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Spreektekst Algemene Beschouwingen namens College 
 
Mevrouw de voorzitter, 
Van transitie naar transformatie, om de voorzitter van de VNG mevr. Jorritsma maar te citeren, zou 
de titel van deze eerste algemene beschouwingen van dit College kunnen zijn. In deze algemene 
beschouwingen wil het College reageren op de algemene beschouwingen van de verschillende 
fracties, maar niet nadat zij eerst nog een aantal wat meer algemene opmerkingen heeft gemaakt. 
Lelystad transformeert is niet alleen de titel van het Raadsprogramma, maar ook de rode draad door 
de veranderingsopgave die het college met deze begroting voorstaat. En een kenmerk van een 
verandering is dat die niet vanzelf gaat. John Kotter schreef er een standaardwerk over.  Gelukkig is 
aan een aantal basisvoorwaarden voldaan: er is een breed gedragen gevoel van urgentie, er is een  
coalition of the willing  zoals Kotter dat noemt, en met de begroting liggen er een visie en een plan 
van aanpak. Waar het nu op aankomt, is gezamenlijk de strategie voor die verandering vast te 
stellen, er draagvlak en betrokkenheid voor te creëren en het juist ook anderen mogelijk maken 
hierin te handelen. Daarbij hebben we korte –termijnsuccessen nodig en zullen we het tempo hoog 
moeten houden om uiteindelijk een nieuwe cultuur te kunnen creeeren. Langs deze lijn wil het 
college U graag meenemen door de begroting. 
 
De urgentie is evident.  Die urgentie is tweeledig. Er is een financiële urgentie, maar zeker net zo 
belangrijk is de urgentie om te veranderen. Om te beginnen de financiële urgentie. Die is niet zoals 
Leefbaar Lelystad stelt ingegeven door angst. Helaas is opnieuw een ingrijpende bezuiniging nodig 
om de begroting meerjarig sluitend te krijgen. Met de inwonerspartij moeten we constateren dat de 
bodem bereikt is en dat het uitgangspunt nu is het handhaven van basisvoorzieningen.  Door veel 
partijen is er aan gerefereerd dat dat een tegenvaller is en zwaar valt, waarbij het begrip 
basisvoorziening niet eenduidig uitlegbaar is. Terecht constateert de Partij voor Lelystad dat er 
sprake is van lastige keuzes en heftige emoties.  Het College herkent dat. Het maakt eens te meer 
noodzakelijk dat we ieder jaar opnieuw een zorgvuldige afweging maken. Om die reden begrijpt het 
College ook het VVD voorstel om uitgaven die meerjarig geraamd zijn niet automatisch meerjarig toe 
te kennen en een reserve meerjarige begrotingsposten in te stellen. Het College vraagt zich daarbij 
wel af of een register pijnpunten zoals door de SP voorgesteld hieraan bij zal kunnen dragen. Want 
wat voor de één een logische consequentie van beleid is, is voor de ander een pijnpunt. 
Het gaat, zoals de SP dat formuleert om duurzame, dus gezonde en houdbare financiën. Juist als 
bezuinigingen pijn doen is het  van belang niet te makkelijk van die bezuinigingen af te zien door een 
andere minder pijnlijke maar ook veel minder harde bezuiniging in te boeken. Met alle waardering 
voor de alternatieve begroting van Groen Links, een groot aantal van de daar gepresenteerde posten 
kan wel technisch maar zal niet het gewenste resultaat opleveren. 3 willekeurige voorbeelden. Je 
kunt de Bataviahaven wel een taakstellende sluitende begroting opleggen, maar als je niet weet wat 
daarvoor te doen dan zal die taakstelling niet gehaald worden. Je kunt de onrealiseerbare 
taakstelling wel bij de parkeerexploitatie optellen, maar daarmee wordt het dreigende tekort van die 
exploitatie voorlopig alleen maar groter. En je kunt de legesinkomsten wel kostendekkend maken, 
maar dan moet je voor een aantal tarieven wel eerst de wet veranderen. Zo zijn er meer 
voorbeelden. Het College is streng voor zichzelf geweest. Als bezuinigingen ambtelijk technisch 
onhaalbaar geacht werden hebben we ze niet opgevoerd, hoe graag we dat misschien ook zouden 
wensen. 
Naast de directe financiële effecten moeten we ook oog hebben voor de mogelijke risico’s. Zo uit 
onder andere de SP haar bezorgdheid over de risico’s HVC en vraag het college terecht wanneer ze 
voorstellen kunnen verwachten om risico’s te verminderen. Een plan van aanpak is hiervoor 
inmiddels aan de raad aangeboden. 
 
