Besluitenlijst Raad Wormerland
Raad 19 juni 2012
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Onderwerp
Opening

Besluit

Er is bericht van verhindering ontvangen van
de heer R. van Wanrooij.
Vaststellen agenda
Op verzoek van de fractie van GL wordt
agendapunt 8, vaststellen
Milieuwerkprogramma, niet ter besluitvorming
aan de raad voorgelegd. Het onderwerp zal
geagendeerd worden voor een volgende
voorronde.
Aan de agenda wordt toegevoegd:
Motie GL inzake criteria Reserve Fonds
Volkshuisvesting. Deze motie wordt behandeld
voor agendapunt 18.
Motie VVD inzake Dierenwelzijn.
Mededelingen
Er zijn geen mededelingen.
Debatspunten
Er zijn geen onderwerpen voor debat
aangemeld.
Vaststelling woordelijk verslag
Onder vermelding van de volgende wijziging:’’
van 15 mei 2012
onlangs dient gelezen te worden als ondanks,
blz 16 regel 45, wordt het verslag van 15 mei
vastgesteld.
Benoemen burgerraadslid voor
Stembureau: de heer Schalkwijk (vz), de heer
de fractie van de SP
Luttik en de heer Broenland.
Er zijn 16 stemmen uitgebracht, 16 stemmen
vóór. Met algemene stem is het voorstel
aangenomen. Mevrouw Gheribi-Smit heeft de
belofte afgelegd,
Aanwijzen pakhuis Hollandia, De Het voorstel van b&w is met algemene stem
Stoomhal, als huis der
aangenomen.
gemeente
Vaststellen milieuprogramma
vervallen
2012 van de milieudienst
Waterland
Geen medewerking te verlenen
Het voorstel van b&w is met algemene stem
aan het verzoek tot het
aangenomen.
oprichten van een agrarisch
bouwvlak met tweede
dienstwoning tegenover
Zuiderweg 48 Wijdewormer
Instemmen met het afgeven van Het voorstel van b&w is met algemene stem
een ontwerpverklaring van geen aangenomen.
bedenkingen ten behoeve van
het realiseren van drie
rijwoningen aan de Faunastraat
te Wormer
Vaststellen Nota Dierenwelzijn
Naar aanleiding van de bespreking van de
voorronde, concludeert de voorzitter dat het
beslag op middelen geen deel uit maakt van

12

Instemmen met de jaarstukken
van recreatieschap Landschap
Waterland, instemmen met
aangepaste GR TwiskeWaterland

13

Instemmen met zienswijze
ontwerpbegroting ISW 2013
Instemmen met zienswijze
ontwerpbegroting
Werkvoorziening ZW
(Baanstede) 2013

14

15

Instemmen met
zienswijzeprocedure begroting
OVER-gemeenten 2013

16

Vaststellen
Marktgeldverordening

17

Schuldhulpverlening

18

Motie GL inzake criteria Reserve
Fonds Volkshuisvesting

19

Vaststellen jaarrekening
gemeente Wormerland

20

Behandeling motie
vertegenwoordiging Regioraad
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Motie VVD inzake dierenwelzijn

22

Begrotingswijzigingen

23

Sluiting

de besluitvorming. De fracties van de VVD en
de SP leggen een stemverklaring af. Het
voorstel is met algemene stem aangenomen.
Onder vermelding van het feit dat er
gewijzigde tekst van de ontwerp- GR is
voorgelegd worden de beslispunten
afzonderlijk van elkaar ter besluitvorming
voorgelegd.
1: het voorstel is met algemene stem
aangenomen.
2: vóór: VLW, tégen: GL, PvdA, SP, CDA,
VVD. Beslispunt 2: (GR) is verworpen.
Het voorstel is met algemene stem
aangenomen.
Aan de beslispunten is toegevoegd: de
conceptbrief aan Baanstede. De vier
beslispunten worden afzonderlijk van elkaar
ter besluitvorming voorgelegd,
1: met algemene stem aangenomen.
2.: met algemene stem aangenomen.
3: alle fracties leggen een stemverklaring af,
beslispunt 3 is met algemene stem verworpen.
4: instemmen met- of afwijzen van conceptbrief(nagezonden) aan ZW Baanstede, geen
enkele fractie stemt in met de concept-brief.
Het verslag van de voorronde zal als input
dienen voor het bestuur van OVERgemeenten. Fracties stemmen in met de
stukken.
De fractie van het CDA legt een
stemverklaring af. Het voorstel is met
algemene stem aangenomen
De fractie van de PvdA legt een
stemverklaring af. Het voorstel is met
algemene stem aangenomen.
De fracties van VLW, CDA, VVD, PvdA leggen
een stemverklaring af. Vóór de motie wordt
gestemd door: GL, CDA, VV, PvdA. Tégen:
VLW, SP. De motie is verworpen.
Alle fracties leggen een stemverklaring af.
Vóór het voorstel is gestemd door: SP, VLW,
GL, PvdA, CDA. Tégen: VVD. Het voorstel is
aangenomen.
De fractie van het CDA legt een
stemverklaring af. Vóór de motie is gestemd
door: VVD, CDA, PvdA en GL. T;egen: SP,
VLW . De motie is verworpen.
De fracties van de SP en GL leggen een
stemverklaring af. De motie is met algemene
stem aangenomen.
De begrotingswijzigingen zijn met algemene
stem aangenomen.

