Besluitenlijst Voorrondes Openbaar
Raadsavond Wormerland
- dinsdag 22 april 2008 -

Voorrondes
Nr.

1
2

Onderwerp
Algemene Zaken

Politieke Markt
Vaststellen besluitenlijst
voorrondes
d.d. 1 april 2008
3
Notulen raad
d.d. 1 april 2008
4
Ingekomen brieven aan de raad
5
Stukken ter kennisgeving aan de
raad
6
Stukken direct ter besluitvorming
aan de raad
7
Inventarisatie quorum voorrondes
8
Rondvraag
Groene Zaal
9
Vaststellen bestemmingsplan
Poort van Wormer

Besluit
Aanwezig: C.J.M. Gerssen (VZ), R.J.G. Berkhout (VVD), J.N. Stevens (GL), H.J. Roeleveld (CDA),
A.H.B. van Haarlem (PvdA, H.J. Al (VLW)
Portefeuillehouder: P.C. Tange
Griffier: I.P. Vrolijk
Pers: R. van der Molen
Belangstellenden: circa 15 personen
Van de heer Van Haarlem is een schriftelijk voorstel ontvangen om de tekst aangaande het
onderwerp Aktief te wijzigen, met het voorstel wordt unaniem ingestemd. De besluitenlijst is onder
vermelding van de wijziging vastgesteld.
Er zijn geen opmerkingen binnengekomen aangaande de notulen. De notulen worden ter
besluitvorming aan de raad voorgelegd.
Brief: 3 van de heer Zwart: deze brief zal worden afgedaan door het college
Er zijn geen opmerkingen.
Er zijn geen opmerkingen.
Er zijn geen opmerkingen.
Er zijn geen opmerkingen.
Aanwezig: R.P. Hendriks (VLW), N.M. Koelemeijer (GL), R.J.G. Berkhout (VVD), C.J. Kindt (PvdA)
en H.G. Roeleveld (CDA)
Voorzitter: mevr. M.J.T. Wielenga-Beeks
Portefeuillehouder: F.J.W. Saelman
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Griffie: mevr. A.C. Meijer
Belangstellenden: ca.13
Pers: R. v.d. Molen
De portefeuillehouder geeft een korte toelichting.
VLW spreekt de complimenten uit over het plan. Wel wordt aandacht gevraagd voor goede
informatie richting de toekomstige bewoners inzake het wonen nabij een bedrijventerrein. Geluiden geuroverlast blijven binnen de wettelijke kaders, door goede voorlichting moet voorkomen
worden dat hier achteraf toch klachten over worden ingediend.
GL, VVD, PvdA en CDA spreken eveneens de complimenten uit. Zij sluiten aan bij VLW voor wat
betreft goede voorlichting vooraf richting de bewoners om klachten te voorkomen.
De portefeuillehouder zegt toe in samenwerking met Partheon de toekomstige bewoners goed te
informeren over de mogelijke overlast als gevolg van het wonen in nabijheid van bedrijven.
GL wijst op een fout in het concept besluit. Het plan heeft ter inzage gelegen in 2006 en niet in
2007.
Conclusie: VLW, GL, VVD, PvdA en CDA stemmen in met vaststelling bestemmingsplan Poort
van Wormer. Het kan (met de kleine aanpassing) ter besluitvorming voorgelegd worden aan de
raad.
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Wormerlands Rioleringsplan
planperiode 2008-2012

Aanwezig: H.J. Al (VLW), N.M. Koelemeijer (GL), R.J.G. Berkhout (VVD), C.J. Kindt (PvdA) en
H.G. Roeleveld (CDA)
Voorzitter: mevr. M.J.T. Wielenga-Beeks
Portefeuillehouder: F.J.W. Saelman
Griffie: mevr. A.C. Meijer
Belangstellenden: ca. 4
De portefeuillehouder geeft een korte toelichting. Vervolgens verzorgt mevrouw R. Heijmans van
DHV een presentatie van het rioleringsplan. Hierna volgt een korte vragenronde.
VLW,GL, VVD, PvdA en CDA vinden het een goed plan en stemmen hier unaniem mee in.
GL vraagt bijzondere aandacht voor ontwikkeling alternatieve methoden hemelwaterafvoer.
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VVD verzoekt om aanpassing van de benaming “Wormerlands Rioleringsplan” in “Gemeentelijk
Rioleringsplan”. In het BRP wordt rekening gehouden met ontwikkeling woningbouw in Neck. Dat is
nog zeer onzeker en ligt gevoelig.
De portefeuillehouder zegt toe dat de naam van het plan wordt gewijzigd in “Gemeentelijk
rioleringsplan”. Mogelijke woningbouw Neck wordt uit het BRP gehaald. De aanbevelingen van GL
inzake hemelwaterafvoer worden meegenomen.
Conclusie:
VLW,GL, VVD, PvdA en CDA stemmen in met het Wormerlands Rioleringsplan (Gemeentelijk
rioleringsplan). Het plan kan ter besluitvorming voorgelegd worden aan de raad.
Witte Zaal
11
Haalbaarheid herinrichting
sportcomplex WSV’30

