werk doet, is het toch jammer dat door de toevoeging helemaal 

op Rehoboth wordt ingezet.  

 

De heer Simonse: Ik zal het uitleggen. De wethouder heeft Rehoboth uitgedaagd met de 

boodschap: 'ga uw werk eens anders inrichten'. Onlangs haalde Rehoboth nog het certifi-

caat HKZ binnen, een soort keurmerk dat veel zegt over de kwaliteit van zorg en organi-

satie in dit tehuis. In de motie wordt benadrukt 'indien mogelijk'. Dus dat betekent dat 

ook een mogelijkheid wordt opengehouden voor een andere oplossing. Mijn fractie denkt 

dat het goed is dat veel partijen achter dit voorstel staan.  

 

Mevrouw Faber: Dat alles bewijst dat Rehoboth al genoeg aandacht krijgt en dat daarom 

de motie overbodig is. Als Rehoboth niet wordt ondersteund, dan bestaat nog altijd de 

mogelijkheid bijvoorbeeld Triade te ondersteunen. Daarom heeft de motie niet zoveel 

waarde omdat deze zaken zijn geregeld in het prestatieveld van de WMO.  

 

Aangepaste Motie nr. 3, ingediend door de fracties ChristenUnie/SGP, Fractie 

Kreeft en Politieke Unie 

Opvang dak- en thuislozen  

 

"De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen op donderdag 25 juni 

2009; 

 

overwegende dat: 

- voor een groeiend aantal dak- en thuislozen, die buiten alle regelingen vallen, Stich-

ting Rehoboth fantastisch werk verricht; 

- er financiële tekorten zijn bij deze instelling omdat de subsidie deels wegvalt; 

- Rehoboth als enige instelling in Flevoland zich richt op diegenen, die te maken heb-

ben met langdurig dak- en thuisloosheid vanwege bijvoorbeeld schuldenproblematiek, 

echtscheiding, werkloosheid en lichtere psychosociale klachten; 

- momenteel onderzoek plaatsvindt naar behoeften en voorzieningen; 

 

is van oordeel dat: 

- er binnen onze gemeente een opvang moet blijven die een resocialiserende functie 

uitoefent binnen de kaders van de WMO en AWBZ; 

 

verzoekt het college: 

- middelen te reserveren om een opvang voor dak- en thuislozen blijvend te garande-

ren en indien mogelijk Rehoboth de gelegenheid te bieden dit werk te doen op grond 

van betoonde kwaliteit; 

 

en gaat over tot de orde van de dag." 

 

Mevrouw Faber: Hoe sympathiek ook, deze motie ondersteunt onze fractie niet omdat 

deze zaken al binnen de WMO geregeld zijn.  
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Mevrouw Droog: De CDA-fractie had in eerste instantie moeite met het exclusief noemen 

van Rehoboth in de eerste versie. Omdat in de tweede versie de mogelijkheid voor een 

andere instelling wordt opengelaten na het onderzoek, kan mijn fractie deze motie on-

dersteunen.  

 

Mevrouw Binksma: Natuurlijk moet er opvang zijn voor dak- en thuislozen, maar ik vind 

net als mevrouw Faber dat deze zaken goed geregeld worden in de WMO en dat het col-

lege al bezig was deze zorg breder te trekken.  

 

De heer Lammers: Deze motie is sympathiek en als zodanig een steun in de rug voor 

Rehoboth voort te gaan deze zaken te regelen. De ONS-fractie steunt deze motie.  

 

De voorzitter: De motie is aangenomen, met onthouding van de stemmen van de frac-

ties VVD en PvdA/GroenLinks. Dan is nu motie nr. 4 aan de orde over de online-

uitzending van de raadsvergadering. De heer Lammers zal een wijziging toelichten.  

 

De heer Lammers: Omdat het college heeft meegedeeld dat onderzoek over de herin-

richting van de raadzaal plaatsvindt, wordt een punt aan het verzoek aan het college 

toegevoegd. De laatste zin van de motie luidt dan: "verzoekt het college de voorgestelde 

digitalisering te implementeren met de verbetering van de raadzaal". Deze aangepaste 

motie werd ook ondertekend door de fractie van ChristenUnie/SGP.  