De urgentie om te veranderen is groot omdat we beseffen dat we – met de 3 decentralisaties in zicht 
–de taken op een andere manier zullen moeten verdelen. Daar waar die 3 Ds inhoudelijk vragen om 
een transitie, vraagt de uitvoering om een transformatie. Een transformatie van bestuursstijl, van de 
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betrokken instellingen maar ook van de inwoners zelf. Die keuzes hebben we gemaakt vanuit een 
visie: we vertrouwen op de kracht van de burgers, maar niet blind. We maken de stap van 
voorschrijvende  naar faciliterende overheid. En anders dan de fractie van LEUC aangeeft: Lelystad 
bouwen we nog wel degelijk samen. Het gaat er om een, zoals de PvdA fractie dat noemt 
onomkeerbare beweging naar meer participatie in gang te zetten. Over de richting van die beweging 
zijn de meeste partijen het gelukkig wel eens met het college.  
GroenLinks heeft bijvoorbeeld helder geschetst wat haar afwegingskader is. Met Groen Links zijn we 
van mening dat het er om gaat hoe we de samenleving een stukje verder kunnen helpen naar 
zelfsturing. Het essentiële verschil zit echter in de vraag: wat is de bodem? GroenLinks vraagt zich 
met voorbeelden af waarom de gemeente zich dan weer wel en dan weer niet verantwoordelijk 
voelt. Voorbeelden waarvan het college vindt dat het geen individuele noden zijn, maar waarvan zij 
vanuit de ontwikkeling van de stad de meerwaarde wel inziet en een incidentele stimulans mee wil 
geven. Met bijvoorbeeld de SP zijn we van mening  dat het er daarbij wel om gaat de ondersteuning 
aan onze bewoners zo effectief mogelijk te maken. En we delen ook de opvatting dat de buurt 
daarvoor de schaal van de toekomst is. 
 
Voorzitter, o.a de Inwonerspartij en het CDA suggereren dat we toe zijn aan een kerntakendiscussie. 
Het College deelt de opvatting dat het goed is om de doorlichtingen uit 2012 te actualiseren. En 
zeker mogen we ons dan opnieuw de vraag stellen wat voor gemeente we willen zijn. Een aparte 
kerntakendiscussie lijkt het College daarvoor niet de weg. Een kerntakendiscussie veronderstelt dat 
we op sommige gebieden niets meer doen als overheid. We zullen als overheid op elk leefgebied 
bemoeienis hebben, maar niet meer voor alles daarbinnen verantwoordelijkheid dragen. En dat is 
een discussie die we ook in deze begroting volop met elkaar voeren. We nodigen partijen veeleer uit 
om met het College mee na te denken hoe we met behulp van die geactualiseerde doorlichtingen 
een gesprek met onze bewoners, bedrijven en instellingen kunnen voeren over onze 
gemeentebegroting. Van mee-weten naar invloed noemden we dat in onze kaderbrief. 
 
We hebben immers reeds nu al een keuze gemaakt, een keuze om het vangnet in stand te houden en 
diegenen die door hun situatie afhankelijk zijn van de overheid zoveel mogelijk te ontzien. Waar het 
college dan ook niet op heeft bezuinigd zijn de maatregelen die onderdeel zijn van 
(vroegtijdige/preventieve) zorg en sociaal vangnet.  Dat is ook het antwoord op de kritiek van het 
CDA die stelt dat de bezuinigingen op sport, brede school, welzijn en cultuur zijn niet slim zijn; vanuit 
preventie geredeneerd kunnen we dure hulp achteraf voorkomen. Dat laatste element klopt. Het 
College heeft  zorgvuldig naar de preventieve activiteiten gekeken en heeft hierbij bewust 
onderscheid gemaakt hebben tussen echte vrijetijdsbesteding en preventieve activiteiten irt tot de 
zorg en participatie. 
 Ook de huidige gemeentelijke taken die een directe relatie hebben met de toekomstige 
(gedecentraliseerde) taken zijn in stand gehouden. Voorbeelden hiervan zijn: 

 maatschappelijke dienstverlening/ouderenbeleid  (3,1 miljoen)  

 schuldhulpverlening en armoedebeleid (ruim 3,5 miljoen). preventief jongerenwerk 
(jeugdpreventiewerk, Straathoekwerk, ambulante jeugdhulpverlening etc.) € 470.000,- . 

