Besluitenlijst Voorrondes Openbaar
Raadsavond Wormerland
- dinsdag 19 juni 2012 Voorrondes
Nr.

Onderwerp
Algemene Zaken
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Politieke Markt
Vaststellen besluitenlijst
voorrondes d.d. 15 mei 2012
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Notulen raad d.d. 15 mei 2012
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Ingekomen brieven aan de raad
Stukken ter kennisgeving aan de
raad
Stukken direct ter besluitvorming
aan de raad
Inventarisatie quorum
voorrondes
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Rondvraag

Besluit
Aanwezig: H.G. Roeleveld (CDA), H. Mak (SP), H.J. Al
(VLW), C. Ricken (PvdA), J.N. Stevens (GL), R.J.G.
Berkhout (VVD), J.M. Schalkwijk (vz)
Portefeuillehouder: P.C. Tange
Griffie: L.S. Ackerman
Belangstellenden: ca. 20
Dhr. Roeleveld vraagt of agendapunt 16 (Zienswijze
jaarstukken Landschap Waterland) op de agenda kan
blijven ondanks de nog heden toegezonden nieuwe
stukken en de korte voorbereidingstijd.
Dhr. Tange antwoordt dat in de voorronde de verdere
behandelwijze wordt bepaald.
De besluitenlijst van 15 mei wordt ongewijzigd
vastgesteld.
Op pagina 16, regel 45 staat het woord onlangs, dit
moet als ondanks gelezen worden. De notulen worden
aangepast.
Geen opmerkingen.
Geen opmerkingen.
De fractie van GL zal komen met een voorstel om het
milieubeleidsplan later te behandelen.
De fractie van het CDA zal in de witte en blauwe zaal
vertegenwoordigd zijn. De fractie van de VVD zal niet
in de witte zaal aanwezig zijn.
Dhr. Mak stelt de volgende vragen:
- Is de brief van minister Spies inzake de
Regioraad al binnen? Zoja graag afschrift ter
kennisname naar de raad
- Is er een afkortingenlijst beschikbaar van de
jaarstukken?
Dhr. Tange zegt toe de brief van minister Spies ter
kennisgeving te verspreiden. Tevens zegt hij toe dat er
een verklarende woordenlijst bij de jaarstukken zal
worden gevoegd.
Dhr. Mak merkt op dat het betoog van dhr. Mandjes
inzake de Regioraad niet in de leeskamer lag. Dit
wordt toegevoegd aan de besluitenlijst.
Dhr. Stevens kondigt aan de de fractie van GL in de
raad met een motie vreemd inzake Volkshuisvesting
zal komen.

Groene Zaal
9
Verklaring van geen

Aanwezig: R. Doorn (GL), J.H. Broenland (PvdA), F.C.
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bedenkingen tweede
dienstwoning tegenover
Zuiderweg 48 te Wijdewormer

Sanders (VVD), H.W.F. Onderwater (SP), M.P.M. van
Tol (VLW), H.J. Al (vz)
Portefeuillehouder: R.P. Hendriks
Griffie: L.S. Ackerman
Belangstellenden: Bespreking
Alle fracties geven aan in eerste termijn positief
tegenover het voorstel te staan.
Dhr. Sanders vraagt naar het gangbare beleid voor dit
soort aanvragen. Dhr. Hendriks geeft aan dat het
provinicaal beleid hierin leidend is,. De visie is
vastgelegd in de structuurvisie, vertaald in
bestemmingsplannen.
Dhr. Van Tol vraagt of er geen formele problemen
zullen rijzen omdat het hier gaat om een aanvraag uit
2010. Dhr. Hendriks antwoordt dat er in dit geval geen
fatale data zijn.
Conclusie
De aanwezige fracties adviseren positief ten aanzien
van het voorstel.
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Ontwerpverklaring van geen
bedenkingen drie rijwoningen
aan Faunastraat te Wormer

