De notulen worden ongewijzigd
vastgesteld.

IZ/2005/4871
Notulen van de openbare vergadering van de gemeenteraad van Putten gehouden op
donderdag 7 april 2005 om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.
Aanwezig:
De voorzitter :
De raadsleden :

De griffier
De notulist

:
:

Mede aanwezig:
De wethouders :

de heer mr. B.J. van Putten, burgemeester.
de heren H.E. van Beek, A. van den Berg, W. van den Brink,
ir. J.B. Drenth, G. Eersen, mevrouw drs. E. van Geest, de heren
N. Gerritsen, G. van den Ham, mevrouw C.E. van den Hazel-Goedvree,
de heren ir. A.J. den Herder, A. Huijgen, mevrouw
dr. H.C.M. Kamphuis, de heren A. Kleijer, drs. J. Kuit,
H.B.W.L.A. de Looze, A.N. van Nieuwenhuizen, B. Siksma, J. Verhoef
en G. van Wijncoop.
de heer A.H.A. Werrie.
mevrouw J.M.M. Wessels-van den Berg.
F.W. Fabriek, E.H. de Graaf en K. van der Werf.

1.
Opening
De voorzitter opent de vergadering met het ambtsgebed.
2.
Mededelingen
De voorzitter heet met name de leerlingen van de scholengemeenschap Calvijn welkom.
Spreker deelt mee dat de heren Van den Brink en Kuit later ter vergadering zullen arriveren.
3.
Spreekrecht burgers (over geagendeerde onderwerpen)
Er hebben zich geen insprekers gemeld.
4.
Bepalen stemvolgorde
Stemmingen beginnen bij de heer Van Nieuwenhuizen.
5.
Vaststelling agenda
De heer Verhoef verzoekt agendapunt 12 naar achter te verplaatsen.
De voorzitter stelt vast dat de raadsleden akkoord gaan met de behandeling van
agendapunt 12 na agendapunt 17.
De heer Van den Berg wenst van het vragenuur gebruik te maken.
6.
Vaststelling notulen van de vergadering van 3 maart 2005
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.
7.

Ingekomen stukken
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De heer Siksma vraagt naar de status van het ingekomen stuk onder i. Navraag heeft geleerd
dat het verweerschrift op 4 april 2005 nog niet verzonden was.
Wethouder Fabriek antwoordt dat het verweerschrift is verzonden. Op dit moment wordt de
rechtzaak voorbereid.
Zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig de voorstellen van het presidium
besloten.
8.
Fietspaden; Hogesteeg
De heer Van den Ham is blij met de aanleg van een verhard fietspad en zegt dat zijn fractie
instemt met het raadsvoorstel. Spreker verneemt graag wanneer het resterende gedeelte van de
fietsroute wordt gerealiseerd., Het CDA wenst overigens de stand van zaken rondom het
fietsknooppuntentotaalplan te vernemen.
De heer Van Wijncoop deelt mee dat zijn fractie geen moeite heeft met het beschikbaar
stellen van een krediet voor de verharding van een gedeelte van de Hogesteeg.
Ten aanzien van de ontsluiting van de boerderij 'Klein Oldenaller' wijst spreker erop dat de
Leembruggerweg zich niet leent voor zwaar landbouwverkeer. De SGP-fractie wijst deze
oplossing dan ook als onaanvaardbaar van de hand. Mocht men toch de Leembruggerweg als
ontsluitingsweg aanmerken, vraagt sprekers fractie zich af wie de realisatie van een brede,
goed toegankelijke ontsluitingsweg tot aan de Waterweg gaat financieren. Spreker wil weten
of tegen een dergelijk voorstel bezwaar openstaat.
Wethouder De Graaf deelt mee dat het de bedoeling was de eerste uitvoeringsmodule voor het
herinrichtingsgebied Nijkerk-Putten in één keer aan te besteden, doch door de problematiek
rond de ontsluiting van boerderij 'Klein Oldenaller', kwam een kink in de kabel. Het college
hoopt dat daar binnenkort meer duidelijkheid over is. Ten aanzien van de opmerking van de
heer Van Wijncoop zegt spreker daar op dit moment geen duidelijkheid over te kunnen geven.
Ten aanzien van het fietsknooppuntensyteem van de reconstructiecommissie Veluwe zegt
Wethouder Fabriek dat het project op dit moment is gestart. Na de zomervakantie kunnen alle
knooppunten aangebracht zijn. Met Natuurmomenten en de heer Van Beek is afgesproken dat
zij hun ideeën t.a.v. de ontsluiting van boerderij 'Klein Oldenaller' bij de gemeente in zouden
dienen. Het college heeft aangegeven dat de meerkosten voor rekening dienen te komen voor
de Dienst Landelijk Gebied, Natuurmonumenten en/of voor de familie Van Beek. Morgen zal
deze zaak tijdens de bijeenkomst van de Landinrichtingscommissie besproken worden,
waarbij spreker aantekent dat het nog niet zeker is dat de ontsluiting voor boerderij 'Klein
Oldenaller' via de Leembruggerweg gerealiseerd gaat worden. Op de vraag van de heer Van
Wijncoop over een beroepsmogelijkheid deelt spreker mee dat waarschijnlijk voor de
ontsluitingsweg een bestemmingsplanwijziging noodzakelijk zal zijn, waartegen beroep
openstaat.
Mevrouw Van Geest vindt de breedte van het fietspad dat verhard zal worden buiten
proportie. 3 meter begint meer te lijken op een verharde weg, aldus spreker. Wat haar fractie
betreft mag dit teruggebracht worden naar een breedte van 1½ tot 2 meter.
Zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig het voorstel van burgemeester en
wethouders besloten.
9.
Bouwverordening; 11e wijziging
De heer De Looze vraagt of de verordening is aangepast aan de laatste NEN-normen.
De heer Van Wijncoop merkt, betreffende de motivering van artikel 12.2 'Overgangsbepaling
bodemonderzoek' op, uit de stukken van de commissie voor Middelen begrepen te hebben dat
de systematiek van het bodemonderzoek waarschijnlijk anders zal gaan lopen. Spreker wil
weten of de Bouwverordening dan wederom wijziging behoeft.
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Wethouder Fabriek zegt t.a.v. de vraag van de heer De Looze betreffende de NEN-normen dat
de verordening zo actueel mogelijk is.
Ten aanzien van de vraag van de heer Van Wijncoop deelt spreker mee dat tijdens de
commissie voor Middelen de systematiekkeuze aan de orde komt. Het voorstel dat aan de
commissie wordt voorgelegd hoeft niet strijdig te zijn met de Bouwverordening. Indien
noodzakelijk kan dit tijdens de bespreking in de commissie aan de orde komen.
Zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig het voorstel van burgemeester en
wethouders besloten.
10. Gebouwenbeheer; gemeentelijke gebouwen
Zonder discussie wordt overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders
besloten.
11. Vaststelling Verordening commissie bezwaarschriften
De heer Verhoef is van mening dat de huidige situatie gehandhaafd dient te blijven. Het
tijdens de commissievergadering door de SGP gedane voorstel om te komen tot een
verdubbeling van het aantal leden wordt door sprekers fractie niet gesteund.
Mevrouw Van Geest is van mening dat er een scheiding van functies moet zijn en de
commissie derhalve dient te bestaan uit externe leden.
De heer Gerritsen wenst een verdubbeling van het aantal raadsleden in de commissie om de
belasting te minimaliseren. Sprekers fractie vindt het een goede zaak als alle fracties periodiek
kennis kunnen nemen van problematiek die aan de orde komt tussen burger en bestuur. Het
zou een goed leermoment zijn en een goed punt om feeling op te bouwen met wat er binnen
de gemeente leeft en het doet recht aan de democratie, aldus spreker.
De heer Den Herder is met de heer Gerritsen van mening dat de commissie Bezwaarschriften
laat zien wat beleid uiteindelijk tot stand brengt. Anderzijds is deze commissie een
adviesorgaan voor het college. Discussie binnen de fractie van de PvdA heeft ertoe geleid dat
zij de schijn van een dubbele rol voor de raadsleden wil tegengaan en er voorstander van is
dat de commissie in de volgende raadsperiode bestaat uit externen.
