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Ingekomen brieven aan de raad

Stukken ter kennisgeving aan de
raad
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Onderwerp
Algemene Zaken
Politieke Markt
Poelboerderij toelichting koersplan
2013

Nr.

De notulen worden ter besluitvorming aan de raad voorgelegd.
Brf 4 Informatiesteunpunt:CDA verzoekt het college om een afschrift van de brief.
Brf 6 Gemeente Nuth: het CDA stelt voor de brief voor kennisgeving aan te nemen, aanwezigen
zijn akkoord.
Brf 18 Bewonersvereniging Dorpscentrum: de VLW verzoekt het college om een afschrift van het
antwoord.
Brf 2 dhr. Van Aalst: Naar aanleiding van een verzoek van de VVD om een rapportage van het
afgelopen jaar over gevallen van handhaving in bouwzaken en de mate waarin de gemeente hierin
succesvol is geweest, heeft de heer Tange voorgesteld eerst met de afdeling de evaluatie van het
bouwbeleidsplan te bespreken. Toegezegd is dat de raadsleden schriftelijk van de bevindingen op
de hoogte worden gesteld. Aanwezigen zijn hiermee akkoord.
Het CDA stelt voor het Bouwbeleidsplan te agenderen via het presidium. Aanwezigen stemmen
hiermee in.
GL verzoekt het college om meer informatie over Vaart in de Zaan. De heer Tange merkt op dat
een eerste bespreking over dit onderwerp heeft plaatsgevonden in het college. Zegt toe dat de

Portefueillehouder: P.C. Tange
Griffier: I.P. Vrolijk
Pers: Belangstellenden: circa 10 personen
De besluitenlijst is ongewijzigd vastgesteld.

Aanwezig: A.H.B. van Haarlem (vz), R.P. Hendriks (VLW), J.N. Stevens (GL), R.J.G. Berkhout
(VVD), C. Ricken (PvdA), J. M. Schalkwijk (CDA)
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Stukken direct ter besluitvorming
aan de raad
Inventarisatie quorum voorrondes
Rondvraag

Groene Zaal
9
Specifieke subsidieregels en
budget kinderboerderij ‘t Weidje

7
8
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De portefeuillehouder antwoordt dat de gemeente geen partij was bij het mediationtraject. Er is
voor gekozen de rapportage vertrouwelijk ter inzage te leggen.

Bespreking
VVD merkt op dat het mediationtraject tussen de betrokken partijen openbaar had moeten zijn.
CDA is blij met het resultaat tot nu toe, wel wordt de opmerking gemaakt dat de afspraken met het
Weidje m.b.t. de kwaliteitseisen en daaraan verbonden keurmerken niet keihard vaststaan. Het is
niet duidelijk wat de consequenties zijn als de doelen niet bereikt worden.
PvdA staat positief ten opzichte van het voorstel. Wel wordt hier afgeweken van de reguliere
termijn van subsidieverstrekking van 3 jaar, hier wordt een termijn van 5 jaar gehanteerd. PvdA is
van oordeel dat niet afgeweken moet worden van de termijn van 3 jaar. Verder is ook PvdA van
mening dat de afspraken rond de te bereiken prestaties duidelijker moeten worden geformuleerd.
Ook GL benadrukt dat geen harde eisen worden gesteld ten aanzien van de prestaties.

Portefeuillehouder: P.H. Roos
Griffier: A.C. Meijer
Belangstellenden: 4
Pers:-

Aanwezig: A.H.B. van Haarlem (vz), C.J. Kindt(PvdA), J.M. Schalkwijk(CDA), J.N. Stevens (GL),
R.F.T. van Wanrooy(VVD).

De VLW is niet aanwezig in de groene zaal. Er zal geen besloten vergadering plaatsvinden.
De fractie van de VLW vraagt het college ten behoeve van een subsidieaanvraag van de
Tuinvereniging de mogelijkheid te onderzoeken om gebruik te maken van een subsidieregeling
van het Rijk, via de gemeente aan te vragen, voor een bedrag van 10.000 euro. De heer Tange
zegt toe de portefeuillehouder te vragen dit na te gaan en dit voortvarend ter hand te nemen.
De fractie van de PvdA meldt dat er klachten zouden zijn over het feit dat ruiters gebruik maken
van het pad Dorpsstraat Enge Wormer. De heer Tange zegt toe dit na te vragen en de raad
hierover schriftelijk te informeren.
Tevens wordt gevraagd naar de planning van het Dorpscentrum en de ontwikkelingen. De heer
Tange zegt toe dat de raad op korte termijn zal worden geïnformeerd over de stand van zaken.