 

Aangepaste motie nr. 5, ingediend door de fracties ONS en ChristenUnie/SGP  

Uitzenden van Raadsvergaderingen 

 

"De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen op donderdag 25 juni 

2009; 

 

stelt vast:  

- dat de belangstelling van de inwoners voor het bestuur van de gemeente Noordoost-

polder beperkt is, zoals onder andere blijkt uit de in het algemeen geringe belang-

stelling bij openbare vergaderingen van de gemeenteraad;  

 

overwegende dat: 

- het de wens is van het college de burgers meer te betrekken bij de gemeentelijke po-

litiek; 

- de lokale democratie er bij gebaat zou kunnen zijn als men via media, zoals de lokale 

radio, televisie en internet, kennis kan nemen van de raadsvergaderingen en andere 

relevante bijeenkomsten in het gemeentehuis; 

- het bijwonen van raadsvergaderingen door burgers mogelijk een drempel vormt; 

- de technologische ontwikkelingen het tegenwoordig mogelijk maken online de raads-

vergaderingen te registreren; 

 

is van mening dat:  

- ook het digitaal opnemen van de vergaderingen en het bewaren van deze informatie 

een bijdrage kan leveren aan de toegankelijkheid van het lokaal bestuur;  

 

en verzoekt het college:  

- naar aanleiding van het uitgevoerde onderzoek door de griffie te kiezen voor de 

groeivariant NotuBiz Premium; 

- de implementatiekosten € 43.000,00 te dekken uit de post Algemene Reserve en de 

structurele kosten van € 28.000,00 ten laste te brengen van de post 'Bestuursonder-

steuning' uit programma 10; 

 

en gaat over tot de orde van de dag." 
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De heer Kreeft: Mijn fractie heeft moeite met deze motie vanwege de mededelingen van 

de burgemeester en omdat de uitzending direct of indirect concurrentie betekent voor 

radio Noordoostpolder. Als blijkt dat bij raadsvergaderingen de publieke tribune nauwe-

lijks is bezet, dan vraag ik mij af of dan online-uitzendingen het geëigende middel is de 

belangstelling te wekken. 

 

Mevrouw Schrijver: De fractie van PvdA/GroenLinks staat positief ten opzichte van de 

voorgestelde veranderingen van de raadzaal en mijn fractie vindt het prima dat ook dit 

onderdeel wordt meegenomen bij de herinrichting. Over de kosten en de versie die wij 

willen kan later nog worden gediscussieerd.  

 

De heer Kalk: Het CDA vindt het belangrijk dat de bevolking de vergaderingen kan vol-

gen en het maakt niet uit of zij hier te voet of te paard komen of via internet de beraad-

slagingen volgen. De voorgestelde variant kan eventueel later nog worden besproken. 

Het CDA steunt deze motie.  

 

De heer Bulk: De VVD-fractie steunt deze motie omdat het een goed idee is. Ik ben ge-

neigd de argumentatie van de heer Kreeft om te draaien omdat uitzending via internet 

juist laagdrempelig is en dat hierdoor de kans bestaat dat meer mensen hier kennis ko-

men nemen wat in de vergaderingen wordt besproken. 

 

De heer Haagsma: Mijn fractie steunt deze motie. Soms heb je als raadslid de behoefte 

snel vergaderingen terug te kunnen luisteren.  

 

De voorzitter: Ik constateer dat deze motie is aangenomen met alleen de stem van de 

Fractie Kreeft tegen. Dan is nu aan de orde motie nr. 5 over de economie. De heer 

Haagsma zal een wijziging in de tekst toelichten.  

 

De heer Haagsma: De aangepaste motie wordt mede ondertekend door de fracties CDA 

en PvdA/GroenLinks en ChristenUnie/SGP. Vergeleken met de oorspronkelijke motie is 

een gedeelte van een bullet geschrapt, namelijk na de zin "diverse instanties advies heb-

ben gegeven op welke manier de gemeente kunnen reageren op de economische situatie, 

bijvoorbeeld door…" De rest van de bullets wordt geschrapt en de motie gaat dan verder 

bij "Het college bij de Voorjaarsrapportage geen concreet…". Verder wordt bij de op-

dracht toegevoegd: "uiterlijk bij de Najaarsrapportage".  

