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Van het bestuur 
 
Agenda 
14 april:  Fietstocht Landstrekenwijk en Warande 
7 mei  ALV 
2 juni  CDA Congres 
8 juni:  naar Urk 
 
Lichtschip 
Een lichtschip is een lichtbaken op volle zee, op de plaats waar 
een vuurtoren zou moeten zijn, maar waar de bouw hiervan 
niet mogelijk is. Eigenlijk wilde ik beginnen met de mededeling  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
dat we voor het laatst in het vertrouwde Lichtschip op 19 maart 
onze ledenvergadering hebben gehouden. Dan is het leuk er 
een plaatje bij te doen en aangezien we geen foto’s van de 
avond hadden, moest ik natuurlijk even een plaatje van 
internet halen. Niet geheel toevallig kwam ik toen bij allemaal 
mooie rode lichtschepen terecht, zoals deze van de Noord-
Hinder die eens een baken in zee was en nu in Hellevoetsluis 
nog te bewonderen is. Jammer genoeg was het niet zo heel 
druk de 19e maart in ’t Lichtschip, waar we bijgepraat werden 
door onze gemeenteraadsfractie en Bas Jan over wat er 
plaatselijk en landelijk speelt.  
Op het programma van die avond stond ook een discussie 
over de koers van het CDA aan de hand van het rapport van 
Het Strategisch Beraad ‘Kiezen en verbinden- politieke visie 
vanuit het radicale midden.  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
In de twee groepen die we vormden was de discussie 
geanimeerd. De visie met als kernwoorden bewustzijn, 
betrokkenheid en bijdrage (van een ieder naar vermogen) en 
de strategische agenda vorm(d)en het uitgangspunt voor de 
discussie over de hervormingsbewegingen.  
In het algemeen werden de benoemde bewegingen als positief 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
gezien. Toch mag het voor velen nog wat concreter om 
onderscheidend te zijn. Enkele gemaakte kanttekeningen zijn:  
-  Wees helder in het taalgebruik, wat bedoel je met die punten 
in gewone mensentaal. 

-  Willen niet alle partijen deze 5 punten ten uitvoer brengen? 
Waarin onderscheiden we ons als CDA dan? 

-  Doe meer met de C. Discussie of dat nu de inhoud betreft of 
meer de uitvoering (hoe breng ik het in de praktijk).  

 
 
 
 
 
 
-  Investeer in de jeugd. 
-  Wees meer terughoudend met nieuwe regelgeving (zoals na 
incidenten). 

-  Gebruik de maatschappelijke stage voor het vergroten van 
de betrokkenheid. 

-  Vergeet niet het gezin als hoeksteen. 
-  Kies een aansprekende leider nadat de partijleden het 
nieuwe programma hebben vastgesteld. Sommigen willen nu 
al die leider. 

-  Communiceer helder. 
-  Durf slecht nieuws te brengen; helder en kort onderbouwd. 
- Durf keuzes te maken en straal ook gezag uit. 
Relevante punten die verder in de discussie meegenomen 
kunnen worden. Belangrijk zal natuurlijk ook  
zijn wat het Catshuis-overleg zal opleveren. 
Herkennen we daarin de uitgangspunten  
en hervormingsbewegingen zoals die zijn  
geformuleerd? Het zal zonder twijfel weer 
een boeiend congres worden op 2 juni.  
 
  
 
 
 
 
                                  
                               Maarten Hofstra (voorzitter) 

De strategisch agenda 
1. Identiteit en pluriformiteit 

2. Duurzame dynamiek 

3. Via Europa in de wereld 

4. Kennis maakt het verschil 

5. Houdbare gezondheid 

6. Maatwerk in solidariteit 

7. Degelijke financiën  

8. Een slagvaardige overheid 
 

Uiteraard te beknopt hier weergegeven. Zie verder 
http://www.cda.nl/Upload/2012_docs/rapport_SB.pdf. 
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Van de fractie in de Gemeenteraad 
 
Afvalbeleid 
De CDA-fractie vindt dat kostendekkendheid bij de 
afvalstoffenheffing voorop moet staan en dat mogelijke 
maatregelen ter verbetering van de afvalscheiding separaat 
aan de raad voorgelegd moeten worden. Twee CDA 
amendementen daartoe kregen brede steun. 
 