notitie volgende week beschikbaar is voor agendering voor een raadsavond.
Geen opmerkingen.
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Vergoeding fiets met
trapondersteuning als voorziening
in het kader van de WMO

De portefeuillehouder benadrukt dat de tot nog toe gehanteerde leeftijdsgrens van 65 jaar in strijd

Bespreking
De aanwezige fracties zijn het er over eens dat een fiets met trapondersteuning een algemeen
gebruikelijke voorziening is. Wel wordt aangegeven dat de Wmo bedoeld is om mensen met een
beperking bij te staan. PvdA vraagt in dit verband of er mogelijk andere criteria geformuleerd
kunnen worden, zodat voorkomen wordt dat mensen tussen wal en schip vallen.
Enkele vragen worden gesteld over de mogelijke besparing die dit beleid met zich meebrengt en
waar dat geld dan voor wordt bestemd.

Portefeuillehouder: P.H. Roos
Griffier: A.C. Meijer
Belangstellenden: 2
Pers:-

Vervolg
Het voorstel wordt ter besluitvorming voorgelegd aan de raad.
Aanwezig: A.H.B. van Haarlem (vz), C.J. Kindt(PvdA), J.M. Schalkwijk(CDA), J.N. Stevens (GL),
R.F.T. van Wanrooy(VVD).
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Conclusie
De fracties GL, PvdA, CDA en VVD adviseren positief ten aanzien van het voorstel van het college,
dat wil zeggen:
1. De specifieke subsidieregels Kinderboerderij vaststellen;
2. Een eenmalig budget van € 50.000,-- beschikbaar stellen voor een subsidie t.b.v. een
inhaalslag op Kinderboerderij ’t Weidje;
3. Het in het meerjarenplan 2009-2012 opgenomen bedrag van € 25.000,-- beschikbaar
stellen voor een structurele subsidie aan de Stichting;
4. De eenmalige kosten ad € 50.000,-- te dekken via de Algemene Reserve.

Verder geeft hij aan dat in de subsidieverleningsovereenkomst alle afspraken concreet worden
vastgelegd. Ook wordt jaarlijks de voortgang besproken en in beeld gebracht.
Wat de termijn van 5 jaar betreft geeft hij aan, dat dit uitdrukkelijk is gevraagd door het Weidje. Er
moet veel gebeuren, en hiervoor zijn ook financiële middelen nodig. Dit is naar zijn weten de eerste
keer dat afgeweken wordt van de gangbare termijn zoals vastgesteld in het subsidiebeleid.
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Opbrengst aandelen NUON

4

Bespreking
Dit voorstel is al eerder aan de orde geweest in de voorronde. Het CDA gaat niet akkoord met het
voorstel, en dient een amendement in. Het beschikbare geld zou als buffer kunnen dienen om
mogelijke financiële bedreigingen in verband met o.a. de kredietcrisis en grootschalige projecten op
te vangen.
VVD geeft aan punt 2 van het voorstel niet te ondersteunen en zou liever zien dat de gelden aan
de reserve worden toegevoegd en dat de rente wordt ingezet voor vermindering van de
kapitaallasten. Het amendement van het CDA zal worden voorgelegd aan de fractie.
GL is van mening dat de Nuon gelden moeten worden aangewend voor investeringen die een
bijdrage leveren aan energiebesparing en ontwikkeling duurzame energie. Op termijn kan dit ook
weer besparingen opleveren. GL dient eveneens een amendement in, waarin dit punt expliciet is
opgenomen.
PvdA geeft aan dat afschrijvingen de waardeverminderingen in beeld brengen. De voorgestelde

Portefeuillehouder: P.H. Roos
Griffier: A.C. Meijer
Belangstellenden: 3
Pers:-

Vervolg
Het voorstel wordt ter besluitvorming voorgelegd aan de raad.
Aanwezig: A.H.B. van Haarlem (vz), C.J. Kindt(PvdA), J.M. Schalkwijk(CDA), J.N. Stevens (GL),
R.F.T. van Wanrooy(VVD).

Conclusie
De fracties GL, PvdA, CDA en VVD adviseren positief ten aanzien van het voorstel van het college,
dat wil zeggen dat de voorziening “fiets met trapondersteuning” geschrapt wordt uit het
verstrekkingenboek Wmo.

is met de Wet gelijke behandeling. Voorgesteld wordt de voorziening te schrappen uit het
verstrekkingenboek. Mensen die een fiets met trapondersteuning niet kunnen betalen, kunnen een
beroep doen op het minimabeleid/bijzondere bijstand. De noodzaak van de voorziening wordt dan
wel onderzocht.
Een eventueel overschot op het totale Wmo-budget wordt opgenomen in het egalisatiefonds Wmo.
Tekorten worden ook uit dit fonds aangevuld.