Spreker is overigens van mening dat in de commissie voor Middelen van gedachten moet
worden gewisseld op welke wijze in een eerder stadium bezien kan worden wat de mening
van de burger is over bepaalde zaken.
De heer Van den Berg deelt mee dat zijn fractie kan instemmen met het voorliggende
voorstel.
Spreker merkt ten aanzien van de controlerende taak van de raad op, dat de burgemeester in
de commissie voor Middelen heeft gesteld dat de raadsleden die zitting hebben in de
commissie voor Bezwaarschriften hierin geen collegecontrolerende taak hebben. Het
voorliggende voorstel maakt hier echter wel gewag van. Ook de VNG heeft in die zin
geadviseerd. Het doet spreker deugd dat het college er bij nader inzien, anders over denkt.
Spreker heeft tijdens de commissievergadering de vraag gesteld of extra honorering mogelijk
was. De heer Van den Berg heeft daar nog geen antwoord op ontvangen.
De heer Siksma deelt mee eveneens voorstander te zijn van externe leden in deze commissie.
Voor de argumentatie verwijst spreker naar de opmerkingen zoals die reeds door mevrouw
Van Geest en de heer Den Herder zijn gemaakt. Overigens kan sprekers fractie zich met het
voorstel verenigen.
De voorzitter zegt met betrekking tot de opmerkingen over de controlerende taak van een in
de commissie voor Bezwaarschriften zitting hebbend raadslid, dat hij van mening is dat dit
een punt van discussie blijft. De opvatting van de VNG is legitiem. Dat geldt ook voor de
manier waarop de ChristenUnie een en ander benadert. Spreker zou het kwalijk vinden als een
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raadslid primair in de commissie zat om zijn controlefunctie uit te oefenen. In die zin dient
zowel sprekers opmerking als het commentaar van de VNG gelezen te worden.
Ten aanzien van de extra honorering van raadsleden voor zitting in de onderhavige commissie
merkt spreker op dat de Gemeentewet verbiedt dat raadsleden een vergoeding genieten ten
laste van de gemeentekas, anders dan voor het vervullen van het raadslidmaatschap.
Overigens concludeert de voorzitter dat de meerderheid van de raad zich uitspreekt voor
handhaving van de huidige raadsvertegenwoordigende samenstelling.
Zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig het voorstel van burgemeester en
wethouders besloten.
13. Stichting Voorzieningsfonds Puttens gemeentepersoneel
Zonder discussie wordt overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders
besloten.
14. Verordening voorzieningen wethouders, raads- en commissieleden; 1e wijziging
De heer Gerritsen stelt, onder verwijzing naar de huidige economische omstandigheden, dat
het voorstel erop gericht is de gemeenschap een aanzienlijk bedrag te laten betalen, waardoor
de persoon die schade heeft aan de eigen auto, een kleine meevaller heeft. Spreker vindt dat
dergelijke kosten op de eigen persoonlijke verzekering dienen te worden verhaald. De SGPfractie vindt het voorstel, niet van deze tijd.
De heer Van den Brink wil weten waarop de SGP-fractie zich baseert waar zij spreekt over
een aanzienlijk bedrag voor de gemeenschap.
De heer Gerritsen constateert dat de voorliggende wijziging van de verordening de
gemeenschap veel geld kan gaan kosten. Spreker is van mening dat de kilometervergoeding
voldoet.
De heer Van den Brink neemt aan dat, ingeval van aanname van het voorstel, de gemeente dit
risico doorverzekert. In dat geval heeft de SGP geen gelijk, aldus spreker.
De heer Van den Berg wijst op de huidige rechtsongelijkheid. Spreker is met de heer
Van den Brink van oordeel dat het kostenverhaal van de SGP nergens op gebaseerd is.
De heer Gerritsen verduidelijkt te hebben gezegd dat het veel geld kan gaan kosten en niet dat
het veel geld kost. Ten aanzien van de opmerking van de heer Van den Berg over
rechtsongelijkheid merkt spreker op dat er helaas rechtsongelijkheid bestaat tussen een
bestuurder en een ambtenaar. Dit betreft zowel werktijden, vergoedingen als
verantwoordelijkheid.
De heer Van den Brink is van mening dat er te veel sprake is van aannames in het verhaal van
de heer Gerritsen.
De heer Gerritsen heeft informatie dat het niet herverzekerd is en dus een kostenpost die valt
onder de reguliere kosten voor de gemeente. Overigens is het principe de vraag of de
gemeenschap op moet draaien voor deze kosten van de bestuurders.
De heer Siksma deelt mee dat ook zijn fractie van mening is dat eenieder verplicht is zijn auto
te verzekeren. Het argument van rechtsgelijkheid heeft er binnen sprekers fractie toe geleid,
onder aanname van het gegeven dat de gemeente hiervoor een aansprakelijkheidsverzekering
heeft en het haar dus niets hoeft te kosten, dat de VVD met het voorstel kan instemmen.
Wethouder De Graaf denkt dat de gemeente doorverzekerd is.
De heer Van den Brink wil de zekerheid hebben dat het risico doorverzekerd wordt.
De heer Gerritsen vraagt de heer Van den Brink naar het verschil tussen kosten voor de
verzekering en de kosten van het ongeval zelf. In beide gevallen draait de Puttense
gemeenschap voor die kosten op. Wanneer een aantal personen extra verzekerd wordt kost dit
extra premie, aldus spreker.
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De heer Van den Brink vindt zowel rechtsgelijkheid als risicoverzekering een normale zaak,
maar wil wel de zekerheid hebben dat er doorverzekerd wordt.
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Wethouder De Graaf kan de raad die zekerheid op dit moment niet bieden.
De voorzitter houdt het voorstel aan tot de volgende vergadering.
15. Verordening correctief raadgevend referendum - Intrekking
De heer Verhoef deelt mee met het voorstel te kunnen instemmen.
Mevrouw Van Geest stelt dat haar fractie tegen intrekking van de verordening correctief
raadgevend referendum is.
De heer Gerritsen is blij met de intrekking van de verordening en spreekt de hoop uit dat het
raadplegend referendum snel dezelfde weg zal volgen.
De heer Den Herder is van mening dat de periode waarna de raad het besluit kon nemen deze
verordening af te voeren, langer had mogen zijn.
Spreker vraagt met het oog op de bestuurlijke vernieuwing naar de mogelijkheid tot
handhaving van deze verordening, ondanks het feit dat de Tijdelijke referendumwet is
vervallen.
De voorzitter deelt mee dat verordeningen die door de raad zijn vastgesteld, niet van
rechtswege vervallen, doch wanneer het wettelijk kader van de wet waarop de verordening is
gebaseerd, is opgeheven, materieel de reden aanwezig is de verordening op te heffen wegens
gebrek aan formele inhoud. Indien een gemeenteraad een nieuw correctief raadgevend
referendum in Putten wil introduceren is dat mogelijk onder intrekking van de huidige
verordening, daar de juridische titel van de Tijdelijke referendumwet is vervallen.
De heer Den Herder merkt op dat hij het voorstel graag in de commissie behandeld had
gezien.
Zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig het voorstel van burgemeester en
wethouders besloten.
16. Legesverordening; 1e wijziging
De heer Gerritsen vraagt met betrekking tot de leges voor een schetsplan hoe de waarde
bepaald wordt van het voor te nemen bouwwerk. Sprekers fractie wil eveneens weten hoe de
heffing tot stand komt indien na twaalf maanden het schetsplan niet tot een bouwaanvraag
komt. Ten aanzien van dit onderwerp is de Legesverordening niet duidelijk en voor meerdere
uitleg vatbaar. Spreker vraagt zich af of er, volgens de huidige Legesverordening, leges
verschuldigd is voor een schetsplan.
In de commissie is reeds aangegeven dat sprekers fractie de leges voor een standplaatsvergunning wenst te koppelen aan de indiening van de aanvraag. Spreker vindt het niet kies,
ingeval van weigering, aanvragers achteraf te confronteren met leges.
