Verslag van de openbare vergadering van de gemeenteraad van Wormerland, gehouden op
27 mei 2014 in het gemeentehuis aan de Koetserstraat 3 te Wormer, aanvang 22.30 uur
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de heer P.C. Tange
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mevrouw I.P. Vrolijk
afwezig mkg:
de heer H. Mak (SP), de heer F.C. Sanders (VVD), de heer R.P. Hendriks
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AGENDA

251. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Mededelingen
4. Debatpunten (indien aangemeld)
5.1 Vaststelling van het woordelijk verslag van de raadsavond van 22 april 2014
305.2 Vaststelling van het woordelijk verslag van de raadsavond van 6 mei 2014
6. Onderzoek geloofsbrieven, benoeming en installatie burgerraadslid
7. Benoemingen afgevaardigden Gemeenschappelijke regelingen
8. Benoeming leden werkgroep Structuurvisie
9. Benoeming leden Werkgeverscommissie
3510. Benoeming leden werkgroep Controlecommissie
11. Benoeming 2e vervanger voorzitter raad
12. Instemmen met zienswijze begroting GR OVER-gemeenten
13. Instemmen met zienswijze begroting GR Veiligheidsregio
14. Instemmen met Programma van Eisen Accountant
4015. Aanwijzen van Café Petit Restaurant 't Heerenhuis in Spijkerboor als huis der gemeente
16. Instemmen met zienswijze jaarrekening 2013 GR GGC
17. Instemmen met aanbeveling Rekenkameronderzoek, inzake artikel 213a Gemeentewet
18. Instemmen met het afgeven van verklaring van geen bedenkingen voor het plaatsen van
6 lichtmasten in Neck
4519. Vaststellen van Programma van Eisen Zaanbrug
20. Instemmen met herzien standpunt, inzake GR Stadsregio, instemmen met zienswijze
begroting
21. Instemmen met zienswijze jaarstukken GR Recreatieschap Twiske Waterland
22. Vaststellen notitie Werkwijze raad
5023. Instemmen met het intrekken van raadsbesluit d.d. 15 april 2014 en het afgeven van
verklaring van geen bedenkingen voor het plan van HHNK, inzake baggeren van de Poel.
24. Begrotingswijzigingen
25. Sluiting
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1. Opening
De voorzitter: Dames en heren, ik open de vergadering. Ik kan u bij de opening van de

5vergadering melden dat er twee berichten van verhindering zijn binnengekomen. Dat is een
bericht van verhindering van mijnheer Sanders en dat is een bericht van verhindering van
mijnheer Hendriks. Dat laatste is droevig, want de moeder van Ronald Hendriks is overleden.
Natuurlijk weten de meesten van u dat wel, maar dat is de reden waarom hij vanavond niet
aanwezig zal zijn.

10

2. Vaststellen agenda

De voorzitter: Bij het vaststellen van de agenda kan ik u melden, dat er geen punten voor
debat zijn aangemeld en dat er met betrekking tot agendapunt 18 en 19, 18 gaat over de
15geen bedenkingen voor het plaatsen van 6 lichtmasten in Neck en 19 gaat over het
vaststellen van het Programma van Eisen Zaanbrug, in de Voorronden vervolgafspraken zijn
gemaakt. Die besluitvorming gaat vanavond in de raad niet door. Dat is de afspraak die ik
doorgekregen heb.
Verder heb ik begrepen, dat bij agendapunt 14, dat is het Programma van Eisen voor de aan
20te stellen accountant, is gemeld dat er een amendement komt van de zijde van de VVD en ik
heb begrepen, dat bij het vaststellen van de agenda de VVD ook het woord vraagt om een
motie vreemd aan de orde van de dag voor te stellen. Daarvoor geef ik mijnheer Berkhout
graag het woord.

25De heer Berkhout: O, dat mag gelijk. Ik had overigens bij het vaststellen van de agenda ook
nog een opmerking over agendapunt 7. Mag ik die nu ook maken?
De voorzitter: Ja, natuurlijk.

30De heer Berkhout: Dat is dat straks, daar waar het het oranje formulier betreft, ik met een
voorstel kom om een naam te wijzigen. Dat is alvast een vooraankondiging dat u nog niet
kleurt, terwijl ik de aankondiging nog niet heb gemaakt. Dan ga ik over tot de motie die wij,
vanuit de VVD, op tafel leggen. De motie Stoppen overlast voetbalkooi Lepelbladstraat.

35MOTIE
Stoppen overlast voetbalkooi Lepelbladstraat
"De raad der gemeente Wormerland, in vergadering bijeen op dinsdag 27 mei 2014;

40

constaterende dat:
• de voetbalkooi aan de Lepelbladstraat sinds 2007 een grote bron van ergernis is;
• buurtbewoners doorlopend overlast hebben en deze situatie inmiddels onhoudbaar en
onleefbaar is;
45• eerder getroffen maatregelen er niet toe hebben geleid dat de klachten zijn verminderd
en dat deze zelfs zijn toegenomen;
• een in opdracht van de rechtbank gestart mediationtraject eenzijdig vanuit de gemeente
is opgezegd;
• er geen goede handhaving mogelijk is en dit bevestigd wordt door de politie;
50• er inmiddels een schadeclaim bij de gemeente is ingediend ter grootte van € 97.000,00;
overwegende dat:
• in 2011 er al verzoeken om handhaving zijn gedaan en de klachten van buurtbewoners
gegrond zijn verklaard;
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•
•
•

5•
•

er in 2013 geluidsmetingen zijn geweest waarbij is aangetoond dat de geluidsnorm wordt
overschreden;
buurtbewoners ten einde raad zijn;
het jeugdbeleid nieuw leven wordt ingeblazen;
een hernieuwde dialoog met de jeugd moet leiden tot nieuw beleid;
de titel van het coalitieakkoord 2014-2018 luidt: iedereen doet mee, iedereen spreekt
mee;

besluit:
10• het college op te dragen op korte termijn stappen te ondernemen deze aanhoudende
overlast te stoppen;
• hiervoor in nauw overleg te treden met de buurtbewoners, de jeugd, de
jongerenmedewerker en de wijkagent;
• gedurende deze overlegfase de voetbalkooi gesloten te houden;

15

en gaat over tot de orde van de dag."
De voorzitter: Dan is nu eerst het indienen van deze motie procedureel aan de orde. De
vraag aan u is: wilt u deze motie aan de agenda toevoegen of niet? Mijnheer Schalkwijk.

20

De heer Schalkwijk: Ja, daar ben ik het mee eens. Ik vroeg mij af of wij nog steeds bij
agendapunt 2 waren, want daar heb ik dan ook nog een vraag over, maar als u dit wilt
afhandelen dan is dat goed. Daar gaan we mee akkoord.

25De voorzitter: Ik kijk even naar de raad. Ik zie overal instemming. Dat betekent dat we dat
punt hier… Dat betekent dat deze motie dan als punt 24 wordt toegevoegd aan de agenda.
Dan gaan wij nu weer terug naar de agenda. U heeft uw andere opmerking gemaakt. Over
de agenda, mijnheer Schalkwijk.

30De heer Schalkwijk: Voorzitter, ik wil u vragen of het mogelijk is dat bij agendapunt 14 dat
gaat over het Programma van Eisen van de accountant, ik heb begrepen dat daar een
amendement over wordt ingediend, dat ik nog wel de mogelijkheid krijg om daar vragen over
te stellen en dat het niet alleen afgedaan wordt bij een stemverklaring, want ik heb wel
behoefte aan nog wat antwoorden op vragen die ik daarover heb.