Vervolg
Het voorstel kan ter besluitvorming aan de raad
worden voorgelegd.
Aanwezig: R. Doorn (GL), J.H. Broenland (PvdA), F.C.
Sanders (VVD), H.W.F. Onderwater (SP), M.P.M. van
Tol (VLW), H.J. Al (vz)
Portefeuillehouder: R.P. Hendriks
Griffie: L.S. Ackerman
Belangstellenden: 4
Bespreking
Dhr. Van Tol informeert naar de juridische toetsing van
het plan en of er een planschade overeenkomst is
opgesteld. De VVD fractie is benieuwd naar het
ontwerp aan de zijde van de Dorpsstraat en naar de
prijsstelling van de woningen.
De fractie van GL doet een oproep aan het college om
bij nieuwbouwprojecten ontwerpen te stimuleren
waarbij duurzaamheidsdoelstellingen worden
meegenomen.
De pfh. geeft aan dat de juridische toets door de
projectontwikkelaar wordt uitgevoerd. De
planschadeovereenkomst is met de ontwikkelaar
opgesteld (verzekering loopt bij Saoz).
Aan de kant van de Dorpsstraat blijven twee winkels
bestaan. De prijsstelling van de woningen wordt niet
door de gemeente bepaald, maar zal vergelijkbaar zijn
met de bestaande omringende woningbouw. De bouw
van de bergingen aan de overkant is een apart project.
Pfh. zegt toe de oproep van GL inzake de
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duurzaamheidsdoelstellingen mee te nemen.
De fracties adviseren in eerste termijn positief over het
voorstel. Geadviseerd wordt om wel enige
terughoudendheid te betrachten in het realiseren van
bergingen.
Conclusie
De aanwezige fracties adviseren positief ten aanzien
van het voorstel.
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Nota Dierenwelzijn

Vervolg
Het voorstel kan ter besluitvorming aan de raad
worden voorgelegd.
Aanwezig: R. Doorn (GL), J.H. Broenland (PvdA), F.C.
Sanders (VVD), J.J. Mandjes (SP), A. Smit-de Ridder
(VLW), H.J. Al (vz)
Portefeuillehouder: P.C. Tange
Griffie: L.S. Ackerman
Belangstellenden: 4
Bespreking
De fracties van VLW, PvdA, en SP complimenteren de
opstellers van het stuk.
De fracties van VVD en GL informeren naar de
dekking van de genoemde 4.000 euro in de Kadernota.
De VVD-fractie vraagt tevens of er beleid is voor
begrafenis/crematie van dieren. Indien dit niet het
geval is, komt de VVD met een motie.
De SP-fractie vraagt naar het beleid omtrent
ruimingsverzoeken vanuit Schiphol.
De portefeuillehouder antwoordt dat voor de 4.000
euro inderdaad niet in de Kadernota is voorzien en
nodigt de raad uit om na vaststelling van de Nota
Dierenwelzijn de ruimte hiervoor te vinden in de
Begroting. Voor het traject na het overlijden van dieren
is geen beleid in Wormerland, pfh. geeft aan de
mogelijkheden hiervoor graag te onderzoeken.
Indien een hogere overheid aangeeft dat het
vliegverkeer hinder ondervindt van de ganzenpopulatie
moet Wormerland gehoor geven aan de gevraagde
maatregelen. Er is verder geen beleid behalve een
korte periode waarin vergunning aan jagers wordt
verleend.
De fracties geven in eerste termijn aan positief ten
opzichte van het voorstel te staan, waarbij wordt
afgesproken dat de voorzitter van de raad tijdens de
raadsbehandeling aan de orde zal brengen dat het
beslag op middelen niet klopt en dat hier anderszins
dekking voor gezocht zal worden door de raad.
De VVD-fractie zal een motie indienen waarin wordt
gevraagd de mogelijkheden na het overlijden van
dieren te onderzoeken.
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Conclusie
De aanwezige fracties adviseren positief ten aanzien
van het voorstel.
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Besloten

Witte Zaal
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Voortgangsrapportage
Wormerland heeft Antwoord

