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Notulen raad d.d. 17 april 2012
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Inventarisatie quorum
voorrondes
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Rondvraag

Groene Zaal
9
Prestatie-afspraken 2012-2014
met Wormer Wonen

Besluit
Aanwezig: J.M. Schalkwijk (VZ), H.G. Roeleveld
(CDA), J.J. Mandjes (SP), H.J. Al (VLW), J.N. Stevens
(GL), C. Ricken(PvdA) en R.J.G. Berkhout (VVD)
Portefeuillehouder: P.C. Tange
Griffie: A.C. Meijer
Belangstellenden: ca. 25
VLW punt 12: onder conclusie moet staan dat
portefeuillehouder toezegt te onderzoeken in hoeverre
het mogelijk is géén leges te heffen.
CDA punt 12: de heer H.G. Roeleveld was aanwezig
namens het CDA.
GL punt 10: in plaats van de heer R. Doorn was de
heer N. Koelemeijer aanwezig namens GL.
De besluitenlijst wordt aangepast.
Geen opmerkingen
VLW briefnr 1(20120403 inzake petitie toegang
medische zorg ernstig zieke ME patiënten): hier
kunnen raadsleden persoonlijk actie op ondernemen.
VZ merkt op dat de brief aan de raad is gericht.
VLW briefnr 6(20120410 M.R. Kist over verloedering
Veerdijk) wil afschrift reactie college, dit geldt ook voor
de overige fracties.
SP briefnr. 2(20120326 M. Tonig inzake bezwaarschrift
WOZ)
SP briefnr. 18(20120410 kennismaking stichting SBO
NH en regionale agenda) wil graag dat de stichting een
presentatie geeft aan de raad.
VZ zegt dat dit in presidium wordt besproken.
SP briefnr. 22(20120319 petitie bewonerscomité NeckZuid inzake privatisering en renovatie sportvelden)
verzoekt om afschrift antwoord college.
Geen opmerkingen
Agendapunt zienswijze begroting stadsregio is
toegevoegd.
CDA is niet aanwezig in groene zaal.
PvdA is niet aanwezig in de blauwe zaal bij onderwerp
zienswijze begroting stadsregio.
VLW vraagt om stand van zaken Zaanbrug.
SP geeft aan dat de stukken weer veel te laat zijn
toegezonden. Dit wordt in het presidium besproken.
Aanwezig: R.J.G. Berkhout (vz), J.H. Broenland
(PvdA), H.J.j. van der Snoek (VLW), J.N. Stevens
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(GL), F. Sanders (VVD), H. Onderwater (SP)
Portefeuillehouder: R.P. Hendriks
Griffier: I.P. Vrolijk
Pers: H. Lieshout
Belangstellenden: circa 5 personen
Bespreking
GL: fractie is van mening dat de kaderstellende taak
onvoldoende wordt waargemaakt, de afspraken te
weinig SMART zijn geformuleerd en dat de gemaakte
afspraken onvoldoende bijdragen aan eerder
geformuleerde duurzaamheidsdoelstellingen. De
fractie adviseert niet positief over het voorstel. GL
brengt een amendement in. De fractie neemt het
initiatief om samen met de fractie van de VLW te
werken aan duurzaamheid.
PvdA: de fractie informeert naar de stand van zaken
tav het project Beschuitstoren, de gevolgen van het
faillissement van Witkamp. Vraagt naar afspraken over
huurgewenning voor bewoners Molenbuurt. Is van
mening dat onvoldoende duidelijk is waar en hoe de
beschikbare middelen worden ingezet. De fractie
adviseert positief.
SP: fractie adviseert positief over het voorstel. Stelt
voor het project Beschuitstoren van tafel te halen. De
fractie wijst op een alternatief plan uit 2001, welke was
gericht op de bouw van seniorenwoningen.
VVD: de fractie is in beginsel tevreden over de
gemaakte prestatieafspraken, acht de
prestatieafspraken voldoende meetbaar. Is tevreden
over de koppeling van het Reservefonds
Volkshuisvesting en de prestaties. Vraagt aandacht
voor hetgeen niet staat vermeld. Vraagt de
portefeuillehouder om de toezegging een studie te
doen naar de mogelijkheden om jonge gezinnen en
starters aan Wormerland te blijven binden.
VLW: de fractie adviseert positief over het voorstel.
Portefeuillehouder Hendriks merkt op dat de
prestatieafspraken met Wormer Wonen niet gelijk zijn
aan de bouwplannen. Er worden extra middelen
ingezet voor ouderen en starters.Ten aanzien van het
Reserve Fonds Volkshuisvesting merkt de heer
Hendriks op dat de voorwaarden niet zijn gewijzigd.
Toegezegd wordt de verordening Reservefonds
Volkshuisvesting (waarin de voorwaarden zijn
opgenomen) ter inzage worden gelegd in het kastje
vertrouwelijk.
Ten aanzien van het project Beschuitstoren meldt de
heer Hendriks dat op 21 mei de Stichting bij elkaar
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komt om een beslissing te nemen over de voortgang
van het project.
De portefeuillehouder zegt toe een gesprek met
Wormer Wonen te initiëren aangaande de gevraagde
studie naar de mogelijkheden om jongeren aan
Wormerland te binden. De portefeuillehouder stelt een
projectmatige aanpak voor. De uitkomsten van dit
gesprek worden teruggekoppeld naar de raad.
Conclusie
De meerderheid van de fracties adviseert positief over
het voorstel.
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Startnotitie beleid botenhuizen
op de locatie Dorpsstraat
Oostknollendam

