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Van het bestuur 
 
Agenda 
Februari/maart/april: bijeenkomsten in de wijken 
19 maart: Algemene ledenvergadering over koers CDA 
 
“Nieuwe woorden, nieuwe beelden”. Onder deze titel heeft een 
commissie onder leiding van Jacobine Geel een de vier 
uitgangspunten van de partij – gespreide verantwoordelijkheid, 
publieke gerechtigheid, solidariteit en rentmeesterschap – 
verstaanbaar te maken voor deze tijd.  
   

 
Het rapport begint met een citaat uit het Program van 
Uitgangspunten van 1993: “Wij staan aan het begin van een 
nieuw tijdperk met nieuwe kansen en nieuwe vragen.” direct 
gevolgd door een gedicht van Herman de Coninck: 
 
Was ook de politiek maar zo: 
dit in de werkelijkheid aankomen als in een 
oude boerenhoeve en zeggen: dit is 
een dragende muur, die laten we staan, 
die en die muren moeten weg, 
daar komen grote ruimtes. 
 
Waarna het rapport vervolgt met: “Was ook de politiek maar 
zo. Maar soms is ze dat. Soms dringt zich het inzicht op dat 
wie trouw wil lijven aan dezelfde waarheid, gewoonweg moet 
veranderen. Soms doet zich de noodzaak, en daarmee de 
mogelijkheid voor van een ingrijpende verbouwing. Nu is zo’n 
moment.” 
 
En dan is er dat andere rapport van het et Strategisch Beraad. 
Voorzitter Aart-Jan de Geus presenteerde zaterdag 21 januari 
het rapport 'Kiezen en verbinden- politieke visie vanuit het 
radicale midden.' Als leden krijgen we de mogelijkheid om de 
inhoud van het rapport te bespreken en mee te denken over de 
agenda 2020. Hoe willen wij dat het CDA zich opstelt, 

functioneert? Vanuit welke visie moeten we als CDA-ers een 
bewuste en betrokken bijdrage (zoals de commissie het 
noemt) leveren aan de maatschappij waarin we leven. 
Welke samenleving staat het CDA voor ogen? 
Dit zijn belangrijke vragen. We worden gevraagd mee te 
denken over deze uitdagingen, de koers voor de lange termijn 
en de strategische agenda.  
 
Een heel ander beeld dan eind 2010 na de grote 
verkiezingsnederlaag. Toen een rapport verscheen met de wat 
wanhopige titel ‘Verder naar de klap’.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Een goed moment om de weg omhoog weer in te zetten. Laten 
we samen de uitdaging aangaan om het CDA een toekomst te 
geven.  
 
Maarten Hofstra 
 
 

Van de fractie in de Gemeenteraad 
 
Stappenplan voortgezet onderwijs 
In de nieuwsbrief van december 2011 hebben wij u 
geïnformeerd omtrent het stappenplan van het bestuur van de 
Stichting Voortgezet Onderwijs Lelystad, ertoe leidend dat de 
drie bestaande scholen (2 openbare en 1 interconfessionele) 
voor voortgezet onderwijs zouden moeten op gaan in twee 
nieuwe openbare scholen in nieuwe gebouwen. Wij hebben u 
gemeld dat wij daarover een aantal vragen hadden gesteld. 
Inmiddels zijn deze vragen beantwoord (zie bijlage 1) en zou 
mogen worden verwacht dat opnieuw een beeldvormende 
sessie in aanwezigheid van het stichtingsbestuur zou kunnen 
worden gehouden. Echter, het stichtingsbestuur gaf aan dat de 
onderwijsvisie voor het voortgezet onderwijs nog niet gereed 
was. Daarom is er van afgezien een tweede beeldvormende 
sessie te houden. Overwogen wordt nu vanuit de raad een 
werkbezoek aan het Voortgezet Onderwijs te brengen. Dit zal 
naar verwachting in maart 2012 plaatsvinden; 
 