35

De voorzitter: Ik kan u geruststellen, als er een amendement wordt ingediend dan gaat het
in twee termijnen. Dan kunt u vragen stellen en heeft u ook recht op het antwoord. Bij de
andere agendapunten, die hamerstukken zijn, gaat het om de stemverklaring. Ik ga proberen
dat allemaal stapje voor stapje met u door te nemen, zodat wij dat goed doen. Dat over de
40volgorde en over de agendapunten. Ik kijk even rond. Daar kunnen wij ons in vinden? Goed.
Wij gaan bij de agendapunten 7 tot en met 11 een aantal benoemingen met elkaar en per
benoeming bespreken. Dat wil zeggen daar kan ook een stemverklaring over afgegeven
worden. Dan gaan we de stemformulieren invullen. Ik wil u verzoeken om dat nog niet te
doen, maar pas op het moment te doen als het aan de orde is, omdat ik dan nog even een
45korte toelichting kan geven over de aard van de stemming. Dus, vult u het nog niet in, dan
gaan we dat gezamenlijk doen. Daar helpen wij onze stemcommissie uiteindelijk het meest
mee. Goed.
3. Mededelingen

50

De voorzitter: Er zijn geen mededelingen van onze kant. Zijn er mededelingen van uw kant?
Dat is niet het geval.
4. Debatpunten (indien aangemeld)
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De voorzitter: Er zijn geen punten voor debat aangemeld.
5.1 Vaststelling van het woordelijk verslag van de raadsavond van 22 april 2014

5

De voorzitter: Op de eerste pagina staat abusievelijk mijnheer Van Doorn. Daar moet
worden gelezen mijnheer Doorn. Op diezelfde pagina staat bij aanwezig, de heer Van Tol en
die was die avond niet aanwezig. Met deze twee correcties is het verslag aan de orde. Is er
iemand die daarover het woord wenst te voeren? Wenst iemand stemming? Dan is dit met
10algemene stemmen vastgesteld.
5.2 Vaststelling van het woordelijk verslag van de raadsavond van 6 mei 2014
Is er iemand die stemming wenst? Als dat niet het geval is dan is ook dit verslag met

15algemene stemmen vastgesteld.

6. Onderzoek geloofsbrieven, benoeming en installatie burgerraadslid
De voorzitter: U heeft daarvoor het eerste stembiljet voor u liggen, maar we gaan eerst een

20commissie van het onderzoek van de geloofsbrieven installeren. Die laten wij haar

werkzaamheden doen. Ik benoem in de commissie voor het onderzoek van de
geloofsbrieven de heer Van der Kolk, de heer Kindt en als voorzitter de heer Roeleveld. Ik wil
hen uitnodigen om de geloofsbrieven nu eerst te beoordelen en daarvan verslag te doen. We
vullen nog geen stembiljet in. We gaan eerst de geloofsbrieven laten controleren, of die in
25orde bevonden zijn. Dan kunnen wij aansluitend, als ze in orde zijn, ook overgaan tot de
stemming.
Mijnheer Roeleveld, ik geef u het woord.
De heer Roeleveld: Voorzitter, dank u wel. We hebben alle geloofsbrieven gecontroleerd.
30Alles is in orde. Het enige dat wij nog niet gezien hebben is schriftelijk van de heer Stoop, dat
hij zijn benoeming aanvaardt, maar ik neem aan dat hij dat ook mondeling mag zeggen. Tot
zover.
De voorzitter: Dat is in de volgorde der dingen een van de stappen die we vanavond mee

35gaan maken, maar daarvoor gaan wij eerst nu kennisnemen van het feit dat u rapporteert

aan de raad, dat de bovengenoemde bescheiden zijn onderzocht en in orde bevonden. Dat
betekent dat ik nu de raad ga vragen om over te gaan tot stemming. Dan ga ik eerst de
commissie voor de geloofsbrieven ontbinden en bedanken voor de bewezen diensten.
Dan ga ik nu een stembureau benoemen. Ik maak als voorzitter van het stembureau de heer
40Schalkwijk en ik benoem als leden van het stembureau mevrouw Smit-de Ridder en de heer
Van Wanrooij. Ik ga vanavond veel op dit stembureau een beroep doen. Ik wil u verzoeken
om het groene formulier, het stembureau, in te vullen. Dan vraag ik de leden van het
stembureau om haar werkzaamheden op te pakken.
Mijnheer Schalkwijk, u heeft het woord.

45

De heer Schalkwijk: Dank u wel, voorzitter. De benoeming van het burgerraadslid, de heer
Stoop, daarop zijn 15 stemmen uitgebracht. Voor het voorstel zijn: 15 stemmen. Dat
betekent dus ook, dat er 0 blanco zijn, want er konden er maar 15 worden uitgebracht. Het
stemresultaat is dan ook dat het unaniem akkoord is bevonden door de raad.

50

De voorzitter: Dank u wel. Dan ga ik de heer Stoop uitnodigen om naar voren te komen,
want dan gaan wij de belofte afnemen. Ik ga u vragen, voor wie dat kunnen, om daarbij te
gaan staan.

55'Ik verklaar dat ik, om tot burgerraadslid benoemd te worden, rechtstreeks noch
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middellijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of
beloofd.
Ik verklaar en beloof dat ik, om iets uit dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks noch

5middellijk enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen.

Ik beloof dat ik getrouw zal zijn aan de Grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik
mijn plichten als burgerraadslid naar eer en geweten zal vervullen'.

10De heer Stoop: Dat verklaar en beloof ik!
De voorzitter: Dan feliciteer ik u met uw benoeming als burgerraadslid. En dan heb ik een
vraag aan u. Ik begrijp dat u het burgerraadslidmaatschap aanvaardt?

15De heer Stoop: Absoluut.
(applaus)
De voorzitter: Het is een goede gewoonte in onze raad om na afloop van de vergadering,

20ook mijnheer Stoop niet alleen te feliciteren, maar ook in de bloemen te zetten. Daar hebben
wij natuurlijk op gerekend.
We gaan nu verder met de agenda. We gaan naar de benoemingen.
7. Benoemingen afgevaardigden Gemeenschappelijke regelingen

25

De voorzitter: Bij de benoemingen geef ik u de mogelijkheid om voorafgaand aan het
invullen van het stembiljet eventueel een verklaring of een stemverklaring of een korte
motivatie te geven, als u daar prijs op stelt. Wat wij gaan doen is, ik stel u voor om te
beginnen met de eerste benoeming. Dat is de stembrief die oranje is en die geldt voor de
30benoeming Gemeenschappelijke regelingen 2014-2018. Bij dit stembiljet zult u zien dat op
de achterzijde van het stembiljet staat geschreven, de benoeming: lid Gemeenschappelijke
regeling Landschap Waterland. Hiermee wordt bedoeld: het Recreatieschap Twiske
Waterland. Daarin staan twee namen, het is al door de heer Berkhout bij het vaststellen van
de agenda naar voren gebracht. De naam die voorgesteld wordt als lid is de heer
35Beemsterboer. De naam die wordt voorgesteld om in te vullen bij het stukje 'anders', dat is
de heer Sanders. Dat is dan het plaatsvervangend lid. Als u het daarmee eens bent dan vult
u dat rondje voor mijnheer Beemsterboer in en dan vult u bij het woordje 'anders' ook dat
rondje in en zet daar de naam van mijnheer Sanders neer, want dat is de kandidaat die nu is
voorgesteld.
40Dan is mijn vraag, we gaan dit allemaal nu invullen, zijn er onder u die het woord willen
voeren over of een andere kandidaat of een pleidooi voor de huidige kandidaat willen
houden? Mijnheer Berkhout.
De heer Berkhout: Ik wil alleen even kort toelichten waarom u zegt wat u zegt. Dat is, omdat

45mijnheer Sanders in eerste instantie bij de ISW, als naam, was ingevuld, maar dat dit
volgens de regelgeving uitsluitend collegeleden kunnen zijn en hij daardoor, op dat
onderwerp, is afgevallen. Dit is dan de vervanging waar ik op doel. Dat wilde ik even
toelichten.

50De voorzitter: Mijnheer Berkhout, dank u wel. Het gaat bij iedere benoeming om een lid en
een plaatsvervangend lid. Dat zijn er dus twee. Als u anderen in gaat vullen, meer
kandidaten bij een Gemeenschappelijke regeling, dan wordt dat onderdeel van het formulier
ongeldig. Ik meld het nog maar even. Lid en plaatsvervangend lid. Maximaal twee per
benoemd voorstel. Is er iemand anders die nog het woord wenst te voeren over dit formulier?

55
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Mevrouw Smit-de Ridder: In ieder geval… Ik zal even mijn lampje aan doen. Wij hadden
in… Dat heb ik pas al even gezegd, ik weet niet in hoeverre Ronald dat al had
doorgemaild/besproken, maar in ieder geval bij benoeming lid Gemeenschappelijke regeling
Twiske Waterland had hij mij willen voorstellen.

5

De voorzitter: Dat betekent, dat u kandidaat bent voor plaatsvervangend lid?
Mevrouw Smit-de Ridder: Ja.

10De voorzitter: Daar moeten wij dan kennis van nemen, want dan kunt u dat in uw
overwegingen meenemen, voordat we gaan stemmen. Zijn er anderen die het woord wensen
te voeren?
Mevrouw Smit-de Ridder: Ja, is ook gezegd.

15

De voorzitter: Ja, u heeft het woord hoor. Als u nog iets wilt toelichten, zegt u het gerust.
Mevrouw Smit-de Ridder: Nee, dus er kunnen bij het kopje 'Anders' nu twee namen
ingevuld worden.