Vervolg
Het voorstel wordt direct ter besluitvorming aan de
raad voorgelegd.
Aanwezig: R.J.G. Berkhout (vz), H. Onderwater (SP),
F. Sanders (VVD), M.P.M. van Tol (VVD), J.H.
Broenland (PvdA), J.N. Stevens (GL)
Bespreking
De voorzitter wijst op het gewijzigde voorstel en
besluit.
SP: de fractie adviseert positief.
VVD: de fractie merkt op dat kennelijk de benodigde
beleidsregel ontbreekt, vraagt hoe te handhaven bij het
ontbreken van een dergelijke regel.
VLW: fractie informeert of SAB in 2010 op de hoogte
had kunnen zijn van de omschrijving van het begrip
botenhuis? Informeert naar beschikbare jurisprudentie.
GL: de fractie adviseert positief.
PvdA: adviseert positief. Merkt op dat de planning in
het voorstel dient te worden aangepast.
Conclusie
Alle fracties adviseren positief.
Vervolg
Het voorstel wordt ter besluitvorming aan de raad
voorgelegd.

Witte Zaal
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Gemeentelijk Rioleringsplan
Wormerland planperiode
2013-2017

Aanwezig: M.J.T. Wielenga-Beeks(VZ), H.G.
Roeleveld (CDA), J.J. Mandjes (SP), M.P.M. van
Tol(VLW), N.M. Koelemeijer (GL), N. Groot(PvdA) en
F.J.W. Saelman(VVD)
Portefeuillehouder(plv) A. de Groot
Ambtenaar: E. Heuperman
Griffie: A.C. Meijer
Belangstellenden: ca. 4
Bespreking:
De complimenten worden uitgesproken over het
heldere rapport.
Door de fracties worden onder meer vragen gesteld
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over de (beperkte) mate van innovatie, de maatregelen
rond de waterbergingen, de mogelijkheden van
gescheiden opvang regenwater, de mogelijkheden om
verplichtingen op te leggen bij het verlenen van
omgevingsvergunningen, de benodigde formatie om
het plan uit te voeren en de legesheffing riolering. Ook
wordt aandacht gevraagd voor voorlichting richting de
burger.
De vragen worden beantwoord door de
portefeuillehouder en de verantwoordelijk ambtenaar.
Toegezegd wordt dat eventueel personeelstekort
geheel gecompenseerd wordt en niet zoals
aangegeven in het plan ‘zoveel mogelijk’
gecompenseerd wordt, dit om stagnatie in de
uitvoering van het plan te voorkomen.
Verder wordt toegezegd dat er ingezet wordt op
voorlichting bij omgevingsvergunningaanvragen.
Conclusie
De fracties adviseren unaniem positief ten aanzien van
het voorstel.
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Weigering verklaring van geen
bedenkingen vestiging woon- en
zorgboerderij op het perceel
Zuiderweg 76 te Wijdewormer

Vervolg
Het voorstel kan ter besluitvorming aan de raad
worden voorgelegd.
Aanwezig: M.J.T. Wielenga-Beeks(VZ), H.G.
Roeleveld (CDA), M. v.d. Kolk (SP), A. Smit-de
Ridder(VLW), N.M. Koelemeijer (GL), J. Bonn(PvdA)
en R.F.T. van Wanrooy(VVD)
Portefeuillehouder: P.C. Tange
Griffie: A.C. Meijer
Belangstellenden: 1
Bespreking 2e termijn:
VVD, GL en PvdA zijn van oordeel dat dit initiatief een
kans moet krijgen. De aanvullende informatie heeft
uitgewezen dat een extra belasting op de Wmo gelden
niet aan de orde is bij dagbesteding etc. Niet statisch
met het bestemmingsplan omgaan en niet alles
vooruitschuiven naar een mogelijke uitwerking in
structuurvisie.
CDA is blij met initiatief, is echter van oordeel dat het
binnen het bestemmingsplan wél mogelijk is als de
aanvraag wordt aangepast. Zoals het nu voorligt gaat
CDA mee in het voorstel van het college ivm mogelijke
precedentwerking. Hoopt dat aanvrager alsnog met
gemeente om tafel gaat.
SP houdt vast aan nu geldende bestemmingsplan en
de mogelijke ontwikkeling van beleid ten aanzien van
zorgboerderijen, en gaat mee met voorstel college.
VLW stemt in met voorstel college, met name in
verband met de onzekerheid voor wat betreft de Wmobudgetten.
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Conclusie
De fracties van CDA, SP en VLW adviseren positief,
de fracties van GL VVD en PvdA adviseren negatief
ten aanzien van het voorstel
Vervolg
Het voorstel kan ter besluitvorming worden voorgelegd
aan de raad.
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Besloten vergadering
Blauwe Zaal
14
Presentatie Wormerland heeft
Antwoord

