Verslag van de openbare vergadering van de gemeenteraad van Wormerland, gehouden op 25 augustus 2009 in het gemeentehuis aan de Koetserstraat 3 te Wormer,
aanvang 22.30 uur
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de leden:

de heer N. Koelemeijer (GroenLinks), mevrouw J.J.M.N. Welagen
(GroenLinks), de heer J.N. Stevens (GroenLinks), mevrouw
M.J.T. Wielenga-Beeks (GroenLinks), de heer R.P. Hendriks (VLW), de
heer H.J. Al (VLW), de heer A.H.B. van Haarlem (PvdA), de heer C. Ricken
(PvdA), de heer C.J. Kindt (PvdA), de heer J.H. Broenland (PvdA), de heer
R.J.G. Berkhout (VVD), de heer C.J.M. Gerssen (VVD), de heer
L.J. van Berkel (VVD), de heer N.J. de Jong (CDA), de heer
J.M. Schalkwijk (CDA) en de heer C.J.G. Bijvoet (CDA)
de wethouders: de heer P.H. Roos (GroenLinks), de heer H.A. Stuurman (PvdA), de heer
F.J.W. Saelman (VVD)
de voorzitter:
de heer P.C. Tange, burgemeester
de griffier:
mevrouw I.P. Vrolijk
verslaglegging: mevrouw R.C. Postma (MKW secretariaatsservices)
AGENDA
1.
2.
3.
4.
5.

Opening
Vaststelling agenda
Mededelingen
Debatpunten (indien aangemeld)
Vaststelling van het woordelijke verslag van de raadsavond van 30 juni 2009

Hamerpunten
6. Beschikbaar stellen van krediet voor speelvoorziening bij school de Harpoen te Jisp
7. Vaststellen nota Lokaal gezondheidsbeleid 2009-2011
8. Vaststellen specifieke subsidieregels en budget Kinderboerderij
9. Vaststellen van wijziging van het verstrekkingenboek WMO, het schrappen van de voorziening: fiets met trapondersteuning
10. Instellen van een reserve Nuon-gelden, vaststellen spelregels voor bestemming Nuongelden, instemmen met vervroegd afschrijven van investeringen in de openbare ruimte
met maatschappelijk nut
11. Instemmen met de voorgestelde koers voor concrete privatisering van het beheer van de
sportvelden, beschikbaar stellen van de hiervoor benodigde extra middelen ad
€ 50.000,00 plus € 12.500,00
12. Instemmen met het verhogen van het beschikbare krediet van € 350.000,00 tot
€ 545.000,00 ten bate van de aanleiding van een persleiding Dorpsstraat Oosteinde
13. Instemmen met het verhogen van het krediet voor de aanleg van drukriolering in het buitengebied
14. Instemmen met het starten van een vrijstellingsprocedure ex art. 19, lid 2, WRO inzake
de bouwaanvraag eerste fase voor het oprichten van vier appartementen achter Dorpsstraat 34 te Wormer
15. Begrotingswijzigingen
16. Sluiting
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1. Opening
De voorzitter: Dames en heren, ik open de vergadering (22.35 uur). Ik kan u meedelen dat
we bericht van verhindering hebben ontvangen van de heer Molog.