Aanwezig: C.J.M. Gerssen (voorzitter), N.J. de Jong (CDA), L.J. van Berkel (VVD), H.J. Broenland
(PvdA), C. Molog (VLW), J.J.M.N. Welagen (GL)
Portefeuillehouder: H. Stuurman
Griffier: E.H.M. Ouwehand
Pers: R. Zwart
Ondersteuning: Kees van Daalen
Belangstellenden: ong. 40 personen
Inspreker: -Bespreking:
Daar het voorstel niet staat geagendeerd voor de raadsvergadering, vraagt de voorzitter aan het
eind van de bespreking tevens te adviseren of het advies kan worden toegevoegd aan de
raadsagenda voor vanavond.
VVD, PvdA, CDA en VLW geven aan in principe positief te adviseren ten aanzien van het voorstel.
Wel hebben zij nog een aantal vragen die door de portefeuillehouder worden beantwoord. Na
beantwoording zijn zij van mening dat het voorstel kan worden geagendeerd voor besluitvorming in
de raad van vanavond. GL adviseert negatief en heeft een alternatief plan op gesteld. Zie bijlage.
GL onthoudt zich van een advies over agendering van het voorstel voor de raad van vanavond.
Vervolg:
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Het voorstel wordt ter besluitvorming toegevoegd aan de agenda voor de raad van vanavond. De
portefeuillehouder heeft naar aanleiding van de vragen en opmerkingen de volgende toezeggingen
gedaan:
1. alle aanwezigen worden uitgedaagd om te komen met een voorstel voor de naamgeving van
het plan;
2. op voorstel van VVD zal gekeken worden welke mogelijkheden er binnen de verdere
planvorming zijn om de functionaliteit van het naastgelegen terrein van de ijsbaan te vergroten;
3. op voorstel van meerdere fracties zal de mogelijke ontsluiting aan de noordkant door bijv.
aansluiting op het bestaande fietspad nader worden onderzocht.
4. op verzoek van GL zal de haalbaarheid van het voorstel van GL nader worden onderzocht,
waarbij wel wordt benadrukt dat het hier voorliggende plan de instemming heeft van betrokken
partijen.
Blauwe Zaal
12
Heroverweging bouwplan
beschuitstoren e.a. locatie
Dorpsstr. 125-135

Aanwezig: A.H.B. van Haarlem (vz), C. Ricken (PvdA), H.J. Al (VLW),R.F.T. van Wanrooij (VVD),
C.A. Warnink-Hoogenboom (CDA), J.N. Stevens (GL)
Portefeuillehouder: P.Roos
Griffier: I.P. Vrolijk
Pers: Belangstellenden: circa 6 personen
Bespreking:
Voortzetting 2e termijn van de bespreking d.d. 29 januari 2008.
De fracties van GL, PvdA, VVD en CDA adviseren positief op het voorstel om voor dit bouwplan de
benodigde verklaringen van geen bezwaar bij Gedeputeerde Staten van Noord-Holland aan te
vragen. De fractie van de VLW adviseert negatief.
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Kaderstellend voorstel
samenwerking Wormerland,
Oostzaan en Landsmeer

Vervolg:
Het college van b&w geeft verder uitvoering aan de bouwvergunningsprocedure.
Aanwezig: A.H.B. van Haarlem (vz), J.N. Stevens (GL), R.F.T. van Wanrooij (VVD), R.P. Hendriks
(VLW), C. Ricken (PvdA), P.J. van den Hurk (CDA)
Portefeuillehouder: P.C. Tange
Griffier: I.P. Vrolijk
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Pers: R. van der Molen
Belangstellenden: circa 7 personen
Bespreking:
Afgesproken is dat deze eerste bespreking vooral oriënterend van karakter dient te zijn. Er wordt
geen advies uitgebracht over het meegezonden voorstel van b&w.
Alle fracties onderschrijven de gedachte dat een vorm van samenwerken noodzakelijk is om op
termijn de bestuurlijke zelfstandigheid én de kwaliteit van dienstverlening te kunnen behouden. De
fracties GL, CDA, VLW en de PvdA kunnen op dit moment reeds instemmen met de keuze voor het
onderzoeken van een mogelijke samenwerking met Oostzaan en Landsmeer. De fractie van de
VVD heeft gevraagd om ook andere alternatieven serieus te onderzoeken, niet alleen alternatieven
voor de genoemde gemeenten, maar ook alternatieven voor de in het voorstel gekozen vorm van
samenwerking. Bij alle fracties leven nog veel vragen waarvan kan worden verondersteld dat een
deel daarvan door het college- en een deel daarvan door de raad zelf zal worden beantwoord.
De volgende werkafspraken zijn gemaakt:
- fracties leveren hun vragen aan bij de griffie opdat deze kunnen worden gebundeld;
- het materiaal (info BEL gemeenten) dat is aangeleverd door de fractie van VLW zal worden
vermenigvuldigd en verspreid onder de raads- en burgerraadsleden;
- er zal een afspraak worden gemaakt tussen onze raad en vertegenwoordigers van de raden uit
de BEL gemeenten;
- het college wordt gevraagd een raamwerk/matrix aan te leveren over verschillende alternatieve
vormen van samenwerking met de positieve en negatieve kanten, als onderbouwing bij de door het
college gemaakte keuze;
- vanuit de raad zal een werkgroep worden samengesteld die zich zal bezighouden met het proces,
de door de raad te stellen kaders en de vraag aan welk type informatie (2 sporen: quick wins en het
proces zelf) de raad behoefte heeft, desgewenst met externe ondersteuning, in het presidium
wordt hier verder invulling aan gegeven.
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Besloten vergadering

Vervolg:
De raad beraadt zich op zijn eigen rol, de gewenste informatie en de te stellen kaders in dit proces.
Zie werkafspraken.
Er is geen besloten vergadering gehouden.
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