Aanwezig: H.J Al (VZ), C. Ricken (PvdA), M. v.d. Kolk
(SP), R.F.T. van Wanrooij (VVD), F. Koelemeijer (GL),
J.M. Schalkijk (CDA), S.C. Kleijhorst (VLW)
Portefeuillehouder: P.C. Tange
Griffier: EHM Ouwehand
Presentatie door de heer M. Schaafsma,
afdelingshoofd Dienstverlening.
N.a.v. de presentatie geeft VVD het volgende mee
voor de inhoudelijke bespreking in volgende
voorronde:
1. Duidelijkheid omtrent besteding van het eerder
beschikbaar gestelde budget van 1,2 miljoen;
2. Benchmark naar benodigde gelden in
verhouding tot andere gemeenten;
3. Wat doen we zelf en wat is al ingevoerd bij
derden?
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Terugkoppeling
vertegenwoordiger Stadsregio
Regioraad maart 2012

Vervolg:
Rapportage zal in de volgende voorronde van 19 juni
2012 inhoudelijk worden besproken.
Aanwezig: . H.J Al (VZ), J.J. Mandjes (SP), S.C.
Kleijhorst (VLW), J.M. Schalkwijk (CDA), C. Ricken
(PvdA), F.J.W. Saelman (VVD), F, Koelemeijer (GL)
Portefeuillehouder: J.M.E. de Groot
Griffier: EHM Ouwehand
Belangstellenden: 10
Bespreking
De heer Mandjes betoogt dat hij, in tegenstelling tot
wat wordt aangegeven, wel degelijk het standpunt van
de gemeente heeft verkondigd in de bijeenkomst van
de Stadsregio regioraad op 13 maart 2012. Het
standpunt is in lijn met het standpunt van de raad
verwoord in de brief van 14 juni 2011 aan de
Stadsregio. Het advies uit de voorronde van 6 maart
2012 was niet helder en is geen raadsbesluit.
Fracties CDA, PvdA, GL en VVD zijn het hiermee
volstrekt oneens. De uitkomst en opdracht aan de
vertegenwoordiger in de Stadsregio, in de voorronde
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van 6 maart 2012 was duidelijk en is ook duidelijk
verwoord in het verslag. Gehoord de bandopnamen
van de bijeenkomst van de Stadsregio regioraad heeft
dhr Mandjes het standpunt van de SP verwoord en niet
dat van de gemeente Wormerland. Hij heeft daarmee
een opdracht van de raad naast zich neergelegd. Zij
vragen de heer Mandjes om de eer aan zichzelf te
houden en uit de Stadsregio Regioraad te stappen.
VLW is van mening dat de heer Mandjes wel het
standpunt van de raad heeft verkondigd.
In tweede instantie geeft de heer Mandjes nogmaals
aan dat hij in lijn heeft gehandeld met het standpunt
van de raad. Hij zal zijn vertegenwoordiging in de
Stadsregio regioraad niet opgeven.
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Zienswijzeprocedure begroting
Stadsregio 2013

Conclusie
CDA, VVD, CDA en PvdA zijn van mening dat de heer
Mandjes de gemeente Wormerland niet langer kan
vertegenwoordigen in de Stadsregio Regioraad. Zij
zullen zich beraden over een motie die zij mogelijk
vanavond aan de raad zullen aanbieden.
Aanwezig: . H.J Al (VZ), J.J. Mandjes (SP), S.C.
Kleijhorst (VLW), J.M. Schalkwijk (CDA), C. Ricken
(PvdA), F.J.W. Saelman (VVD), F, Koelemeijer (GL)
Portefeuillehouder: J.M.E. de Groot
Griffier: EHM Ouwehand
Bespreking
Fracties stemmen allen in met de ontwerpbegroting
Stadsregio Amsterdam 2013.
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Brief Stadsregio dd 14 mei 2012
mbt toekomst regionale
samenwerking

Conclusie
Met een positief advies door naar raad van vanavond.
Aanwezig: . H.J Al (VZ), S.C. Kleijhorst (VLW), J.M.
Schalkwijk (CDA), C. Ricken (PvdA), F.J.W. Saelman
(VVD), F, Koelemeijer (GL)
Aanwezig: . H.J Al (VZ), J.J. Mandjes (SP), S.C.
Kleijhorst (VLW), J.M. Schalkwijk (CDA), C. Ricken
(PvdA), F.J.W. Saelman (VVD), F, Koelemeijer (GL)
Portefeuillehouder: J.M.E. de Groot
Griffier: EHM Ouwehand
Bespreking
Fracties stellen unaniem voor de brief voor debat toe
te voegen aan de raadsagenda van vanavond.
Vervolg
Voorgesteld zal worden de brief voor debat toe te
voegen aan de raadsagenda van vanavond.
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