Ten aanzien van de waardebepaling bij de indiening van schetsplannen zegt wethouder
Fabriek dat, vanwege toetsing aan de welstand en het bestemmingsplan een schetsplan een
vrij uitgewerkt plan is. De waardebepaling geschiedt op dezelfde wijze als bij een
bouwvergunning. Over de heffing van leges, indien een schetsplan niet leidt tot een
bouwaanvraag, zegt spreker dat dit slechts in een klein aantal gevallen voorkomt.
Ten aanzien van de legesheffing bij het weigeren van een vergunning voor een standplaats
deelt spreker mee dat de hoogte van de leges afhankelijk is van het aantal dagdelen waarvoor
vergunning is aangevraagd. Het college acht het billijk bij weigering van de vergunning een
maximaal bedrag aan leges te heffen.
De heer Gerritsen heeft geen bezwaar tegen de hoogte van de leges bij weigering, doch blijft
van mening het een correctere gang van zaken te vinden de aanvraag legesplichtig te maken
en deze heffing in mindering te brengen bij verlening van de vergunning. Spreker begrijpt aan
de hand van de daarvoor in te dienen formulieren, dat een schetsplan qua uitwerking
nagenoeg gelijk is aan een volledig uitgewerkte bouwtekening. Dat kan, volgens sprekers
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fractie, niet de bedoeling zijn van een schetsplan. Naar de mening van zijn fractie is een
schetsplan een eerste opzet om snel te kunnen bezien of het idee kans van slagen heeft.
De voorbereidingskosten voor een schets zijn nagenoeg gelijk aan de voorbereiding voor het
aanvragen van een bouwvergunning. De burger kan in dat geval overwegen of het niet
goedkoper is gelijk een bouwaanvraag in te dienen.
Wethouder Fabriek verduidelijkt dat de aanvrager geheel kosteloos bij de gemeente navraag
kan doen of zijn idee planologisch inpasbaar is. In het bevestigende geval kan worden
geadviseerd met een schetsplan te komen. Het schetsplan moet, buiten de toetsing aan het
bestemmings-plan, getoetst worden door de welstandscommissie, waarvoor gedetailleerde
uitwerkings-tekeningen vereist zijn, en waar het schetsplan meerdere keren getoetst kan
worden. Een bouwaanvraag wordt door de welstandcommissie slechts éénmaal getoetst.
Zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig het voorstel van burgemeester en
wethouders besloten.
17. Begroting ISV Noordwest-Veluwe
De heer Drenth spreekt in zijn hoedanigheid van afgevaardigde in het algemeen bestuur van
het ISV en mede namens de heer Den Herder, als volgt:
"Zoals gevraagd door de raad hebben wij op 16 maart jl. verslag gedaan van de gevoelens van
de gemeenteraad van Putten over de ISV-begroting. Eigenlijk was dat niet nodig want alle
ab-leden hadden inmiddels kennis van de materie genomen dankzij het lezen van kranten. Ze
hebben een uittreksel van de notulen gehad en hebben bovendien ook nog een brief van het
college van burgemeester en wethouders van de gemeente Putten gehad. In de brief en de
notulen stond met name de punten: te late toezending van de begroting, de hoge kosten van de
Veiligheidsregio en de bezuinigingen die, naar de mening van de gemeente Putten, niet
voldoende waren. Naast de eigen beschouwingen van de ab-leden kwam nogal duidelijk een
afwijzing van bepaalde kwalificaties aan de orde. Ik heb gevraagd, en dat is ook gebeurd, om
alle ab-leden de notulen van de raadsvergadering toe te zenden, zodat zij precies konden zien
wat in de raad van Putten besproken is. Mij is gebleken dat de letterlijke tekst van de notulen
naar het ISV is gegaan. Ik heb het idee dat de kritiek duidelijk is overgekomen. Die kritiek
was er overigens niet alleen uit Putten, maar van alle samenwerkende gemeenten. Inmiddels
is de brief van het college ook beantwoord, welk schrijven aan de raadsleden hedenavond is
uitgereikt. Bovendien heeft de raad de notulen van de ISV-vergadering gekregen. In de brief
van het dagelijks bestuur staat vermeld dat de begroting 2006 vóór eind juni aan het algemeen
bestuur wordt uitgereikt. Dat betekent dat er een forse inhaalslag gedaan zal worden. Als ablid heb je twee petten op. Je bent vertegenwoordiger van de raad van Putten, maar ook ab-lid
zonder last of ruggespraak, hetgeen niet altijd even goed met elkaar in overeenstemming te
brengen is. Persoonlijk denk ik dat het eerste aspect het belangrijkste is. Ik vind het jammer
dat er in de raad veel gesproken is over de procedure maar weinig over de inhoud van de
wijze waarop allerlei zaken binnen het ISV plaatsvinden. Daarover is overigens ook in de abvergadering weinig kritiek geweest. Ik vond het storend dat in de brief aan het ISV stond dat
de zaak dusdanig laat binnenkwam dat het niet eens in de commissie behandeld kon worden.
Dat is niet waar. De planning van de route is een moeilijke. Er moet een ambtelijk advies
komen, het college moet het behandelen, het presidium spreekt zich uit over de agenda van de
commissie, daarna behandeling in commissie en raad. Daarvoor zijn de beschikbare zes
weken erg kort. Het kan, maar dan moet ook in dit huis erg scherp gerekend worden.
Persoonlijk heb ik goede hoop dat wat betreft het indienen van de begrotingsstukken duidelijk
een inhaalslag gemaakt gaat worden en ik hoop dat we ook in de toekomst op verschillende
terreinen met elkaar kunnen samenwerken. Het is vaak zo dat er voor de deelnemende
gemeenten het ISV een kostenpost is, terwijl de voordelen op een of andere manier binnen de
gemeentebegroting te zien zouden moeten zijn. Ik denk dat zowel het ISV als de gemeente
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daar te weinig aandacht aan besteden. We kijken misschien te veel naar de kostenkant en te
weinig naar de producten."
De heer Van den Brink heeft met belangstelling de notulen van het ISV gelezen. Spreker
constateert dat de vastgestelde raadsnotulen van 3 maart jl. strijdig zijn met de notulen van het
ISV. In het ISV zijn er nogal wat sprekers geweest die zich stoorden aan de uitlatingen van de
voorzitter van de Puttense gemeenteraad. Volgens de gemeentelijke notulen heeft de
voorzitter die avond geen onvertogen woord over het ISV gezegd. De voorzitter heeft zich
met name nogal wat afstandelijk getoond. Spreker wenst aan de bestuurders van het ISV mee
te geven dat het niet van bestuurlijke integriteit getuigt dat de aanwezige ab-leden afgaan op
hetgeen de krant vermeld heeft.
Spreker merkt op dat door de heer Drenth wordt gesuggereerd dat de gemeenteraad te weinig
spreekt over de inhoud van de ISV-begroting. Daarmee is geenszins uitgesproken dat de
gemeente Putten de voordelen van het ISV niet ziet. Spreker is echter van mening dat het
samenwerkingsverband daartoe opgericht is en dat een individuele gemeente de voordelen
niet telkenmale breed uit hoeft te meten. Het feit in ogenschouw nemend dat het algemeen
bestuur van het ISV de begroting in juni pas krijgt aangeboden, constateert spreker dat men
het leven aan het beteren is, doch nog lang niet gezond is. Spreker is van mening dat de
gemeente net zo kritisch moet blijven als zij totnogtoe is geweest.
De heer Gerritsen onderschrijft de mening van de fractie van Gemeentebelangen voor wat
betreft de kritiek van het ISV richting de voorzitter van de gemeenteraad van Putten.
Ten aanzien van de notulen van de ab-vergadering van het ISV uit spreker zijn waardering
over hetgeen de Puttense afgevaardigden daarin naar voren hebben gebracht. Zijn fractie mist
echter concrete afspraken. De SGP-fractie heeft in de afgelopen vergadering voorgesteld een
tijdspad af te spreken waarbinnen een aantal zaken geregeld moeten zijn. In het ab-verslag
heeft spreker niet één opdracht naar het dagelijks bestuur gezien met betrekking tot het
instellen van een tijdspad. In de brief van het dagelijks bestuur van het ISV mist sprekers
fractie een aantal concrete zaken. De brief vermeldt dat het algemeen bestuur in principe een
voorstel voor een begrotingswijziging zal worden voorgelegd. De SGP mist hierin de
toevoeging "inclusief onderbouwd tijdspad, plan van aanpak en te nemen maatregelen".