5
2. Vaststelling agenda
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De voorzitter: Ik heb begrepen uit de inbreng van de raadsleden uit de voorronden dat
agendapunt 10 wordt aangehouden en het voor nu van de raadsagenda afgaat. Ik heb begrepen dat ik agendapunten 5 t/m 9 direct in stemming kan brengen.
De heer Hendriks: Nee voorzitter, wij hebben stemverklaringen bij agendapunten 6 en 9.
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De voorzitter: Dat geldt ook voor de agendapunten 11 t/m 14. Ook hierbij zullen stemverklaringen worden afgelegd. Ik zal hiervoor de ruimte geven, alvorens we overgaan tot besluitvorming.
Zonder verdere beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming wordt de agenda vastgesteld.
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3. Mededelingen
Er zijn geen mededelingen.
4. Debatpunten
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Er zijn geen punten aangemeld voor debat.
5. Vaststelling van het woordelijke verslag van de raadsavond van 30 juni 2009
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Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming wordt het verslag vastgesteld.
Hamerpunten
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6. Beschikbaar stellen van krediet voor speelvoorziening bij school de Harpoen te
Jisp
De heer Hendriks: Onze fractie is akkoord met het beschikbaar stellen van krediet voor de
speelvoorziening, maar we zouden het college wel willen vragen om de invulling, die nu nog
moet worden gemaakt over het speelterrein, ter kennisname aan ons te geven, zodat we
hierover een beoordeling kunnen geven. We doen dit met name naar aanleiding van de discussie die we hebben gevoerd met bewoners ten aanzien van het speelterreintje bij de Wiekslag. Dus wij zouden graag de nadere invulling hierover nog willen beoordelen.
Wethouder Saelman: Als wij kijken naar de kooi die hier wordt gerealiseerd, dan is er een
stichting die zich daarmee bezighoudt en aan haar hebben wij bepaalde toezeggingen gedaan. De stichting is doende om de hele situatieschets te maken. We kennen wel een globale schets, maar er moet ook nog een schets met een brug en een toegangssituatie worden
gecreëerd. Als ik de schetsen heb, kan ik ze zeker aan u toesturen en aan u voorleggen.
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De voorzitter: Zijn er anderen die een stemverklaring wensen af te geven? Dat is niet het
geval. Dan gaan we over tot besluitvorming.
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Zonder verdere beraadslaging, maar met de toezegging die is gedaan door de wethouder,
en zonder hoofdelijke stemming besluit de gemeenteraad unaniem overeenkomstig het voorstel.
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7. Vaststellen nota Lokaal gezondheidsbeleid 2009-2011
Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming wordt de nota vastgesteld.
8. Vaststellen specifieke subsidieregels en budget Kinderboerderij
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Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming besluit de gemeenteraad unaniem
overeenkomstig het voorstel.
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9. Vaststellen van wijziging van het verstrekkingenboek WMO, het schrappen van de
voorziening: fiets met trapondersteuning
De heer Hendriks: Wij ondersteunen dit voorstel niet. Dit voorstel is tot stand gekomen nadat de WMO-raad van Wormerland een advies heeft gegeven om de leeftijdsgrens te laten
vervallen voor het toekennen van een fiets. Er is toen gekeken naar de kosten en we hebben
gezegd dat deze erg uit de hand liepen, dus laten we er helemaal mee stoppen. Onze fractie
is er voorstander van om de huidige situatie, dus het verstrekken van een voorziening voor
mensen boven een bepaalde leeftijd, te handhaven.
De voorzitter: Zijn er anderen die een stemverklaring wensen af te geven? Dat is niet het
geval. Dan gaan we over tot besluitvorming.
Na hoofdelijke stemming wordt het voorstel aangenomen. De fracties van de VVD, GroenLinks, PvdA en het CDA stemmen voor, de fractie van VLW stemt tegen.
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10. Instellen van een reserve Nuon-gelden, vaststellen spelregels voor bestemming
Nuon-gelden, instemmen met vervroegd afschrijven van investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut
Dit agendapunt wordt aangehouden.
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11. Instemmen met de voorgestelde koers voor concrete privatisering van het beheer
van de sportvelden, beschikbaar stellen van de hiervoor benodigde extra middelen
ad € 50.000,00 plus € 12.500,00
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De heer Schalkwijk: Wij kunnen uitsluitend instemmen met de punten 1 en 5, zijnde “Niet
alle gewenste maatregelen uit de maximale variant kunnen op alle sportparken worden gerealiseerd.” en “Het is mogelijk de btw over investeringen en beheer- en onderhoudskosten
terug te vorderen mits er sprake is van investeringen in de sportparken.” De punten 2, 3 en 4
zullen wij niet steunen.
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De heer Hendriks: Onze fractie stemt ook niet in met het gehele voorstel. Wij stemmen in
met punt 1, met punt 2 stemmen wij niet in. Met punt 3 stemmen we in onder de voorwaarde
die we ook in de voorronde hebben aangegeven aan het college en waarvan de wethouder
weet. Ten aanzien van punt 4 stemmen we in met het verstrekken van een budget onder
voorwaarde dat dit budget gaat worden gebruikt om bij de Europese Unie na te gaan voor
het verkrijgen van ESF-subsidies voor dit project. We hebben de wethouder gevraagd daarover contact met een subsidiebureau op te nemen, die werkt op basis van no cure no pay en
alleen een bepaald percentage van het subsidiebedrag vraagt als vergoeding. Ten aanzien
van punt 5, € 12.500,00: hiermee stemt mijn fractie in.
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De voorzitter: Zijn er anderen die een stemverklaring wensen af te geven? Dat is niet het
geval. Dan gaan we over tot besluitvorming.