Terecht wordt in het afvalbeleidsplan opgemerkt dat 
grondstoffen steeds schaarser worden. Daarmee wordt 
hergebruik door slimme inzamel- en scheidingssystemen 
steeds interessanter. Daar moeten we dan ook op inzetten. 
Het college geeft in deze nota aan wat zou kunnen en welke 
veranderingen er aan zitten te komen. Echter het naar 
aanleiding van deze nota oorspronkelijk voorgestelde 
raadsbesluit rammelde. Daarom is mede op initiatief van het 
CDA met diverse fracties gewerkt aan een bijstelling van de 
besluitvorming om zo meer recht te doen aan de huidige 
financiële mogelijkheden. Lange tijd was de afvalstoffenheffing 
niet kostendekkend. Door hogere prijzen en lagere inzamel-
kosten beweegt de dekking zich nu richting 100%. Dat vinden 
we een goede zaak. Zeker nu de financiële mogelijkheden van 
de gemeente beperkt zijn (om uit de algemene middelen mee 
te betalen aan de afvalverwerking) dient kostendekkendheid 
van de afvalstoffenheffing voorop te staan,  door efficiency 
verbeteringen. Ons een amendement - mede ingediend door 
de fracties van VVD, IPL, PvdA, ChristenUnie, Bindend Lokaal, 
D66 en lijst Simon Polman stelt dat de dekking eerst op 100% 
gebracht en vervolgens gehouden moet worden.  
Ook vinden we het onverstandig de financiële resultaten van 
maatregelen te betrekken bij de kadernota, want dan komen 
heel veel beslispunten aan de orde . Daardoor kan inhoudelijk 
nauwelijks ingegaan worden op te nemen maatregelen. Dat 
vinden we jammer. Juist omdat het maatregelen zijn die 
burgers rechtstreeks raken dient de raad daarin vooraf gekend 
te worden om zo richting te kunnen geven en daarover te 
besluiten. Een amendement daartoe van de CDA-fractie is met 
een ruime meerderheid aangenomen. 
 
De CDA-fractie heeft grote moeite om de huidige oud -
papierregeling (ophalen door verenigingen) af te schaffen. 
Waarom een goed functionerend systeem wijzigen in ruil voor 
onzekerheid naar een nieuw systeem waarvan nog niet 
bekend is of dat er is of komt? Dat vergt eerst onderzoek. 
Vanuit het streven naar de door ons zo gewaardeerde inzet en 
betrokkenheid van mensen wilden we dit systeem niet 
wijzigen. Een door het CU daartoe opgesteld amendement 
heeft het niet gehaald. In plaats daarvan is een amendement 
van de VVD aangenomen om 2012 de resultaten tegemoet te 
zien van een onderzoek naar een andere wijze van oud papier 
inzameling, waarbij een mogelijk voorstel een oplossing dient 
te bevatten voor eventueel verlies van papieropbrengsten voor 
de verenigingen. Dit hebben we als second best gesteund.  

Het geheel overziende kunnen we stellen dat waar fracties in 
de voorbereiding op raadsbehandeling elkaar tijdig” 
opzoeken”om af te stemmen in de raad goede resultaten 
kunnen worden bereikt en dat zowel bij coalitie- als niet-
collegepartijen daarbij het uiteindelijk te bereiken resultaat in 
het belang van onze stad voorop staat, een niet te 
onderschatten positief effect van het duale systeem !! 

Meerderheid raad wil korten op armoedebeleid 
Dit vindt het CDA teleurstellend. De €120.000 die vrijvalt bij het 
succesvolle preventieve armoedebeleid willen we juist nu 
reserveren voor het curatieve armoedebeleid (financiële 
ondersteuning). Temeer omdat het college zelf stelt dat gezien 
de huidige economische situatie, waardoor de inkomens van 
veel gezinnen verslechteren, het de vraag of de beschikbare 
middelen voor curatief armoedebeleid toereikend zullen zijn. 
 
Door het college was een evaluatie opgesteld van de 
uitvoering van preventief armoedebeleid (spoor 1) welke op 13 
maart in de raad is besproken. Op basis van deze evaluatie 
stelde het college voor om van het structureel beschikbare 
bedrag in de begroting maar € 535.000 beschikbaar te stellen 
voor het uitvoeren van preventief armoedebeleid voor de 
periode 2012 – 2014. Daarin is bovendien €72.000 bestemd 
voor het continueren van een aantal in de praktijk nuttig 
gebleken projecten, te weten: 
- Plustijd : extra leertijd leertijd binnen de brede school voor 
leerlingen in de groepen 6,7 en 8 van het basis onderwijs 

- Summer’s Cool: zinvolle dagbesteding voor kinderen tussen 
10 – 14 jaar die niet op vakantie kunnen gaan 