Ontbreken van onderwijsaanbod in Lelystad voor 
basisschoolleerlingen vallend onder de wet op de 
Regionale Expertise Centra.  
Door onze fractie zijn – zoals in de nieuwsbrief van december 
2011 gemeld - schriftelijke vragen gesteld over het ontbreken 
van voldoende onderwijsaanbod binnen Lelystad voor 
basisschoolkinderen met een zogenaamde REC – indicatie. 
Het gevolg hiervan is dat veel kinderen het voor hen 
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noodzakelijke onderwijs niet aangeboden krijgen of naar 
scholen buiten Lelystad en Flevoland moeten met vervelende 
gevolgen voor die kinderen en hun houders. Wij zijn van 
mening dat dit zou moeten veranderen. Wij hebben de 
antwoorden op deze vragen recentelijk ontvangen (zie bijlage 
2). Hieruit blijkt ondermeer dat in totaal 52 Lelystadse kinderen 
in de basisschoolleeftijd (4 – 12 jaar) gaan naar voorzieningen 
voor speciaal onderwijs buiten Lelystad. Voor kinderen in de 
leeftijd voor voortgezet onderwijs (12 – 18 jaar) gaat het om 42 
kinderen. De verantwoordelijke schoolbesturen zijn op dit 
moment bezig te onderzoeken op welke wijze de opvang-
capaciteit in Lelystad voor leerlingen met een specifieke 
onderwijs- en zorgbehoefte kan worden vergroot. Ook hebben 
de beide samenwerkingsverbanden voor primair en voortgezet 
onderwijs het initiatief ter hand genomen zich aan te melden 
voor een pilot van de ministeries van OCW en VWS om voorop 
te willen lopen in de afstemming van passend onderwijs en 
zorg voor de jeugd. Voor het uitgebreide antwoord van het 
college op onze vragen verwijzen wij u naar de bijlage 2. 
 
Onderhoud schoolgebouwen      
Bekend is dat de raad in 2010 heeft besloten tot 
verzelfstandiging van de scholen voor openbaar primair 
onderwijs. Ons bereikten berichten dat de schoolbesturen 
zowel van het openbaar als bijzonder primair onderwijs in 
onvoldoende inzicht hebben in de beschikbare budgetten voor 
groot- en dagelijks onderhoud en daar hun planning niet op 
kunnen afstemmen. Bovendien kwam bij ons de vraag op of nu 
de verzelfstandiging inmiddels ruim een jaar een feit is de 
budgetten die voor onderhoud van de schoolgebouwen in de 
gemeentelijke begroting zijn verwerkt niet zouden kunnen 
worden overgedragen aan de schoolbesturen. In verband 
daarmee hebben aan het college de navolgende vragen 
gesteld: 
1. heeft de notariële overdracht van betreffende 

schoolgebouwen reeds plaatsgevonden en zo ja wanneer 
is de betreffende notariële akte verleden; 

2. zo neen, wat is hiervan de reden en wanneer is dit gepland; 
3. welke bepalingen zijn (of worden) bij de overdracht sub 1 

opgenomen ten aanzien van de verantwoordelijkheid en 
budgetten voor dagelijks en groot onderhoud voor de 
betreffende schoolgebouwen; 

4. hoe is een en ander geregeld betreffende de niet in 
juridisch eigendom over te dragen schoolgebouwen voor 
het openbaar primair onderwijs; 

5. kan de raad voor zover de kosten drukken op de 
gemeentelijke begroting per schoolgebouw (openbaar en 
bijzonder primair onderwijs) een overzicht worden verstrekt 
van de jaarlijkse kosten voor groot en dagelijks onderhoud 
en de daaraan ten grondslag liggende 
afschrijvingstermijnen; 

6. zijn deze bedragen bekend bij het bestuur van het 
openbaar en bijzonder primair onderwijs; 

7. is er momenteel sprake van achterstallig onderhoud c.q. 
moeten er in verband met de huidige maatstaven nog 

aanpassingen plaatsvinden, bijv. op het punt van het 
binnenklimaat en zo ja welke kosten zijn daarmee gemoeid; 

8. kan bij benadering aangegeven worden wanneer welke 
schoolgebouwen in de toekomst niet meer voor 
onderwijsdoeleinden gebruikt behoeven te worden.; 

9. wordt overwogen de raad een voorstel te doen de sub 5 
bedoelde budgetten over te dragen aan de betreffende 
schoolbesturen opdat de betreffende schoolbesturen zelf 
verantwoordelijk kunnen worden voor het dagelijks- en 
grootonderhoud en daarmee met hun planning rekening 
kunnen houden; en 

10. zo neen, wat is hiervan de reden. 
Wij verwachten de antwoorden eind februari 2012.  
 