5

Na hoofdelijke stemming wordt het voorstel aangenomen met inachtneming van de aantekening dat op specifieke onderdelen twee fracties, het CDA en VLW, een voorbehoud dan wel
een tegenstem hebben laten horen.
12. Instemmen met het verhogen van het beschikbare krediet van € 350.000,00 tot
€ 545.000,00 ten bate van de aanleiding van een persleiding Dorpsstraat Oosteinde
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Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming besluit de gemeenteraad unaniem
overeenkomstig het voorstel.
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13. Instemmen met het verhogen van het krediet voor de aanleg van drukriolering in
het buitengebied
Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming besluit de gemeenteraad unaniem
overeenkomstig het voorstel.
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14. Instemmen met het starten van een vrijstellingsprocedure ex art. 19, lid 2, WRO inzake de bouwaanvraag eerste fase voor het oprichten van vier appartementen achter Dorpsstraat 34 te Wormer
De heer Schalkwijk: Wij steunen dit niet, gehoord de discussie in de voorronde en de opdracht die we wat ons betreft hebben teruggegeven aan de wethouder om te komen met andere tekeningen.
De heer Van Berkel: Wij hebben hierover uitvoerig gediscussieerd. Wij willen in eerste instantie geen toestemming geven voor vier appartementen. Wij willen wel toestemming geven
voor een woonbestemming. Aangezien er veel zaken nog niet duidelijk waren, hebben we
aangegeven dat we vier appartementen te veel vinden. Er mag in onze ogen wel worden
gewoond, maar niet meteen met vier appartementen. Dit wilden we hebben aangetekend,
dus een woonbestemming akkoord.
De heer Al: Wij zijn tegen het voorstel met name omdat er een hoop onduidelijkheid is over
erfgrenzen en hoe het bouwplan eruitziet, de gehele inpassing. Wij willen als voorwaarde
hebben dat de omwonenden, de buren, bij dit bouwplan worden betrokken en dat er overeenstemming is van de Huizenhoog BV met de omwonenden. Dat is niet het geval, ondanks
eerdere opmerkingen daarvan in voorgaande voorronden.
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De heer Koelemeijer: Wij adviseren het college om de vrijstellingsprocedure op te starten.
We hebben van de wethouder de toezegging gekregen dat het concrete bouwplan nog eens
aan de raad wordt voorgelegd, omdat daarover met name heel veel problemen werden gemaakt, zowel door de insprekende bewoners in de buurt als raadsleden die grote bedenkingen hadden vanwege de onduidelijke maten.
De voorzitter: Zijn er anderen die een stemverklaring wensen af te geven? Dat is niet het
geval. Dan gaan we over tot besluitvorming. Bij de besluitvorming stemt u voor of u stemt tegen. Ik leg het u voor, omdat ik heb begrepen uit de verklaringen die zijn afgegeven dat het
van belang is dat u uw opvatting nu neerlegt in de stemming die ik nu ga houden. In het kader van dit besluit ga ik tellen wie ervoor zijn en wie ertegen zijn, zodat ik kan zien of dit voorstel wel of niet is aangenomen.
Na hoofdelijke stemming wordt het voorstel aangenomen. De fracties van de VVD, GroenLinks en de PvdA stemmen voor, de fracties van het CDA en VLW stemmen tegen.
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De heer Hendriks: Even een stuk duidelijkheid. Het voorstel is aangenomen. Dat betekent
dus dat het voorstel van het college is aangenomen, er komen dus vier appartementen. De
vrijstelling is bedoeld voor vier appartementen. Dus denk er goed aan, de opmerking van de
VVD in dezen is dus nu achterhaald.
De heer Van Berkel bevestigt dat.
De heer Schalkwijk: U knikt nu ja, maar weet wel waartegen u “ja” heeft gezegd.
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De voorzitter: We gaan niet discussiëren, we hebben besluitvorming gehad en ik pak de
draad van de agenda weer op. Om u bewust te laten zijn van de keuze die u maakte, heb ik
nadrukkelijk gesteld dat van de…

15

De heer Hendriks: Voorzitter, u treft geen blaam. U heeft het nadrukkelijk gesteld en we
hebben verder ook onze mond gehouden, maar we constateren dat we akkoord gaan met
het voorstel dat hier staat en met de bouwaanvraag voor het oprichten van vier appartementen. Dus daarmee is de raad in meerderheid akkoord gegaan.
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De heer Van Berkel: We hebben hierbij een stemverklaring afgelegd en we kunnen dus akkoord gaan met het besluit.
De heer Hendriks: Nee, u gaat akkoord met het voorstel, dus u bent achterhaald. U had tegen moeten stemmen, mijnheer van Berkel.
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De voorzitter: Ik beperk mij weer tot de agenda en constateer dat met een meerderheid een
raadsbesluit is genomen met betrekking tot het instemmen van het starten van een vrijstellingsprocedure. Dat is het letterlijke besluit dat zojuist aan u is voorgelegd en waarover besluitvorming is geweest.
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15. Begrotingswijzigingen
Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming besluit de gemeenteraad overeenkomstig het voorstel.
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16. Sluiting
De voorzitter: We zijn aan het einde van de vergadering gekomen. Ik sluit de vergadering
(22.50 uur).
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