Verslag van de openbare vergadering van de gemeenteraad van Wormerland, gehouden op
1 juli 2014 in het gemeentehuis aan de Koetserstraat 3 te Wormer, aanvang 22.30 uur

AANWEZIG

5

de leden:

de heer H. Onderwater (SP), de heer M. van der Kolk (SP), de heer
H.G. Roeleveld (CDA), de heer H.P.J. Halewijn (GroenLinks), de heer
R. Doorn (GroenLinks), de heer F.Th. Koelemeijer (GroenLinks), de heer
G.J.M. de Lange (PvdA), de heer C.J. Kindt (PvdA), de heer
10
R.F.T. van Wanrooij (VVD), de heer R.J.G. Berkhout (VVD), de heer
C.J.M. Doorenbos (VVD), de heer F.C. Sanders (VVD), de heer
R.P. Hendriks (VLW), mevrouw A. Smit-de Ridder (VLW), de heer
K.IJ. Luttik (VLW), de heer M.P.M. van Tol (VLW)
wethouders:
mevrouw P.J.M. Fens (GroenLinks), de heer J.N.J.J. Beemsterboer (CDA),
15
de heer F.J.W. Saelman (VVD), de heer K. van Waaijen (PvdA)
de voorzitter:
de heer P.C. Tange
de griffier:
mevrouw I.P. Vrolijk
afwezig mkg:
de heer H. Mak (SP), de heer J.M. Schalkwijk (CDA)
verslaglegging: mevrouw C. Wilms (MKW secretariaatsservices)

20
AGENDA

251. Opening
2.
3.
4.
5.
306.
7.
8.
9.

Vaststellen agenda
Mededelingen
Debatpunten (indien aangemeld)
Vaststelling van het woordelijk verslag van de raadsavond van 27 mei 2014
Benoeming plv. lid Recreatieschap Twiske Waterland
Benoeming leden Adviesraad Sociaal Domein Wormerland
Vaststellen Evaluatie-indicatoren OVER-gemeenten
Instemmen met ontwerpverklaring van geen bedenkingen voor het plaatsen van zes
Lichtmasten Neckerstraat 133
3510. Instemmen met de Zomernota
11. Instemmen met aanbevelingen RKC inzake onderzoek HVC
12. Vaststellen jaarstukken 2013 gemeente Wormerland
13. Instemmen met zienswijze jaarstukken 2013 ISW
14. Instemmen met Jaarstukken 2013 Baanstede
4015. Instemmen met het toevoegen van een deel van de positieve bestemming van het
jaarresultaat OVER-gemeenten aan het Egalisatiefonds
16. Instemmen met het beschikbaar stellen budget voor vervanging vloerbedekking
Weremere
17. Vaststellen rapport Evaluatie wijkgericht werken en instemmen met overnemen
45
aanbevelingen
18. Begrotingswijzigingen
19. Sluiting

501. Opening
De voorzitter: Dames en heren, ik open de vergadering. Ik mag u bij de opening mededelen
dat er bericht van verhindering is van de heer Schalkwijk.
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2. Vaststellen agenda
De voorzitter: Bij het vaststellen van de agenda kan ik u na informatie te hebben verkregen
van de voorzitters van de voorronden melden, dat er geen punten voor debat zijn
5aangemeld. Dat er amendementen zullen worden ingediend bij de agendapunten 10, dat
gaat over de Zomernota, 12, dat gaat over de Jaarstukken 2013 en 14, dat zijn de
Jaarstukken 2013 Baanstede. Ik heb begrepen dat agendapunt 11, dat gaat over de HVC,
van de agenda af mag, want het komt eerst nog een keer terug op een voorronde.
Er is bij Algemene Zaken gemeld, dat bij agendapunten 15 en 17, dat gaat over het
10Egalisatiefonds en over de Evaluatie wijkgericht werken, dat daar in ieder geval
stemverklaringen worden afgegeven. Dat is wat ik geïnventariseerd heb. Mijnheer De Lange.
De heer De Lange: Mijnheer de voorzitter, er komt straks een aantal amendementen in
behandeling. Gezien de aard van de amendementen die GroenLinks, de PvdA en de SP
15indienen, zouden wij u willen verzoeken om agendapunt 12 en 10 om te draaien. Dat we
eerst de Jaarstukken 2013 behandelen en daarna de Zomernota.
De voorzitter: Zijn er anderen die het woord wensen te voeren? Mijnheer Hendriks.

20De heer Hendriks: Voorzitter, een klein puntje van orde. Bij agendapunt 7 wordt ons
voorgesteld de leden van de adviesraad Sociaal Domein Wormerland te kiezen. Het
stembriefje is helaas niet correct, want als we het stembriefje lezen, dan wordt aan ons
gevraagd om een voorstel te volgen om slechts drie leden te kiezen, terwijl vier leden
gekozen moeten worden. Ook volgens het besluit dat in de raadsagenda staat. De tekst
25boven het stembriefje is dus onjuist. De kandidaten die hier genoemd worden, zijn alle
kandidaten die zijn aangegeven om ook voor benoeming in aanmerking te komen. Ik denk
dat wij die verwarring even weg moeten halen want als je dit leest, denk je dat je drie van de
vier namen moet aanstrepen, maar je moet ze wel alle vier doen, als je het daarmee eens
bent.