 Niet aantasten budgetten voor het sociaal domein; € 400.000 meevaller WMO ook daar 
laten). 

Binnen de bezuinigingen kijken we nadrukkelijk naar wat de samenleving zelf (meer) kan doen. Van 
zorgen voor naar zorgen dat noemen we dat. We zorgen er voor dat activiteiten kunnen 
plaatsvinden, zoveel mogelijk uitgevoerd door vrijwilligers. De rol van de gemeente en organisaties is 
ondersteunend en faciliterend. We kijken welke activiteiten wel/niet nuttig en/of nodig zijn in relatie 
tot WMO, jeugdhulp,onderwijs en veiligheid/openbare orde. We kijken of de activiteiten veel 
gerichter kunnen worden ingezet voor juist die doelgroep die het nodig heeft en die niet via andere 
wegen wordt bereikt. Dat betekent bijvoorbeeld dat er naast bezuinigingen ook extra geld bij komt, 
geld voor bijvoorbeeld de ondersteuning van het vrijwilligerswerk en het ouderenwerk. Daarbij is het 
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juist de bedoeling dat het vrijwilligers (ikv zelfredzame samenleving) extra ondersteuning krijgen om 
ervoor te zorgen dat zij hun werk kunnen voortzetten cq meer kunnen gaan doen.   
 
Een door de ChristenUnie terecht opgevoerd punt is het risico van een tweedeling in de maatschappij 
op basis van opleidingsniveau. Om die reden stelt het college voor om in de komende 4 jaar in totaal 
1 miljoen euro te investeren in het onderwijs. En ook de opmerking dat we in de communicatie over 
bijvoorbeeld de veranderingen in de zorg extra aandacht moeten besteden aan de wijze van 
communiceren met lager opgeleide mensen nemen we ter harte. 
 
Voorzitter, dat brengt mij automatisch bij de visie en het plan van aanpak.  Dat, voorzitter, is voor het 
College een worsteling geweest. Idealiter was het College graag vooraf, zoals Groen Links dat zo mooi 
verwoordt  met partners zoals de St. Welzijn, het Sportbedrijf en de Kubus gekomen tot een analyse 
en een nieuwe definiëring van de samenwerking (met expliciete aandacht voor een krachtige eigen 
rol voor de doelgroep). Dat kan overigens nog steeds. Want de door het College aan u voorgestelde 
bezuinigingen laten die ruimte – binnen de gestelde kaders – nog wel degelijk. We wijzen instellingen 
nadrukkelijk op de mogelijkheid om met alternatieve voorstellen te komen. Als dat tot 
verschuivingen binnen een programma leidt kan het College deze beoordelen en afdoen, als het leidt 
tot verschuivingen tussen programma’s moet dat middels een raadsvoorstel. Voorwaarde daarbij is 
wel dat het voorstel budgettair neutraal is en betrekking heeft op het eigen werkveld en de eigen 
instelling. De door een groot deel van de raad voorgestelde voorziening kan daar zeker behulpzaam 
bij zijn. Op deze wijze kan een zachte landing gerealiseerd worden zonder de aard en de kern van de 
achterliggende verandering aan te tasten.  Het college is graag bereid om op basis van plannen van 
de uitvoerende instellingen de structurele bezuiniging op de in onze begroting benoemde activiteiten 
in gezamenlijk overleg om te buigen of op te vangen. 
 
Van onze partners verwachten we, met de PvdA fractie opbrengstgericht werken en meedenken 
vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Tegelijkertijd vraagt dat ook van hen om niet alleen 
stil te staan bij de bezuinigingen, maar ook te kijken wat er nog steeds en in een aantal gevallen nog 
meer kan.  Laat ik dat illustreren met een aantal voorbeelden: 

 Op kunst en cultuur bezuinigen we totaal 3,8 %, € 246.000,  er blijft nog 7,5 miljoen beschikbaar. 
De basisinfrastructuur blijft op orde. 