 

Aangepast Motie nr. 6, ingediend door de fracties Politieke Unie, PvdA/Groen-

Links en het CDA 

Maatregelen in verband met economische situatie 

 

"De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen op donderdag 25 juni 

2009 

 

overwegende dat: 

- de economische situatie grote invloed heeft op ontwikkelingen in onze gemeente; 

- diverse instanties advies hebben gegeven op welke manier de gemeente kan reage-

ren op de economische situatie; 

- het college bij de Voorjaarsrapportage geen concreet voorstel t.a.v. bovengenoemde 

punten heeft geformuleerd; 

 

besluit dat: 

- in verband met de economische situatie extra inzet gepleegd moet worden om onder 

andere werkgelegenheid en woningbouw op peil te houden; 

 

en draagt het college op om: 

- meteen na het zomerreces zo snel mogelijk, uiterlijk bij de Najaarsrapportage, te 

komen met een voorstel om bovenstaand besluit in te vullen; 
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en gaat over tot de orde van de dag." 

 

De heer Blauw: Het zal niemand verbazen dat de VVD-fractie alle acties en maatregelen 

toejuicht die de werkgelegenheid zou kunnen bevorderen en daarom wordt deze motie 

door mijn fractie van harte ondersteund. 

 

De heer Lammers: De ONS-fractie ondersteunt deze motie ook van harte. 

 

De heer Kreeft: Mijn fractie steunt deze motie.  

 

De voorzitter: Motie nr. 6 is aangenomen. Aan de orde is motie nr. 7. 

 

De heer Haagsma: Ik heb een aanvulling te melden. Deze motie wordt nu mede inge-

diend door de CDA-fractie.  

 

Motie nr. 7, ingediend door de fracties Politieke Unie en CDA 

(Financiële) Onderbouwing Vrijwilligersprojecten 

 

"De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen op donderdag 25 juni 

2009 

 

overwegende dat: 

- in wijken en dorpen vaak vrijwilligers worden ingeschakeld voorstellen te formuleren 

aangaande de (her)inrichting van de publieke ruimte; 

- vrijwilligers vaak enthousiast hiermee beginnen en er veel tijd en enthousiasme in 

steken; 

 

constaterende dat: 

- voorafgaand aan de realisering van het vrijwilligersvoorstel vaak een discussie over 

de financiering ontstaat; 

- dergelijke discussies tijdrovend en demotiverend zijn; 

 

draagt het college op om: 

- voor deze vorm van Inwonersparticipatie zodanig beleid te ontwikkelen dat de finan-

ciële kaders vooraf duidelijk zijn; 

 

en gaat over tot de orde van de dag." 
 

Mevrouw Binksma: De VVD-fractie is altijd voor heldere kaders en dus voor deze motie.  

 

De heer Lammers: De ONS-fractie staat positief tegenover deze sympathieke motie.  

 

De heer Wassink: De ChristenUnie/SGP-fractie is voor deze motie.  

 

De heer Kreeft: Mijn fractie is voor deze motie.  

 

De heer Boundati: Mijn fractie is niet tegen deze motie, dat wil dus zeggen: voor.  

 

De voorzitter: Ik constateer dat motie nr. 7 unaniem is aangenomen. Dan is nu aan de 

orde motie nr. 8 over het Minimabeleid.  

 

Mevrouw Van Elk: De motie is mede ingediend door de fractie van ONS. 

 

Motie nr. 8, ingediend door de fracties Politieke Unie en ONS 

Loket Minimabeleid.  
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"De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen op donderdag 25 juni 

2009; 

 

overwegende dat: 

- het congres Meerdoen heeft gevraagd om een regierol door de gemeente; 

- Het niet-gebruiken van sociale voorzieningen nog steeds erg hoog is 

- het te vormen noodfonds niet afdoende is om zicht te krijgen op het functioneren van 

vrijwilligers en professionele hulporganisaties; 

- er nodig structuur in dit onderwerp moet worden gebracht; 

 

draagt het college op om: 

- in 2010 de te maken Sociale Kaart te combineren met het inrichten van een zorgloket 

waardoor: 

- er zicht komt op hulporganisaties; 

- de gemeente geconsulteerd kan worden met specifieke vragen; 

- de gemeente geconsulteerd kan worden ter voorkoming van niet-gebruik; 

 

en gaat over tot de orde van de dag." 