20

De voorzitter: Precies, want dat heb ik nu van u begrepen.
Mevrouw Smit-de Ridder: Oké.

25De voorzitter: Dat is dus kandidaat mijnheer Sanders voor plaatsvervangend lid en dat is
mevrouw Smit-de Ridder. En u mag maar één naam invullen.
De heer Van Tol: En als ik een naam doorkras, want ik heb al de heer Sanders neergezet, is
mijn biljet dan ongeldig of…?

30

De voorzitter: Nee, dat raakt niet ongeldig, want u heeft dat bij dezen gemeld. Als u er maar
één naam neerzet. Dan is het voor ons duidelijk. Het mogen er geen drie zijn.
Mevrouw Smit-de Ridder: Nee, ik dacht dat je ze onder elkaar en dan een nummertje

35moest zetten. Maar goed.

De voorzitter: Ik geef deze boodschap meteen mee aan onze stemcommissie. Dan wil ik u,
als er geen andere beraadslagen meer zijn, nu vragen om dit formulier in te vullen en het
dan even gesloten voor u te leggen, want wij gaan nu eerst… We laten het even voor u
40liggen, want we gaan eerst de andere stemmingen ook doen. Dan gaat de stemcommissie in
een keer alle formulieren met elkaar beoordelen. Deze vullen wij nu in.
Dan gaan wij… Ik zie dat u het allemaal heeft ingevuld. Dan gaan wij naar de volgende
stemming.

458. Benoeming leden werkgroep Structuurvisie
De voorzitter: Het gaat hier over de stembrief voor het benoemen van de voorzitter en de
leden van de raadscommissie Structuurvisie Wormerland. Elke partij heeft een kandidaat
voorgesteld. De voorzitter en de zes partijen, dat zijn dus zeven leden, staan op dit formulier.
50Voorkant en achterkant. Ik ga u verzoeken om in te vullen of u daarmee akkoord, niet
akkoord of anders denkt. Vult u dat nu in. Dan is dit het tweede formulier dat wij... We gaan
naar de derde stemming.
9. Benoeming leden Werkgeverscommissie

55
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De voorzitter: Bij de derde stemming gaat het over de benoeming van leden van de
Werkgeverscommissie. De Werkgeverscommissie bestaat uit twee leden. Vanuit de partijen
zijn er drie namen aangeleverd, te weten: de heer Berkhout, de heer Schalkwijk en de heer
Hendriks. U kunt één of twee personen invullen. Als u er drie invult, is het biljet ongeldig. Ja?

5

De heer Schalkwijk: Ja, drie bij akkoord, want je kunt natuurlijk twee leden kiezen en bij een
derde zeggen: daar ben ik niet mee akkoord.
De voorzitter: Ja, wij houden ons aan de stemming, zoals dit is voorgesteld. Dan vraag ik, is

10er iemand die hierover het woord wenst te voeren? Als dat niet het geval is, dan verzoek ik u
ook deze stembrief nu in te vullen.
10. Benoeming leden werkgroep Controlecommissie

15De voorzitter: We zijn aangekomen bij de volgende stembrief. Dat is de blauwe stembrief.
Het gaat hier over de benoeming van leden in de Controlecommissie. De Controlecommissie
bestaat uit drie leden. Er zijn drie kandidaten voorgesteld. Is er iemand die het woord wenst
te voeren? Als dat niet het geval is… Ja, mijnheer De Lange, u heeft het woord.

20De heer De Lange: Mijnheer de voorzitter, we gaan inderdaad drie leden benoemen in de
Controlecommissie. Wij hechten er wel aan om hierbij de opmerking te maken, dat wij de
Controlecommissie een belangrijke commissie vinden. Dat wij het waardevol vinden als daar
meer leden toegang toe zouden kunnen krijgen. Wij stellen dan ook voor om in een van de
komende Voorronden daar met elkaar over van gedachten te wisselen.

25

De voorzitter: Zijn er anderen die het woord wensen te voeren? Dan gaan we nu over tot
stemming. We gaan het blauwe formulier invullen.
11. Benoeming 2e vervanger voorzitter raad

30

De voorzitter: Dan zijn we nu aangekomen bij het laatste stembiljet. Dat is een stembrief
voor de benoeming van de heer Schalkwijk tot 2e plaatsvervangend voorzitter van de
gemeenteraad van Wormerland. In de Gemeentewet staat dat de 1e vervanging van de
voorzitter is geregeld, het langstzittende raadslid. Dat is de heer Hendriks. Wij vonden het
35verstandig om ook een 2e voorzitter te kunnen benoemen. Dat staat op dit formulier. Is er
iemand die hierover het woord wenst te voeren? Als dat niet het geval is, dan verzoek ik u nu
ook uw stem uit te brengen op deze stembrief.
Dan wil ik aansluitend aan de leden van het stembureau vragen om de formulieren op te
halen en de werkzaamheden aan te vatten.

40

Dames en heren, we pakken de draad van de vergadering weer op. Dan is het woord aan de
heer Schalkwijk.
De heer Schalkwijk: Voorzitter, dank u wel. Ik begin met de oranje stembriefjes. Bovenaan

45beginnen, met de Stadsregio Amsterdam.

Voor lid van de Stadsregio Amsterdam. Dat is de heer Tange.
Aantal uitgebrachte stemmen: 15. Voor: 14. Blanco: 1.
Oftewel, de heer Tange wordt verkozen tot lid van de Stadsregio Amsterdam.
50Plaatsvervangend lid, Schalkwijk.
Aantal uitgebrachte stemmen: 15. Aantal voor het voorstel: 12. Aantal blanco stemmen: 1. 1
ongeldige stem. En er is eenmaal anders gestemd, namelijk voor de heer Hendriks.
Het resultaat is dat de heer Schalkwijk is verkozen tot plaatsvervangend voorzitter van de
Stadsregio Amsterdam. Lid daarvan.

55
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Dan gaan we naar de Gemeenschappelijke regeling ISW. Dan hebben we het over het lid,
de heer Tange.
Aantal uitgebrachte stemmen: 15. Aantal voor: 14. Blanco: 1.
Plaatsvervangend lid, de heer Saelman.
5Aantal uitgebrachte stemmen: 15. Aantal stemmen voor: 14. Blanco: 1.
Benoeming mevrouw Fens tot lid en de heer Halewijn tot plaatsvervangend lid van de
Gemeenschappelijke regeling Vuilverbranding.
Mevrouw Fens.
10Aantal uitgebrachte stemmen: 15. Voor: 14. Blanco: 1.
Voor de heer Halewijn, plaatsvervangend lid.
Aantal uitgebrachte stemmen: 15. Voor: 14. Blanco: 1.
De Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland. Tot lid, de heer Tange.

15Aantal uitgebrachte stemmen: 15. Voor: 14. Blanco: 1.
Plaatsvervangend lid, de heer Saelman.
Aantal uitgebrachte stemmen: 15. Voor: 14. Blanco: 1.

Benoeming tot regionale samenwerking Volkshuisvesting Zaanstreek.

20Tot lid, de heer Saelman.

Aantal uitgebrachte stemmen: 15. Voor: 14. Blanco: 1.
De heer Beemsterboer tot plaatsvervangend lid.
Aantal uitgebrachte stemmen: 15. Voor: 14. Blanco: 1.

25Benoeming Gemeenschappelijke regeling Baanstede, zeg ik maar eventjes, in de
volksmond.
Als lid, de heer Van Waaijen.
Aantal uitgebrachte stemmen: 15. Voor: 14. Blanco: 1.
Plaatsvervangend lid, mevrouw Fens.
30Aantal uitgebrachte stemmen: 15. Voor: 14. Blanco: 1.
Nu krijgen we een wat ingewikkelder… Dit gaat over het Landschap Waterland.
Voor de heer Beemsterboer, als lid.
Aantal uitgebrachte stemmen: 15. Voor: 14. Daar is als lid bij gekozen, mijnheer Sanders: 1.
35Dat maakt voor de leden: 15 samen, dus 14 voor de heer Beemsterboer en 1 op de heer
Sanders.
Plaatsvervangend lid, mijnheer Sanders.
Aantal uitgebrachte stemmen: 15. Voor: 7.
Plaatsvervangend lid, mevrouw Smit-de Ridder.
40Aantal uitgebrachte stemmen: 15. Voor: 7.
Dan houden wij er nog 1 over, want dan zitten wij weer op 15. Plaatsvervangend lid, de heer
Saelman: 1. Bij plaatsvervangend lid staken de stemmen.
De GGD.