 Op Sport bezuinigen we 8% d.w.z. € 305.000,-   maar  de inzet van de gemeente blijft nog steeds 
3,8 miljoen. Het beeld van een bezuiniging van 23%  in 2015 op Sportbedrijf klopt dan ook niet. 
De vorige kortingen, die overigens vele instellingen opgelegd hebben gekregen, hebben niet 
geleid tot bijzondere effecten op bijvoorbeeld de sportparticipatie in Lelystad. Mensen zoeken in 
toenemende mate hun eigen weg om te sporten en dat gebeurt steeds meer in de particuliere  
sector. En dat past bij onze visie. Sport in het vrije tijdsdomein wordt gehandhaafd in die wijken 
waar we kunnen spreken van relatieve achterstand waar we een groter belang onderkennen in 
het stimuleren in het kader van een  gezonde leefstijl. Dit gebeurt in de volle breedte van het 
vrijetijdsdomein vanuit de gedacht dat mensen meer zelf verantwoordelijk zijn voor die invulling 
en daar de kosten van dragen. Voor die gevallen waarbij mensen niet de middelen hebben om te 
participeren blijft het financieel  vangnet in de vorm van een participatiebijdrage beschikbaar. 

 Bij de stichting welzijn wordt weliswaar fors bezuinigd, maar wij verwachten  dat er in het kader 
van de decentralisaties een aantal nieuwe opdrachten richting Welzijn zullen gaan, opdrachten  
die zich met name richten op het voorkomen van duurdere zorg. In het eerste kwartaal van 2015 
komt  het College met voorstellen in dit kader. Daarnaast heeft de St. Welzijn inhoudelijk zeer 
interessante voorstellen in het kader van het transitiefonds aangeleverd, die het College – om de 
transformatie waar ook Welzijn voor staat – aan de raad zal voorleggen. 

 
Voorzitter, we hebben het al vaker aangegeven, dat bezuinigingen voorgesteld worden betekent niet 
dat we de activiteit op zichzelf niet waardevol vinden, maar dat we óf de activiteit niet langer als 
overheidstaak kunnen en willen benoemen, óf dat de kosten/baten analyse negatief uitvalt. Om die 
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reden ziet het college bijvoorbeeld dan ook geen mogelijkheid om de wijkbus in de huidige vorm 
voort te zetten. Het voortzetten van de huidige wijkbus kost € 135.000 die niet structureel is te 
vinden binnen de gemeentebegroting of de BDU. Daarnaast acht het college het ook niet 
verantwoord een dergelijk bedrag uit te geven voor de circa 20.000 reizigers per jaar. Buslijnen met 
een dergelijke lage kostendekkingsgraad, worden nergens in Nederland in stand gehouden. Ter 
vergelijking: de reguliere stadsbussen kosten ca. € 2 per reiziger aan subsidie, de huidige wijkbus 
meer dan € 6. 
Ook het stoppen met het vangnet schoolzwemmen past in dit perspectief: dit jaar maken naar 
verwachting 40 kinderen gebruik van dit vangnet. Dat vangnet kost dus € 1.000 per kind. Bovendien 
is er ook hier voor ouders die niet de middelen hebben om dit op te vangen een vangnet in de vorm 
van een participatiebijdrage beschikbaar. 
 
En om nog een ander voorbeeld te noemen, onderdeel van de transformatie is ook het weghalen van 
schotten tussen actoren en instellingen. En dan opnieuw geldt, het gaat er niet om dat een activiteit 
als zodanig niet waardevol is, maar dat het anders moet omdat de tijden veranderd zijn. Zo is een 
groot deel van de opdracht rondom Agenda 22 inmiddels in regulier beleid ingebed. Daarmee komt 
de waarde van een organisatie als het GOL, die met name daar de opdracht voor had, voor een deel 
te vervallen. Daarnaast hebben wij in het kader van de decentralisaties AWBZ/Jeugdhulp een veel 
bredere taak in te vullen in de belangenbehartiging/clientondersteuning. Hiervoor krijgen we oa. de 
MEE middelen  en gaan we van daaruit in relatie tot sociale wijkteams die functie invullen. Dat maakt 
de toegevoegde waarde van het GOL anders. Dat neemt niet weg dat er is nog steeds een 
waardevolle rol voor het GOL is weggelegd die vanuit regulier vrijwilligerswerk ondersteund kan 
worden. In die zin kan ook de huisvestingbehoefte ingevuld worden. Voor kantoorfaciliteit en 
bereikbaarheid kan aansluiting gezocht worden bij de reguliere ondersteuning vrijwilligerswerk. 
 Overigens: de stelling dat het GOL, als onafhankelijke belangenvereniging zelf expliciet bij 
“Verordening Belangenbehartiging gehandicaptenbeleid” is ingesteld kan correct zijn. Dit betekent 
echter niet dat daarmee de wijze waarop de gemeente dit faciliteert is bepaald.  
 