Sprekers fractie vindt een begrotingswijziging te weinig omdat de deelnemende gemeenten
ook dit geluid al een aantal jaren horen. Spreker is met de fractie van Gemeentebelangen van
mening dat het ISV een aantal goede zaken doet. Spreker is echter van mening dat de
gemeenten zich dienen te houden aan de gezamenlijk gemaakte afspraken. Sprekers fractie
vindt het jammer dat er veel woorden van kritiek aan de gemeente Putten gewijd zijn.
Sprekers fractie zag deze energie beter besteed om concrete afspraken te maken met het
dagelijks bestuur en een tijdspad uit te stippelen, waarin een en ander wordt teruggekoppeld.
Spreker vraagt of de collegae met de SGP van mening is dat de raad van Putten op zijn minst
mag vragen om een tijdspad en een concreet aantal voorstellen ten aanzien van de aanpak in
de komende een à twee jaar.
De heer Van den Berg deelt mee dat zijn fractie waardering heeft voor de wijze waarop de
afgevaardigden de boodschap vanuit de raad van Putten hebben overgebracht. De
ChristenUnie heeft geen problemen met hetgeen de heer Drenth op persoonlijke titel in de
vergadering van het ISV heeft ingebracht. De ChristenUnie heeft in de discussie uitgesproken
op vele punten waardering te hebben voor het ISV, doch vond het de hoogste tijd een
duidelijk signaal af te geven. Ten aanzien van de opmerking door de heer Drenth dat de raad
de begroting slechts procedureel heeft behandeld en niet inhoudelijk merkt spreker op de
inhoud van de begroting beschouwd te hebben als 'mosterd na de maaltijd'.
Betreffende het verslag van de discussie binnen het ISV merkt spreker op dat zijn fractie blij
is dat de heer Veldhoen toezeggingen heeft gedaan, doch is met de heer Gerritsen van mening

9
dat dit concreter had gekund. Spreker rekent er op dat het ISV de toezegging tot het nemen
van maatregelen teneinde de begroting 2006 tijdig gereed te hebben, gestand doet.
Naar aanleiding van het verslag van de ISV-vergadering vraagt spreker aan het college het
volgende:
De heer Van Deutekom doet de suggestie dat gemeenten een deel van hun bijdrage aan de
Veiligheidsregio niet overmaakt, teneinde de zaak in beweging te krijgen.
Spreker wil van het college weten of dit een begaanbare weg is.
De heer Veldhoen meldt in het verslag dat hij ervaart dat er binnen het ISV, wanneer taken bij
het ISV worden gelegd, er gemeenten zijn die nog steeds formatie in eigen huis hebben.
Spreker wil van het college weten of dat in Putten ook het geval is.
Ten aanzien van de opmerking in de brief van het ISV dat zij de stelling van de gemeente
Putten dat de gemeentelijke bijdrage aan het ISV uiteindelijk slechts een besparing realiseert
van € 1.819,-- niet kunnen plaatsen, wenst spreker een reactie van het college.
De heer Van den Brink vraagt naar de reactie van de heer Van den Berg omtrent de datum van
30 juni.
De heer Van den Berg vindt dat gemaakte afspraken, zoals deze zijn overeengekomen in de
gemeenschappelijk regeling, nagekomen dienen te worden.
De heer Drenth deelt mee dat er duidelijk een aantal termijnen is genoemd. Bij brief van
17 november 2004 is meegedeeld dat deze zaak vertraging ondervond en wat de aanleiding
was tot de vertraging. Spreker is van mening dat het ISV, gezien de omstandigheden,
vooruitgang boekt wanneer hij kans ziet om de begroting van 2006 in principe op 30 juni aan
het algemeen bestuur aan te bieden. Overigens merkt spreker op dat door de weinige
vergaderingen van het algemeen bestuur het nog even zal duren vooraleer de begroting zal
worden goedgekeurd.
De heer Gerritsen stelt dat 29 juni a.s. wordt genoemd voor de begroting 2006, en niet voor de
meerjarenbegroting.
De heer Drenth zegt dat het er met name om ging wat de gemeenten voor het komende
begrotingsjaar aan kosten en afdrachten aan het ISV in de eigen begroting op moesten nemen.
Spreker vindt dat op dit moment het belangrijkste. Als er een inhaalslag gemaakt moet
worden mag niet verwacht worden dat die binnen een paar maanden volledig gemaakt is voor
alle komende jaren. Dat het ISV de zaken op een andere wijze aanpakt dan men in Putten
gewend is, wordt te weinig in ogenschouw genomen, aldus spreker. Er gebeurt nogal wat op
bijvoorbeeld het gebied van afvalverwerking, waarmee ook de gemeente Putten zich veel
kosten bespaart. Die besparingen vindt men niet terug binnen het ISV, maar die vinden
gemeenten, al dan niet zichtbaar, binnen de eigen begroting terug. Spreker is van mening dat
de raad daar toch wat meer aandacht aan zou moeten schenken.
Wethouder De Graaf stelt dat het dagelijks bestuur van het ISV alles in het werk stelt de
zaken goed op de rails te zetten.
Ten aanzien van hetgeen door de heer Deutekom is gezegd over de Veiligheidsregio stelt
spreker dat dit geen zaak is die het ISV betreft doch een autonome aangelegenheid is.
Ten aanzien van de opmerkingen van de heer Veldhoen betreffende het in eigen huis formatie
hebben van aan het ISV overgedragen of over te dragen taken, merkt spreker op dat er toch
een zekere schroom bestaat om te mandateren. Overigens is spreker van oordeel dat er
mogelijk meer zaken zijn die overgeheveld kunnen worden naar het ISV, zodat dit voor de
individuele gemeenten uiteindelijk winst oplevert op het formatievlak.
De heer Den Herder vult aan dat de frictiekosten een korte-termijn-probleem zijn dat ontstaat
omdat men zijn eigen gemeentelijk apparaat niet zo snel kan afbouwen. Daardoor moet een
gemeente bereid zijn om lange-termijn-voordelen belangrijker te gaan vinden dan kortetermijn-voordelen. Dit geeft bij verschillende gemeenten, waaronder de gemeente Putten,
verschillende problemen te zien, aldus spreker.
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De heer Van Wijncoop vraagt het college aan de commissie aan te geven welke overige zaken
mogelijkerwijs bij het ISV kunnen worden ondergebracht.
Wethouder De Graaf zegt dat het ISV-bestuur zich, ondermeer hierover, binnenkort gaat
beraden.
Wethouder Fabriek vult aan dat mogelijk de WOZ voor samenwerking in aanmerking komt.
Op de vraag van de heer Van den Berg betreffende de opmerking in de brief van het ISV dat
het de stelling van de gemeente Putten dat de gemeentelijke bijdrage aan het ISV uiteindelijk
slechts een besparing realiseert van € 1.819,-- niet kan plaatsen, antwoordt spreker dat op 3
maart jl. de raad een overzicht is verstrekt wat de ISV-begroting zou doen. Enerzijds zijn de
bezuinigingen gemeld en anderzijds is er de autonomie prijsstijging die doorwerkt. Het is wel
zo, kijkend naar het jaar 2005, dat er een besparing wordt bereikt die de gemeente Putten op
zijn begroting kan inboeken van € 8.900,-- en voor 2006 zelfs € 29.000,--. Dit zijn structurele
uitgaven. Het is in Putten gebruikelijk om te kijken naar het laatste jaar, zijnde 2008. Spreker
constateert dat 2008 een structureel voordeel te zien geeft van € 1.819--. Het college neemt
derhalve niets terug van hetgeen het op 3 maart aan de gemeenteraad heeft voorgelegd.
