Besluitenlijst Voorrondes Openbaar
Raadsavond Wormerland
- dinsdag 14 december 2010 -

Voorrondes
Nr.
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Onderwerp
Algemene Zaken
Politieke Markt

Vaststellen besluitenlijst
voorrondes d.d. 23 november
2010
Notulen raad d.d. 9 november
2010

Ingekomen brieven aan de raad

Besluit
Aanwezig:
R.J.G. Berkhout (vz), H.J. Al (VLW), H. Mak (SP), R.F.T. van Wanrooy (VVD), A.H.B. van Haarlem
(PvdA), H.G. Roeleveld (CDA) en J.N. Stevens (GL)
Portefeuillehouder: P.C. Tange
Griffie: A.C. Meijer
Belangstellenden: ca. 25
GL merkt op dat bij de behandeling van de najaarsnota 2010 mevrouw Wielenga-Beeks aanwezig
was namens de fractie GL.
Met inachtneming van deze wijziging wordt de besluitenlijst voorrondes vastgesteld.
SP geeft aan dat de microfoon door sommige sprekers niet werd gebruikt. GL merkt op dat de
notulen van 23 november 2010 niet bij de stukken gevoegd waren. Dit geldt ook voor de andere
fracties.
De notulen van 9 november 2010 kunnen ter vaststelling doorgezonden worden aan de raad.
De notulen van 23 november 2010 worden in januari aan de raad aangeboden.
De heer W. van Diepen spreekt in over briefnr. 16 (bedrijfsverplaatsing melkveehouderij van
Zuiderweg naar Noorderweg), zie bijlage.
VVD verzoekt om beantwoording van de vragen inzake het chaletpark.
SP wil briefnr. 6 (verlegging buslijn 88) opnieuw agenderen, dit omdat geen advies gevraagd is aan
de contactcommissie Wijdewormer.
CDA steunt voorstel tot opnieuw agenderen.
SP verwacht binnenkort voorstel inzake de rekenkamercommissie.
De portefeuillehouder zegt toe dat de beantwoording van de vragen inzake chaletpark alsnog wordt
toegezonden.
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Stukken ter kennisgeving aan de
raad
Stukken direct ter besluitvorming
aan de raad
Inventarisatie quorum voorrondes
Rondvraag

