Besluitenlijst Voorrondes Openbaar
Raadsavond Wormerland
- dinsdag 21 juni 2011 -

Voorrondes
Nr.

Onderwerp
Algemene Zaken

Besluit
Aanwezig: J. M. Schalkwijk(vz), J.N. Stevens(GL), C. Ricken(PvdA), R.J.G. Berkhout(VVD), H.J.
Al(VLW), J.J. Mandjes(SP), H.G. Roeleveld(CDA)
Portefeuillehouder: P.C. Tange
Griffier: A.C. Meijer
Belangstellenden: ca. 12
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Politieke Markt

Geen politieke markt
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Vaststellen besluitenlijst
voorrondes d.d. 17 mei 2011

3
4

Notulen raad d.d. 17 mei 2011
Ingekomen brieven aan de raad

Bladzijde 1 (onder punt 4) briefnummer 10 (Besemer/Heijn inzake feest Jisp), VLW vraagt of al
reactie is verzonden.
Portefeuillehouder antwoordt dat de reactie nog deze week verzonden wordt, raad wordt
geïnformeerd over de inhoud.
Besluitenlijst wordt conform vastgesteld.
De notulen kunnen ter besluitvorming aan de raad worden voorgelegd.
VVD
Briefnr. 4(20110505 Zaanradio), gevraagd wordt of er vanuit Wormerland inspraak is in dit dossier.
Briefnr. 20(20110513 bezwaarschrift Prowinko), onduidelijk is wat de procedure is en waar de
bevoegdheden liggen, ook in relatie tot briefnr. 10 (20110511 Bakker inzake afwijzing hotel
Kalverschans)
GL
Briefnr. 1(20110503 mail Henneman inzake situatie woonboot Göbel), gevraagd wordt of er al een
reactie van college is verzonden.
CDA
Briefnr. 11(20110519 beantwoording vragen Wmo beleidsplan), is er rekening gehouden met een
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overschrijding van 100.000 euro Wmo gelden ivm extra kosten woonzorgcomplex Wijdewormer.
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7

Stukken ter kennisgeving aan de
raad
Stukken direct ter besluitvorming
aan de raad
Inventarisatie quorum voorrondes

8

Rondvraag

6

De portefeuillehouder:
Briefnr. 1 : wordt beantwoord, raad wordt geïnformeerd
Briefnr. 4: is afgehandeld als hamerstuk
Briefnr. 20/briefnr. 10: De procedures zijn verschillend. Bij Prowinko is raad bevoegd, en bij
Kalverschans ligt uitvoering bij gemeente, en wordt raad geïnformeerd.
Briefnr. 11: de vraag wordt voorgelegd aan de portefeuillehouder en de raad wordt schriftelijk
geïnformeerd.
Geen opmerkingen
Geen opmerkingen
CDA is niet aanwezig in de blauwe zaal
SP is niet aanwezig in de blauwe zaal bij de onderwerpen Baanstede en Stadsregio
PvdA :
in krant stond dat er een nieuwe uitbater is in het verenigingsgebouw Wormer, er worden
verbouwingen gepleegd en een terras aangelegd. Gevraagd wordt of de gemeentelijke bijdrage
gebruikt wordt voor deze verbouwing.
In contactcommissie Jisp is een evaluatie van functioneren BOA toegezegd, wanneer komt die
evaluatie?
De portefeuillehouder antwoordt dat de gemeentelijke bijdrage is besteed aan noodzakelijke
maatregelen in verband met een lekkage.
Ten aanzien van de evaluatie BOA en buurtregisseur Neck staan nog enkele (financiele) vragen
open. Als dit helder is wordt evaluatie aangeboden aan college en vervolgens in juli aan de raad.