De heer Van den Berg verzoekt instemming van de collegae het college te verzoeken of het
achterhouden van een deel van de bijdrage aan de Veiligheidsregio een middel is om druk uit
te oefenen.
De voorzitter, sprekend mede namens het college, vindt een dergelijke gang van zaken
incorrect.
De gemeente Putten is nog steeds in onderhandeling met name over de gebouwelijke
component van het rapport Lysias. Meespeelt dat de gemeente Putten in sommige opzichten
wat meer diensten afneemt dan anderen, kortom het beeld is te diffuus om de bestuurlijke
afspraken niet na te komen.
De heer Van den Berg vindt dat de voorzitter in de grond gelijk heeft, doch kan niet uit de
voeten met de halsstarrige houding van de Veiligheidsregio ten aanzien van de grote
verschillen in gemeentelijke bijdragen. Spreker is van mening dat hier sprake is van een
machtsspel, waarbij de Noordwest-Veluwe aan het kortste eind trekt.
De voorzitter stelt dat binnen een democratische rechtsorde men elkaar dient te bestrijden met
legitieme wapens. Het achterhouden van een deel van de bijdrage vindt spreker geen wapen
dat past in een democratie.
De heer Van den Brink kan zich vinden in de woorden van de voorzitter. Spreker is van
mening dat de druk vooraf neergelegd had moeten worden met het voorgestelde als mogelijke
consequentie.
Spreker geeft de afgevaardigden in het algemeen bestuur van het ISV mee in een volgende
vergadering aan de orde te stellen dat hetgeen er over de voorzitter van de gemeenteraad van
Putten in de notulen staat, wordt teruggenomen.
De heer Gerritsen deelt mee dat zijn fractie met de voorzitter van mening is dat op een juiste
wijze zaken met elkaar moet worden gedaan.
Voorzover spreker begrijpt ligt er een toezegging dat met ingang van 2007 er een
harmonisatie zal plaatsvinden van kosten. Dat is, wat sprekers fractie betreft, het moment om
aan te geven dat, wanneer de harmonisatie in 2007 van tafel gaat, voor de gemeente Putten
een reden zou kunnen zijn om andere middelen te overwegen. Daar zou het inhouden van het
verschil in bijdrage een onderdeel van kunnen zijn. Op het moment dat de raad besloot om
deze gemeenschappelijke regeling aan te gaan was men op de hoogte van de stand van zaken
en kende men het risico. 2007 is het moment van toetsing, aldus spreker.
De voorzitter memoreert aan de aarzelende totstandkoming van en de moeizame instemming
van de raad met de Veiligheidsregio. De discussie is nog steeds gaande. Vanaf 2007 worden
de kosten van het rapport Lysias, voorzover niet betwist, verevend. Er is nu alleen nog
discussie gaande over een bedrag van (bij benadering) € 64.000,-- desintegratiekosten
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gebouwen. Spreker heeft het gevoel dat de verhoudingen binnen de Veiligheidsregio op dit
moment zo zijn, dat dat onderwerp bespreekbaar zal zijn.
De voorzitter sluit de discussie onder dankzegging aan de heer Drenth voor de rapportage.
12.

Financieel beheer - Rekenkamercommissie Putten
a.
Verordening rekenkamercommissie gemeente Putten
b.
Samenwerkingsovereenkomst rekenkamercommissie Elburg, Nunspeet,
Oldebroek, Putten
c.
Financiële bijdrage rekenkamercommissie gemeente Putten
d.
Afvaardiging fractievoorzitter in sollicitatiecommissie
De heer Van den Brink deelt mee dat zijn fractie akkoord kan gaan met het voorstel. De
fractie van Gemeentebelangen wenst dat raadsleden in de rekenkamercommissie zitting
hebben. Hij kan niet overzien of de bijdrage van € 1,-- per inwoner noodzakelijk is. Spreker
wenst daarover opheldering. Tenslotte ondersteunt de fractie van Gemeentebelangen de
kandidatuur van de heer Verhoef als lid van de sollicitatiecommissie. Als het CDA, zoals het
in eerste instantie voornemens was, in de toekomst besluit de heer Drenth te kandideren voor
de rekenkamercommissie zal de fractie van Gemeentebelangen die kandidatuur niet steunen.
De heer Kuit deelt mee dat het CDA instemt met het voorliggende voorstel. Sprekers fractie
uit zich positief over het samenwerkingsverband met de gemeenten Elburg, Nunspeet en
Oldebroek. Ten aanzien van de kosten wacht het CDA de verdere ontwikkeling af. De CDAfractie is van mening is dat de heer Verhoef een prima kandidaat is voor de sollicitatiecommissie. Zij denkt dat de heer Verhoef heel goed zal kunnen meedoen aan de werving en
selectie van de externe leden van deze commissie. Betreffende de opmerking door de heer
Van den Brink over de op dit moment niet aan de orde zijnde kandidatuur van de heer Drenth
voor de rekenkamercommissie, deelt spreker mee dat het CDA zijn voorkeur heeft
uitgesproken voor een rekenkamercommissie zonder raadsleden. De realiteit leerde dat
daarvoor geen meerderheid in de raad bestaat, hetgeen heeft geleid tot het naar voren schuiven
van een kandidaat.
De heer Van den Brink handhaaft de eerder geuite mening van Gemeentebelangen.
Mevrouw Van Geest deelt mee dat haar fractie voorstander is van een rekenkamer volledig
bestaand uit externe leden. Haar fractie is overigens blij met het samenwerkingsverband met
enkele andere gemeenten.
De heer Gerritsen is blij met het voorliggende voorstel en met de samenwerkingsovereenkomst. Spreker deelt mee dat de fractie van de SGP bij haar standpunt blijft dat ook
raadsleden benoemd moeten worden in de rekenkamercommissie. Spreker vindt het overigens
van de nodige arrogantie getuigen wanneer een fractie, die zegt het niet met het voorstel eens
te zijn, toch alle posities claimt die er zo ongeveer te vergeven zijn.
De heer Kuit vindt het woord claimen een negatieve lading hebben. Het CDA wenst in
positieve zin bij te dragen aan de opbouw van de gemeente Putten.
De heer Den Herder denkt dat, indien het CDA de meerderheid zou hebben gehad, zij wel
degelijk zou claimen.
De heer Kuit is van mening dat sommige raadsleden een bepaalde beeldvorming moeten
bijstellen. Spreker wil hier na afloop van de vergadering een bijdrage aan leveren.
De heer Den Herder deelt mee dat zijn fractie zich niet zal verzetten tegen de rekenkamercommissie. Spreker is verheugd over de totstandgekomen samenwerking, doch betreurt het
dat dit niet in ISV-verband mogelijk is gebleken. De PvdA-fractie kan zich op dit moment
vinden in de financiële bijdrage. De ontwikkeling hiervan dient te worden afgewacht. Spreker
heeft een probleem met deelname van raadsleden in de rekenkamercommissie. Wat sprekers
fractie betreft zouden dat alleen externe leden hoeven te zijn.
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Ten aanzien van de kandidatuur voor de sollicitatiecommissie verzoekt spreker de heer
Gerritsen zich kandidaat te stellen.
De heer Gerritsen aanvaardt de kandidatuur.
De heer Van den Berg stelt dat zijn fractie het een positieve ontwikkeling vindt dat ook de
gemeente Elburg deel wenst te nemen in een gezamenlijke rekenkamercommissie. Ook de
ChristenUnie betreurt het dat een en ander niet in ISV-verband plaats kan vinden door andere
keuzes van de gemeenten Harderwijk en Ermelo. Ten aanzien van de zittingname van
raadsleden in deze commissie stelt spreker de belasting voor raadsleden inmiddels erg hoog te
vinden. Niettemin is sprekers fractie toch van mening het voorstel te moeten volgen. Spreker
vraagt of aan het eind van de eerste vier-jaarperiode een evaluatie kan plaatsvinden.