Witte Zaal
12
Privatisering Sportvelden

Conclusie:

Portefeuillehouder: F. Saelman
Griffier: I.P. Vrolijk
Pers: Belangstellenden: 8 pers.

Aanwezig: C.J.M. Gerssen (vz), R.P. Hendriks (VLW), J.J.M.N. Welagen (GL), P.J. van den Hurk
(CDA), C. Ricken (PvdA), R.J.G. Berkhout (VVD)

Vervolg
Het voorstel wordt na bespreking in het presidium aangehouden tot de volgende raadsavond.

Conclusie
De aanwezige fracties zijn unaniem van oordeel dat dit voorstel aangehouden moet worden.
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De portefeuillehouder merkt op, dat de opbrengsten Nuon verwerkt moeten worden in de begroting
2010. Als het voorstel aangehouden wordt, kan hij mogelijk geen sluitende begroting presenteren.

De voorzitter stelt vast dat er twee amendementen zijn ingediend (GL en CDA). Deze
amendementen moeten nog worden besproken door de fracties van de overige partijen. De
discussie in deze voorronde kan vanwege tijdgebrek niet worden afgerond. Hij stelt voor dit
voorstel na bespreking in het presidium aan te houden tot de volgende raadsavond.

De portefeuillehouder geeft aan dat het voorstel in overeenstemming is met het bestaande beleid
ten opzichte van rente en afschrijvingen. Hij is van mening dat het geld zinvol besteed moet
worden ten behoeve van het maatschappelijk nut. Wel wordt uiterst voorzichtig en zorgvuldig met
de gelden omgegaan, zoals verwoord in het voorstel.

vervroegde afschrijvingen (punt 2 voorstel) hebben tot gevolg dat dit niet meer zichtbaar is. Dit
betekent dat de raad geen volledig inzicht meer heeft, dit doet afbreuk aan het budgetrecht. PvdA
staat in principe positief ten opzichte van het amendement van GL, onder meer het aanwenden van
de gelden voor investeringen in duurzame energie. PvdA stemt in met de punten 1 en 3 van het
voorstel, maar stemt niet in met punt 2. De amendementen van GL en CDA worden in de fractie
besproken.

Aanleg persleiding Dorpsstraat en
Oosteinde

Aanleg riolering buitengebied
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Portefeuillehouder: F. Saelman

Vervolg:
Het voorstel van b&w kan ter besluitvorming aan de raad worden voorgelegd.
Aanwezig: C.J.M. Gerssen (vz), R.P. Hendriks (VLW), J.J.M.N. Welagen (GL), P.J. van den Hurk
(CDA), C. Ricken (PvdA), R.J.G. Berkhout (VVD)

Conclusie:
Aanwezigen adviseren positief over het voorstel van b&w.

Portefeuillehouder: F. Saelman
Griffier: I.P. Vrolijk
Pers: Belangstellenden: 3 pers.
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de VVD adviseert positief over alle beslispunten onder vermelding dat bouwen buiten de
rode contouren geen prioriteit heeft.
PvdA stemt adviseert positief over alle beslispunten, verzoekt het college om vóór het einde
van het jaar duidelijkheid te verschaffen naar de clubs in Jisp en Oostknolledam
Het CDA adviseert positief over de beslispunten 1 en 5, negatief over 2 tm 4, ziet veel
onzekerheid inzake de financiële dekking wanneer bouwen buiten de rode contouren niet
mogelijk dan wel wenselijk blijkt. De resultaten van nader onderzoek had reeds in de
uitgevoerde quick scan opgenomen moeten zijn.
Gl adviseert positief over alle beslispunten, de gedeelde zorgen en onzekerheid moeten
ontwikkelingen om te komen tot toekomstbestendige sportparken niet belemmeren
VLW adviseert positief over de beslispunten 1, 3 onder de voorwaarde dat er niet gebouwd
wordt buiten de rode contouren, 4 onder voorwaarde dat het beschikbaar gestelde krediet
ook wordt aangewend om te onderzoeken of subsidie van de Europese Unie verkrijgbaar is.
Benadrukt wordt dat woningbouw niet altijd noodzakelijk is om plannen betaalbaar te krijgen
en dat de combinatie sport en woningbouw mogelijk leidt tot problemen in de toekomst.

Vervolg:
het voorstel van b&w kan ter besluitvorming aan de raad worden voorgelegd.
Aanwezig: C.J.M. Gerssen (vz), R.P. Hendriks (VLW), J.J.M.N. Welagen (GL), N.J. de Jong
(CDA), C. Ricken (PvdA), R.J.G. Berkhout (VVD)
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-

-

-
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Blauwe Zaal

Vervolg:
Het voorstel van b&w kan ter besluitvorming aan de raad worden voorgelegd.