- Cash Flow: het leren verantwoord met geld om te gaan. 
Deze waren niet meer uit de onderwijsbegroting te financieren. 
De CDA-fractie vond het niet verstandig om €120.000 vrij te 
laten vallen en hierover te beslissen bij de kadernota. Dit 
omdat in het raadsvoorstel het college zelf al de vraag op 
wierp of gelet op de economische situatie en de daardoor 
verslechterende situatie van veel gezinnen de beschikbare 
middelen voor het armoede beleid uiteindelijk wel toereikend 
zouden zijn. Bovendien wordt met besluitvorming bij de 
kadernota over de €120.000 ten onrechte de indruk gewekt dat 
dit bedrag op voorhand al wordt ingeboekt als een bijdrage aan 
de ombuigingsdoelstelling van €10 miljoen. Het leek ons 
daarom beter dit bedrag te reserveren voor eventuele extra 
noodzakelijke uitgaven in het kader van het armoedebeleid.  
 
Het CDA heeft daartoe samen met GroenLinks een 
amendement  ingediend. Dat werd door het college werd 
ontraden en kreeg dus geen steun  in de raad. Is het in het 
coalitieakkoord vastgelegde effectief sociaal beleid halverwege 
de zittingsperiode nu reeds verlaten? Dat belooft dan wat voor 
de komende jaren in Lelystad. Zo bleek recentelijk nog dat 
vorig jaar de meeste schuldsaneringen werden uitgesproken in 
Flevoland. 
We begrijpen als fractie dan ook niet dat men het geld in feite 
wil laten terugvloeien naar de algemene middelen. 
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Er komt een bestemmingsplan voor de locatie Waterwijzer 
Een door het CDA opgestelde motie is met een ruime 
meerderheid aangenomen. Zo kan de raad aan de voorkant 
kaders stellen over de gewenste ontwikkelingen. Bovendien 
wordt met een actueel bestemmingsplan voorkomen dat er 
geen leges meer geheven kunnen worden na 1 juli 2013. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het college heeft ingezien (kenbaar gemaakt via een brief op 
21 maart) dat op grond van een raadsbesluit van 12 oktober 
2010 het de bevoegdheid van de raad is om voor een gebied 
met een ingrijpende planologische beslissing een 
bestemmingsplanherziening in procedure te laten brengen. 
Belangrijke argumenten van de raad hiervoor zijn o.a. dat: 
- op het voorliggende ontwikkelplan niemand zit te wachten 
- de geplande ontwikkeling in lijn moet zijn met de 
welstandsnota (wat niet het geval is) 
- realisatie moet leiden tot de gewenste differentiatie van 
marktsegmenten/prijscategorieën in de woningbouw. 
Toch stelde het college voor door te gaan met de WABO-
procedure ipv een bestemmingplanherziening en daarbij het 
plan van de ontwikkelaar op te splitsen in een appartementen 
deel en een laagbouw deel. Het appartementen deel zou dan 
van gering planologische belang zijn en als eerste ontwikkeld 
worden. Welstand zou dit dan gebruiken als referentiekader 
voor de later te bouwen laagbouw woningen. 
De voorgestelde opsplitsing en het risico van mislopen van 
leges per 1 juli 2013 doordat met de WABO geen 
bestemmingsplan herziening wordt gerealiseerd, zijn voor het 
CDA aanvullende redenen te meer om een bestemmingsplan 
herziening nu in procedure te brengen. De raad kan zo aan de 
voorkant kaders stellen over de gewenste herontwikkeling. 
Daarbij dient via een beeldkwaliteitsplan recht te worden 
gedaan aan de kwaliteitscriteria uit de Welstandsnota 2007 en 
de beoogde kwaliteitsslag in het ontwerp bestemmingsplan 
Atol Zuiderzeewijk. Bovendien geldt voor een WABO-
procedure geldt een doorlooptijd van 26 weken met een 
eventuele verlenging van 6 weken. Maximaal 32 weken dus. 
Een bestemmingsplanprocedure duurt 22 tot 26 weken. 
 
Parkeerexploitatie 
De parkeerexploitatie kent grote tekorten. Het college kwam in 
het najaar met halfslachtige en onduidelijke oplossingen 
Daarop heeft de raad zelf het initiatief genomen om de chaos 
rondom de parkeerexploitatie in goede banen te leiden. 
 