Evaluatie werkzaamheden Stichting voor Vluchtelingen en 
Nieuwkomers Lelystad (VVNL) 
In de verlengde integratienota die in juni 2011 door de raad is 
behandeld gaf het college aan dat de taken van VVNL de 
afgelopen jaren zijn uitgebreid en dat het belangrijk is dat er 
een goede doorstroom is naar de betreffende reguliere 
instellingen waar uiteindelijk behoren. Daarom zouden de 
activiteiten van VVNL worden geëvalueerd. Het 
evaluatieverslag zou vervolgens in het najaar aan de raad 
worden aangeboden, waarna door het college een advies zou 
worden uitgebracht over de voortzetting van de activiteiten die 
de gemeente subsidieert. Op 22 december 2011 ontving de 
raad het evaluatieverslag van het college, dus na de laatste 
raadsvergadering in december en ook zonder inhoudelijk 
advies aan de raad op basis van de naar onze mening voor 
VVNL positieve conclusies in het verslag. Uit die brief bleek dat 
het college voor de – naar haar oordeel – kernactiviteit van 
VVNL het in de begroting opgenomen structureel beschikbare 
bedrag van € 137.717 beschikbaar stelt en daarnaast 
bedragen voor een aantal aanvullende activiteiten. Op een 
aanvraag voor het programma Taal Actief (€ 141.840) heeft 
het college negatief beschikt. Op 31 januari 2011 vond 
hierover een beeldvormende sessie plaats, waarvoor grote 
belangstelling bleek te bestaan. 
Hoewel het college en vele fracties lovende woorden spraken 
over het belangrijke werk van VVNL bleken de meeste fracties 
wel te kunnen instemmen met de argumentatie van de 
wethouder dat de gemeente niet meer rijksmiddelen had 
ontvangen en dus ook niet meer kon aan VNNL beschikbaar 
kon stellen, zoals vorige jaren met zogenaamd incidenteel geld 
nog wel kon. In de richting van VVNL werd vanuit een aantal 
fracties kritiek geuit op het feit dat VVNL zich onvoldoende zou 
hebben voorbereid op de noodzakelijke bezuinigingen. Met 
name de reactie van de fractievoorzitter van de PvdA was 
daarin wel erg sterk en sprak - weliswaar in vragende zin - in 
dat verband over verwijten richting VVNL.  
 
De zondagsopenstelling 
Op 31 januari heeft een ruime meerderheid van de raad 
besloten om een algehele zondagsopenstelling mogelijk te 
maken. Alleen de fracties van het CDA, CU en SP waren 



 
Nieuwsbrief 

3 

tegen. Hoe heeft het zover kunnen komen?  
Gemeenten die veel toeristen trekken mogen eventueel op 
zondag open. Lelystad trekt veel toeristen (Bataviastad, 
Oostvaardersplassen, de kust Natuurpark) maar die komen 
niet op het centrum af. Dus is het vooral bedoeld voor de eigen 
inwoners, zoals een aantal raadsfracties ook aangaf. Ook de 
ondernemers geloven kennelijk niet in het succes van de 
zondagopenstelling, want een derde gaat niet open, 20 procent 
wil 10 zondagen open zijn, 23 procent wil het van de 
omstandigheden af laten hangen en slechts 20% wil elke 
zondag open zijn. Los van het feit dat de CDA fractie het niet 
nodig vindt om elke zondag open te zijn, is er ook wel een 
aantal inhoudelijke argumenten aan te voeren: 
- de verdwaalde toerist die zondags in het centrum komt zal 

niet vrolijk worden van het beperkte aantal winkels dat 
open is. Het is dus eerder antireclame. Ook deskundigen 
in de retail geven aan dat iedereen mee moet doen anders 
werkt het eerder averechts. 

