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Antwoorden
vervolgvragen PW Dronten

Geachte mevrouw Kost,
Hierbij ontvangt u de antwoorden op de schriftelijke statenvragen van de statenfractie van de PW
over de bestuurlijke discussie in Dronten zoals ingediend op 13 november 2017.
Het college van Gedeputeerde Staten heeft de antwoorden op deze vragen vastgesteld op 28
november 2017.
Wij verzoeken u de statenleden in kennis te stellen van de vragen en antwoorden.
Wij vertrouweri erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Flevoland,
de secretariSj
de voorzitter.

mr.drs. T. van der Wal - J. Lodders
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PROVINCIE FLEVOLAND
Schriftelijke statenvragen van de statenfractie van de PW over de bestuurlijke discussie in
Dronten, ingediend op 13 november 2017, en de antwoorden daarop van het college van
Gedeputeerde Staten zoals vastgesteld op 28 november 2017 (2154818).

Inleiding vragen PW:
De PW heeft met teleurstelling kennis genomen van de reactie van het college op de bestuurlijke
chaos in Dronten. Volgens de beantwoording betreft het een interne aangelegenheid van de
gemeente Dronten. De PW deelt deze mening niet en stelt daarom de volgende aanvullende
vragen. Graag zien we deze met spoed beantwoord zodat we tijdens de statencommissie Bestuur
van 29november 2017 hier eventueel een debat over kunnen voeren.

1. Waarom betreft het hier een interne aangelegenheid terwijl de chaos zelfs landelijke aandacht
heeft gekregen en daarmee zeer negatief is voor de gemeente Dronten en haar inwoners?
Het betreft hier een interne aangelegenheid omdat de controle op het college van Burgemeester en
Wethouders in de eerste plaats ligt bij de gemeenteraad.
2. Kan het college aangeven waarom de heer Verbeek hier geen rol zou hebben? In zijn rol van
rijksheer kan hij hier namelijk wel degelijk ingrijpen en proberen mee te helpen tot een oplossing
te komen.
Alleen in bijzondere omstandigheden kan er aanleiding zijn voor de commissaris om gebruik te
maken van de bevoegdheden die de commissaris als Rijksheer heeft. In onderhavig geval heeft de
gemeenteraad op een transparante wijze haar rol vervuld en is er voor de commissaris geen reden
om van zijn bevoegdheden gebruik te maken.
3. Een meerderheid van de gemeenteraad van Dronten heeft boter op haar hoofd en doet verder
niets. Bent u het met de PW eens dat de inwoners van Dronten er wel recht op hebben dat de
onderste steen boven komt? En waarom wel of niet?
In de gemeenteraad van Dronten is op transparante en democratische wijze het debat gevoerd.
4. Speelt er soms een ander belang waarom er niet bestuurlijk wordt ingegrepen? En zo nee,'
waarom niet?
Daarvan is geen sprake. Zie het antwoord op vraag 2.