Het is de oprechte wens van de ChristenUnie-fractie dat ten aanzien van de benoeming van de
rekenkamercommissie het politieke spelletje, zoals dat hedenavond tot hen komt, achterwege
wordt gelaten en dat op basis van kwaliteit mensen uit de gemeenteraad zullen worden
aangewezen. Dat mogen wat sprekers fractie betreft ook leden van de oppositie zijn, daarmee
aangevend dat zijn fractie echte deskundigen in de commissie wil hebben. Tenslotte deelt
spreker mee dat de ChristenUnie de kandidatuur van de heer Verhoef voor de
sollicitatiecommissie steunt.
De heer Siksma zegt dat zijn fractie eveneens verheugd is over de totstandgekomen
samenwerking en het eveneens betreurt dat dit niet in ISV-verband tot stand heeft kunnen
komen. Sprekers fractie kan zich vooralsnog vinden in de kosten die met de rekenkamercommissie gemoeid zijn. Op termijn zal moeten blijken of deze bijdrage nog steeds haalbaar
is. Voor wat betreft de samenstelling van de rekenkamercommissie zou sprekers fractie er de
voorkeur aan geven dat de raadsleden geen deel uitmaken van coalitiepartijen, doch stelt
daarbij voorop de kennis en de bekwaamheid van de betrokken raadsleden. Als kandidaten
toevallig wel deel uitmaken van een coalitiepartij vindt zijn fractie kennis en bekwaamheid
zwaarder wegen.
Spreker onderschrijft de woorden van zowel de heer Van den Brink als de heer Gerritsen waar
het gaat om de bevreemding dat een fractie die tegen is, toch kandidaten naar voren brengt.
De voorzitter verwijst voor wat betreft de evaluatie naar de toelichting op de Verordening
rekenkamercommissie, waarin wordt vermeld dat deze voor 1 januari 2007 zal plaatsvinden.
Betreffende de financiële bijdrage van € 1,-- per inwoner merkt spreker op dat dit mogelijk te
weinig zal zijn. € 1,-- is het landelijk gemiddelde. Voor plattelandsgemeenten wordt een
gemiddelde gehanteerd van € 1,50. De gezamenlijke vier gemeenten zijn overeengekomen te
bezien of met het landelijk gemiddelde uitgekomen gaat worden.
Zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig het voorstel van het presidium besloten.
De voorzitter constateert dat de heer Verhoef in meerderheid door de raad wordt afgevaardigd
in de sollicitatiecommissie.
18.

Dualisme gemeente Putten.
Vergaderstructuur commissies en gemeenteraad
De heer Van den Brink wenst eerst de gemeenteraadsverkiezingen af te wachten alvorens
wijziging in de vergaderstructuur aan te brengen. Sprekers fractie zegt niet over te willen gaan
naar een opiniërende en een besluitvormende raadsvergadering. De fractie van
Gemeentebelangen blijft pleiten voor commissies. Zij wenst niet terug te gaan naar vier
commissies en het aantal commissies ook niet terug te brengen tot twee.
De heer Verhoef wenst voor wat betreft eventuele besluiten betreffende dit onderwerp
eveneens de gemeenteraadsverkiezingen af te wachten.
Sprekers fractie vindt handhaving van bemensing van de commissies door kandidaatraadsleden geen goede zaak. Destijds heeft ook het CDA op deze constructie aangedrongen,
doch bij nader inzien wenst sprekers fractie dit niet te handhaven. Het CDA onderkent het
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probleem voor de kleinere fracties, waarbij spreker aangeeft dat het CDA er geen moeite mee
heeft als deze fracties een vervanger aanstellen.
Het CDA is er, ter voorkoming van lange of meerdere vergaderavonden, geen voorstander
van de commissies voor Samenleving en Middelen bij elkaar te voegen. Opiniërende
vergaderingen hebben de aandacht van het CDA. Dergelijke vergaderingen hebben als
voordeel dat de gehele raad aanwezig is en dat alle stukken behandeld worden. Voordeel is
eveneens het voorkomen van mogelijke onvolkomenheden in de terugkoppeling. Overigens
vindt het CDA ook de mening van de andere fracties ten aanzien van bepaalde zaken van
belang. Ingeval van opiniërende vergaderingen zal de betrokkenheid bij de politiek vele
malen beter zal zijn dan bij het commissiesysteem.
Bij de invulling van een opiniërende vergadering valt te denken aan blokvorming: informatie,
opiniërend en besluitvormend. Het CDA wenst dit idee "in de week" te leggen.
Mevrouw Van Geest is van mening dat, gezien de situatie in Putten, het niet verstandig is om
met de alternatieven van een maandelijks te houden opiniërende vergadering en een
maandelijks te houden besluitvormende vergadering te starten.
Spreker stelt ten aanzien van de vergaderingen voor om hiervoor een vaste avond in de week
te plannen, daar dit met name voor kleine fracties van belang is. Spreker is van mening dat de
taak als volksvertegenwoordiger niet naar behoren kan worden ingevuld als commissiestukken niet tijdig aan de commissieleden worden aangeleverd en/of er drie vergaderingen in
een week tijd gepland staan. Overigens heeft spreker de laatste tijd niet te klagen over late
ontvangst van stukken en spreekt de hoop uit dat deze vooruitgang gecontinueerd wordt.
Overigens merkt spreker nog op dat wat de fractie van D66/GroenLinks betreft de
hamerstukken direct door mogen.
De heer Gerritsen onderschrijft de woorden van de heer Van den Brink. De SGP-fractie heeft
positieve ervaringen met de huidige commissiesamenstelling. Op deze wijze kunnen ook
kandidaat-raadsleden "proeven" aan dit soort werk.
De heer Den Herder stelt dat de nieuwe gemeenteraad zijn eigen structuur zal moeten gaan
bepalen. Spreker ziet deze discussie dan ook als richtinggevend. Spreker vindt het de
overweging waard om een vaste avond in de maand te reserveren voor raads- dan wel
commissievergaderingen. Spreker ziet het voordeel van een opiniërende raadsvergadering,
zoals door het CDA is aangegeven. Voor de kleinere fracties is het nadeel van deze werkwijze
dat zij geen mensen kunnen begeleiden in de politiek. Wat sprekers fractie betreft zijn er
genoeg alternatieven. Uiteindelijk is het streven om de structuur zo efficiënt mogelijk te
maken voor de raadsleden en toch de besluitvorming goed te laten verlopen. Wat spreker
betreft kan op termijn overgegaan worden tot alleen raadsvergaderingen, doch spreker is er
van overtuigd dat daar nog discussie aan voorafgaat.
De heer Van den Berg memoreert dat het doel van het dualisme was het verbeteren van de
vitaliteit en herkenbaarheid van de lokale democratie. Daar is wat sprekers fractie betreft nog
veel aan te verbeteren. De raad dient kaderstellend, verordenend en controlerend bezig te zijn
en heeft een volksvertegenwoordigende functie. De fractie van de ChristenUnie vindt dat dat
niet uit de verf komt. Er wordt nog te veel vergaderd.
De commissie Leemhuis, die het dualisme geëvalueerd heeft, zegt daarover het volgende:
"De regie is nog altijd een zwak punt, sturing ontbreekt. Het debat in de lokale politiek is niet
teruggekomen. Bevoegdheidsverdeling is een groot probleem. Beeld, wet en werkelijkheid
lopen sterk uiteen als het gaat om besturen op hoofdlijnen, het stellen van de kaders en de
volksvertegenwoordigende rol." De fractie van de ChristenUnie onderschrijft die conclusie.
De raad zal meer moeten sturen, meer moeten debatteren, meer moeten sturen op hoofdlijnen,
betere kaders stellen en meer tijd hebben om invulling te geven aan zijn volksvertegenwoordigende rol. Naar het idee van de ChristenUnie moet dat inhouden dat er minder
vergaderd gaat worden. De ChristenUnie-fractie spreekt haar voorkeur uit voor alternatief IV
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of V, dan wel een combinatie daarvan. De ChristenUnie zou het komende jaar willen benutten
om een onderzoek in te stellen bij gemeenten die op deze wijze werken, zodat de raad na de
verkiezingen beslagen ten ijs komt.
