Februari 2016

Raadsvergadering
Onderwerpen tijdens deze Raadsvergadering:

Welstandsnota
De welstandsnota is in een nieuw jasje gestoken en hiermee sterk
vereenvoudigd. Dit houdt in dat er een kleinere rol voor de welstandscommissie
is weggelegd. Volgens de wethouder zou 70% van de aanvragen van vorige jaar
behandeld volgens de richtlijnen van deze nieuwe welstandsnota niet meer aan
de welstandscommissie worden voorgelegd. Dit is iets wat BurgerBelang van
harte toejuicht. Geen verbouwingsplannen meer die afgewezen worden
vanwege onduidelijke redenen, maar duidelijke regels en richtlijnen. Binnen
deze regels kan de burger na aanvraag zijn gewenste verbouwing verrichten.
De welstandscommissie blijft voorlopig gehandhaafd voor grotere
bouwprojecten, ondanks dat sommige partijen de welstandscommissie het liefst
geheel wilden opdoeken. Waarschijnlijk komt dit dus opnieuw aan de orde
wanneer de omgevingsvisie op het programma staat. Voor nu kon iedereen zich
vinden in deze versobering van de zeggenschap van de welstandscommissie. De
vernieuwde nota werd dan ook aangenomen met één stem tegen. Dat was de
stem van Zeewolde Liberaal, die de welstandscommissie volledig geschrapt
wilde hebben.
Gebrek aan medestanders had Zeewolde Liberaal niet, maar alle tekst over de
welstandscommissie schrappen uit de nota zonder alternatief vonden de andere
partijen met een soortgelijke mening uiteindelijk te ver gaan. Daarnaast waren
er natuurlijk ook partijen die de welstandscommissie wel in stand willen houden
voor grote projecten.
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Werkwijze

Optimaliseren sturen op verbonden partijen
Het gaat hier om een wijziging van de werkwijze. Kleinere gemeenten moeten
voor meerdere gemeenschappelijke belangen samenwerken. Dit omdat de
kosten voor deze maatschappelijke belangen anders te groot zouden worden. Er
was gevraagd om een notitie op te stellen over het optimaliseren van de
mogelijkheden het werk van de verbonden partijen optimaal te monitoren en te
sturen, als vast onderdeel van de planning en controle cyclus.
Het idee om rapporteurs uit de raad te kiezen die de ontwikkelingen zouden
volgen viel niet in goede aarde. Er werden twee amendementen ingediend over
deze ontwikkeling. Redenen hiervoor waren er genoeg, maar de
zwaarstwegende reden was dat deze groep rapporteurs te zeer verweven konden
raken met de gemeenschappelijke regeling en hierdoor de onpartijdigheid niet
kan worden gewaarborgd. Uiteindelijk werd het amendement van Leefbaar
Zeewolde, VVD, ChristenUnie en CDA waarin men kennis nam van de nota
‘optimaliseren sturen op verbonden partijen’ en men niet reeds nu een uitspraak
deed over de gewenste werkwijze en de daarbij passende instrumenten met
algemene stemmen aangenomen.

Aanrijtijden ambulance
Het laatste onderwerp van deze avond was de aanrijtijden van de ambulance. In
Flevoland zijn deze zeer goed en de GGD is zeer tevreden over hun resultaten,
maar Zeewolde komt er bekaaid van af. Hier in Zeewolde doet de ambulance er
namelijk in 16% van de gevallen langer over dan de wettelijk verplichte vijftien
minuten om ter plaatse te zijn. Wij hebben een kleine kern, liggend tegen het
water en lijken voor de GGD van weinig belang omdat ze gemiddeld wel aan
hun verplichting voldoen.
Overigens is het zo dat de ambulance in acht minuten ter plaatse zou moeten
zijn om te voorkomen dat mensen nodeloos overlijden aan een hartaanval, een
beroerte of een ongeval (volgens onderzoek ‘Acute zorg’ in 2003 door het
RVZ).
BurgerBelang wil D66 dan ook bedanken dat ze dit onderwerp op de agenda
heeft gezet. In spoedeisende situaties brengt het overschrijden van de maximale
aanrijdtijden een extra risico voor de bewoners van Zeewolde met zich mee en
dat is een onwenselijke situatie. Er werd dan ook door alle partijen gezamenlijk
een motie ingediend, waarbij het college wordt opgedragen in overleg te treden
met de GGD Flevoland en alternatieven te onderzoeken om deze problematiek
te verminderen en de consequenties hiervan in kaart te brengen. Wethouder
Prins voelde zich met deze motie gesterkt door de raad om deze
onderhandelingen in te gaan.
Karin Thielen
Fractieassistente
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