Zoals bekend,vormen de structurele tekorten op het betaald 
parkeren in Lelystad een groot probleem. Is in een eerder 
stadium het parkeerbeheer en de parkeerexploitatie bij 

Bataviastad overgedragen aan de exploitant van Bataviastad, 
in het stadscentrum verzorgt de gemeente de exploitatie zelf. 
Op deze parkeerexploitatie zou bij ongewijzigd beleid een 
structureel tekort blijven ontstaan. Ook bij een in oktober 2011 
door het college aan de raad voorgelegd voorstel zou dat het 
geval zijn. Een aantal raadsfracties heeft op initiatief van de 
VVD de koppen bij elkaar gestoken en in een op 27 maart 
2012 ingediende en door de raad aanvaarde motie 
uitgesproken dat de kosten van het parkeren in het stadshart – 
behoudens egalisatie van onderhoudskosten – jaarlijks door de 
parkeeropbrengst dienen te worden gedekt. Daarbij dient de 
parkeerexploitatie ontdaan te worden van kosten, die daartoe 
strikt genomen niet thuis horen, dienen taakstellend de kosten 
van beheer- en controle van Perspectief in 2013 met 50% te 
worden verminderd ; dient de controlefrequentie te worden 
verminderd en meer te worden ingezet op het zogenaamde 
verrassingselement; dient de bestaande overcapaciteit aan 
parkeergelegenheid te worden benut voor initiatieven die meer 
inkomsten genereren (bijvoorbeeld aantrekkelijke 
abonnementen voor forensen); dienen de gevolgen van de 
zondagopenstelling van winkels in kaart te worden gebracht en 
dient afrekening in parkeergarages per minuut te gebeuren. 
Op basis van deze kaders is het college verzocht te komen 
met een herzien voorstel voor de parkeerexploitatie in het 
stadshart. Vooralsnog blijkt verhoging van de parkeertarieven 
daarmee te kunnen worden voorkomen, een niet onbelangrijk 
feit voor de ondernemers in het stadshart die in deze tijd niet 
op afvloeiing van koopkracht door verhoging van 
parkeertarieven zitten te wachten         
 
Zeeasterweg: Uitvoering bestemmingsplan problematisch 
De gemeente blijkt niet al te gelukkig te opereren als het gaat 
om de correcte vergunningverlening in het buitengebied en dus 
de uitvoering van raadsbesluiten. Burgers voelen zich daar-
door gedwongen om naar de rechter te gaan.  
 
De gemeente had via een zogenaamde eenvoudige Wabo-
procedure (een procedure waarbij de raad vooraf niet behoeft 
te worden betrokken) een bouwvergunning verleend voor het 
oprichten van een opslagloods aan de Zeeasterweg 19 te 
Lelystad. Het college was namelijk van mening dat voldaan 
werd aan het bestemmingsplan. Door de overburen werd bij de 
rechtbank een verzoek om een voorlopige voorziening 
ingediend. Daarbij werd verzocht een reeds aangevangen 
bouw van de loods stil te leggen. Dat verzoek werd afgewezen 
omdat de loods al bijna klaar was. Wel gaf de rechtbank aan 
dat de afgegeven eenvoudige WABO-vergunning in strijd was 
met het bestemmingsplan. Dit omdat niet voldaan werd aan de 
bepalingen uit het bestemmingsplan dat bedrijfsgebouwen 
uitsluitend 5 meter achter het verlengde van de 
voorgevelrooilijn van de bedrijfswoning mogen worden 
gebouwd. Onder voorgevelrooilijn verstaat het 
bestemmingsplan de naar de weg gekeerde gevel, in casu de 
Zeeasterweg. Het college had zich daarbij – ten onrechte – 
gebaseerd op een zogenaamde kavelweg, die niet valt onder 
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de definitie weg in het bestemmingsplan en in feite slechts een 
oprit bleek te zijn. Dit is strijdig met het bestemmingsplan. Voor 
eventuele legalisatie dient een zogenaamde uitgebreide 
WABO-procedure te worden gevolgd. Daarbij moet een goede 
ruimtelijke onderbouwing worden gevoegd, mag geen strijd 
ontstaan met een goede ruimtelijke ordening en mits de raad 
vooraf daartoe geen bedenkingen kenbaar maakt. Dit 
onhandig manoeuvreren van het college heeft de gemoederen 
in Lelystad, in de media , maar ook in de raad behoorlijk bezig 
gehouden. Uiteraard maakten beide partijen in het conflict 
gebruik van de mogelijkheid de raadsleden tijdens de diverse 
BOB-sessies toe te spreken en ontvingen we vele telefoontjes 
en mails. Op 27 maart heeft de raad de beslissing over het al 
dan niet afgeven van een verklaring van geen bedenkingen 
aangehouden en het punt van de raadsagenda gehaald om 
een bemiddelingspoging tussen de betrokken partijen te 
bewerkstelligen. De raad hoopt dat daarmee langdurige, 
tijdrovende en dure juridische procedures zijn te voorkomen. 
Op 10 april neemt de raad definitief een besluit.  
  