Groene Zaal
9
Initiatiefvoorstel VLW inzake
voortgang plaatsing Jongeren
Ontmoetings Plekken

Aanwezig: M.J.T. Wielenga-Beeks(vz), R. Doorn(GL), C. Ricken(PvdA), R.J.G. Berkhout(VVD),
K.IJ. Luttik(VLW), J.J. Mandjes(SP), J.M. Schalkwijk(CDA)
Portefeuillehouder: A. de Groot
Griffier: A.C. Meijer
Belangstellenden: ca. 10
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Bespreking
De heer Luttik (VLW) licht het voorstel kort toe.
Het voorstel wordt door de meerderheid positief benaderd, hoewel er nog veel vragen openstaan.
Dit voorstel opteert namelijk voor afsluitbare JOP’s, en dit staat haaks op de eerdere
besluitvorming van de raad (nl. open JOP’s). Verder wordt de instelling van een jongerenraad met
veel verantwoordelijkheden kritisch bekeken, het is namelijk (gelet op de ervaringen bij andere
gemeenten) moeilijk animo te vinden voor een jongerenraad. Ook ontbreekt het overleg met
SCWO, Wmo-raad en jongerenwerker in dit voorstel.
GL verwijst nadrukkelijk naar de kaderstellende notitie van het college waarin alles al is vastgelegd.
Het college moet hier mee aan de slag en GL geeft VLW mee het voorstel in te trekken.
Fracties zijn het er unaniem over eens dat het allemaal veel te lang duurt. Het college dient de
verantwoordelijkheid te nemen en moet de plannen uitvoeren.
Conclusie
Dit voorstel komt opnieuw aan de orde in de raadsvergadering van 19 juli 2011. Het college zet
(eveneens voor de raad van 19 juli 2011) uitgebreid de stand van zaken met betrekking tot de
JOP’s op een rij en gaat hierbij ook in op de punten van het voorstel van VLW. Ook dient het
overleg met SCWO/ Wmo-raad/jongerenwerker te worden benoemd.
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Initiatiefvoorstel SP inzake
adopteren openbaar groen

Vervolg
Voorstel komt opnieuw aan de orde in raad juli 2011, met een aanvullende notitie van het college
over de exacte stand van zaken met betrekking tot de JOP’s
Aanwezig: M.J.T. Wielenga-Beeks(vz), N.M. Koelemeijer(GL), E. van der Swaluw(PvdA), R.J.G.
Berkhout(VVD), K.IJ. Luttik(VLW), J.J. Mandjes(SP), J.M. Schalkwijk(CDA)
Portefeuillehouder: P.C. Tange
Griffier: A.C. Meijer
Belangstellenden: ca. 3
Bespreking
Alle fracties vinden het een sympathiek voorstel. Wel worden enkele vragen gesteld, die inhoudelijk
worden beantwoord door de heer Mandjes en de portefeuillehouder.
Er zijn nog wat onduidelijkheden mbt de hoeveelheid openbaar groen en of het de bedoeling is dat
alleen openbaar groen ‘grenzend’ aan de woning kan worden geadopteerd.
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Conclusie
Alle fracties staan positief ten opzichte van het voorstel tot het starten van dit pilotproject. Het
college kan zelf beoordelen op welke wijze een en ander het beste kan worden uitgevoerd. Als er
dilemma’s zijn of er toch extra budget nodig is van de raad, komt het bij de raad terug.
Vervolg
Ondanks het feit dat er geen (concept) besluit aan het voorstel is toegevoegd, wordt het toch ter
besluitvorming voorgelegd aan de raad.
Witte Zaal
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Presentatie Duurzame Energie en
CO2-uitstoot

Aanwezig: A.H.B. van Haarlem (vz), R.F.T. van Wanrooij (VVD), S.C. Kleijhorst (VLW), N. Groot
(PvdA), N.M. Koelemeijer (GL), .H.G. Roeleveld (CDA), H.Mak (SP)
Portefeuillehouder: R.P. Hendriks
Griffier: I. Vrolijk
Presentatie door H. van der Heide
In het verhaal wordt geschetst welke mogelijkheden er zijn om te komen tot een klimaatneutrale
gemeente.
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Bestemmingsplan IHP Neck