30

De voorzitter: Ik zat even te kijken, maar… Inderdaad, bij de aanhef van de stembrief staan
de drie dames en niet mijnheer genoemd. Wij gaan dat herstellen, want het is nadrukkelijk de
bedoeling dat alle vier worden benoemd.

35Mevrouw Smit-de Ridder: Dit wekt de suggestie dat er maar drie…
De voorzitter: Ja, en dat willen wij niet. We willen ze graag alle vier benoemen. Dus die
gaan wij straks toevoegen, zodat we het formulier kunnen gebruiken. Dank u wel.
Anderen over de agenda? Mijnheer Berkhout.

40

De heer Berkhout: Ja, eigenlijk over het agendapunt wat u doet vervallen, agendapunt 11.
Ik ben niet bij de behandeling van de HVC geweest, maar we staan aan de vooravond van
ons zomerreces. Ik wil nog wel even benadrukken dat ik het als fractie ontzettend jammer
vind dat wij eigenlijk de komende twee maanden wellicht verstoken blijven van ieder nieuws
45of iedere bijsturing die mogelijk is op het dossier HVC, daar waar wij misschien met zijn allen
hopen dat het bedrijf zich houdt aan haar corebusiness en misschien doordendert in de
ideeën die zij zelf ontwikkelt. Dus, mijn oproep is eigenlijk wel, wetende dat dit vervalt, dat
het college hier een zeer goede vinger aan de pols houdt en ons ook in het zomerreces
althans ook tussentijds graag geïnformeerd worden en desnoods bijeengeroepen worden,
50als er in dit risicodossier zeer belangrijke ontwikkelingen plaatsvinden. Dat wilde ik graag
even aangeven.
De voorzitter: Mijnheer Hendriks.
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De heer Hendriks: Voorzitter, vanuit mijn fractie kan ik het verzoek van de fractie van de
VVD volledig ondersteunen.
Ook wij vinden het jammer dat dit punt van de agenda gaat, want die machinerie HVC
dendert natuurlijk wel door. We verliezen 2,5 maand. Ik denk, dat het verstandiger was
5geweest als wij vanavond in ieder geval wel tot besluitvorming waren gekomen, want het
geeft ook een duidelijk kader mee aan onze vertegenwoordiger in zowel de VVI, als in het
portefeuillehouderoverleg van het ISW waar gesproken wordt over het gedeelde
aandeelhouderschap van de HVC, dus ik denk dat het heel jammer is. Ik deel helemaal de
mening van mijn collega van de VVD dat wij hier de vinger aan de pols moeten houden de
10komende 2,5 maand en dat wij ook als gemeenteraad, tijdens het reces, op de hoogte
gehouden moeten worden van hetgeen daar gebeurt, want de komende tijd zal er zeker
weer een vergadering van aandeelhouders komen, want men doet dat ook het liefst nog in
de zomerperiode. Dat we elkaar daarvan wel op de hoogte houden en desnoods bij elkaar
komen, als het uit de hand loopt.

15

De voorzitter: Zijn er anderen die over de agenda, voordat we daarop reageren… Mijnheer
De Lange.
De heer De Lange: Mijnheer de voorzitter, wij vinden het te allen tijde wel belangrijk om de

20vinger aan de pols te houden. Zeker ook in dit dossier. Echter, wij denken niet dat er een

reden is om nu heel paniekerig te gaan doen, want als je naar dit dossier kijkt, gaat dit over
een proces dat al jaren loopt en zich een bepaalde kant op beweegt. Wij denken dat het juist
heel verstandig is om dit dossier met zijn allen heel goed te doorgronden, omdat het een
uitermate complex dossier is. Het gaat over beslissingen voor de lange termijn en die dan
25ook goed te doen. Wij zijn in dit geval wel blij met het feit dat we iets meer tijd nemen om de
dingen zorgvuldig te bestuderen en dan ook écht een goed gesprek in de gemeenteraad te
voeren over waar wij nu in de toekomst, waar het gaat om onze positie, naartoe gaan, zowel
wat betreft de VVI, als HVC.

30De voorzitter: Mijnheer Van der Kolk.
De heer Van der Kolk: Ik kan mij volledig vinden in de woorden van de heer Berkhout en de
heer Hendriks. Ik stel dat ook graag op prijs.