- gratis parkeren op zondag gaat ten koste van de 
parkeerinkomsten door de week. Dit betekent een nog 
groter gat in de parkeerexploitatie. Logisch zou zijn om 
dan betaald parkeren in te voeren. De VVD en de PvdA 
willen dat niet “We zien later wel wat dit voor 
consequenties heeft voor de parkeerinkomsten” aldus 
Henk Soomers van de PvdA. 

- We willen een divers winkelaanbod waarbij ook plaats is 
voor de kleine zelfstandige. De zondagopenstelling 
verslechtert de concurrentiepositie van de kleine 
zelfstandige ten opzichte van de grote ketens. De kleine 
zelfstandig kan het zich niet veroorloven om 7 dagen open 
te zijn en heeft bovendien ook zijn rust nodig.  

- Het argument om het aan de markt over te laten. “Het 
regelt zich zelf wel” is op zekere hoogte waar. Maar het 
stadsbestuur dient er anderzijds voor te waken dat dit niet 
leidt tot verschraling van het aanbod, lagere parkeer-
inkomsten en mogelijk een slechter imago bij de toerist.  

Alle argumenten van ons, CU, en SP mochten echter niet 
baten. De overige partijen waren voor. Wij hopen nu maar dat 
het zichzelf regelt en dat er bijvoorbeeld hooguit eens in de 
maand een algehele openstelling is. 
 
Aanpassingen in de route van stadsdienst 
Sinds september 2011 voert Arriva het busvervoer uit in 
Lelystad. De routevoering is op onderdelen gewijzigd en het 
busvervoer vindt (deels) in twee richtingen plaats. De 
routevoering kunt u vinden op de website van de gemeente en 
Arriva. De routevoering is in 2010 vastgesteld en in voorjaar 
2011 nog eens bevestigd in de gemeenteraad nadat hieraan 
voorafgaand allerlei bijeenkomsten zijn geweest om de 
wensen te inventariseren. 
Spoedig na invoering van de nieuwe route kwamen de 
bewoners van de Buitenplaats met protesten richting de 
gemeente. Een groot deel van de bewoners van de 
Buitenplaats wil de bus niet door hun wijk, o.a. vanwege 
geluidsoverlast, verslechtering van het wegdek (met eventuele 

vervangingskosten van het gehele wegdek) en 
verkeersonveilige situaties. Bovendien rijdt er nu geen bus 
langs Atolplaza. De gemeente heeft daarom op verzoek van 
een aantal raadsfracties aanvullend onderzoek uitgevoerd naar 
eventuele alternatieven, zoals bijvoorbeeld de Hofstederoute 
die tot 2004 is gebruikt en waarbij wel langs Atolplaza gereden 
wordt. De uitkomst hiervan is dat dit leidt tot belangrijke extra 
kosten voor de gemeente. De uitkomsten van dit onderzoek 
worden door de bewoners in twijfel getrokken. Ook de CDA-
fractie heeft zijn bedenkingen. We hebben daarop 9 
aanvullende vragen gesteld. Maar op de cruciale vragen wat 
kost bijvoorbeeld de Hofstederoute of wat kost vervanging van 
het wegdek in de Buitenplaats kwam geen duidelijk antwoord. 
Inmiddels is er wel antwoord op de kosten van de 
Hofstederoute. Deze zijn relatief hoog. Dat geldt ook voor een 
andere route over de Oostranddreef. 
Eens per half jaar (1 maart) bestaat de mogelijkheid om 
aanpassingen in de routes door te voeren in overleg met 
Arriva. Kosten van deze aanpassingen (bijv nieuw bushokjes 
en langere reistijden door de vervoerder) zijn voor rekening 
van de gemeente. Met krappe budgetten wordt dit een lastige 
afweging voor de raad. De CDA-fractie zal streven naar 
zodanige aanpassingen dat meer bewoners gebruik kunnen 
maken van de bus door de Atolwijk en met minimale 
meerkosten voor de gemeente. 
 