Zo kent iedere bezuiniging wel zijn eigen verhaal. Op een aantal van die verhalen komen we 
uiteraard in het kader van de pre-advisering op moties en amendementen nog nader terug. 
 
Voorzitter, een aantal partijen verwijt het College geen visie te hebben. Het College deelt dat niet. Op 
onderdelen deelt een aantal partijen de visie niet, maar dat is wat anders. En of je je nu baseert op 
de pyramide van Maslow,  de Heermalezing, de Socrates lezing of een essay uit de Groene, in alle 
gevallen gaat het er om dat je een meetlat construeert waarlangs je je keuzes kunt leggen. En dan is 
het inderdaad een kwestie van kiezen. In het voorafgaande heeft het College die visie nog eens 
geïllustreerd en aangegeven welke keuzes het College gemaakt heeft. Voorzitter, onze visie op de 
stad is een integrale visie, waarbij de stad zich alleen kan ontwikkelen als op het sociale, het fysieke 
en het economische domein de basisinfrastructuur op orde en toekomstvast is en als Lelystad 
(h)erkend wordt als een stad met een aantrekkelijk leef, woon en werkklimaat.  In dat opzicht wijst 
het College u ook graag op het rapport van de rekenkamer: “openbare ruimte, eigen beheer” waaruit 
zonneklaar blijkt dat bezuinigen in het fysieke domein niet perse beter uitpakken dan bezuinigingen 
in het sociale domein. Er zijn nu al wijken in Lelystad waar bij in het huidige onderhoudsniveau 
knelpunten zijn zoals vernieling en vervuiling. Door gericht samen met instellingen, instanties en 
bewoners op te trekken kunnen we dat tij keren. Maar tegelijkertijd waarschuwt de rekenkamer er 
o.i. terecht voor dat dat niet betekent dat de gemeente zich (te) ver terug kan trekken uit een 
dergelijke wijk. Ook hier gaat het om een transformatie, maar niet één die op de korte termijn geld 
oplevert. 
 
Voorzitter, hetzelfde geldt in het economische domein. Het College is het zeer met de fractie van de 
VVD eens dat een krachtige economische impuls nodig is en blijft om ons voorzieningen niveau op 
peil te houden en in financieel opzicht baten en lasten in evenwicht te brengen. Maar daar is wel 
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voor nodig dat we in ontwikkelingen kunnen blijven investeren. In dat opzicht heeft het College wel 
enige zorg over het voorstel van de VVD om de benodigde ontwikkelcapaciteit jaarlijks af te willen 
wegen. Juist hier gaat het om langjarige trajecten die langjarige aandacht en investeringen vragen 
om rendement op te kunnen leveren. In bijlage 8 bij de programmabegroting heeft het College 
aangegeven om welke activiteiten het daarbij de komende jaren gaat. Graag horen we van de VVD 
aan welke informatie verder nog behoefte is om die capaciteit vrij te kunnen geven. 
 
D’66 vraagt zich in dat verband af wat bedoeld wordt met het vlottrekken van de woningmarkt, 
terwijl er sprake is van tegenvallende economische ontwikkelingen. Voorzitter, juist nu die 
ontwikkelingen een voorzichtig herstel laten zien en datzelfde voor de woningmarkt geldt, zal 
Lelystad alles uit de kast moeten halen om daarvan te kunnen profiteren. Activiteiten zoals de 
Floriade, de Dutch Match Cup zijn daarbij een lange-termijn investering. Met de Christenunie zijn we 
van mening dat juist ook die activiteiten beoordeeld moeten worden op hun rendement en dan met 
name het toekomstig economisch rendement. Om die reden doen we dan ook nu geen concrete 
voorstellen, maar zullen we die pas doen als een serieuze evaluatie ons daarvoor argumenten biedt. 
In die lijn – investeringen die rendement opleveren – past ook de resultaatgerichte investering in de 
duurzaamheid die het College voorstelt. Samen met de stad wil het College invulling geven aan die 
ambitie. 
 