Griffier: I.P. Vrolijk
Pers: Belangstellenden: Conclusie:
Aanwezigen adviseren positief over het voorstel van b&w. De portefeuillehouder zegt toe om met
de raad en college dit dossier te zullen evalueren.
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Bouwaanvraag 1e fase vier
appartementen Dorpsstraat 34 te
Wormer

Verzoek tot vestiging
hotelaccommodatie
Leeghwaterweg Wijdewormer,
verzoek tot vestiging
hotelaccommodatie Zuiderweg 72
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Portefeuillehouder: H.A. Stuurman
Griffier: E.H.M. Ouwehand

Aanwezig: M.J.T. Wielenga-Beeks (voorzitter), C.J.G. Bijvoet (CDA), N.M. Koelemeijer (GL), J.H.
Broenland (PvdA), L.J. van Berkel (VVD), H.J. Al (VLW)

Vervolg:
Het voorstel gaat met bovenstaand advies voor besluitvorming door naar de raad van vanavond.
De portefeuillehouder zegt toe dat indien de besluitvorming in de raad zodanig is dat de
vrijstellingsprocedure wordt gestart het plan wordt voorgelegd aan de raad.

Bespreking
Ook de fracties geven aan het bouwplan van slechte kwaliteit te vinden en vragen hoe het staat
met de bebouwing op de erfgrens. Na beantwoording van de vragen door de portefeuillehouder
waarin hij stelt dat hier gevraagd wordt het college te adviseren over de start van de
vrijstellingsprocedure ex artikel 19 lid 2 adviseren PvdA en GL positief. GL heeft daarbij wel het
verzoek aan de portefeuillehouder om het plan voor advies te laten terugkeren in de raad, gezien
de problematiek rondom het bouwplan. VVD onthoudt zich van advies en zal eerst nog met zijn
fractie overleggen. CDA en VLW adviseren negatief. De aanvrager moet eerst maar met een
gedegen en gedragen plan komen.

Insprekers: dhr. Schwering en mw Floore, namens omwonenden Zaandammerstraat, Wiekstraat
en Dorpsstraat, noemen het bouwplan op basis waarvan nu tot besluitvorming moet worden
gekomen gebroddel. De maatvoering van de tekening is onjuist en er wordt gebouwd op de
erfgrens waardoor de privacy in het geding komt.

Belangstellenden: ong. 20

Portefeuillehouder: H.A. Stuurman
Griffier: E.H.M. Ouwehand
Pers: R. v.d. Molen
Ambtelijke ondersteuning: S. Bukman

Aanwezig: M.J.T. Wielenga-Beeks (voorzitter), H.G. Roeleveld (CDA), N.M. Koelemeijer (GL), J.H.
Broenland (PvdA), L.J. van Berkel (VVD), H.J. Al (VLW)
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BESLOTEN

te Wijdewormer

Er is geen besloten vergadering

Vervolg
Het voorstel gaat met bovenstaande advisering terug voor verdere uitwerking door het college.
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Conclusie
De portefeuillehouder zegt naar aanleiding van de advisering toe om de raad te informeren omtrent
het tijdspad van een mogelijke totale herziening en een partiële herziening. Met partiële herziening
wordt dan bedoeld een herziening van het gebied de Wijdewormer. Op basis hiervan kan dan
bekeken worden of een procedure tot totale of tot partiële herziening wordt opgestart. Met
uitzondering van de fractie VLW kunnen de overige fracties zich hierin vinden.

Bespreking
De portefeuillehouder licht toe dat gevraagd wordt het college te adviseren omtrent de
wenselijkheid om ten behoeve van de vestiging van de hotels het structuurplan Wormerland
(partieel) te wijzigen.
CDA laat weten negatief te adiveren omtrent het starten van een procedure tot partiële wijziging
van het bestemmingsplan ten behoeve van de hotels. Zijn fractie is in eerste instantie van mening
dat een totale herziening van het bestemmingsplan een betere optie is. GL, PvdA en VVD kunnen
zich, gezien de belangen, vinden in een partiële herziening omdat een traject tot totale herziening
een aantal jaren duurt. VLW adviseert negatief ten aanzien van welke herziening dan ook. Het
structuurplan is vrij recent vastgesteld en behoeft nu nog geen herziening.

Inspreker: dhr. W. Nieuwenhuizen, voorzitter stichting Kalverhoek namens sportverenigingen
Kalverhoek. Zie bijlage.

Belangstellenden: ong. 30

Pers: dhr. van Dalsem