45Voor lid, mevrouw Fens.
Aantal uitgebrachte stemmen: 15. Voor: 14. Blanco: 1.
De heer Van Waaijen als plaatsvervangend lid.
Aantal uitgebrachte stemmen: 15. Voor: 14. Blanco: 1.

50Gemeenschappelijke regeling SPOOR. Populair gezegd. Als lid, de heer Tange.
Aantal uitgebrachte stemmen: 15. Voor: 14. Blanco: 1.
Plaatsvervangend lid voor SPOOR, mevrouw Fens.
Aantal uitgebrachte stemmen: 15. Voor: 14. Blanco: 1.

55Dat zijn de stemmen van het stembiljet oranje, van de Gemeenschappelijke regelingen.
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Dan ga ik nu naar de benoeming leden Controlecommissie. Daarvoor stonden drie leden
ter benoeming op de lijst. Dat was de heer Koelemeijer, de heer Sanders en de heer
Hendriks.
5Voor de heer Koelemeijer.
Aantal uitgebrachte stemmen: 15. Voor: 15.
De heer Sanders.
Aantal uitgebrachte stemmen: 15. Voor: 15.
De heer Hendriks.
10Aantal uitgebrachte stemmen: 15. Voor: 12. Niet akkoord: 3.
Moet ik dan nog de conclusie weergeven? Nee, hé? Dat lijkt mij duidelijk.
Benoeming 2e plaatsvervangend voorzitter van de raad.
Kandidaat de heer Schalkwijk.
15Aantal uitgebrachte stemmen: 15. Aantal stemmen voor: 14. Blanco: 0.
Ja, niet hé? Hij is het er niet mee eens.
De Werkgeverscommissie. Daarvoor waren drie leden. In de commissie mogen er twee
worden benoemd. Voorgedragen zijn: de heer Berkhout, de heer Schalkwijk en de heer
20Hendriks. Twee leden mogen dus gekozen worden.
Voor de heer Berkhout.
Aantal uitgebrachte stemmen: 15. Aantal stemmen voor: 12.
Voor het lid Schalkwijk.
Aantal uitgebrachte stemmen: 15. Voor: 10. Daarmee is een meerderheid gehaald. Dat blijkt
25ook wel, want de heer Hendriks…
Aantal uitgebrachte stemmen: 15. Voor: 5.
Dan de commissie voor de Structuurvisie. Daar is een aantal leden voor voorgedragen.
Voorzitter: Schalkwijk, lid: Roeleveld, lid: Berkhout, lid: Onderwater, lid: Van Tol, lid: Stevens
30en lid: Broenland.
Schalkwijk, voorzitter.
Aantal uitgebrachte stemmen: 15. Voor: 15.
De heer Roeleveld.
Aantal uitgebrachte stemmen: 15. Voor: 15.
35Mijnheer Berkhout.
Aantal uitgebrachte stemmen: 15. Voor: 15.
Mijnheer Onderwater.
Aantal uitgebrachte stemmen: 15. Voor: 15.
Mijnheer Van Tol.
40Aantal uitgebrachte stemmen: 15. Voor: 15.
Mijnheer Stevens.
Aantal uitgebrachte stemmen: 15. Voor: 14. Ongeldig: 1.
Voor de heer Broenland.
Aantal uitgebrachte stemmen: 15. Aantal stemmen voor het voorstel: 14. Blanco: 1.

45

Dat waren ze. Ik ben er doorheen.

De voorzitter: Dan mag ik concluderen, dat in de Gemeenschappelijke regeling van de
Stadsregio is benoemd als lid, de heer Tange en als plaatsvervangend lid, de heer
50Schalkwijk.
In de Gemeenschappelijke regeling ISW is benoemd als lid, de heer Tange en als
plaatsvervangend lid, de heer Saelman.
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In de Gemeenschappelijke regeling Vuilverbrandingsinstallatie Alkmaar is als lid benoemd,
mevrouw Fens en als plaatsvervangend lid, mijnheer Halewijn.
In de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland is als lid

5benoemd, de heer Tange, en als plaatsvervangend lid, de heer Saelman.

Bij de benoeming in de Gemeenschappelijke regeling regionale samenwerking
Volkshuisvesting Zaanstreek is benoemd als lid, de heer Saelman en als plaatsvervangend
lid, de heer Beemsterboer.

10

In de Gemeenschappelijk regeling de dienst Sociale Werkvoorziening is benoemd als lid, de
heer Van Waaijen en als plaatsvervangend lid, mevrouw Fens.
Bij de benoeming lid Gemeenschappelijke regeling Landschap Waterland is benoemd als lid,

15de heer Beemsterboer en er is geen andere benoeming, omdat hier de stemmen staken. Bij
het plaatsvervangend lid zal dit in een volgende raadsvergadering opnieuw aan u worden
voorgelegd en ter stemming worden voorgelegd.
Bij de benoeming van de Gemeenschappelijke regeling Gemeentelijke Geneeskundige

20Dienst Zaanstreek-Waterland is benoemd als lid, mevrouw Fens en als plaatsvervangend lid,
de heer Van Waaijen.
Bij de benoeming van de Gemeenschappelijke regeling van SPOOR is benoemd als lid, de
heer Tange en als plaatsvervangend lid, mevrouw Fens.

25

Bij de benoeming voor de leden van de Werkgeverscommissie zijn benoemd, de heer
Berkhout en de heer Schalkwijk.

Bij het benoemen van een 2e plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad van
30Wormerland is de heer Schalkwijk benoemd.
Bij het benoemen van leden voor de Controlecommissie zijn benoemd, de heer Koelemeijer,
de heer Sanders en de heer Hendriks.

35En bij de benoeming van de voorzitter en leden van de raadscommissie Structuurvisie
Wormerland, zijn als voorzitter benoemd, de heer Schalkwijk en als leden benoemd, de heer
Roeleveld, de heer Berkhout, de heer Onderwater, de heer Van Tol, de heer Stevens en de
heer Broenland.
Aldus besloten.

40

12. Instemmen met zienswijze begroting GR OVER-gemeenten

De voorzitter: Wij moeten dit lezen als 'instemmen met de begroting'. Is er iemand die
daarover een stemverklaring wenst af te geven? Wenst iemand stemming? Dan mag ik
45concluderen dat u met algemene stemmen instemt met deze begroting van OVERgemeenten.
13. Instemmen met zienswijze begroting GR Veiligheidsregio

50De voorzitter: Is er iemand die een stemverklaring wenst af te geven? Wenst iemand
stemming? Dan is agendapunt 13 met algemene stemmen aangenomen.
14. Instemmen met Programma van Eisen Accountant
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De voorzitter: Hierover heeft de heer Berkhout het woord gevraagd. Of is het mijnheer Van
Wanrooij? U heeft het woord.
De heer Berkhout: Hij is nog niet voorgelezen, geloof ik.

5

AMENDEMENT
Voorstel nr. 14.

10Onderwerp: Programma van Eisen Accountant
"De raad van de gemeente Wormerland, in vergadering bijeen op 27 mei 2014;
overwegende dat:
15• thans aan de orde is de benoeming van de accountant voor een periode van vijf jaren;
• in het verleden is gebleken dat aanzienlijke bedragen in rekening werden gebracht, als
meerwerk, naast de overeengekomen vaste prijs voor de controlewerkzaamheden;
• het noodzakelijk is een goed evenwicht te vinden tussen de overeengekomen vaste prijs
voor de controlewerkzaamheden en de onontkoombare noodzakelijke aanvullende
20
werkzaamheden;
• het advies in deze van de Controlecommissie niet in het voorliggende besluit is
overgenomen;
• het voorts gewenst is dat ook lokale en/of regionale accountants aan het Programma van
Eisen kunnen voldoen;

25

wijzigt het besluit bij het raadsvoorstel als volgt:
• in te stemmen met het Programma van Eisen Accountant, maar het Programma van
Eisen Accountant als volgt te wijzigen:
• pagina 11, onderdeel prijs, na het derde aandachtstreepje toevoegen:
30
Het totaal aan meerwerk zal nimmer meer bedragen dan 50% van de
overeengekomen vaste prijs voor de controlewerkzaamheden;
• pagina 16, Eisen, inzake technische bekwaamheid, de 2e alinea als volgt te wijzigen:
Met vergelijkbare opdrachten wordt bedoeld, opdrachten waarbij uit ervaring blijkt met
een gemeente van ten minste 15.000 inwoners, waarvan de jaarrekening door
35
inschrijver is goedgekeurd."
Ondertekening: fractie VVD. Dat is de tekst, mijnheer de voorzitter.
De voorzitter: Aan de orde is dit amendement. Het woord is aan de raad. Mijnheer

40Schalkwijk.