De heer Siksma deelt mee dat zijn fractie niet op alle punten tot een eenduidig standpunt heeft
kunnen komen. Waar zij wel eenduidig is in haar standpunt is, dat wijziging in de
vergaderstructuur niet in deze raadsperiode plaats moet vinden. Er kan al wel vast over
nagedacht worden. Sprekers fractie is van oordeel dat de commissies voor Samenleving en
voor Middelen niet moeten worden samengevoegd, om reden dat de commissie voor Samenleving de komende tijd nog de nodige agendapunten te verhapstukken krijgt. Overigens merkt
spreker op dat - welke veranderingen er ook doorgevoerd worden - het valt of staat met de
vergaderstructuur en vergaderdiscipline die de raad handhaaft. Spreker is van mening dat daar
wat aan gedaan moet worden, wil welke andere opzet ook, enige kans van slagen hebben.
Spreker suggereert om na de komende verkiezingen de nieuwe raad een paar avonden een
cursus doelmatig vergaderen te laten volgen en op grond daarvan te laten besluiten op welke
wijze de samenstelling van de commissie- en eventueel de raadsvergaderingen te herstructureren.
De heer Van Wijncoop is van mening dat het zo de heer Siksma voorstelt, niet gaat.
De heer Siksma wijst er op dat in de gemeente Putten de gemiddelde vergaderduur de helft tot
een kwart langer is dan in de omliggende gemeenten. Het kan niet zo zijn dat in de gemeente
Putten veel ingewikkelder vraagstukken liggen dan in de omliggende gemeenten, aldus
spreker.
De heer Van Wijncoop vindt het afhankelijk van hoe men met de bestuurlijke
verantwoordelijkheid omgaat.
De voorzitter heeft een aantal opinies gehoord, waarvan spreker het zinvol vindt deze in de
komende tijd, samen met de griffier, voor te bereiden. Mogelijk moet gebruikgemaakt worden
van de suggestie van de ChristenUnie om te gaan kijken waar men met een ander model
werkt. De gemeente Almere is op dit moment populair vanwege de bestuurlijke markt die
daar georganiseerd wordt. Duidelijk is, volgens spreker, dat de raad niet over haar bestuurlijke
graf heen wenst te regeren. Persoonlijk vindt spreker dat jammer. Daarmee lijdt de nieuwe
raad al enig tijdsverlies doordat zij beslissingen moet gaan nemen over procedures en
structuur. Spreker respecteert echter de mening van de raadsleden.
De heer Van den Berg vindt de uitdrukking van de voorzitter, als wil de raad niet over haar
graf heen regeren, niet correct. Spreker heeft aangegeven dat de ChristenUnie voorstaat
voorwerk te willen doen, zodat kennis van zaken kan worden verkregen en na de verkiezingen
op dit punt vlot zaken gedaan kunnen worden.
De voorzitter wijst op de door hem gedane toezegging.
Mevrouw Van Geest deelt mee dat haar fractie en de fractie van de PvdA binnenkort een
excursie voor de raadsleden organiseert naar de gemeente Apeldoorn, waar men werkt met
een opiniërende en besluitvormende raadsvergadering.
De heer Verhoef steunt het voorstel van de ChristenUnie om enig voorwerk te verrichten.
De heer Van den Brink steunt het voorstel van de ChristenUnie niet. Spreker vindt de fracties
mans genoeg om de zaken op orde te krijgen, zonder dat daarvoor de structuur in andere
gemeenten onder de loep genomen hoeft te worden.
De voorzitter sluit de discussie over dit punt.
19. Vragenuur
Er is een gezamenlijke vraag ingediend door mevrouw Van Geest en de heer Den Herder,
luidend als volgt:.
"In de uitgave 'LNV in/en De praktijk' van maart 2005 wordt onder de kop: "Red de kastanje
voor Nederland" de alarmklok geluid. Een ernstige aantasting van de paardekastanjebomen
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verspreidt zich razendsnel over Nederland. In de zomer van 2002 kwamen uit Noord Holland,
Zuid Holland en Friesland de eerste meldingen binnen van bruine vlekken op de stam. De
ziekte komt verspreid over het hele land voor. Een deel van de aangetaste kastanjebomen
sterft af.
De bloedingziekte komt inmiddels in heel Nederland voor. In 2003 bleken 41% van alle
kastanjes in de gemeente Haarlemmermeer aangetast te zijn. Meer dan helft heeft van de ruim
2500 bomen langs de rondweg Houten is al ernstig aangetast.
Veel kastanjebomen in stad, dorp en landschap zijn beeldbepalend. Het verlies van
kastanjebomen betekent een groot kwaliteitsverlies voor de komende decennia.
In een persbericht van de Stentor van 17 maart jl. is te lezen dat in Harderwijk, Ermelo en
Apeldoorn inmiddels de bomenziekte is gesignaleerd. In hetzelfde artikel is te lezen dat in
Putten slechts 'verdachte' bomen bekend zijn. De oorzaak van deze bomenziekte is (nog) niet
bekend.
De fracties van PvdA en D66/GroenLinks willen de volgende vragen beantwoord zien.
1. Is het college bekend met deze snel om zich heen grijpende ziekte bij de
paardekastanjebomen?
2. Is het college bekend hoeveel paardekastanjebomen in Putten staan zowel in de openbare
ruimte als op particulier terrein?
3. Op welke wijze houdt het college zicht op de ontwikkelingen voor wat betreft de
paardekastanje in Putten?
4. Wat is de handelwijze van het college als in Putten onverhoopt deze boomziekte zich ook
manifesteert (in de openbare ruimte of op particulier terrein)?
5. Uit informatie van de werkgroep Aesculaap (www.kastanjeziekte.wur.nl) blijkt dat het
kappen van bomen niet altijd aanbevolen wordt:
a. Op welke wijze worden de eigenaren van paardekastanjebomen in Putten
geïnformeerd?
b. Hoe gaat het college om met aanvragen voor een kapvergunning van
paardekastanjebomen en kan het college aan deze vergunning, gelet op de boomziekte,
extra voorwaarden stellen?
c. Hoe wordt in dit verband omgegaan met de herplantplicht.
5. Is het college het met de fracties van PvdA en D66/GroenLinks eens dat het zeer gewenst
is om op korte termijn een Plan van Aanpak op te stellen voor het geval ook in Putten
deze boomziekte wordt geconstateerd? Zo ja, wanneer denkt het college hiermee te
kunnen komen?
6. In de berichtgeving wordt gesproken over een economische vervangingswaarde van
€ 3.500,-- per boom. Is dat een reëel bedrag en kunt u in dit verband een inschatting geven
van de schade/het financieel risico voor de gemeente Putten?"
Wethouder De Graaf deelt mee dat het college op de hoogte was van de bloedingsziekte. In
het openbare gebied van de gemeente Putten staan 153 paardekastanjebomen binnen de
bebouwde kom en 16 buiten de bebouwde kom. Het aantal paardekastanjebomen op
particuliere grond is niet bekend. De controle geschiedt door de buitendienst alsook op basis
van de signalen uit de burgerij. Ten aanzien van de handelwijze deelt spreker mee dat er op
dit moment geen bestrijdingsmiddelen voor deze ziekte beschikbaar zijn. Na sterven van de
boom zal deze moeten worden gerooid met het oog op schade die het afvallen van dode
takken kan veroorzaken. Er zal een herplantplicht worden opgelegd, aldus spreker.
Betreffende de vraag onder punt 5 deelt spreker mee de burgers passief te willen informeren
via het informatienummer van de afdeling Openbare Werken. Op de gemeentelijke pagina zal
binnenkort een artikel aan dit onderwerp gewijd worden. Overigens is het college van mening
dat er geen plan van aanpak moet worden opgesteld. De meerwaarde van een dergelijk plan is
niet aanwezig, zeker niet nu er nog geen bestrijdingsmiddelen voor deze ziekte bestaan, aldus
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spreker. Ten aanzien van de vervangingswaarde van de boom, merkt spreker op dat in
Nederland een waardebepaling bestaat voor bomen. Het college is echter van mening dat in
de huidige situatie het niet relevant is te spreken over een economische waarde en het
financiële risico van de kastanjeboom. Indien bij de bomen in de gemeente de ziekte wordt
geconstateerd, worden deze bomen met de nodige zorg gevolgd en zo nodig gerooid. Tot nu is
in de gemeente op een tweetal particuliere terreinen de ziekte geconstateerd.