Vervolg
Het voorstel kan ter besluitvorming aan de raad
worden voorgelegd.
Aanwezig: R.J.G. Berkhout (vz), S.C. Kleijhorst (VLW),
J.N. Stevens (GL), M. van der Kolk (SP), C. Ricken
PvdA, J.M. Schalkwijk
Portefeuillehouder: P.C. Tange
Griffier: I. Vrolijk
Pers:Bespreking
Er worden zorgen geuit over het aantal producten dat
tot nu toe is gerealiseerd in verhouding tot het
beschikbare budget. En de daarop reeds uitgegeven
bedragen. Gevraagd naar meer inzicht in de
overschrijdingen van dit budget en de stand van
zaken. Ook wordt de vraag gesteld of de binnen de
organisatie aanwezige capaciteit en deskundigheid
voldoende is voor de opgave die er ligt. De
portefeuillehouder bevestigt dat op dit moment
onduidelijk is of het aantal vooraf geprognotiseerde
producten gerealiseerd kan worden binnen het
beschikbaar gestelde budget. De inkomsten vanuit het
Rijk zijn op dit onderdeel onvoldoende. Een aantal van
de niet-gerealiseerde producten zijn door het Rijk ‘’on
hold’’ gezet. Andere zijn nog niet gerealiseerd omdat
is gekozen voor een andere prioritering.
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Zienswijze begroting OVER
2013

Vervolg
Toezegging van de portefeuillehouder: De volgende
rapportage zal begin 4e kwartaal worden aangeboden
aan de raad. Naar aanleiding van de gestelde vragen
zal in de volgende rapportage meer informatie worden
gegeven over welke producten binnen welke termijn
gerealiseerd kunnen worden en wat daarvan de
financiële consequenties zijn. Uitnodigingen van King
zullen worden doorgeleid naar de raad opdat de raad
ook meer inzicht verkrijgt in de ontwikkelingen op ICT
gebied in gemeenteland.
Aanwezig: R.J.G. Berkhout (vz), J.N. Stevens (GL),
H.J.J. van der Snoek (VLW), M. van der Kolk (SP), C.
Ricken (PvdA), J.M. Schalkwijk (CDA)
Portefeuillehouder: P.C. Tange
Griffier: I. Vrolijk
Pers: -
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Bespreking
Er door meerder fracties is waardering uitgesproken
over de geformuleerde ambities en het feit dat de
kosten binnen de gestelde kaders zijn gebleven.
Aanwezigen scharen zich nog altijd achter de
geformuleerde missie en de visie van OVER. Naar
aanleiding van de nagezonden memo inzake de
invulling van de taakstelling van OVER-gemeenten
komt de vraag aan de orde of het niet- invullen van
vacatures in de toekomst niet zal leiden tot problemen.
Hoe verhoudt zich deze taakstelling met het
waarborgen van kwaliteit van dienstverlening. Tevens
wordt de vraag gesteld waarom er niets is opgenomen
over de nu gestarte Campagne OVER.
De portefeuillehouder geeft aan dat op basis van het
lenteakkoord gekozen wordt naar de wijze waarop
vacatures worden ingevuld, scherper dan voorheen.
Hoewel de afweging zorgvuldig wordt gemaakt
betekent bijvoorbeeld dat vacatures later worden
ingevuld, dan wel gekozen wordt voor een andere
invulling. Collega’s worden daardoor in sommige
gevallen zwaarder belast. Dat leidt ertoe dat hier en
daar ook ambities worden bijgesteld. De
portefeuillehouder benadrukt het belang van de
aansluiting van een derde of vierde gemeente bij
OVER. Daarnaast kan ook worden gekeken naar het
aantal beschikbare werkmeters m2 in relatie tot het
nieuwe werken.
Conclusie
Alle fracties verwoorden een positieve zienswijze.
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Jaarrekening 2011