De heer Schalkwijk: Voorzitter, dank u wel. Wij hebben kennis genomen van het
amendement, maar ik zou toch de leden van de raad willen adviseren dit amendement
vooral niet over te nemen. Ik heb wel begrepen, dat er in de Voorronde anders over is
45gesproken, maar ik heb daarvoor de volgende overwegingen: dit Programma van Eisen om
te komen tot een nieuwe accountant is besproken in het raadsoverleg Werkgroep van de
fractievoorzitters van de gemeenteraden van Wormerland en Oostzaan. Daarbij was tevens
het Dagelijks Bestuur aanwezig van OVER-gemeenten. Het doel is namelijk om te komen tot
één Programma van Eisen dat gebruikt kan worden bij de drie entiteiten. Met de drie
50entiteiten bedoel ik de gemeente Oostzaan, de gemeente Wormerland en de
Gemeenschappelijke regeling OVER-gemeenten. Tijdens dat overleg is uitvoerig ingegaan
op het Programma van Eisen en is het Programma van Eisen op punten aangevuld en
bijgesteld. Ik noem bijvoorbeeld het benaderen van een regionale accountant, er staat lokale
accountant, een regionale accountant wordt daarmee bedoeld die ook kennis heeft van de
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gemeentelijke financiën. Dat is een punt dat stond er niet in en dat is wel toegevoegd. Als wij
nu vanavond hier een amendement aannemen waarbij het Programma van Eisen wordt
veranderd, al is het een aanvulling, dan zal het betekenen, in mijn visie, maar daar laat ik mij
ook graag in corrigeren, maar volgens mij is het dan zo dat dan weer de raadswerkgroep van
5beide gemeenteraden bij elkaar moeten komen om te kijken of dat kan. Dan moet het ook in
Oostzaan in stemming worden gebracht. Enfin, we gaan dan volgens mij uit de tijd lopen. Ik
zou dus willen voorstellen om dit amendement niet in stemming te brengen. Wat mij betreft,
trekt de fractie van de VVD het dan ook weer in en gaan we voort op de weg, zoals de
afspraken er liggen, gemaakt in het gemeenschappelijk raadsoverleg. Dan blijven we
10trouwens ook in de pas lopen met het tijdpad. Het is natuurlijk niet het allerbelangrijkste en ik
besef ook dat de gemeenteraad van Wormerland een zelfstandig orgaan is die zijn eigen
beslissingen neemt, maar in de werkzaamheid van zaken, om te komen tot een Programma
van Eisen voor de accountant, hebben wij voor deze werkwijze gekozen. Juist om te
voorkomen dat het eindeloos heen en weer gaat. Dit wilde ik de raad even meegeven.

15

De voorzitter: Mijnheer De Lange.

De heer De Lange: Mijnheer de voorzitter, in het vervolg op de bespreking in de Voorronde
waarbij de heer Kindt heeft aangegeven dat wij dit in onze fractie zouden bespreken, zijn wij
20tot de slotsom gekomen dat wij ook dit amendement niet zullen ondersteunen. De reden
daarvoor is, die de heer Schalkwijk heeft genoemd, dat we gezamenlijk met Oostzaan al een
stap hebben gemaakt. Dat betekent dat er vertraging optreedt in het proces en wij het
belangrijk vinden dat het proces voortgang heeft. Daarnaast hebben wij ook wel het idee dat
dit niet zoveel toevoegt. We hebben juist in het gesprek samen met de raadsleden van
25Oostzaan vastgesteld, dat waar het gaat om meerwerk er bestuurlijke toestemming moet zijn
van het college. En boven een bepaald bedrag, ik meen uit mijn hoofd € 15.000,00, ook
expliciet toestemming van de raad. Dat betekent dat de raad ook zelf invloed krijgt op het
toestaan van meerwerk. Bovendien is daar, volgens mij, in het gesprek ook aan de orde
geweest of het nu verstandig is om eigenlijk al een grens voor meerwerk te noemen, omdat
30dit ook zou kunnen uitnodigen, juist, om die grens op te zoeken. Waar het gaat om
vergelijkbare eisen of vergelijkbare opdrachten denken wij dat, zoals het nu geformuleerd is
in de opdracht, het duidelijk genoeg is. Dus, afwegend, wat voegen wij hier aan nieuwe
informatie toe die ons helpt tegen het risico dat wij in vertraging komen in het proces, maakt
dat wij uiteindelijk dit amendement niet zullen ondersteunen.

35

De voorzitter: Zijn er anderen die het woord wensen te voeren? Mevrouw Smit-de Ridder.

Mevrouw Smit-de Ridder: Voorzitter, dank u wel. In de Voorronde hebben wij ook de
toelichting van de portefeuillehouder aangehoord. Echter, bij nader rijp beraad denk ik ook
40niet dat onze fractie mee gaat om dit amendement te steunen, met name door waarschijnlijk
ook de overschrijding van het tijdpad en de lange termijn die wij ons niet hebben
gerealiseerd, wanneer dit ook weer moet worden kortgesloten met Oostzaan en OVERgemeente. Prima.

45De voorzitter: Mijnheer Doorn.
De heer Doorn: Dank u wel, voorzitter. GroenLinks heeft dit amendement als positief
beoordeeld in de Voorronde. Juist omdat de intentie was, de verlaging naar een inwonertal
van 15.000 inwoners, eigenlijk de mogelijkheid om die lokale offrering mogelijk te maken.
50Alleen, inderdaad bij de bespreking hier, met de fractie, voor de vergadering en met de
informatie die daarna nog tot ons is gekomen, raden wij de VVD ook aan om dit
amendement toch in te nemen gezien de procedurele afspraken die er al liggen. Dank u wel.
De voorzitter: Mijnheer Van der Kolk.

55
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De heer Van der Kolk: Alle vragen zijn eigenlijk al… Een hoop woorden over gezegd. En
ook wij zullen dit voorstel niet steunen, om de tijdspanne niet in gevaar te brengen, want
inderdaad, het is allemaal afgesproken, zoals Jeroen het keurig heeft verwoord.

5De voorzitter: Een korte reactie van de kant van het college. Dan nodig ik u uit om even…
De heer Beemsterboer: In de Voorronde hebben wij inderdaad… Ten eerste is het
amendement redelijk positief ervaren. Ik had ook het gevoel, dat er een vijftal partijen is dat
dit wil overnemen. De informatie die nu door de heer Schalwijk wordt aangegeven, is nieuw.
10Tenminste, die is niet gebezigd in de Voorronde. Ik heb in de Voorronde aangegeven, als
college kunnen wij hiermee leven. Ik denk, dat ik dat moet aanpassen. Ik denk, dat het
verstandig is, ook gezien de stellingname die u neemt, dat wij in de geest zullen gaan
handelen, zoals het hier wordt beschreven en dat wij daar ook daadwerkelijk op zullen gaan
letten. Maar ik denk dat het niet verstandig is, ook gezien het tijdpad dat is geschetst en ook
15de afspraken die zijn gemaakt, om dit amendement te blijven steunen, want ik heb het in
eerste instantie omarmd.
De voorzitter: Als u mij toestaat, wil ik een procedurele opmerking maken. Wij hebben… In
dit voorstel heb ik gezien, hebben wij letterlijk een voorstel gedaan om voor vijf jaar met een
20accountant in zee te gaan. Wij hebben afgesproken om na anderhalf jaar een goede
evaluatie te maken om die laatste drie jaar in te vullen. Er komt dus een evaluatie over
anderhalf jaar, waarbij wij goed kijken naar hoe die periode is doorgemaakt, wat wij daarvan
hebben gevonden. Dan zouden wij bijstellingen kunnen doen. Misschien helpt het u om de
inhoudelijke bijdrage die in dit amendement staat procedureel een plek te geven in die
25evaluatie, want hij is waardevol en dan heeft u het ook op een goede plek ingebracht, maar
ik ga nu terug naar de indiener, mijnheer Berkhout.
De heer Berkhout: Mijnheer de voorzitter, ik heb goed geluisterd natuurlijk, naar mijn
collega's uit de raad, maar ook naar de toelichting van de heer Beemsterboer en uzelf, we
30hadden al even overleg met elkaar. Ik neem het amendement terug.
De voorzitter: Dank u wel. Dan is nu aan de orde het instemmen met het Programma van
Eisen van de accountant. Is er iemand die hierover een stemverklaring nog wenst af te
geven? Mijnheer Doorn.