 

Mevrouw Binksma: Volgens een mededeling van het college zullen in december 2009 af-

spraken worden gemaakt over het Minimabeleid en worden de resultaten van de Meer-

doenconferentie nog verwerkt. Daarom wil mijn fractie deze uitkomsten afwachten en is 

dus tegen deze motie. 

 

De heer Wassink: Ik interpreteer deze motie als een extra versnelling voor het college 

en dat kan nooit verkeerd zijn. Mijn fractie is voor deze motie.  

 

Mevrouw Schrijver: Mijn fractie vindt deze motie sympathiek maar wil liever de evalua-

tie van december 2009 afwachten.  

 

De heer Van der Velde: Naar onze mening loopt deze motie te veel vooruit op de resul-

taten van het Meerdoenproject en ook mede door de beantwoording van vragen door de 

wethouder vindt het CDA deze motie voorlopig niet nodig. 

 

De heer Kreeft: Mijn fractie wacht de evaluatie af en is geen voorstander van deze mo-

tie. 

 

De voorzitter: De fracties van VVD, CDA, PvdA/GroenLinks en Fractie Kreeft hebben te-

gen de motie gestemd. De motie is niet aangenomen  

 

De voorzitter: Ik constateer dat deze motie unaniem is aangenomen. Vervolgens is mo-

tie nr. 9 over de Arbeidsparticipatie aan de orde.  

 

Mevrouw Schrijver: Deze motie wordt meeondertekend door de ONS-fractie.  

 

Motie nr. 9, ingediend door de fracties PvdA/GroenLinks en ONS 

Arbeidsparticipatie 

 
"De gemeenteraad van Noordoostpolder, in vergadering bijeen op donderdag 25 juni 

2009; 

 

constaterende dat: 

- er veel wordt gesproken over burgerparticipatie; 

- er per project (IGW, WMO, Meerdoen) anders wordt omgegaan met het begrip parti-

cipatie; 

- inwoners niet weten wat de gemeente van hen verwacht en wat zij van de gemeente 

mogen verwachten; 
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- inwoners van onze gemeente nog te vaak worden teleurgesteld in de manier waarop 

wordt omgegaan met hun inbreng; 

 

verzoekt het college: 

- voor het eind van dit jaar met een Participatienota te komen zodat in 2010 echt vorm 

en inhoud gegeven kan worden aan meedoen van onze inwoners. 

 

en gaat over tot de orde van de dag." 

 

De heer Kreeft: Mijn fractie ondersteunt deze motie.  

 

De heer Simonse: Mijn fractie herkent zich in deze motie en steunt deze motie.  

 

De heer Haagsma: De inhoud van deze motie ligt enigszins in het verlengde van de zo-

juist behandelde motie van de Politieke Unie. Mijn fractie ondersteunt deze motie en 

hoopt dat hierdoor een compleet beeld het resultaat zal zijn.  

 

Mevrouw Binksma: Deze motie lijkt een ondersteuning van het gevoerde beleid en dat 

kan geen kwaad. De VVD-fractie ondersteunt deze motie.  

 

Mevrouw Droog: De CDA-fractie vroeg herhaaldelijk om participatie en dus steunt mijn 

fractie deze motie van harte.  

 

De voorzitter: Ik constateer dat deze motie is aangenomen. Dan zijn nu alle moties be-

handeld.  

Vervolgens stel ik aan de orde pagina 44 van de vergaderstukken. Het onderwerp begint 

bij het besluit over voortgang van de kredietwaken, diverse ramingen en de aanpassin-

gen van Programmabegroting 2009 en gaat door tot en met vergaderpunt 2, met daarbij 

inbegrepen een aantal onderwerpen van punt A tot en met E, vervolgens punt 3 en punt 

4. Wie van de raadsleden wenst hierover het woord?  

 

De heer Blauw: De VVD-fractie is het niet eens met het krediet van € 32.750,00 voor 

het IGW-project omdat wij het niet nodig vinden.  