35De voorzitter: Maar dan wil ik daar wel even kort op reageren. Zoals u weet zal het college
de komende zomervakantieperiode wekelijks vergaderen. Daarmee zeg ik u toe, dat wij een
vinger aan de pols houden. Dat, als er nieuwe ontwikkelingen zijn dat ik u toe zeg dat wij
daar alert op zullen zijn en via het presidium contact hebben of dat aanleiding is om bij elkaar
te komen of dat elkaar informeren daarmee voldoende is. Ik denk, dat wij met die afspraak…
40Ik heb erbij gezet "Let op", dan houden wij zo een vinger aan de pols. Dat even over de
werkwijze. Zijn er andere opmerkingen over de agenda. Nee? Dan gaan wij het zo doen.
3. Mededelingen

45De voorzitter: Van onze kant zijn er geen mededelingen. Ik weet niet of er van uw kant
mededelingen zijn? Dat is niet het geval.
4. Debatpunten (indien aangemeld)

50De voorzitter: Er zijn geen punten voor debat aangemeld.
5. Vaststelling van het woordelijk verslag van de raadsavond van 27 mei 2014
De voorzitter: Is er iemand die het woord wenst? Wenst iemand stemming? Als dat niet het
55geval is, dan is dit woordelijk verslag met algemene stemmen vastgesteld.
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6. Benoeming plv. lid Recreatieschap Twiske Waterland
De voorzitter: Daar heeft u een stembiljet voor gekregen. Daarvoor ga ik een stembureau

5installeren. Ik benoem in het stembureau als voorzitter de heer Roeleveld en als leden de

heren Doorenbos en Luttik. Ik verzoek u het formulier in te vullen. Dan kan het stembureau
haar werkzaamheden oppakken.
Dames en heren, ik geef het woord aan de voorzitter van het stembureau, mijnheer

10Roeleveld.

De heer Roeleveld: Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, er zijn totaal zestien stemmen
uitgebracht. Er zijn 9 geldige stemmen uitgebracht voor mevrouw A. Smit-de Ridder en er
zijn 6 geldige stemmen uitgebracht voor de heer F. Sanders. Er is 1 stem ongeldig
15uitgebracht.
De voorzitter: Dan mag ik concluderen dat mevrouw Smit-de Ridder is benoemd. Dan dank
ik u. Dan gaan we naar de volgende benoeming.

207. Benoeming leden Adviesraad Sociaal Domein Wormerland
De voorzitter: Wij hebben al bij de start van de agenda geconstateerd, dat in de aanhef, het
vetgedrukte gedeelte, niet alleen had moeten staan: mevrouw H. Bekenkamp, mevrouw C.
de Vries en mevrouw Y. de Boer-Kocx, maar ook de heer E. Corman. U gaat vier leden in uw
25overwegingen meenemen. Ik ga u nu verzoeken om het stembiljet in te vullen. Dan vraag ik
het stembureau de werkzaamheden op te pakken.
Dan geef ik het woord aan de voorzitter van het stembureau. Mijnheer Roeleveld, u heeft het
woord.

30

De heer Roeleveld: Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, er zijn totaal zestien stembiljetten
verzameld. Aan de heer Corman zijn zestien geldige stemmen voor uitgebracht. Aan
mevrouw Bekenkamp ook 16 geldige stemmen voor. Mevrouw C. de Vries 16 stemmen voor
en ook aan mevrouw De Boer-Kocx zijn 16 stemmen voor uitgebracht. Zij zijn alle vier met
35algemene stemmen gekozen.
De voorzitter: Dank u wel. Dan constateer ik dat benoemd zijn in de adviesraad Sociaal
Domein: de heer Corman, mevrouw Bekenkamp, mevrouw De Vries en mevrouw Y. de BoerKocx.

40

8. Vaststellen Evaluatie-indicatoren OVER-gemeenten

De voorzitter: Is er iemand die hiervoor een stemverklaring wenst af te geven? Wenst
iemand stemming? Dan mag ik concluderen dat agendapunt 8 met algemene stemmen is
45vastgesteld.
9. Instemmen met ontwerpverklaring van geen bedenkingen voor het plaatsen van
zes Lichtmasten Neckerstraat 133

50De voorzitter: Is er iemand die een stemverklaring wenst af te geven? Mijnheer Doorn.
De heer Doorn: Dank u wel, voorzitter. In eerste instantie kunnen wij zeggen, ook naar
aanleiding van de bespreking in de voorronde, dat wij akkoord kunnen gaan met het voorstel.
Alleen roepen wij wel het college op… Dit is een proces dat nu al een jaar duurt. Wij roepen
55het college op om in ieder geval zijn best te doen in de toekomst te voorkomen dat conflicten
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als deze, tussen bewoners en een exploitant, kunnen leiden tot de tijd die wij er hieraan
moeten besteden. Dat wij proberen te voorkomen dat dit soort dingen gebeuren door
vroegtijdig dit soort zaken op te lossen. Dank u wel.