Leo Caniels en Wim Bussink 
 
Het CDA Congres 
Het congres van zaterdag 21 januari was zeer druk bezocht 
mede vanwege de vernieuwingsagenda. Er werden voorstellen 
gedaan voor een nieuwe koers van een netwerk partij met 
idealen,  die een koers vaart in het radicale midden. Een plek 
die ons als CDA-ers goed past. Het CDA vliegt niet met allen 
winden mee, maar staat stevig in het midden. Daarbij kijken we 
naar alle mensen in de samenleving, een samenleving die 
door mensen in interactie met elkaar ontstaat, dus niet op de 
tekentafel van de overheid.  
Het is vroeg lente dit jaar, met een strategische visie op de 
toekomst en nieuwe woorden bij onze sterke uitgangspunten. 
Belangrijk is dat wij in Lelystad elkaar ontmoeten om met 
elkaar de nieuwe uitgangspunten te bespreken, om zodoende 
veder te kijken naar de mogelijkheden van een nieuw 
verkiezingsprogramma in Lelystad. 
Het viel me op dat er veel jongen mensen op het congres 
waren dit sterkt mij in de gedachten, dat er toekomst zit in onze 
partij. CDA-ers kiezen voor de kracht van mensen zelf, als 
mensen hulp nodig hebben, dan lopen we tijdelijk met de 
mensen mee, met als doel mensen weer zelfredzaam te 
maken. Het congres geeft mij een goed gevoel, om verder te 
werken met de idealen die wij allen met elkaar delen, en 
waarmee wij politiek bedrijven. 
 
Gert Jan Wortel  (Fractie assistent CDA-Lelystad) 
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Vanuit het Waterschap  
 
Beste CDA-collega’s, 
Allereerst wens ik u graag een gezond en gelukkig 2012 toe. 
Hierbij een korte terugblik en vooruitblik vanuit het 
Waterschap. 
2011 was een jaar van extremen. Het voor- en najaar waren 
extreem droog en zonnig, terwijl in de zomer het water met 
bakken uit de hemel viel. Voor de waterbeheerders was het 
een uitdaging om telkens de juiste balans te vinden tussen het 
omgaan met deze extremen van watertekort en -overschot. We 
realiseren ons daarbij dat we in de toekomst steeds vaker te 
maken zullen krijgen met extreme weerssituaties en bereiden 
ons daar ook op voor. 
Het begin van 2012 bevestigde dit beeld. Het jaar begon zeer 
zacht en op menig zonnig plekje staan de narcissen inmiddels 
al in bloei. Tegelijkertijd werden we in de eerste week van 
januari al geconfronteerd met een zware Noordwesterstorm die 
gepaard ging met hevige neerslag. Er was continue 
dijkbewaking en de gemalen draaiden op volle toeren. Ook het 
historisch gemaal Wortman in Lelystad moest ‘bijdraaien’. 
Terwijl we normaliter gemiddeld 2 miljoen m3 water per dag 
uitmalen, moesten op de hoogtijdagen onze 6 grote gemalen in 
de polder 15 miljoen m3 water uitslaan naar het omringende 
water. De afdeling Zuivering en Gemalen had vroeg 
ingespeeld op de verwachte neerslag en al voorgemalen. 
Daardoor bleef de peilstijging in de hoofdvaarten beperkt. 
Kortom, we hadden het hier in Flevoland onder controle. Zoals 
u bekend had men in het Noorden van Nederland meer 
overlast van de storm. Toen dan ook het verzoek binnenkwam 
of wij ons collega waterschap ‘Wetterskip Fryslan’ bij konden 
staan met extra kade-inspecteurs, was dat binnen de kortste 
keren geregeld. Binnen een uur waren er 7 ervaren 
medewerkers op weg naar Friesland om aldaar hun collega’s 
bij te staan met de nodige inspecties. Ook andere collega 
waterschappen stelden extra mankracht beschikbaar voor hun 
collega’s in Friesland en Groningen. Een mooi voorbeeld van 
samenwerking en solidariteit. Dit past trouwens ook bij het 
CDA-gedachtegoed. 
 
