
 
 

Besprekingsverslag 
 

B & W datum:  

SUGGESTIE: 
 

AKKOORD 

  B I II III IV V VI 

 BESPREKEN 

 B I II III IV V VI 

 

 

 
Bespreking op : 10 juli 2019 

B&W  A B&W  B MT 
Tijdsduur : Van 11:30 uur tot 13:00 uur 

In/te :  
 

Verslagdatum : 28 augustus 2019 

Naam steller : JW van Dijk 

Doorkiesnummer : 0320 - 279451 

Sector/Afdeling : CS-CA 
 

Onderwerp : VNG-Flevoland 
Aanwezig : De heren Rentenaar (voorzitter), Bouman, Brouwer, Van der Es, Wassink, 

Van Nunspeet, de heer Kuik (presentatie), mevrouw Van Dijk 
Afwezig : Mevrouw Van Garderen, de heer Van Amerongen, de heer Van Dijk 

Kenmerk : V19-10086 

 CONCLUSIES: Uitvoering 
door/voor 

1. Opening 
a. Agenda 10 juli 2019 wordt vastgesteld 
b. Verslag 3 april 2019 wordt vastgesteld 
c. Actielijst 3 april 2019 wordt doorgenomen. 

 

 

2. Mededelingen 
Er zijn geen mededelingen 

 

 

3. Presentatie ontvangende gemeente 
De heer Kuik neemt de DB leden mee naar de Kustzone en het 
Havenkwartier van Zeewolde. 

 

 

4. Ingekomen stukken 
De ingekomen stukken worden ter informatie aangenomen 

 

  
5. Terugkoppeling overleg afdelingsvoorzitters 

De heer Rentenaar koppelt terug over het overleg van de afdelingsvoorzitters 
van 5 juni 2019  
- Actualiteiten rondom tekorten sociaal domein 
- Agenda ALV VNG 
- Notitie over verbetering samenwerking VNG en provinciale afdelingen 
De heer Bouman wordt verzocht in de voorbereiding hiervan op te trekken. 
De heer Bouman wil dat graag doen. 
De heer Bouman signaleer dat de Vereniging van Flevogemeenten anders 
functioneert dan andere provinciale verenigingen. We zouden ook meer op 
inhoud bij elkaar kunnen brengen. Natuurlijk geen dingen doen als er 
provinciale overleggen voor zijn. 
 

 

6. Zaken met betrekking tot de VNG 
a. Terugblik ALV  

 

Paraaf Hoofd : 
Medeparaaf : 
Medeparaaf : 
Secretaris : 
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b. Brief VNG meicirculaire 

Zorgen over accres: rijk geeft te weinig uit. 
 

7. Voortgang uitvoering jaarplan Flevoland 2019 
 De DB-vergaderingen worden ingepland.  
 De ALV en de Flevomeeting moeten worden ingepland. De 

Noordoostpolder is gastheer. Het idee is om dit op Schokland te 
organiseren onder de titel Temptation Schokland. Voorstel is om de 
provincie ook mee te laten doen (bijdrage en intro nieuw college). 
 Daarnaast colleges, raadsleden, heemraden. Bij no show zonder 
afmelding of afmelding binnen twee weken worden de kosten in 
rekening gebracht. Commissieleden en vereniging voor Raadsleden 
betrekken bij het programma. 

 Website 
Op de website moeten de commissieleden van de VNG-commissies 
toegevoegd worden. 

 Schakel naar landelijk 
 

 

8. Terugkoppeling Vereniging voor raadsleden 
De heer Rentenaar geeft een terugkoppeling over het 
kennismakingsgesprek. De vereniging is van harte bereid om me te denken 
en bij te dragen aan het programma voor VNG-bijeenkomsten. 
 

 

9. Controle jaarrekeningen 2017 en 2018 
De jaarstukken en het verslag van de kascommissie wordt voorgelegd aan 
de leden tijdens de ALV. Dank aan de kascommissie. 
 

 

10. Actuele onderwerpen in uw gemeente eventueel in relatie met 
provinciale ontwikkelingen. 
De heer Van Nunspeet vertelt over de uitdagingen op financieel gebied. Er 
moet bezuinigd worden. Knelpunten: precario, veel vierkante meters en 
sociaal domein. 
 
De heer Brouwer geeft aan dat Urk zorgen heeft over de verloskunde. Er is 
geld beschikbaar gesteld voor spoedeisende hulp, maar dit komt er niet. Er 
wordt een statement opgesteld samen met gedeputeerden Fackeldey en 
Hofstra. En er wordt eind augustus gelobbyd ivm het Kamerdebat. 
 
De heer Bouman geeft aan dat de Noordoostpolder het oude ziekenhuis 
heeft gekocht. De zorgpartijen gebruiken het veel. Er zijn ook weer 
gesprekken met het ziekenhuis in Sneek.  
Verder is Iwan Valk, voormalig gemeentesecretaris, vertrokken naar 
Ameland.  
Noordoostpolder werkt samen met Urk en Dronten meer samen en dit levert 
energie op.  
 
De heer Rentenaar is aanwezig geweest bij het overleg van de eenheid 
faunabeheer. Hij verzoekt de leden te zorgen voor goede terugkoppeling naar 
het eigen bestuur. 

 

 

11. Informatie uit de kring van griffiers 
Geen informatie 
 

 

12. Informatie uit de kring van secretarissen 
Geen informatie 
 

 

13. Rondvraag/sluiting  
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