5De voorzitter: Zijn er anderen die een stemverklaring… Mijnheer Roeleveld.
De heer Roeleveld: Voorzitter, ook het CDA zal voor deze verklaring stemmen, maar wij
betreuren dat het gegaan is zoals het is gegaan. De masten stonden er al voordat de
vergunning werd aangevraagd en verleend. In het vervolg hopen wij dat u dan toch een
10instrument van handhaving gebruikt om in ieder geval, als men bezig is, die zaak stil te
leggen. Dan eerst zorgen dat de procedure loopt, zoals het hoort te lopen. Dan kan de zaak
een gevolg krijgen. Wij hopen dat dit de volgende keer beter verloopt.
De voorzitter: Zijn er anderen die een stemverklaring wensen af te geven? Dat is niet het

15geval. Wenst iemand stemming? Dan mag ik concluderen dat agendapunt 9 met algemene
stemmen is aangenomen.
10. Instemmen met de Zomernota

20 De voorzitter: Dan kijk ik even. Zijn er die hier een stemverklaring voor wensen af te
geven? Over de Zomernota? Dan kan ik meteen ook even horen of er misschien nog sprake
is van een amendement, want dat is waarschijnlijk niet meer nodig door de vorige
behandeling. U mag u beperken tot stemverklaringen.

25De heer De Lange: Mijnheer de voorzitter, het amendement wat wij hadden rondgestuurd en
ook hadden aangekondigd, trekken wij hierbij in, omdat dit al bij het vorige agendapunt is
afgehandeld.
De voorzitter: Dat had ik begrepen.

30

De heer Van der Kolk: Datzelfde geldt voor de SP. Wij hadden ook een amendement. Dat
trekken wij ook in.
De voorzitter: Dank u wel. Dan gaan we naar de stemverklaringen. Mijnheer Hendriks.

35

De heer Hendriks: Voorzitter, dat is kort. Onze fractie zal niet akkoord gaan met de
voorstellen zoals verwoord in de Zomerrapportage 2014. De reden is, dat wij het zeer
betreuren dat we als gemeente, dit college, extra kosten maken. In plaats van een positief
saldo voor 2014, zoals oorspronkelijk in de meerjarenbegroting opgenomen van € 17.000,00,
40krijgen we nu voor het eerst sinds vier jaar weer te maken met een begroting die een tekort
geeft. De eerste begroting die door het nieuwe college gemaakt zou worden met een tekort
van € 57.000,00. Dat vinden wij niet correct. Het is ook niet nodig. Wij zullen tegen de
Zomernota 2014 stemmen.

45De voorzitter: Zijn er anderen die een stemverklaring wensen af te geven? Dat is niet het
geval. Dan gaan we over tot stemming.
Wie is voor de voorliggende Zomernota 2014? Dat zijn de fracties van de PvdA, GroenLinks,
het CDA, van de SP en van de VVD. Wie is tegen de Zomernota 2014? Dat is de fractie van
de VLW. Daarmee is agendapunt 10 aangenomen.

50

11. Instemmen met aanbevelingen RKC inzake onderzoek HVC - vervallen
12. Vaststellen Jaarstukken 2013 gemeente Wormerland
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De voorzitter: Hiervoor is gemeld, dat er een amendement wordt ingediend. Dan kijk ik even
rond. Mijnheer Koelemeijer, u heeft het woord.
De heer Koelemeijer: Voorzitter, wij hebben de Jaarstukken 2013 zojuist uitbundig

5besproken in de voorronde. We kwamen tot de conclusie, dat dit een goed leesbaar stuk is.
Heel transparant en met een prima resultaat. Dat mag gezegd worden. Ook voor wat betreft
de Algemene Uitkering, die geleid heeft tot een eenmalige uitkering en structurele hogere
uitkering op grond van het percentage slechte bodem. Het is een prima resultaat. Daar willen
wij dan ook de wethouder die daarvoor gezorgd heeft wel mee complimenteren. Dat is één.
10Door het ordevoorstel hebben wij een verband gelegd met de Zomernota, want wij willen een
amendement indienen, dat gaat dan over de WMO en dat speelt in de Zomernota ook een
rol. In de Zomernota werd het voorstel gedaan om het te verwachten overschot op de WMO
niet naar de reserve te storten, maar te gebruiken als dekkingsmiddel voor de Zomernota.
Begrijpelijk. Door de amendementen die er zouden komen, zou wellicht een gat in de
15Zomernota worden geschoten. Ik concludeerde en ik heb ook de stemming even gepeild, dat
het verstandig zou zijn, omdat wij toch dat principe willen handhaven, om de te verwachten
overschotten van de WMO in de reserve te storten. Als egalisatie voor de toekomst. Om niet
de Zomernota daarmee te belasten een gat daarin te schieten maar het
Jaarrekeningresultaat 2013 voor een deel aan te wenden, om dat principe van het overschot
20WMO toch te realiseren en over te brengen naar de reserve. In dat kader hebben wij een
amendement voorbereid. Dat wil ik nu voorlezen. Dat amendement luidt als volgt:
AMENDEMENT
Jaarstukken 2013

25

"De raad van de gemeente Wormerland, in vergadering bijeen op 1 juni 2014;
gelezen het voorstel het resultaat van de Jaarrekening 2013 te bestemmen overeenkomstig
het conceptraadsvoorstel van het college van burgemeester en wethouders;

30besluit het raadsbesluit te amenderen als volgt:
1. een bedrag van € 1,3 miljoen toe te voegen aan de Algemene Reserve;
2. een bedrag van € 387.000,00 toe te voegen aan de Reserve WMO;
3. de Reserve WMO te veranderen, te wijzigen, in een Reserve WMO, Jeugdzorg en
Participatie."

