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Paul Vermast

Van: Djimmer Petrusma [D.Petrusma@dronten.nl]
Verzonden: dinsdag 11 november 2008 16:31
Aan: andre aasman; gerard corjanus; Jaap Oosterveld; jan boer den; Bea Brussaard; Willem 

Krooneman; Annemiek Meulen, van der; Kitty Veuger; Nathalie Herwaarde; Paul Nijssen; 
cr korteweg; Johan Banis; paul vermast; peter bergen van; binne kunnen; Hans 
Dorreboom; Kees Sikkema; Nelleke Klis; piet bleeker; Wim Esselink; anton maris; bernd 
rosing; J.N. Ammerlaan; G Kuipers-Wubs; Martin van der Star; jaap kodde; Onno Bakker; 
Peter Bergen, van; Adriaan Goudswaard; J.W. Egberink; marian plasschaert; Paul Gach; 
Roelf Raterink; Piet Voorst; Wim Stoop; Jennie Kempenaar - van Ittersum; Ferry 
Bronsgeest; Jan Graaf, de

CC: Aat Jonge, de
Onderwerp: Doorgest.: djimmer, svp met spoed verzenden ivm fracties vanavond

Beste mensen, 
Op verzoek van burgemeester de Jonge stuur ik jullie onderstaande mail. 

Djimmer 
 

>>> Aat Jonge, de Dinsdag, 11 November 2008 16.16 uur >>> 
Aan de gemeenteraad van Dronten 

 
leden van de raad, 

 
U heeft een brief ontvangen van de rekenkamercommissie gedateerd 9 november terzake een 
evaluatie Hanzeproject. 

Deze brief heeft hedenmorgen deel uitgemaakt van de besprekingen in het college, omdat wij 
een afschrift hadden ontvangen. 

 
Voor uw meningsvorming over de brief van de rekenkamercommissie is het van belang een 

aantal overwegingen van het college te kennen. Het college kent geen optie om een 
evaluatie door het college te betrekken bij een eventueel onderzoek van de 

rekenkamercommissie, zoals wordt gesuggereerd in de eerste alinea. De inhoud van de derde 
alinea komt daarmee in een vreemd daglicht te staan: er is geen afstemming met het 

college, noch individuele leden gezocht. Derhalve kan ook geen sprake zijn van een 
uitblijvende reactie van het college. 
 

Voorts verstaan wij dat de belangstelling uitgaat naar de vraag wat de betekenis is 
geweest van de kaderstelling in 2001 door de raad. Andersgezegd: heeft de kaderstelling 

sturend gewerkt in de loop van het ( jarenlange) proces. Gezocht wordt naar het sturend 
vermogen van de gemeenteraad. 

In het vervolg wordt echter het accent gelegd op de realisatie, de uitvoering, de 
voortgang en planvorming. Hierbij zal het werk van het college meer aan de orde zijn. Hier 

kan derhalve een innerlijke tegenstrijdigheid worden geconstateerd. 
 

Tenslotte bevat de brief van de rekenkamercommissie een voorwaarde om een onderzoek te 
kunnen starten: de commissie moet weer op volle sterkte zijn. Over dit aspect, zo 
begrijpen wij, zal nog een nadere gedachtenwisseling plaatsvinden in het presidium en de 

raadscommissie.  
 

Samengevat: wij zijn niet erg gelukkig met de brief van 9 november jl. van de 
rekenkamercommissie. Wij wachten nu eerst het - kennelijk - voorgenomen afstemmingsoverleg 

met de rekenkamercommissie af. 
 

Met vriendelijke groeten, 
 

namens het college van burgemeester en wethouders, 
 
Mr A.B.L..de Jonge  
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cc leden college BenW 

 
*********************************************************************************** 
Met betrekking tot dit bericht verwijzen wij u naar de voorwaarden op onze website. 

http://www.dronten.nl/websites/dronten/website/show.asp?path=402&frameid=144769 