Groene Zaal
9
Activiteitenplan Politie en wet
voetbal en ernstige overlast

Wat betreft buslijn 88 onderkent hij de waarde van een advies van de contactcommissie. Het
college heeft echter op juiste wijze de keuzes voorgelegd aan de raad.
De voorzitter zegt dat de agendering van dit onderwerp aan het presidium wordt voorgelegd.
Geen opmerkingen.
Geen opmerkingen.
Quorum voorrondes aanwezig.
VLW geeft aan dat het Zwetpad vaak blank staat, en of hier iets aan gedaan kan worden.
Verder merkt hij op dat er weinig raadsleden(fracties) aanwezig waren bij de informatieavond
Ghana. PvdA meldt dat zij niet aanwezig konden zijn vanwege fractieberaad.
VVD zegt dat er een brief is binnengekomen inzake de septictank chaletpark, hij neemt aan dat
hier wat mee gebeurt.
De portefeuillehouder geeft de vraag over het Zwetpad door aan de wethouder, de brief inzake
chaletpark is bekend en is in behandeling.
Aanwezig:
Mw. M.J.T. Wielenga-Beeks (vz), mw. S.C. Kleijhorst (VLW), M. v.d. Kolk (SP), R.F.T. van
Wanrooy (VVD), N. Groot (PvdA), J. Schalkwijk (CDA), R. Doorn (GL)
Portefeuillehouder: P.C. Tange
Griffie: A.C. Meijer
Van de politie: de heren H.J. Mol en E. Kooy.
Belangstellenden: 4
Bespreking
GL merkt op dat met betrekking tot de Wet voetbal en ernstige overlast met name geduid wordt op
jeugdoverlast.
PvdA constateert dat er prioriteiten gesteld moeten worden door de politie. Wateroverlast zou
echter meer aandacht verdienen.
CDA is blij met de versteviging van de positie van de wijkagent, maar het is niet duidelijk hoe dit
vorm wordt gegeven. De status van het stuk is niet duidelijk, de sturingselementen voor de raad
ontbreken.
VLW pleit voor meer voorlichting op scholen ten aanzien van veiligheid/jeugdoverlast en meer inzet
specifiek gericht op Wormerland.
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Voorts worden diverse vragen gesteld.
De portefeuillehouder geeft aan dat de bevoegdheden op grond van de Wet voetbal en zware
overlast in de Zaanstreek uniform worden gehanteerd. Dit om de eenduidigheid te bevorderen. Dat
wil niet zeggen dat er gebruik van gemaakt wordt. Het is dan echter wel mogelijk.
Verder worden door de portefeuillehouder de vragen beantwoord inzake het activiteitenplan politie.
De heer Kooy licht naar aanleiding van een vraag van het CDA toe hoe de informatie met behulp
van programma’s wordt gefilterd en beoordeeld. Er kan gericht personeel ingezet worden daar
waar dit echt nodig is.
De portefeuillehouder geeft aan dat de dagverslagen van de BOA en de verslagen van de politie
vertrouwelijk ter inzage liggen. Suggesties van de kant van de raad zijn altijd welkom.
Conclusie
De fracties adviseren positief ten aanzien van het jaarplan 2011 politie Zaanstreek Noord en de
bevoegdhedentoedeling op grond van de Wet voetbal en zware overlast.
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Wormerland heeft Antwoord

Vervolg
Nadere uitwerking college.
Aanwezig:
Mw. M.J.T. Wielenga-Beeks (vz), mw. S.C. Kleijhorst (VLW), M. v.d. Kolk (SP), R.F.T. van
Wanrooy (VVD), N. Groot (PvdA), H.G. Roeleveld (CDA), J.N. Stevens (GL)
Portefeuillehouder: P.C. Tange
Griffie: A.C. Meijer
Belangstellenden: 6
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Besloten
Witte Zaal
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Locatie Zaanbrug, 2e bespreking

De heer R. Schaatsbergen geeft een presentatie over het project “Wormerland heeft antwoord”.
Na afloop van de presentatie worden diverse vragen beantwoord.
Besloten vergadering
Aanwezig: A.H.B. van Haarlem (vz) H. Onderwater (SP), W. van Aalst (VLW), P.J. van den Hurk
(CDA), C. Ricken (PvdA), N.M. Koelemeijer (GL), F.J.W. Saelman (VVD)
Portefeuillehouder: R.P. Hendriks
Pers: R. Swart
Griffie: I.P. Vrolijk
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Belangstellenden: circa 35 personen
Inspreker: de heer Erwin Hooijschuur namens de Bedrijvenvereniging Wormerland en de ZON.
Bespreking:
De fracties van de PvdA, GL, CDA en VVD dienen gezamenlijk een motie in waarin wordt gevraagd
om nader onderzoek. Alle fracties steunen deze motie.
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Najaarsnota

Vervolg:
Het voorstel van b&w zal niet ter besluitvorming aan de raad worden voorgelegd. De motie zal wel
ter stemming worden aangeboden.
Aanwezig: Aanwezig: A.H.B. van Haarlem (vz) J. Mandjes (SP), H. van der Snoek (VLW), P.J. van
den Hurk (CDA), C. Ricken (PvdA), J.N. Stevens (GL), F.J.W. Saelman (VVD)
Bespreking:
De fractie van GL en de fractie van SP dienen een amendement in.
Vervolg
De ingediende amendementen en het voorstel van b&w zullen ter besluitvorming aan de raad
worden voorgelegd.