35

De heer Doorn: Voorzitter, dank u wel. Ik wil graag nog even herinneren aan de oproep
gedaan in de Voorronde, om naar aanleiding van accountantsverslagen, ten eerste in dit
rapport nog even te kijken naar daadwerkelijke scheiding tussen de drie partijen die daarin
belang hebben, zijnde Wormerland, Oostzaan en OVER-gemeenten. In sommige zinsneden
40is dat niet geheel duidelijk. Dat zou vanuit een opdracht wel duidelijk moeten zijn. En dit is
duidelijk bij de wethouder. Dat ten eerste.
Ten tweede ook de oproep, gedaan in de Voorronde, om in ieder geval rapportages
dusdanig mogelijk te maken in de toekomst. Daar zouden we, hebben wij afgesproken, nog
een keer over gaan praten, in welke vorm het mogelijk is om rapportages ook daadwerkelijk
45woordelijk duidelijk te maken. Niet alleen voor de raad, maar ook voor de bevolking van
Wormerland. Dank u wel.
De voorzitter: Zijn er anderen die een stemverklaring wensen af te geven? Dat is niet het
geval. Wenst iemand stemming? Dan mag ik concluderen dat agendapunt 14 met algemene
50stemmen is aangenomen.
15. Aanwijzen van Café Petit Restaurant 't Heerenhuis in Spijkerboor als huis der
gemeente

Pag. 13 van 20

De voorzitter: Is er iemand die een stemverklaring wenst af te geven? Wenst iemand
stemming? Dan concludeer ik dat dit met algemene stemmen is aangenomen.
16. Instemmen met zienswijze jaarrekening 2013 GR GGC

5

De voorzitter: Is er iemand die een stemverklaring wenst af te geven? Dat is niet het geval.
Wenst iemand stemming? Dan is dit agendapunt met algemene stemmen aangenomen.
17. Instemmen met aanbeveling Rekenkameronderzoek inzake artikel 213a
Gemeentewet

10

De voorzitter: Is er iemand die hierover een stemverklaring wenst af te geven? Mijnheer
Schalkwijk.

15De heer Schalkwijk: Voorzitter, wij hechten eraan om in ieder geval in de handelingen te
hebben opgenomen, dat wij inderdaad graag zien dat de 213a-procedure onderdeel gaat
uitmaken van de planning- en controlcyclus.
De voorzitter: Zijn er anderen die een stemverklaring wensen af te geven? Wenst iemand

20stemming? Dan mag ik concluderen dat agendapunt 17 met algemene stemmen is
aangenomen.

18. Instemmen met het afgeven van verklaring van geen bedenkingen voor het
plaatsen van 6 lichtmasten in Neck

25

Dit agendapunt wordt aangehouden.
19. Vaststellen van Programma van Eisen Zaanbrug

30Dit agendapunt wordt aangehouden.
20. Instemmen met herzien standpunt, inzake GR Stadsregio, instemmen met
zienswijze begroting

35De voorzitter: Is er iemand die een stemverklaring wenst af te geven? Mijnheer Schalkwijk.
De heer Schalkwijk: Voorzitter, de CDA-fractie is zeer verheugd dat wij weer teruggaan
naar het niveau van enige jaren geleden en dat wij weer volop gebruik kunnen maken, maar
ook volop lid kunnen zijn van de Stadsregio Amsterdam. Het is misschien ook wel aardig
40voor de annalen om te vermelden dat dit het eerste wapenfeit is dat gerealiseerd wordt
vanuit het coalitieprogramma.
De voorzitter: Zijn er anderen die… Mijnheer Onderwater.

45De heer Onderwater: Voorzitter, in de Voorronde heb ik duidelijk aangegeven dat wij hier
niet mee in kunnen stemmen. Dat wij achter het standpunt staan dat wij in het vorige jaar
hebben genomen.
De voorzitter: Zijn er anderen die… Mijnheer Van Wanrooij.

50

De heer Van Wanrooij: Dank u wel, mijnheer de voorzitter. Zoals ik in de Voorronde reeds
heb gemeld, we leven niet op een eiland. We zijn onderdeel van een regio. We moeten
samenwerken met de gemeenten om ons heen. We juichen het toe dat wij weer deze stap
nemen om weer die samenwerking te zoeken. Door samen te werken word je alleen maar
55krachtiger.
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De voorzitter: Ik kijk even rond. Zijn er anderen die een stemverklaring wensen af te geven?
Bij dit agendapunt gaan wij stemmen door middel van handopsteken. Wie is voor instemmen
met het herziene standpunt, inzake de Gemeenschappelijke regeling Stadsregio en
5instemmen met de zienswijze van de begroting? Dat zijn de fracties van de PvdA, van
GroenLinks, van het CDA en de fractie van de VVD. Wie is tegen dit voorstel? Dat zijn de
fracties van de SP en de VLW. Daarmee is dit agendapunt aangenomen.
21. Instemmen met zienswijze jaarstukken GR Landschap Waterland

10

De voorzitter: Is er iemand die een stemverklaring wenst af te geven? Wenst iemand
stemming? Dan mag ik concluderen dat agendapunt 21 met algemene stemmen is
aangenomen.

1522. Vaststellen van de notitie Werkwijze raad.
De voorzitter: Is er iemand die een stemverklaring wenst af te geven? Mijnheer Van
Wanrooij.

20De heer Van Wanrooij: Dank u, mijnheer de voorzitter. Als VVD en ondergetekende zijn wij
erg blij dat de heer De Lange door heeft gepakt op dit onderwerp. Dat wij zelfs een leuke
discussie hebben gehad in de groep op een heel andere manier dan dat we tot voorheen
hebben gewerkt. We juichen dit toe en kijken uit naar het proces en uiteindelijk naar de
evaluatie of we dat door kunnen zetten. We zijn positief gestemd.

25

De voorzitter: Mijnheer Schalkwijk.

De heer Schalwijk: Voorzitter, je zou kunnen zeggen dat ik in de Voorronde, als
gespreksleider, dat ook geprobeerd heb te doen. Inderdaad, er werd zeer positief op
30gereageerd. Ik kan u vertellen, al gelijk vanuit de publieke tribune. Dat stemt zeer hoopvol.
Wij gaan er met zeer positieve gedachten aan beginnen. Tot slot zou ik u willen vragen
hierover te stemmen met handopsteken.
De voorzitter: Mijnheer Koelemeijer, voor een stemverklaring.

35

De heer Koelemeijer: Ja, ook de fractie van GroenLinks is uitermate tevreden met de
manier waarop wij deze discussie vanavond gehad hebben. Wij willen de heer De Lange
bedanken voor zijn voorbereidingen. Wij zien dit als fractie, als een van de instrumenten
waarmee we de boer op kunnen. Er zijn ook nog vele andere instrumenten, maar daar zullen
40wij het nog over hebben. Vanavond kunnen wij hier volledig mee instemmen.
De voorzitter: Zijn er anderen die een stemverklaring willen afgeven? Dat is niet het geval.
Er is een verzoek van een raadslid gekomen om deze stemming te doen door middel van
handopsteken. Dat gaan wij dan ook doen.
45Aan de orde is het vaststellen van de notitie Werkwijze. Wie is voor dit voorstel? Dat zijn de
fracties van de PvdA, van GroenLinks, van het CDA, van de SP, van de VLW en van de
VVD. Daarmee is het met algemene stemmen aangenomen.
23. Instemmen met het intrekken van raadsbesluit d.d. 15 april 2014 en het afgeven
van verklaring van geen bedenkingen voor het plan van HHNK, inzake baggeren
van de Poel

50

De voorzitter: Is er iemand die een stemverklaring wenst af te geven? Mijnheer Halewijn.
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De heer Halewijn: Voorzitter, dank u wel. Ik heb in de Voorronde ook al aangegeven dat wij
zeer verheugd zijn met de aanpak van de wethouder in dit dossier. Wij zullen dan ook
voorstemmen. Wat belangrijker is, is dat ik hierbij ook graag een oproep doe aan alle
raadsleden om vooral straks aanwezig te zijn bij de inspraak- en de informatieronden die
5gegeven worden, zodat wij ons ook echt daar op de hoogte kunnen brengen van waar het
werkelijk om gaat en daar de juiste besluiten bij kunnen nemen. Dank u wel.
De voorzitter: Ik kijk even. Zijn er anderen voor een stemverklaring? Mijnheer Van Tol.