Jaarverslag 2011/ Kadernota 2013.  
Jaarverslag 2011 en Kadernota verschijnen waarschijnlijk op 
12 april. De behandeling van het jaarverslag in de raad is 
voorzien op 12 juni. De zogenaamde algemene 
beschouwingen over de kadernota zijn voorzien op 26 juni en 
de besluitvorming door de raad is gepland op 3 juli. 
 
De kadernota is een belangrijk document. Daarin zal de raad 
de beleidsmatige uitgangspunten voor de programmabegroting 
voor de komende jaren vaststellen. Gelet op de slechte 
financiële vooruitzichten zullen lastige politieke keuzes nodig 
zijn. Hoewel de raad nog niet de beschikking heeft over de 
jaarcijfers 2011 sluiten wij niet uit verdergaande bijsturings-
maatregelen/ombuigingen boven de huidige 10 miljoen nodig 
zullen zijn. De accountant (die de jaarcijfers controleert in 
opdracht van de raad) heeft in het najaar aangegeven extra te 
letten op de grondexploitatie en het al dan niet moeten nemen 
van verliezen vanwege tegenvallende verkopen. 
 
Jeugdzorg/AWBZ 
Overdracht van jeugdzorg en AWBZ vergt een goede 
voorbereiding van gemeenten maar ook van de CDA-fractie.  
 
In verband met de overdracht van de jeugdzorg en AWBZ naar 
de gemeente zal er op 24 april 2012 in het stadhuis door het 
college een tweetal zogenaamde visiebijeenkomsten worden 
belegd. Deze bijeenkomsten zullen voor de raad input moeten 
leveren voor de te stellen kaders. Belangrijk punt ten aanzien 
van de overdracht van de jeugdzorg is de toekomstige 
overdracht van de jeugdzorgtaken die nu nog worden 
behartigd door de provincie. In CDA-verband is daartoe door 
onze fractiemedewerker GertJan Wortel een overleggroepje 
opgestart, waaraan namens de Statenfractie Marianne Luyer 
deelneemt en de jeugdzorgwoordvoerders van de overige 
CDA-afdelingen. De eerste bespreking van de werkgroep heeft 

inmiddels op 24 maart 2012 plaatsgevonden en stond in het 
teken van het uitwisselen van ervaringen en de stand van 
zaken bij de diverse partners.  
 
Werkbezoeken 
De gemeenteraad brengt met enige regelmaat werkbezoeken 
aan in Lelystad gevestigde ondernemingen en instellingen. 
Deze bezoeken worden voorbereid door een delegatie uit de 
raad en worden over het algemeen nuttig ervaren zowel bij de 
raadsleden als het bezochte bedrijf/ instelling. Voor 2012 zijn 
werkbezoeken in voorbereiding aan Centrum Jeugd en Gezin; 
Ansul; Groene Watertuinen en de Brandweer. Mocht u punten 
hebben die bij die bezoeken aan de orde zouden moeten 
komen of tips voor te bezoeken instellingen/ondernemingen 
dan wacht de fractie graag uw suggesties af. 
 
Tot  slot 
De Paastijd is een tijd van bezinning. We staan stil bij het 
sterven en het opstaan van Jezus en wat dat voor ons 
betekent. Huub Oosterhuis  kan dat treffend zeggen in het 
gedicht: 
 
Dan zal ik leven 
Het zal in alle vroegte zijn als toen. 
 
De steen is weggerold. Ik ben uit de grond opgestaan. 
Mijn ogen kunnen het licht verdragen. 
Ik loop en struikel niet. Ik spreek en versta mijzelf. 
Mensen komen mij tegemoet. Wij zijn in bekenden veranderd. 
 
De ochtendmist trekt op. Ik dacht een dorre vlakte te zien. 
Volle schoven zie ik, lange halmen, aren, waarin de korrel 
zwelt. 
Bomen omranden het bouwland. 
Heuvels golven de verte in, bergopwaarts, en worden wolken. 
 
Daarachter, kristal geworden, verblindend, 
de zee, die haar doden teruggaf. 
                                                                 

Goede Paasdagen:  
 
 
 
 
 
 
Leo Caniels(fractie voorzitter)    Wim Bussink(raadslid) 
 
 
 
 
 
 
 
Mina de Rooij    Gert Jan Wortel      Lucia Fer 