 

De heer Torenbeek: Onder punt B wordt het bedrag van € 100.000,00 genoemd voor de 

ontwikkeling Jeugdactiviteiten. Als een van de betrokken partijen afhaakt, wordt dan het 

bedrag niet uitgegeven?  

 

Wethouder de heer Van der Est: Het is moeilijk op deze goede vraag te antwoorden. Ik 

denk dat in dat geval inderdaad een andere situatie is ontstaan.  

 

De heer Torenbeek: Ik begrijp hieruit dat punt B eigenlijk kan worden geschrapt. Bij de 

vaststelling van de volgende begroting, kan eventueel alsnog over dit onderwerp worden 

gesproken en een budget toegekend.  

 

De heer Haagsma: Dat betekent dat wij nu € 200.000,00 overhouden.  

 

Wethouder de heer Van Meijel: Het voorstel van de heer Torenbeek is mogelijk maar 

dan moet het wel uit de beleidsplanning worden geschrapt en dan is het geld formeel 

kwijt. De raad moet dan later opnieuw een afweging maken. 

 

De voorzitter: Ik zou voorstellen het bedrag zo te laten staan. Als het moment van be-

steden is aangebroken, kan het alsnog in de raad worden besproken.  

 

De heer Torenbeek: Dat geeft de raadsleden dan alsnog de mogelijkheid tot het nemen 

van een nieuw besluit. 
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Wethouder de heer Van der Est: Het bericht van het eventuele terugtrekken van een 

betrokken partner is zo vers, dat zelfs het college hiervan nog niet op de hoogte is ge-

steld. Daarom is het goed het bedrag voorlopig te laten staan.  

 

De voorzitter: Ik constateer dat de raad akkoord gaat met inachtneming van de ge-

maakte aantekeningen. Het geld wordt dus beschikbaar gesteld maar de besteding kan 

pas gebeuren als nader overleg heeft plaatsgevonden in de commissie en de raad.  

 

De heer Lammers: De ONS-fractie is tegen punt D. 

 

Mevrouw Van Elk: Ik wil graag meer uitleg over het punt Integraalgebiedsgericht werken 

waar een bedrag van € 32.750,00 voor staat. De gegevens zijn te summier, het is niet 

duidelijk voor welk onderdeel dit bedrag is uitgetrokken. 

 

Wethouder de heer Van Meijel: Dit geld is voor het project Buurtbemiddeling.  

 

Mevrouw Van Elk: Toen ik dit tijdens een commissievergadering aan een IGW-medewer-

ker vroeg, kreeg ik een heel ander antwoord. Omdat dit niet in deze tekst staat, begin ik 

wat te twijfelen.  

 

De voorzitter: Ik spreek nu als lid van de bestuursgroep. De bedoeling is dat wordt ge-

start met de buurtbemiddeling want daar was veel behoefte aan. Zolang het IGW loopt 

wordt dit onderdeel dus geborgd. Omdat de andere partij, dat is Mercatus het niet zal 

doen, is het gewenst met deze buurtbemiddeling te starten en daarvoor moet geld be-

schikbaar zijn. Het is juist als mevrouw Van Elk deze zaken aan de orde stelt, want de 

verhalen moeten wel kloppen als wij geld besteden. Als mevrouw Van Elk meer weet, dan 

hou ik me ook aanbevolen. 

 

Mevrouw Van Elk: Ik wil met dit antwoord voorlopig genoegen nemen. Als dit onderwerp 

nog eens ter sprake komt, zal ik hierop terugkomen om nog eens te checken waarom ik 

op mijn vraag aan de IGW-medewerker een ander antwoord kreeg.  

 

De voorzitter: Ik concludeer dat de punten op pagina 44 van de vergaderstukken wor-

den aangenomen met de aantekening erbij dat het bedrag bij punt 2B niet door het col-

lege wordt besteed, dan na bespreking in de commissie. De fracties van ONS en VVD 

stemmen niet in met punt 2D. De raad gaat akkoord met alle andere voorstellen. Aldus 

besloten.  

X.  Sluiting 

De voorzitter: Ik sluit de vergadering. Ik dank u allen en wens u een goede vakantie.  

Aldus vastgesteld in de vergadering van 3 september 2009 

De griffier,  De voorzitter, 