10De heer Van Tol: Onze fractie gaat tegen stemmen. Dat is niet, omdat wij de procedure
willen ophouden, maar omdat wij weten dat onze stem toch van zo weinig invloed is, dat het
geen vertraging zal opleveren. Maar wij zijn eigenlijk voorstander om de procedure die 15
april 2014 unaniem is afgesproken voor te laten gaan. Wij zijn van mening dat als wij die
procedure op 16 april 2014 hadden gestart, dat we nu al veel verder waren geweest dan
15waar we nu zitten, want we moeten nu nog steeds beginnen met de procedure. Wij kijken
eigenlijk ook naar het college, speciaal naar de wethouder, dat hij nu wel doorpakt. Dat hij er
nu wel vaart in zet, want dat vinden wij ook belangrijk. En wij zijn blij dat die knip erin is
gemaakt, dat de werkzaamheden aan de Poel nog niet in de procedure worden
meegenomen.

20

De voorzitter: Zijn er anderen die een stemverklaring wensen af te geven? Dat is niet het
geval. Dan is aan de orde het voorstel, geagendeerd onder 23. We doen dat door middel van
handopsteken. Wie is voor het instemmen met het intrekken van het raadsbesluit van 15
april 2014? Dat zijn de fracties van de PvdA, van GroenLinks, van het CDA, van de SP en
25van de VVD. Wie is tegen dit voorstel? Dat is de fractie van de VLW. Daarmee is het voorstel
aangenomen.
24. Aangekondigde motie van de VVD.

30De voorzitter: Wij zijn aangekomen bij agendapunt 24. Dat is de aangekondigde motie van
de VVD. Daar mag ik een van u het woord over geven. Het gaat over de Lepelbladstraat.
De heer Berkhout: Dat klopt, mijnheer de voorzitter. Ik heb de motie al voorgelezen. En, laat
ik zo zeggen, het initiatief van deze motie is, omdat ik het dossier al enige jaren volg en ik de
35radeloosheid bij de buurtbewoners nu eindelijk probeer enigszins een podium te geven,
omdat in bepaalde trajecten het vorige college in mijn ogen niet adequaat hiertegen is
opgetreden. Althans, niet met de buurt samen en andere partijen naar een oplossing heeft
gezocht. Dat heb ik proberen te verwoorden in deze motie. Om ook een signaal af te geven,
kwam ik tot het goede idee om dan ook gedurende het traject waarin dit college wellicht wel
40de zaak wil oppakken, de zaak even af te sluiten, om in ieder geval het signaal duidelijk te
krijgen en misschien het dossier in een betere omgeving, een betere verstandhouding, tot
een goed einde te brengen. Vandaar deze motie vandaag op de agenda.
De voorzitter: Dan is deze motie nu onderdeel van de besprekingen. Dit is de eerste termijn.

45Het woord is aan de raad. Mijnheer Halewijn.

De heer Halewijn: Voorzitter, mijn eerste reactie was, toen ik de motie van de week ontving,
ik kan me er wel iets bij voorstellen. Ik snap dat mensen last hebben, overlast hebben
wellicht, van de situatie aldaar, echter met deze motie die hier voorligt, maken wij het niet
50alleen de voetballers die daar 's avonds misschien een balletje trappen het spel onmogelijk,
maar we maken het ook kinderen onmogelijk die daar overdag spelen. Wellicht ouders die
daar met hun kinderen komen of grootouders. Nog los van het feit dat ook de Openbare
Basisschool De Eendracht daar regelmatig gebruik van maakt. We hebben als coalitie een
prachtige mooie noemer: iedereen doet mee, iedereen spreekt mee. Wat ik graag zou willen
55doen, mijnheer Berkhout, dat is: laten wij samen eens een keer de voetbalschoenen
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aantrekken of de gymschoenen en daarnaartoe gaan binnenkort. En eens kijken of wij al
pratende met de jeugd in ieder geval kunnen kijken wat aan hun kant de ideeën en de
ervaringen zijn. En natuurlijk ook met de betrokken buurtbewoners, maar wat veel
belangrijker is, is denk ik, dat we de wethouder ook even de kans kunnen gunnen om het
5werk te kunnen doen wat er nodig is. Ik zou u willen verzoeken om deze motie voorlopig nog
eventjes onder tafel te houden. Dank u wel.
De voorzitter: Mijnheer Schalkwijk.

10De heer Schalkwijk: Voorzitter, min of meer om dezelfde reden als zojuist door mijnheer
Halewijn verwoordt, vinden wij ook het besluit bij de laatste bullet, 'gedurende deze
overlegfase de voetbalkooi gesloten te houden', te rigoureus. Er zijn inderdaad te veel
anderen dan de overlastgevende jeugd die ook gebruik maken van de voetbalkooi. Daar
willen wij het graag voor open houden. Ik zou ook graag aan de wethouder willen vragen:
15veronderstel dat wij het wel gaan sluiten, waar blijft vervolgens die overlastgevende jeugd
dan? Want krijgen wij dan niet een klein beetje een nimby-gedachte; 'not in my back yard',
we schuiven de straat schoon en vervolgens wordt een ander opgezadeld met hetzelfde
probleem? We enthousiasmeren het idee om in overleg te gaan met alle betrokkenen om te
komen tot een acceptabele oplossing in dezen, hoe dit er dan ook uit mag zien, maar om
20daarvoor de voetbalkooi te sluiten, dat kan onze instemming niet krijgen. Dat vinden wij
dermate zwaarwegend, dat wij daarom de motie niet zullen steunen. Dank u wel.
De voorzitter: Mijnheer Van der Kolk.

25De heer Van de Kolk: Voorzitter, de beide heren hebben het al keurig verwoord. Wij gaan
niet mee met deze motie omdat door sluiting gedurende de overlegfase ook de school en
andere gebruikers gedupeerd worden. Als je dat al zou doen. Er is een reglement, dat hangt
aan de kooi, wat je dan kunt handhaven. Als dat niet gebeurt, dan moet daar eerst naar
gekeken worden. Ik denk ook dat je, voordat je besluit om het te sluiten, dan eerst goed in
30overleg moet gaan met alle partijen. Zeker met jeugd, jongerenwerker, noem maar op die
erbij betrokken zijn.
De voorzitter: Mijnheer Van Tol.

35De heer Van Tol: VLW is ook absoluut tegen sluiting. Wij zijn van mening dat het vorige
college heel goed werk heeft gedaan. Het heeft aanpassingen gedaan aan de kooi waardoor
de overlast sterk verminderd is. Wij zijn absoluut tegen sluiting van deze voetbalkooi.
De voorzitter: Mijnheer De Lange.

40

De heer De Lange: Mijnheer de voorzitter, wij snappen wel dat in deze buurt zo
langzamerhand mensen echt willen dat er een keer iets gebeurt. Alleen de vraag is even: is
dit dan de meest goede methode? Op zichzelf staan wij sympathiek tegenover de motie,
maar er zitten bij ons een paar dingen die ons tegenhouden om nu ja te zeggen.
45Dat zijn:
1. Er wordt inderdaad ook door andere partijen gebruik van gemaakt. De school. Eventueel
zou SCWO daar gebruik van kunnen maken. We hebben al geopperd, zou dan eventueel
georganiseerde sport wel toegestaan kunnen worden? We beseffen ook dat wij daarmee
kinderen die wel op een goede manier van die kooi gebruik maken duperen. Eigenlijk zou ik
50de heer Berkhout willen vragen deze motie even boven de markt te willen houden en af te
spreken dat wij, tijdens de volgende raadsvergadering, van de portefeuillehouder terug
gerapporteerd krijgen welke actie inmiddels richting de buurt is ondernomen. Welk overleg is
geweest? Wat de verwachting is waar dat toe gaat leiden? Wij vinden wel dat er druk op de
ketel moet blijven, want op een gegeven moment is ook een keer de grens bereikt en moet je
55wel een signaal afgeven, dat een bepaalde vorm van gedrag ook in relatie tot de buurt
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waarin zo een kooi ligt, niet te tolereren is. Er moet wel een keer een grens komen waarvan
je zegt, als er niet de bereidheid is om na te denken over de overlast die wordt veroorzaakt
en daar iets aan te veranderen, dan is uiteindelijk, aan het eind van de rit, tijdelijke sluiting
misschien een maatregel die wij moeten overwegen. Maar wij zouden willen vragen, houd
5het nog even aan en geef het college even de gelegenheid om hiermee aan de slag te gaan.
De voorzitter: Dan ga ik voor een eerste reactie van de kant van het college nu naar
wethouder Fens.