De heer Den Herder wenst in de commissie meer toelichting betreffende de mogelijke
economische- en financiële schade voor de gemeente.
Wethouder De Graaf zegt toe dat, mocht dit aan de orde zijn, er terugkoppeling in de
commissie plaats zal vinden.
De heer Van den Brink deelt mee dat zijn fractie zich geërgerd heeft aan de gigantische
salarisverhoging van de voorzitter van de raad van bestuur van de NUON tot € 840.000,-- per
jaar (zijnde 42%) en voorts nog eens € 569.000,-- in zijn pensioenvoorziening. Indien dit een
zaak zou zijn van het bedrijfsleven, waar de overheid geen bemoeienis mee heeft, zou men
mogelijk trachten daarvoor op enigerlei wijze een afkeurend geluid te laten horen. De
gemeente Putten is nog steeds aandeelhouder van NUON. Aandeelhouders beslissen ten slotte
wat er met de voorzitter van de raad van bestuur gebeurt. Bovendien is NUON, samen met
Eneco en Essent, een van de grote energieleveranciers, waarover de meeste klachten
binnenkomen over administratieve wanorde. Om de afkeur van de gemeente Putten aan te
geven, dient de fractie van Gemeentebelangen de navolgende motie in:
"De raad van de gemeente Putten in vergadering bijeen d.d. 7 april 2005;
gehoord de beraadslaging over de salarisverhoging van de voorzitter van de raad van bestuur
van de NUON;
overwegende,
dat er nog steeds zeer grote achterstanden in de administratie zijn;
dat een salarisverhoging tot € 840.000,-- plus pensioenverhoging gelet op grote
administratieve problemen niet verteerbaar is;
dat daarnaast alle afspraken over salarissen in het centrale akkoord volledig worden
genegeerd,
verzoekt het college
dat de afgevaardigde naar de aandeelhoudersvergadering in scherpe bewoordingen blijkt geeft
van zijn afkeuring betreffende:
a. de gigantische achterstand in de administratie die het bedrijf nog steeds heeft;
b. een salaris verhoging van 42 % tot ruim € 840.000,-- voor de voorzitter van de raad van
bestuur,
en gaat over tot de orde van de dag."
De motie is ondertekend door de heren Van den Brink, Eersen, De Looze en
Van Nieuwenhuizen.
De heer Gerritsen verzoekt om schorsing teneinde de motie te kunnen bestuderen.
De voorzitter schorst de vergadering.
De voorzitter heropent de vergadering.
De heer Gerritsen steunt de motie.
De heer Verhoef steunt de motie. De CDA-fractie is overigens van mening dat de bewoording
scherp is. Overigens mist sprekers fractie de vraag hoe men tot de salaris- en
beloningsstructuur komt. Spreker wenst deze opmerking aan de motie toegevoegd te hebben.
De heer Van den Brink zal dat niet toevoegen omdat zijn fractie van oordeel is dat dit 'des
aandeelhouders' is.
De heer Verhoef geeft de afgevaardigde in de aandeelhoudersvergadering in overweging de
opmerking van het CDA mee te nemen.
De heer Den Herder steunt, met name ten aanzien van het salaris, de motie.
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De heer Van den Berg deelt mee dat zijn fractie niet met deze motie kan instemmen. Dat een
salarisverhoging tot € 840.000,-- plus pensioenverhoging, gelet op de grote administratieve
problemen niet verteerbaar is, impliceert dat het wel verteerbaar is als de zaak op orde is. Als
Gemeentebelangen bereid is die koppeling los te laten en duidelijk zegt dat de gemeente
Putten van dit soort absurde salarissen, die een excessieve verrijking betekenen, niet gediend
is, kan zijn fractie met de motie instemmen.
De heer Van den Brink verwijst naar de navolgende zin in de motie.
De heer Van den Berg kent het centraal akkoord niet en is van mening dat een duidelijk
signaal afgegeven moet worden.
De heer Siksma deelt mee dat zijn fractie het eens is met de strekking van de motie.
De voorzitter concludeert dat aan de afgevaardigde van de gemeente Putten in de algemene
vergadering van de aandeelhoudersvergadering van de NUON gevraagd wordt het
ongenoegen van de gemeenteraad van Putten over te brengen over de administratieve chaos
en de afkeuring uit te spreken over het salaris van de voorzitter van de raad van bestuur.
Mevrouw Van Geest memoreert aan de vergadering van de commissie voor Ruimtelijke
Zaken, waar een presentatie gehouden is over het afstudeerproject herstructurering van de
Brinkstraat in Putten. Spreker wenst hier nadere aandacht voor te vragen en dient de
navolgende motie in.
"De raad van de gemeente Putten in vergadering bijeen d.d. donderdag 7 april 2005;
gehoord de goede presentatie van het afstudeerproject Herstructurering Brinkstraat met daarin
diverse mogelijkheden voor bebouwing;
van oordeel zijnde dat mogelijkheden voor goedkope woningen en bebouwing benut moeten
worden en het feit dat ouderen graag bij voorzieningen wonen;
overwegende dat dit project aandacht schenkt aan:
Kwaliteitsverbetering van het gebied;
Toevoeging aan het woningaanbod;
Versterken van publieke functies in het dorp.
Verzoekt het college en dringt aan om dit afstudeerproject mee te nemen in plannen om dit
gebied integraal te ontwikkelen en te onderzoeken of woningbouw voor senioren hier
mogelijk is in plaats van in Bijsteren en hier uiterlijk in de commissievergadering voor
Ruimtelijke Zaken van oktober 2005 op terug te komen;
en gaat over tot de orde van de dag."
De motie is ondertekend door mevrouw Van Geest en de heer Den Herder.
De heer Eersen deelt mee dat zijn fractie het terrein achter het gemeentehuis en de bibliotheek
niet wenst te bebouwen. Zij staat een zo veel mogelijk open karakter van het dorp voor. De
fractie van Gemeentebelangen steunt de motie niet.
De heer Huijgen wenst waar mogelijk senioren in het centrum te vestigen. Ten aanzien van de
presentatie merkt spreker op dat de onderwerpen 'parkeren in het centrum' alsmede de
'financiële consequenties' niet waren uitgewerkt. Derhalve steunt sprekers fractie de
ingediende motie niet.
De heer Van Wijncoop spreekt zijn waardering uit voor het afstudeerproject, doch vindt het te
ver gaan dit project met de onderhavige motie te ondersteunen. Sprekers fractie wenst het
dorpse karakter van de gemeente Putten zo veel mogelijk te handhaven. Ook het ontbreken
van financiële onderbouwing van het plan en het mogelijke verlies van parkeervoorzieningen
in het centrum, is voor sprekers fractie reden de motie niet te ondersteunen.
De heer Van den Berg deelt mee dat zijn fractie eveneens haar waardering uitspreekt voor het
gepresenteerde afstudeerproject, doch de mening is toegedaan de motie te vroeg en ontijdig te
vinden. Zij steunt de motie niet.
Mevrouw Kamphuis vindt de studie niet volledig. De VVD-fractie steunt de ingediende motie
niet.
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De voorzitter constateert dat de motie is verworpen.
De heer Van den Berg deelt mee uit de media vernomen te hebben dat de Raad van State de
familie Doppenberg aan de Goorsteeg in het gelijk heeft gesteld voor wat betreft het conflict
dat zij met de gemeente Putten heeft. Spreker verzoekt, indien mogelijk, de raad nader te
informeren over deze zaak.
Wethouder Fabriek deelt mee dat a.s. dinsdag het vonnis in de collegevergadering besproken
wordt. Spreker is voornemens diezelfde avond de commissie, na afloop van de vergadering, te
informeren. Inmiddels heeft spreker een afspraak gerealiseerd op donderdag a.s. met de heer
Doppenberg en diens adviseur.
20. Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter om 22.32 uur de vergadering.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering
van de gemeenteraad van 12 mei 2005,
de griffier,
de voorzitter,