35

Dat laatste met name met het oog op de toekomst. Vanaf het jaar 2015 met al die
decentralisaties die op de gemeente afkomen. Met veel financiële risico's. Dus, is het
verstandig om een goede reserve, een goede buffer achter de hand te houden om plussen
en minnen in de ontwikkeling van de budgetten te kunnen opvangen. In ieder geval de eerste
40jaren.
Dit amendement wordt voorlopig ondersteund door naast onze partij: GroenLinks en de SP,
CDA, PvdA en wij nodigen de andere partijen VLW en de VVD ook uit om dit amendement te
ondersteunen.

45De voorzitter: Voldoende ondertekend maakt het deel uit van de beraadslaging. Het woord
is aan de raad. Wie mag ik hierover het woord geven? Mijnheer Sanders.
De heer Sanders: Voorzitter, de VVD vindt dit op zich een goed voorstel en wij zullen dit ook
steunen, maar wel met de aantekening dat wij er eigenlijk van uitgaan dat zo een
50vereveningsfonds is om te leren hoe de WMO zich ontwikkelt, zodat je aan de hand van het
vereveningsfonds kunt zien hoe de uitgave en de vraag is, zodat er ook bijgestuurd kan
worden. Wij gaan er ook vanuit dat uiteindelijk, na een aantal jaren, als je ermee hebt
geleerd, het vereveningsfonds ook weer stopt en een bedrag van € 387.000,00 wordt
teruggestort in de Algemene Middelen. Onder die aantekening, onzerzijds, zullen wij het
55voorstel steunen.
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De voorzitter: Mijnheer Hendriks.
De heer Hendriks: Voorzitter, ik wil even een korte schorsing om te overleggen met mijn

5fractie ten aanzien van de opmerking van de VVD, want mogelijkerwijs, daar willen wij even
over praten, is dat voor ons te steunen.
De voorzitter: Ongeveer vijf minuten, denkt u?

10De heer Hendriks: Korter.
De voorzitter: De vergadering is geschorst.
Schorsing

15

De voorzitter: We pakken de draad weer op. We waren gebleven bij de fractie van VLW.
Mijnheer Hendriks, u heeft het woord.
De heer Hendriks: Voorzitter, wij gaan met het voorgestelde amendement mee onder de

20voorwaarde die ook vanuit de fractie van de VVD is gesteld, waarbij wij heel nadrukkelijk nog
eens een keer willen herhalen, dat uiteindelijk dat bedrag van € 387.000,00, na het
leerproces weer terug zal vloeien naar de Algemene Reserve. Onder die voorwaarde die de
VVD-fractie stelt, daar stemt onze fractie ook mee in, gaan wij akkoord met dit amendement.

25De voorzitter: Dan ga ik naar de… Wie kan ik nog meer het woord geven over het
amendement? Ik kijk even rond. Geen anderen die het woord wensen te voeren over het
amendement? Dan vraag ik een korte reactie van de kant van het college.
Wethouder Beemsterboer.

30Wethouder Beemsterboer: Dank u, voorzitter. Voorzitter, wij hebben in de schorsing ook
gebruikgemaakt om met elkaar te overleggen. We hebben het amendement, zoals hier door
GroenLinks in eerste instantie werd verwoord, ook besproken. Het college kan zich hierin
vinden. Het sluit zich aan bij, zoals het amendement is verwoord. Wij hebben het instrument
dat wij tijdens begrotingsvergaderingen sowieso tijdens de begrotingsbehandeling moet ik
35zeggen, sowieso de staat van reserves bekeken. Ik vind dan ook, het is aan u wanneer dat
leerproces, zoals door de fracties van VLW en de VVD werd aangegeven, beëindigd is, maar
ik vind dat wij sowieso jaarlijks dienen te kijken naar het maximum van alle reserves. Of dat
nog steeds past bij de oorspronkelijke doelstelling die wij hebben. In zoverre vind ik ook dat
wij meegaan met hetgeen, zoals u dat zo-even gesteld heeft. Tot zover, voorzitter.

40

De voorzitter: Dank u wel. Dan ga ik naar de indiener.
De heer Koelemeijer: Dank voor de steun, ook van de andere partijen en in de geest van…

45Wethouder Beemsterboer: Voorzitter, mag ik nog een tussenbrander? Neem mij niet
kwalijk. U heeft het over… U geeft aan, dat u de tenaamstelling van de reserve, misschien is
het handiger om de reserve gewoon de Reserve Sociaal Domein te noemen, want dat is
hetgeen, zoals u het wenst.