Er zijn partijen die voorstellen om te bezuinigen op bijvoorbeeld citymarketing of acquisitiecapaciteit. 
En alhoewel dat op korte termijn besparingen op zou kunnen leveren, worden de tekorten daardoor 
op langere termijn alleen maar groter. In Lelystad gaat economische groei niet vanzelf. We zullen in 
naamsbekendheid en imago moeten blijven investeren om – met name ook op de lange termijn – 
lelystad haar plaats op de aantrekkelijkheidsindex te laten veroveren. Instrumenten als de city-pas 
helpen daarbij wel degelijk. Ze kan drempelverlagend werken naar onze eigen inwoners om het geld 
in hun eigen stad uit te geven. Ook dat is een investering die rendeert.  
 
Voorzitter, de opgave de komende periode is om als Raad, College en medewerkers draagvlak bij de 
Lelystadse samenleving te veroveren. Groen Links haalt daarbij de Socrates lezing aan: ”waarmee ik 
wil zeggen: de positieve aspecten van informalisering zijn afhankelijk van een goede interactie met 
overheid, maatschappelijke organisaties en politiek”. Het College deelt deze opvatting . Dat vraagt 
van ons inderdaad om met zijn allen de straat op te gaan. Het College neemt zich voor om in dat 
kader ook in het begrotingsproces een volgende stap te zetten. Een volgende stap, want een eerste 
stap hebben we wel degelijk gezet. Het College deelt dan ook niet de observatie van D’66 dat het 
schip weer op de oude koers ligt en alles blijft zoals het was. Dat is niet zo qua inhoud zoals hiervoor 
betoogd, maar ook niet qua proces. We hebben u in de kaderbrief aangegeven dat we in 2016 de 
stap van mee-weten naar invloed willen gaan zetten. Een stap die past bij de transformatie waar 
onze gemeente voor staat. In dat opzicht kijkt het College niet ontevreden terug op het proces de 
afgelopen weken. Ondanks de korte tijdsspanne zijn met stadstafels, met een internetpeiling en een 
“begrotingscursus”eerste stappen gezet, door uw raad vervolgd  door met een aantal betrokken 
burgers over de begroting te praten en een uitgebreide inspraakmogelijkheid te realiseren. We 
denken dat daar de komende jaren nog veel meer winst te behalen is. Een referendumverordening 
lijkt ons daarbij een instrument dat de verkeerde kant op werkt, dat ziet toe op de formele 
democratie, terwijl de informele invloed in het huidige tijdsgewricht steeds belangrijker wordt. 
Het college wil graag – ter afsluiting – ook met name de Raad te danken voor haar inzet en 
betrokkenheid. Het grote aantal ter zake doende vragen en discussies illustreert dat u zich in korte 
tijd zeer in de materie verdiept heeft. Een bijzonder compliment wil het college graag maken in de 
richting van de fractie van Groen links. Haar alternatieve begroting helpt ons om de discussie op 
inhoud goed te voeren en is, ook al worden er in deze begroting andere keuzes gemaakt dan het 
College voorstaat,  binnen de korte tijd technisch een knap stuk werk gerealiseerd. 
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Voorzitter, om de transformatie kansrijk te maken is het van belang dat we het tempo hoog houden 
en ook korte termijn successen boeken. Alleen dan gaan we echt op weg naar een 
cultuurverandering. Het is een veranderingsproces dat jaren zal duren en waarin we vandaag de 
eerste stap zetten. De oplettende toehoorder heeft wellicht opgemerkt dat we de tweede stap 
“vorm een leidende coalitie”overgeslagen hebben. Niets is minder waar. Het College spreekt de wens 
uit dat die leidende coalitie breder kan zijn dan de coalitie die het raadsprogramma opgesteld heeft. 
Gezamenlijk moeten we de stap van transitie naar transformatie kunnen maken, of zoals Kim Putters 
het tijdens de Cornelis lelylezing uitdrukte: voor vertrouwen in de participatiesamenleving is ook 
vertrouwen in de overheid en de democratie nodig. Het college wenst U en ons veel vertrouwen toe. 
 
 
Het college van Lelystad 
 