Vervolg
De inbreng van de fracties zal als zienswijze worden
meegegeven aan het bestuur van OVER-gemeenten.
De raad zal worden gevraagd in te stemmen met de
voorgelegde stukken.
Aanwezig: R.J.G. Berkhout (vz), H.J.J. van der Snoek
(VLW), J.N. Stevens (GL), M. van der Kolk (SP), C.
Ricken (PvdA), J.M. Schalkwijk (CDA)
Portefeuillehouder: R.P. Hendriks
Griffier: I. Vrolijk
Pers: Bespreking
Zie bijdragen diverse fracties.
Conclusie
PvdA: de fractie stelt voor een leeswijzer toe te
voegen. Vraagt de controlecommissie de accountant
uit te nodigen voor bespreken van stresstest. Tevens
de vraag of p&c cyclus gevolgd kan worden, eerst de
jaarrekening, dan de kadernota.
CDA: spreekt zorg uit over het aanwenden van
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spaarpotten zonder degelijk onderbouwing. Gevraagd
wordt om schriftelijke beantwoording van de vraag
welke gevolgen deze keuze heeft voor de toekomst.
De portefeuillehouder wordt nadrukkelijk gevraagd om
in te gaan op de berekening van het CDA welke voor
de kadernota is verspreid. Het CDA merkt op dat op tal
van plaatsen in de jaarrekening de cijfers niet met
elkaar overeenkomen.
VLW: uit gemengde gevoelens over de jaarstukken.
(zie bijdrage)
GL: adviseert positief over de jaarstukken met
uitzondering van het beslispunt inzake de toevoeging
bij het Reserve Fonds Volkshuisvesting. Wel enkele
opmerkingen: GL vraagt om toelichting op de
overschrijding van Natuur en Landschap van 36.000,
op het niet uitgeven van 50.000 op het klimaat en het
niet uitvoeren van doelmatigheidsonderzoeken. Merkt
op dat het overschot vooral bestaat uit posten met een
incidenteel karakter (reserves en uitgestelde
betalingen) terwijl er structureel in tekort valt waar te
nemen. Bevestigd wordt dat een onderhoud met de
accountant gepland staat voor na de zomer.
SP: toont zich tevreden met het overschot
Portefeuillehouder Hendriks benadrukt dat de
accountant controles heeft uitgevoerd en dat op basis
daarvan heeft geconcludeerd dat de cijfers als
betrouwbaar en reëel zijn beoordeeld. Op
programmaniveau laten slechts 2 programma’s een
structurele overschrijding zien. De heer Hendriks laat
weten dat er geen sprake is van potverteren, de
reservepositie is verbeterd. Het verzoek aan de
controlecommissie om de accountant te verzoeken
een stresstest uit te voeren deelt de heer Hendriks
niet.
Vervolg
Het voorstel van B&W wordt ter besluitvorming aan de
raad voorgelegd.
Blauwe Zaal
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Zienswijze jaarstukken
Landschap Waterland en
heroverweging standpunt
deelname aan nieuwe GR
Twiske-Waterland

Aanwezig: M.J.T. Wielenga-Beeks(VZ), J.J. Mandjes
(SP), A. Smit-de Ridder(VLW), F.Th. Koelemeijer(GL),
N. Groot(PvdA) , F.J.W. Saelman (VVD), H.G.
Roeleveld(CDA)
Portefeuillehouder: A. de Groot, ondersteund door A.
Bakker en J. Beekhoven van Landschap Waterland.
Griffie: A.C. Meijer
Belangstellenden: ca. 6
Bespreking
Alle fracties zijn het er over eens dat de aanlevering
van de stukken onduidelijk is en wederom te laat. Het
laatste ontwerp van de GR is vandaag toegezonden.
Unaniem is men het er over eens dat er een
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waterdichte garantie moet komen dat Wormerland niet
bijdraagt (nu niet en in de toekomst niet) aan de
tekorten van het Twiske.
Ten aanzien van het inbouwen van die garantie
worden enkele vragen gesteld. Die vragen worden
schriftelijk beantwoord door de ambtenaren van
Landschap Waterland.
In de tweede termijn wordt geconcludeerd dat nog
geen besluit genomen kan worden over de
Gemeenschappelijke regeling.
Conclusie
De fracties van SP, VLW, PvdA, VVD en CDA
adviseren positief ten aanzien van beslispunt 1
( instemmen met jaarstukken). GL wil vooralsnog dat
ook dit wordt afgevoerd van de agenda. GR wordt (na
beantwoording van de gestelde vragen) behandeld in
een volgende voorronde.
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Zienswijze ontwerpbegroting
ISW 2013