10Wethouder Fens: Het college ontraadt de leden van de gemeenteraad om deze motie aan
te nemen. Juist in dit dossier is het, denk ik, erg belangrijk dat het nieuw aangetreden college
zich een eigen oordeel gaat vellen. Ik ben van plan om daarin voortvarend op te gaan treden
door in gesprek te gaan met de omwonenden, met de jongeren, met de ambulante
hulpverlener en met de wijkagent. Zo hoop ik tot een eigen oordeel te komen in deze zaak.
15Dat we een aantal maatregelen kunnen gaan treffen die ook gedragen kunnen worden door
betrokkenen. Dat is de gedachte. Ik hoor de PvdA aangeven dat het van belang is om de
druk op de ketel te houden en om de zaak over een maand hier weer terug te krijgen op de
agenda. Ik moet zeggen, dat vind ik een erg korte periode. Ik zou dan zelf pleiten voor een
aanhouding tot september 2014, zodat wij even de tijd hebben om hier goed naar te gaan
20kijken. Dat is mijn reactie op dit moment.
De voorzitter: Dan ga ik voor de tweede termijn naar de indiener, mijnheer Berkhout.
De heer Berkhout: Ja, ik schrik een beetje van 'aanhouden tot september 2014', omdat juist

25de zomerperiode nu juist de periode is dat de buurt ook graag wil genieten van rust. Dat is

ook datgene wat ik even wil teruggeven aan collega's van de SP. Natuurlijk moet je
handhaven, maar het blijkt en die voorbeelden zijn er, die kunt u uit de dossiers van de
gemeente halen, dat de politie ook geen mogelijkheid ziet om te handhaven, omdat zij dat
niet als prioriteit ziet. Misschien is dat ook nog een boodschap aan de burgemeester, omdat
30het in uw pakket zit. Die mensen zijn echt ten einde raad, want daar waar het gemeld wordt,
laat de politie het afweten. Praat wel even, maar rijdt weg en doet niets. Vervolgens zijn zij
tot 23.00 uur daar aan het ballen. En de buurt voelt zich bedreigd en durft niet meer aan te
spreken. Dus, er is echt wel wat aan de hand. Dan vind ik september wel vrij laat.
Ik ben het wel eens met eigenlijk al hetgeen u zegt, want het heeft een podium nodig om de
35urgentie vast te stellen met elkaar. Als er een dialoog op gang komt en ook wat mijnheer
Halewijn zegt, prima, dan gaan we samen… Ik wil ook met die mensen praten. Dat is het
niet. Als die urgentie er is en de dialoog komt op gang dan zijn wij misschien dichter bij een
oplossing dan vandaag. Daar ligt mijn behoefte wel. Ik kan tellen, dus ik zie dat deze motie
hier niet wordt aangehouden, dus ik moet het doen met de toezeggingen die gedaan worden.
40Dan houd ik hem ook even in portefeuille, maar ik vind september 2014 wel heel erg lang
duren. Ik hoop in ieder geval dat u alvast de dialoog wilt opstarten met de buurtbewoners en
ons daarin mee wilt nemen, om te zien dat het weer een zomer gaat duren. Het is niet één
bewoner, het zijn er heel veel. De angst in de buurt… Ik bedoel, ik verzin het niet. Ik ben er
geweest. Ik ben er een paar keer geweest. Ik heb met die mensen gesproken. Dat probeer ik
45hier op het podium te brengen. Dus… ja, maar ja, ik kan tellen, dus het heeft geen zin om dit
in stemming te brengen, maar ik ben niet gelukkig met de antwoorden.
De voorzitter: Misschien kunnen we gehoord hebbende de beraadslagingen en uw reactie
dan toch nog iets aan de toezegging van de wethouder verfijnen. Mevrouw Fens?

50

Wethouder Fens: Ja, ik kan de raad toezeggen dat ik eind juni, begin juli 2014 met een
evaluatie kom van de stand van zaken, zodat u de vinger aan de pols kunt houden. Als u
daarmee in kunt stemmen, dan zou dat mijn voorstel zijn.
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De heer Berkhout: Ja, dat is mij heel wat waard. Ik snap, nu we de zaak zo gedeeld hebben
met elkaar, dat dit een goede oplossing kan zijn.
De voorzitter: Voor de tweede termijn. Dan mag ik concluderen, dat de indiener de motie

5aanhoudt met de afspraak die is toegezegd om met een tussentijdse rapportage te komen
over een maand zeg ik dan, dat is over 3 à 4 weken en dat er nog niet een eindrapportage is,
omdat we ook nog wat meer tijd willen investeren in de problematiek in die buurt. Als dat de
stand van zaken is die u ons nu voorlegt dan gaan wij voor een tweede termijn naar de raad.

10De heer Berkhout: Misschien mag ik daar kort nog iets op zeggen?
De voorzitter: Ja.
De heer Berkhout: Want er is ook geroepen over het andere gebruik. Overdag. Ik zat daar

15ook mee te worstelen. Ik had ook nog een tweede versie gemaakt waarin staat 'behalve'.

Sluiten, behalve voor sport in georganiseerd verband door scholen en SCWO op weekdagen
tot uiterlijk 18:00 uur. Ik zat daar wel mee te worstelen, dus wat u zegt, snap ik ook. Dat wilde
ik nog even meegeven.

20De voorzitter: We gaan naar de tweede termijn voor de raad. Mijnheer Van Tol.
De heer Van Tol: Ik heb nog even een vraag. Ik fiets daar elke dag gemiddeld twee keer
langs. Een keertje overdag en een keertje om 20.00 uur 's avonds. Ik merk nooit overlast
daar. Ik zou graag willen weten, wanneer doet die overlast zich voor? Weet u dat ook?

25

De heer Berkhout: Ja, onregelmatig, maar op het moment dat… Dat is altijd na 20.00 uur.
Het gaat niet om de kinderen die daar spelen en een bal trappen, want dan kom je in een
discussie: is het nu wel goed geluidswerend? Ja of nee? Nee, het gaat… Het is echt om
22.00 uur. Of 22.30 uur. Of 23.00 uur. Of soms nog later.

30

De heer Van Tol: Daar zijn de klachten over. Oké. Bedankt.
De voorzitter: Mijnheer Schalkwijk.

35De heer Schalkwijk: Eventjes over dat laatste. Dat klopt hoor. Dat heb ik ook geconstateerd.
Verleden week nog. 22.15 uur. Vier van die hele grote jongens erin. Je wordt er niet vrolijk
van. Maar goed. Gehoord de discussie ben ik in ieder geval blij dat de VVD deze motie
boven de markt laat hangen. Ik denk dat het ook voldoende pressiemiddel is. Ik ben blij met
de toezegging van de wethouder, dat wij een tussenevaluatie krijgen, ook al is het
40zomerreces. Dat het toch aan de raad wordt toegestuurd met ongeveer een maand. Ik zou
wel willen vragen, doen er zich in die tussentijd al mogelijke werkbare oplossingen voor, al is
het van tijdelijke aard, dan zou ik u ook willen enthousiasmeren om die alvast in werking te
laten gaan, zodat het tijdens de zomer ook een beetje dragelijker wordt voor die mensen. We
gaan langer buiten zitten. Het wordt mooi weer, hoop ik. Dan is het toch prettig als de
45overlast tot een minimum beperkt zou kunnen worden.
De voorzitter: Mijnheer Halewijn.
De heer Halewijn: Ik constateer eigenlijk een hele hoop positieve energie vanavond. Het feit

50dat wij het op de agenda zetten is één ding. Ik denk, wat ook belangrijk is, is dat wat ook in

de motie staat, dat wij het jeugdbeleid nieuw leven in moeten gaan blazen. Ik denk dat wij
hier een goede start kunnen maken om dat jeugdbeleid bespreekbaar te krijgen. Dat is niet
alleen de taak van de wethouder. Dat is ook een taak van ons, van de raad. Wij moeten ook
deze taak oppakken. Ik denk dat wij hiermee een mooie start kunnen maken.

55
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De voorzitter: Zijn er anderen die het woord willen voeren over dit? Ik denk dat wij dan
voldoende hebben uitgewisseld om goed aan het werk te kunnen gaan op dit dossier. Ik zie
instemming. Fijn dat wij dat zo met elkaar hebben kunnen regelen.

524. Begrotingswijzigingen
De voorzitter: Dan zijn wij aangekomen bij agendapunt 24. Dat gaat over
begrotingswijzigingen die voortvloeien uit besluiten die wij deze vergadering hebben
genomen. Is er iemand die een stemverklaring wenst af te geven? Wenst iemand stemming?
10Dan mag ik concluderen dat de begrotingswijzigingen met algemene stemmen zijn
aangenomen.
26. Sluiting

15De voorzitter: Dan rest mij het stembureau te ontbinden en te bedanken voor de bewezen
diensten. U heeft er een hele klus aan gehad, maar nogmaals onze dank is groot.
Ik dank u allen voor uw inbreng. De vergadering is gesloten.
(00.10 uur)
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