Tarieven Waterschap omlaag 
Het volgende goede nieuws voor 2012 is dat de tarieven van 
Waterschap Zuiderzeeland omlaag zijn gebracht dankzij 
scherper begroten, enkele financiële meevallers en de inzet 
van reserves.  
Concreet betekent dit voor 2012 ten opzichte van 2011 een 
lastenverlichting van gemiddeld 9% voor agrarische bedrijven 
en 6% voor industriële bedrijven. Voor huishoudens gaan de 
lasten in totaal ongeveer 6% á 7% omlaag. Daarna zullen de 
tarieven zich gelijkmatig ontwikkelen. De reserves worden ook 
ingezet voor de dekking van de landelijke bijdrage aan het 
Hoog Water Beschermingsprogramma (HWBP) en het 
wegvallen van de provinciale bijdrage voor de 
muskusrattenbestrijding. Dit zijn beide extra lasten die een 

gevolg zijn van het landelijke Bestuursakkoord Water. De 
waterschappen moeten de kosten voor deze nieuwe opdracht 
namelijk zelf opbrengen.  
 
Duurzame oevers 
Daarnaast zet het Waterschap ook reserves in om duurzame, 
natuurvriendelijke oevers versneld aan te leggen, waarmee de 
waterkwaliteit en het waterbergingssysteem worden vergroot. 
Tot en met 2015 wordt 103 kilometer extra aangelegd, hetgeen 
ook mogelijk is gemaakt door provinciale subsidies.  
 
Stedelijk waterbeheer en samenwerking in de 
afvalwaterketen  
In de gemeenten in ons gebied zijn we inmiddels volop aan de 
slag met het beheer en onderhoud van het stedelijk water. Ten 
aanzien van de afvalwaterketen proberen we met alle 
gemeenten in Flevoland stappen te zetten om het riolerings- 
en zuiveringsbeheer beter op elkaar af te stemmen om zo de 
nodige winst te boeken. Daarbij gaat het niet alleen om 
kostenbesparingen, maar ook meer kwaliteit en minder 
kwetsbaarheid te bereiken. De focus is nu op ‘quick wins’ zoals 
geautomatiseerde rioolinspecties en gezamenlijk 
gemalenbeheer, gegevensbeheer en planvorming. In het kader 
van maatschappelijke verantwoord ondernemen, oftewel 
duurzaamheid en innovatie, liggen er ook kansen in de 
afvalwaterketen. Te denken valt aan warmteterugwinning uit 
het relatief warme afvalwater (dat begint al in het doucheputje 
thuis!), energieopwekking en terugwinning van grondstoffen 
zoals fosfaat. In Almere wordt er in de nieuwbouwwijken 
gekeken naar decentrale zuivering op wijkniveau en aparte 
urine-inzameling om hier fosfaat en medicijnresten, die zich in 
geconcentreerde vorm in deze deelstroom bevinden, uit te 
halen. Momenteel worden ook de mogelijkheden verkend om 
de zuivering in Dronten, die aan renovatie toe is, 
energieleverend te maken en zelf energie op te wekken via 
onder andere biovergisting en zonne-energie. Ook in deze zin 
bereid het waterschap zich voor op een duurzame toekomst. 
En dat geldt niet alleen voor het zuiveren van water, maar ook 
voor de inspanningen om Flevoland veilig en droog te houden. 
In die zin maak ik u graag nog attent op de documentaire-
reeks “Nederland van Boven”, waar de Unie van 
Waterschappen aan heeft meegewerkt en waarin het werk van 
de waterschappen in vrijwel alle tien afleveringen aan bod 
komt. Met name in aflevering zes ligt de nadruk op onze 
inspanningen om Nederland droog te houden."Water geeft de 
Nederlanders een identiteit om trots op te zijn." 
 
Lida Schelwald-van der Kley, Heemraad Waterschap 
Zuiderzeeland namens het CDA 