Vervolg
Beslispunt 1 (instemmen met de jaarstukken) kan ter
besluitvorming worden aangeboden aan de raad.
Inhoudelijke bespreking GR in een volgende
voorronde.
Aanwezig: M.J.T. Wielenga-Beeks(VZ), H. Mak (SP),
A. Smit-de Ridder(VLW), F.Th. Koelemeijer(GL), N.
Groot(PvdA) , F.J.W. Saelman (VVD), H.G.
Roeleveld(CDA)
Portefeuillehouder: A. de Groot
Griffie: A.C. Meijer
Belangstellenden: ca. 4
Bespreking
De fracties stemmen unaniem in met de
ontwerpbegroting ISW 2013. Enkele vragen worden
door de portefeuillehouder beantwoord.
Conclusie
Alle fracties adviseren positief ten aanzien van de
ontwerpbegroting ISW 2013.
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Schuldhulpverlening

Vervolg
Zienswijze ontwerpbegroting kan ter besluitvorming
worden aangeboden aan de raad.
Aanwezig: M.J.T. Wielenga-Beeks(VZ), H. Mak(SP),
K. Luttik(VLW), F.Th. Koelemeijer(GL), N. Groot(PvdA)
F.J.W. Saelman (VVD), H.G. Roeleveld(CDA)
Portefeuillehouder: A. de Groot
Griffie: A.C. Meijer
Belangstellenden: ca. 4
Bespreking
De fracties spreken hun complimenten uit over het
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stuk. Met name het onderdeel preventie, dus
voorkomen dat mensen in de schuldhulpverlening
komen, spreekt erg aan. Enkele vragen worden direct
door de portefeuillehouder beantwoord.
Gevraagd wordt om evaluatie van het beleid na één tot
twee jaar.
De portefeuillehouder zegt een evaluatie toe (komt op
actiepuntenlijst)
Conclusie
De fracties adviseren positief ten aanzien van het
beleidsplan schuldhulpverlening.
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Zienswijze ontwerpbegroting
Werkvoorziening ZW
(Baanstede)

Vervolg
Het voorstel kan ter besluitvorming worden
aangeboden aan de raad.
Aanwezig: M.J.T. Wielenga-Beeks(VZ), H. Mak(SP),
S.C. Kleijhorst(VLW), F.Th. Koelemeijer(GL), N.
Groot(PvdA) F.J.W. Saelman (VVD), H.G.
Roeleveld(CDA)
Portefeuillehouder: A. de Groot
Griffie: A.C. Meijer
Belangstellenden: ca. 5
Bespreking
Door alle fracties wordt de zorg uitgesproken over de
tekorten bij Baanstede. Het opsouperen van het
weerstandsvermogen kan grote financiële gevolgen
hebben voor de deelnemende gemeenten.
De heer Roeleveld(CDA) verlaat de voorronde na 5
minuten.
Gevraagd wordt in het vervolg een samenvatting
(managementrapportage) aan te bieden, want de
stukken zijn niet duidelijk en overzichtelijk.
Alle fracties achten het van belang dat de
deelnemende gemeenten zoveel mogelijk van
Baanstede gebruik maken. Aangedrongen wordt op
hervorming om de financiële situatie te verbeteren.
Conclusie
SP en PvdA stemmen in met de concept zienswijze
ten aanzien van de 3 beslispunten zoals door het
college is voorgesteld.
VVD, CDA(hr Roeleveld is weer terug in voorronde) en
VLW stemmen alleen in met beslispunten 1 en 2
(Instemmen met jaarverslag 2011 en 2e begr. Wijz
2012) en niet met beslispunt 3 (ontwerpbegroting
2013)
GL wil dat bij (concept) zienswijze ten aanzien van
beslispunt 3 wordt aangegeven dat er zo spoedig
mogelijk maatregelen moeten worden getroffen om de
situatie het hoofd te bieden en een plan moet worden
opgesteld om de tekorten terug te dringen.
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Vervolg
De beslispunten (1 t/m 3) en de concept zienswijze
kunnen ter besluitvorming aan de raad worden
aangeboden.
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