50De heer Koelemeijer: Sociaal Domein misschien.
Wethouder Beemsterboer: Nee, Reserve Sociaal Domein.
De heer Koelemeijer: Ja, in tweede instantie, dank voor de steun. Ook vanuit de andere
55partijen en ook vanuit de VVD en VLW. Ook dank voor de steun van het college voor dit
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amendement. What's in the name? WMO, Jeugdzorg en Participatie zijn nu de drie
benamingen voor de decentralisaties. In het Gemeentefonds heette het het Sociaal Domein,
dacht ik, maar laten we het voorlopig maar zo even houden, dan weten wij met zijn allen
waar het over gaat, denk ik.

5

De voorzitter: Dan kijk ik even, voor een tweede ronde, naar de raad. Is er nog behoefte
van de kant van de raad in tweede termijn? Mijnheer Hendriks.
De heer Hendriks: Ja, ik neem aan met de indiener van dit amendement, de fractie van
GroenLinks, dat zij ook akkoord is met de aanvulling die vanuit de fracties van de VVD…
10Oké. Dan is het prima, voorzitter. Dan hebben wij dat vastgesteld. Dank u wel.
De voorzitter: Ik kijk nog even rond. Geen anderen die het woord wensen te voeren? Dan
wil ik overgaan tot besluitvorming. Mijnheer Hendriks, u wilt een stemverklaring afgeven?

15De heer Hendriks: Ja, wij hebben nog een stemverklaring. Voorzitter, wij stemmen in met
de Jaarstukken 2013. Waar we echter een voorbehoud maken, met instemming, betreft het
voorstel van het college om het voordelig voorlopig resultaat van het Centrumplan, dat is een
winst van € 273.000,00, aan de Reserve Ontwikkelingsfonds toe te voegen. Daar zijn wij het
niet mee eens. Wij vinden dat dit gewoon naar de Algemene Reserve moet. Bovendien,
20voorzitter, als wij kijken naar de toelichting, dat is dan het tweede punt waarvan wij zeggen;
dat is toch raar, dan wordt er enerzijds gesproken dat het bedrag toegevoegd wordt aan het
ontwikkelingsfonds, maar dan zien wij aan het eind staan, dat het bedrag gebruikt moet
worden om het bedoelde exploitatietekort van vlek B op te vangen. Dat is weer een ander
doel.
25Het gaat of naar de bibliotheek of het gaat naar vlek B. Oorspronkelijk praten we in het
Centrumplan over één Centrumplan, dat bestond uit twee onderdelen en oorspronkelijk was
het bedrag van € 273.000,00 ook bedoeld voor Openbare Werken, de bestrating van het
openbaar terrein voor vlek B. Daar was dat bedrag van € 273.000,00 voor bedoeld. We
hebben ook steeds gezegd, het Centrumplan moet kostenneutraal worden opgeleverd, dus
30er is geen sprake van een tekort, maar als we dat geld daarvoor niet bestemmen dan is er
wel een tekort, want we moeten wel de openbare ruimte daar opnieuw gaan doen. Het is ons
eigenlijk volledig onduidelijk wat het college nu wil. Daar boven staat ontwikkelingsfonds.
Hier staat vlek B. Als het voor vlek B is, blijft het binnen het bestemmingsplan en gaat het
dus ook niet naar het ontwikkelingsfonds. Aangezien die onduidelijkheid voor ons bestaat,
35gaan wij instemmen met de Jaarrekening 2013, maar niet met het onduidelijke voorstel ten
aanzien van het voorlopige positieve resultaat Centrumplan van € 273.000,00, wat iets
anders is dan de tekorten van € 700.000,00 die wij aan de andere kant van deze zaal vaak
horen. Dank u wel.

40De voorzitter: Zijn er anderen die een stemverklaring wensen af te geven? Dat is niet het
geval. Dan gaan wij over tot de stemming. Als wij eerst in stemming nemen het
amendement, dan hebben we een besluit geformuleerd en bij het besluit staat de laatste
regel: toe te voegen aan de Algemene Reserve 1,687 miljoen. En het amendement heeft dus
drie punten die daarvoor in de plaats komen. Dus, ik breng eerst het amendement in
45stemming en daarna het volledige besluit, waarbij die laatste zin: toe te voegen aan de
Algemene Reserve, dan de geamendeerde versie is. Ik vertel het even, dat we het goed
afgesproken hebben hoe het dan ook in de besluitvorming wordt vastgesteld. Dat doen wij,
denk ik, correct.
Aan de orde is…

50

De heer Hendriks: Voorzitter, maar even voor de duidelijkheid. Wij zullen voor stemmen met
voorbehoud van die € 273.000,00, want dat is…

