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Notulen raad d.d. 6 maart 2012
Ingekomen brieven aan de raad

Besluit
Aanwezig: J.M. Schalkwijk (VZ), H.G. Roeleveld
(CDA), H. Mak (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
De heer Van Berkel overhandigt een petitie namens
Bewonerscomité Neck-Zuid.
De heer Beets geeft een presentatie over Engewormer
Energieneutraal.
PvdA n.a.v. punt 13 (Toekomst Stadsregio):
Door de vertegenwoordiger is niet de mening van de
raad verkondigd, dit moet besproken worden.
VZ stelt voor dit in het presidium te bespreken.
Geen opmerkingen.
VLW , briefnr. 8 (20120214: vragen contactcie
Wijdewormer), 2012 moet zijn 2011;
Portefeuillehouder: datum wordt aangepast.
SP briefnr. 10(20120224: Brief Noordeloos nav brief
aan college), SP verzoekt om dit onderwerp te
agenderen voor een voorronde.
Portefeuillehouder:
AZ is technisch overleg en biedt geen ruimte voor
politiek debat, dit onderwerp kan indien gewenst via
presidium op agenda voorronde worden geplaatst.
CDA, briefnrs. 2,17, 18 ((Wmo adviezen diverse
onderwerpen): CDA geeft aan dat adviezen gericht zijn
aan college, en in cc naar raad. Wat doet college met
de adviezen?
Portefeuillehouder:
Alle Wmo adviezen gaan ter kennisneming naar de
raad, zodat de raad kan zien dat de visie van de Wmo
in voorstellen is verwerkt.
Briefnr. 26 (20120308, vragen fractie CDA inz.
Cocensus):CDA vraagt of er nog antwoord gegeven
kan worden op de vraag of verlenging van de
bezwaartermijn mogelijk is bij WOZ bezwaren.
Portefeuillehouder: kan hier inhoudelijk geen antwoord
op geven, wordt nagevraagd, evt. ook dit onderwerp
aandragen voor voorronde.
PvdA , briefnr 16(20120228 brief Bakker inzake
hotel Kalverschans), verzoekt om toezending reactie
op brief aan raad.
Portefeuillehouder: zegt dit toe.
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Stukken ter kennisgeving aan de
raad
Stukken direct ter besluitvorming
aan de raad
Inventarisatie quorum
voorrondes
Rondvraag

Groene Zaal
9
Verklaring van geen bedenking
boogstal Zuiderweg 1 te
Wijdewormer

Geen opmerkingen.
Op de agenda staat de oprichtingsverordening voor de
commissie structuurvisie 2012
CDA is aanwezig in groene zaal, witte zaal en in de
blauwe zaal alleen bij agendapunt 17.
SP vraagt of 18-tal bomen die verloren zijn gegaan in
Wormer herplant worden.
Portefeuillehouder: vraag wordt voorgelegd aan
verantwoordelijk portefeuillehouder, er volgt schriftelijk
antwoord.
GL geeft aan dat er snel duidelijkheid moet komen ten
aanzien van een dreigende sluiting van de basisschool
in Oostknollendam. Bij voorkeur voorstel in komende
presidium en behandeling in raad van april.
Portefeuillehouder geeft dit door aan ph
onderwijszaken.
Aanwezig: H.J. Al (voorzitter), R.F.T. van Wanrooij
(VVD), J.H. Broenland (PvdA), N.M. Koelemeijer (GL),
H.G. Roeleveld (CDA), H. Onderwater (SP), M.P.M.
van Tol (VLW)
Portefeuillehouder: R.P. Hendriks
Griffier: E.H.M. Ouwehand-Brussel
Belangstellenden: -Pers: geen
Bespreking
Fracties adviseren unaniem positief. De volgende
aandachtspunten worden voor vervolgtraject genoemd:
- bij aanvraag suggestie vanuit gemeente doen om
zonnepanelen te installeren
- verlichting van en rond boogstal
- let op bepalingen in nota dierenwelzijn
- bij sloop verwijdering asbest
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Voorontwerp bestemmingsplan
tussen Bickershorn en
Sluisstraat te Oosknollendam