Vervolg
Het college van b&w zal voorstellen voorbereiden om te komen tot concrete maatregelen.
Aanwezig: A.H.B. van Haarlem (vz), H. Onderwater (SP), S.C. Kleijhorst (VLW), J.H. Broenland
(PvdA), J.N. Stevens (GL), H.G. Roeleveld (CDA), R.F.T. van Wanrooij (VVD)
Portefeuillehouder: R.P. Hendriks
Griffier: I. Vrolijk
Bespreking:
De portefeuillehouder zegt toe een avond te organiseren met de contactcommissie om de
betrokken bewoners te informeren over het eindresultaat.
Conclusie
Alle fracties adviseren positief over het onderhavige voorstel.
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Vervolg
Het voorstel wordt ter besluitvorming aan de raad voorgelegd.
Blauwe Zaal
13
Jaarstukken Baanstede

Aanwezig: Mw. J. Bonn (PvdA), mw. A. Smit-de Ridder (VLW), P.J. Kramer (VVD), F.Th.
Koelemeijer (GL), H.J. Al (voorzitter)
Portefeuillehouder: P.C. Tange
Griffier: L.S. Ackerman
Bespreking
Dhr. Kramer vraagt of de zienswijze wel binnen de gestelde termijn van zes weken kan worden
ingediend. Dhr. Tange antwoordt dat er voor een zienswijzeprocedure inderdaad zes weken geldt
maar dat de zienswijze nog tot 6 juli kan worden ingediend.
Mw. Bonn informeert naar het verdrijvingseffect tussen SW-gerechtigden en reintegrerende
medewerkers. Dhr. Tange antwoordt dat deze apart begroot en georganiseerd zijn en daarom niet
in elkaars vaarwater hoeven te zitten. Hij zegt toe deze vraag voor te leggen aan de
portefeuillehouder.
Conclusie
Alle aanwezige fracties adviseren positief over het voorstel.
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Jaarstukken Stadsregio

Vervolg
Het onderwerp kan ter besluitvorming aan de raad worden aangeboden.
Aanwezig: Mw. J. Bonn (PvdA), mw. A. Smit-de Ridder (VLW), P.J. Kramer (VVD), F.Th.
Koelemeijer (GL), H.J. Al (voorzitter)
Portefeuillehouder: P.C. Tange
Griffier: L.S. Ackerman
Bespreking
Er worden enkele vragen gesteld over de toekomst van de Stadsregio. Dhr. Tange anwoordt dat
de Stadsregio per 1 januari 2013 ophoudt met bestaan. De verwachting is dan ook om vanaf 1
januari 2013 geen Gemeenschappelijke Regeling Stadsregio meer te hebben.
Conclusie
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Alle aanwezige fracties adviseren positief over het voorstel.
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Jaarstukken GGD

Vervolg
Het onderwerp kan ter besluitvorming aan de raad worden aangeboden.
Aanwezig: Mw. J. Bonn (PvdA), mw. A. Smit-de Ridder (VLW), P.J. Kramer (VVD), F.Th.
Koelemeijer (GL), H. Mak (SP), H.J. Al (voorzitter)
Portefeuillehouder: mw. J.M.E. de Groot
Griffier: L.S. Ackerman
Bespreking
Alle fracties stemmen in met het voorstel. Er is geen behoefte aan een 2e termijn.
Conclusie
Alle aanwezige fracties adviseren positief over het voorstel.
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Jaarstukken ISW

Vervolg
Het onderwerp kan ter besluitvorming aan de raad worden aangeboden.
Aanwezig: Mw. J. Bonn (PvdA), mw. A. Smit-de Ridder (VLW), P.J. Kramer (VVD), F.Th.
Koelemeijer (GL), H. Mak (SP), H.J. Al (voorzitter)
Portefeuillehouder: mw. J.M.E. de Groot
Griffier: L.S. Ackerman
Bespreking
Alle fracties stemmen in met het voorstel.Dhr. Kramer informeert naar de toekomst van het ISW.
Pfh. antwoordt dat het ISW momenteel behoorlijk verdund is en op gegeven moment ophoudt te
bestaan. Gemeenten zullen dan in andere samenwerkingsverbanden met elkaar gaan overleggen
en samenwerken. Uittreden uit het ISW kost geld, de fracties stemmen in met deze
uitsterfconstructie.
Conclusie
Alle aanwezige fracties adviseren positief over het voorstel.
Vervolg
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Het onderwerp kan ter besluitvorming aan de raad worden aangeboden.
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