De voorzitter: Dat is goed vastgelegd, dus dat is volstrekt duidelijk. Dat ga ik bij het besluit
55nog een keer bevestigen, maar we komen nu eerst bij het amendement, zoals ingediend
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door de fractie van GroenLinks en zoals u in de beraadslaging daarover afspraken heeft
gemaakt.
Wie is voor het amendement van GroenLinks? Wij doen het bij handopsteken. De fractie van
de PvdA, GroenLinks, het CDA, de SP, de VLW en de VVD. Dan is het amendement met
5algemene stemmen aangenomen.
Dan gaan wij naar het besluit. Bij het besluit gaat het over het besluit, zoals genoteerd,
waarbij dus de laatste zin 'toe te voegen aan de Algemene Reserve' komt te vervallen.
Daarvoor komt in de plaats het amendement dat wij zojuist hebben vastgesteld met de
aantekening dat de fractie van VLW wordt geacht tegen te hebben gestemd als het gaat over
10het eerste aandachtspunt dat gaat over het resultaat van het Centrumplan toe te voegen aan
de reserve. Dat is nu aan de orde.
Wie is voor dit besluit? Dat zijn de fracties van de PvdA, van GroenLinks, van het CDA, van
de SP, van de VLW, van de VVD. Dan is het besluit met algemene stemmen genomen, met
de aantekening, waarvan akte.

15

13. Instemmen met zienswijze jaarstukken 2013 ISW

De voorzitter: Is er iemand die een stemverklaring wenst af te geven? Wenst iemand
stemming? Dan mag ik concluderen dat agendapunt 13 met algemene stemmen is
20aangenomen.
14. Instemmen met jaarstukken 2013 Baanstede
De voorzitter: Is er iemand die een stemverklaring wenst af te geven? Mijnheer Van der

25Kolk.

De heer Van der Kolk: Dank u wel. De SP-fractie kan zich verenigen met het raadsbesluit
met betrekking tot de Jaarrekening 2013 van Baanstede. Ook is de SP-fractie verheugd, dat
wij als gemeente Wormerland nog steeds de belangen van de werknemers van Baanstede
30centraal stellen en ons zorgen maken om de voortgang van de transitie. De SP wil graag
uitgebreid blijven spreken over de voortgang van de transitie en daarop een zienswijze
geven, zodra het bestuur van Baanstede bekend heeft gemaakt hoe het bestuur met
Baanstede verder wil. Dank u wel.

35De voorzitter: Voor een stemverklaring, mijnheer Van Wanrooij.
De heer Van Wanrooij: Dank u, mijnheer de voorzitter. Zoals collega Kramer in de
voorronde al heeft aangegeven, zullen wij in principe tegen stemmen. Niet zozeer over de
inhoud van de jaarstukken, zoals die hier voor ons liggen, maar wel over dat er ondertussen
40natuurlijk een transitie van directies bij Baanstede plaatsvindt en heeft plaatsgevonden en
dat daardoor de visie in deze stukken ontbreekt. Het is dus zeker een risicodossier. Wij
willen daardoor eigenlijk een punt maken, doordat wij daarin de visie vinden ontbreken.
Daarom zullen wij, als VVD, dan ook tegen stemmen.

45De voorzitter: Anderen die een stemverklaring wensen af te geven? Dat is niet het geval.
Dan gaan we over tot stemming. Wie is voor instemmen met de jaarstukken van 2013
Baanstede. Dat is de fractie van de PvdA, van GroenLinks, van het CDA, van de SP, van de
VLW. Wie is tegen dit voorstel? Dat is de fractie van de VVD. Daarmee is punt 14
aangenomen.

50

15. Instemmen met het toevoegen van een deel van de positieve bestemming van het
jaarresultaat OVER-gemeenten aan het egalisatiefonds
De voorzitter: Is er iemand die een stemverklaring wenst af te geven? Mijnheer Hendriks.
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De heer Hendriks: Ik had in de commissie Algemene Zaken al aangekondigd, dat wij hier
een stemverklaring over geven. Voorzitter, onze fractie is zeer gelukkig met dit voorstel. We
gaan ook akkoord. We vinden het ook een verstandig besluit om in ieder geval het
egalisatiefonds van OVER-gemeenten hierin te versterken en het geld te benutten voor de
5Reserve Sociaal Personeelsbeleid. Wij hopen echter wel en ik hoop dat u dat ook in het
bestuur van OVER-gemeenten wilt doorgeven, dat gelet op de discussie die wij afgelopen
week hebben gehad in Oostzaan over Lean en Six Sigma, waarbij eigenlijk de drie
insprekers dezelfde conclusies trokken over hoe wij daarmee om moeten gaan, dat de
gemeenteraad van Oostzaan die toch altijd aanstuurt op kosten terug naar de gemeente en
10niet in OVER-gemeenten te blijven, ook in zal stemmen met dit voorstel dat zij ook krijgen.
Het lijkt ons gewoon heel verstandig voor het bedrijf OVER-gemeenten om dit besluit te
nemen.
Dat was onze stemverklaring.