Blauwe Zaal
14
Toekomst peuterspeelzaalwerk

Aanwezig: H. Mak (SP, mw. A. Smit-de Ridder (VLW), mw. J. Bonn (PvdA), R.J.G. Berkhout
(voorzitter), M.J.E. Feddouli (CDA), J.N. Stevens (GL), F.C. Sanders (VVD)
Portefeuillehouder: mw. J.M.E. de Groot
Griffier: L.S. Ackerman
Belangstellenden: 16
Bespreking
De fracties geven aan de notitie een goede basis voor het peuterspeelzaalbeleid te vinden en
steunen beide beslispunten.
Conclusie
Alle fracties adviseren positief ten aanzien van de vaststelling van zowel de notitie als de specifieke
subsidieregels peuterspeelzaalwerk.
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Financiele problemen
volleybalvereniging VCC 92

Vervolg
Het onderwerp Toekomst Peuterspeelzaalwerk kan ter besluitvorming worden aangeboden aan de
raad.
Aanwezig: H. Mak (SP, H.J. van der Snoek (VLW), mw. J. Bonn (PvdA), R.J.G. Berkhout
(voorzitter), J.M. Schalkwijk (CDA), R. Doorn (GL), F.C. Sanders (VVD)
Portefeuillehouder: mw. J.M.E. de Groot
Griffier: L.S. Ackerman
Belangstellenden: 9
Bespreking
De fracties geven aan de problematiek van VCC 92 te begrijpen. De fracties VVD, CDA en GL
spreken naast sympathie voor het voorstel ook de zorgen om precedentwerking uit. De PvdAfractie heeft onderzoek gedaan naar kosten van sporthallen in omringende gemeenten als
Purmerend en Zaanstad. Hieruit blijkt dat de sporthal van Wormer aanzienlijk hogere bedragen
vraagt van de verenigingen.
De portefeuillehouder zegt toe om deze prijsverschillen tussen de sporthallen te onderzoeken.
Conclusie
Het 1e beslispunt om een extra subsidie van € 3.000,00 te verstrekken wordt gesteund door de
fracties SP, VLW en PvdA. De fracties GL, CDA en VVD zijn tegen het verstrekken van extra
subsidie.
Het 2e beslispunt om de technisch gewijzigde subsidieregels voor verenigingssport vast te stellen
wordt door alle fracties unaniem gesteund.
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Uitbreiding 30 km zone Rigastraat,
correctie GVVP

Vervolg
Het onderwerp kan ter besluitvorming worden aangeboden aan de raad.
Aanwezig: H. Mak (SP, H.J. Al (VLW), mw. J. Bonn (PvdA), R.J.G. Berkhout (voorzitter), M.J.E.
Feddouli (CDA), F.Th. Koelemeijer (GL), F.C. Sanders (VVD)
Portefeuillehouder: mw. J.M.E. de Groot
Griffier: L.S. Ackerman
Belangstellenden: 19
Bespreking

5

De fracties CDA, GL, VD en PvdA geven aan op zich een uitgebreide 30 km zone te kunnen
ondersteunen maar deze moet dan wel planologisch afgedwongen worden omdat er geen controle
plaatsvindt bij 30 km zones. Daarnaast geven zij aan dat de huidige onderliggende stukken
onvoldoende onderbouwd zijn en daardoor geen inhoudelijke basis vormen om tot besluitvorming
te komen. Tijdens de vergadering wordt een tekening uitgereikt, de fracties hadden graag in een
eerder stadium de mogelijkheid gehad deze te kunnen inzien.
Conclusie
Het 1e beslispunt om de 30 km zone uit te breiden wordt gesteund door de fracties SP en VLW.
De fracties CDA, PvdA, VVD en GL zullen dit voorstel niet steunen.
Het 2e beslispunt om een voetpad aan te leggen aan de oostzijde van de Rigastraat ter hoogte van
het Ketelhuisterrein wordt gesteund door de fracties SP, VLW en CDA.
De fracties PvdA, VVD en GL zullen dit voorstel niet steunen.
Vervolg
Het onderwerp kan ter besluitvorming worden aangeboden aan de raad.
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