15De voorzitter: Zijn er anderen die een stemverklaring wensen af te geven? Wenst iemand
stemming? Ja? Dan gaan wij bij handopsteken stemmen. Aan de orde is het instemmen met
het toevoegen van een deel van de positieve bestemming.
Wie is voor dit voorstel? Dat zijn de fracties van de PvdA, GroenLinks, het CDA, de SP, de
VLW.
20Wie is tegen dit voorstel? Dat is de fractie van de VVD. Daarmee is dit punt aangenomen.
16. Instemmen met het beschikbaar stellen budget voor vervanging vloerbedekking
Weremere

25De voorzitter: Is er iemand die een stemverklaring wenst af te geven? Mijnheer Onderwater.
De heer Onderwater: Voorzitter, wij zijn daar voor, maar ik heb in de voorvergadering een
vraag gesteld en daar zou u, als burgemeester, achteraan gaan hoe dat zat. Daar heb ik een
positief antwoord op gekregen. Wij zullen dus ook voor dit voorstel stemmen.

30

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 16 met algemene
stemmen is aangenomen.

3517. Vaststellen rapport Evaluatie wijkgericht werken en instemmen met overnemen
aanbevelingen
De voorzitter: Daar zijn stemverklaringen voor gemeld. Ik ga even kijken.
Mijnheer De Lange, u heeft het woord.

40

De heer De Lange: Mijnheer de voorzitter, bij het kopje 'Oplossing' in het voorstel wordt eenop-een een relatie gelegd met het nieuwe coalitieakkoord. Wij hebben toch behoefte om dat
enigszins te nuanceren. We zien in dit voorstel eigenlijk dat gezegd wordt 'we schuiven wat
zwaarder door naar de rol van de stuurgroep die het voortouw gaat nemen waar het gaat om
45wijkgericht werken. Het gaat in eerste instantie om burgerparticipatie en wat ons betreft in dit
geval ook om burgerinitiatieven. Dan wil ik toch even het coalitieakkoord citeren:
'Burgerparticipatie is de basis. De betrokkenheid van de burgers is belangrijk. Wij zullen
participatie organiseren rond thema's op gemeentelijke schaal en waar nodig wijkgericht'.
Wat mij betreft geeft dat een andere kleur aan de toekomst van wijkgericht werken dan de
50conclusie uit het evaluatierapport dat we de inzet van de stuurgroep nog wat zwaarder gaan
aanzetten, zo komt het althans op mij over, en dat wij langs die lijn alleen maar door
opereren. Ik zou u willen aanbevelen om in het college op dit punt nog eens naar het
coalitieakkoord te kijken en te kijken of dat mogelijk moet leiden tot heroverweging van wat
we in het verleden hebben afgesproken.
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De voorzitter: Mijnheer Halewijn.
De heer Halewijn: Voorzitter, allereerst, GroenLinks gaat wel akkoord met de aanbevelingen
die in het raadsvoorstel zijn beschreven, maar als je het voorstel leest, zie je een aantal
5zinnige ideeën en oplossingen, maar het geeft ook blijk van een gebrekkige aansluiting met
de stuurgroep of het toenmalige college en laat daardoor de schijn ontstaan dat er niet
optimaal gebruik is gemaakt van deze vorm van volksvertegenwoordiging of
burgerparticipatie. Ik zou de portefeuillehouder ook willen vragen om met een aangescherpt
Plan van Aanpak te komen met daarin meegenomen de bevindingen die door
10contactcommissies zijn gedaan de afgelopen jaren en natuurlijk de voorliggende evaluatie en
daarna een uitrol te starten naar de overige wijken, te beginnen, dat werd vanavond ook al
even duidelijk gemaakt, met wijk Plaszoom, omdat hier natuurlijk nu allerlei activiteiten nog
gepland staan in de komende periode rond de MFA. Dank u wel.

15De voorzitter: Zijn er anderen die een stemverklaring wensen af te geven? Dat is niet het
geval. Dan gaan we over tot besluitvorming. Aan de orde is het vaststellen van het rapport
Evaluatie wijkgericht werken en het instemmen met de over te nemen aanbevelingen.
Wie is voor het voorstel? Dat zijn de fracties van de PvdA, GroenLinks, het CDA, de SP, de
VLW en de VVD. Dan is dit voorstel met algemene stemmen aangenomen.

20

18. Begrotingswijzigingen

De voorzitter: We zijn aangekomen bij de begrotingswijzigingen die voortvloeien uit
besluiten die wij deze vergadering hebben genomen. Is er iemand die daarover het woord
25wenst te voeren? Een stemverklaring wenst af te geven? Als dat niet het geval is dan is ook
agendapunt 18 met algemene stemmen aangenomen.
19. Sluiting

30De voorzitter: Dan rest mij het stembureau te ontbinden en te bedanken voor de bewezen
diensten. We zijn gekomen aan het einde van de vergadering. Ik wens u allemaal voor
diegenen die dat nog in het verschiet hebben een fijne vakantie en ik sluit de vergadering.
(23:19 uur)
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