Vervolg
Voorstel wordt als hamerstuk voorgelegd in de raad
van vanavond.
Aanwezig: H.J. Al (voorzitter), R.F.T. van Wanrooij
(VVD), J.H. Broenland (PvdA), N.M. Koelemeijer (GL),
H.G. Roeleveld (CDA), H. Onderwater (SP), M.P.M.
van Tol (VLW)
Portefeuillehouder: R.P. Hendriks
Griffier: E.H.M. Ouwehand-Brussel
Belangstellenden: 4
Pers: geen
Bespreking
Fracties adviseren unaniem positief. Voor
vervolgtraject worden de volgende aandachtspunten
meegegeven:
- consequenties grondophoging
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brughoogte

Toezegging: portefeuillehouder zegt toe dat bij de
aanvraag voor de omgevingsvergunning een apart
advies zal worden gevraagd van de contactcommissie
Oostknollendam.
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Aanbesteding gemeentenieuws

Vervolg
Voorstel wordt als hamerstuk voorgelegd in de raad
van vanavond.
Aanwezig: H.J. Al (voorzitter), V. Roeleveld (VVD),
F.TH. Koelemeijer (GL), N. Groot (PvdA), J.M.
Schalkwijk (CDA), H. Onderwater (SP), H.J.J. van der
Snoek (VLW).
Portefeuillehouder: R.P. Hendriks
Griffier: E.H.M. Ouwehand-Brussel
Belangstellenden: 4
Pers: geen
Bespreking
De gevraagde zienswijze luidt als volgt:
Fracties kunnen zich over het algemeen vinden in de
aanbesteding en pve. Er zijn nog de volgende
opmerkingen.
-

-

-

-

Fracties hebben een voorkeur voor een wekelijkse
uitgave en vragen in het programma van eisen
(pve) op te nemen ‘’minimaal twee wekelijks’’.
CDA is van mening dat het mogelijk moet zijn
binnen het beschikbare budget en verwijst daarbij
naar uitgave gemeentenieuws Ouder-Amstel.
Vraagt ervoor te zorgen dat de uitgever van het
gemeentenieuws Ouder-Amstel de stukken voor
inschrijving ontvangt.
Onderzoek of het mogelijk is om in de
aanbesteding een bepaling op te nemen dat
aanbieders, die in staat zijn mensen in dienst te
nemen in het kader van de uitvoering wet werk en
vermogen door de gemeente, een voorkeur
hebben. Dit geldt niet alleen voor deze procedure,
maar ook voor andere toekomstige
aanbestedingsprocedures.
Onderzoek of het mogelijk is om andere
organisaties, zoals bijvb. Hoogheemraadschap
Hollands Noorderkwartier, publicaties te laten doen
in het blad.
SP vindt het jammer dat gezien het pve Aktief niet
in deze aanbestedingsprocedure kan meedoen. GL
merkt op dat als Aktief de gelegenheid zou moeten
krijgen om mee te dingen dan nog eens gekeken
moet worden naar bepaling onder S-11, ‘’uw
ondernemen dient een omzet te hebben gehaald
van ten minste 250.000 euro per jaar over de
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Wegenbeheerplan

afgelopen 3 boekjaren’’.
Gemeentenieuws moet goed te onderscheiden zijn
van de overige publicaties, bijv. in een aparte
bijlage.

Naar aanleiding van vragen zegt de portefeuillehouder
toe nog eens een tekstuele toets te doen. De
verspreiding moet tenminste 95% zijn en niet zoals ook
is genoemd 90%.
Aanwezig: H.J. Al (voorzitter), V. Roeleveld (VVD),
F.TH. Koelemeijer (GL), N. Groot (PvdA), J.M.
Schalkwijk (CDA), H. Onderwater (SP), K.IJ. Luttik
(VLW).
Portefeuillehouder: R.P. Hendriks
Griffier: E.H.M. Ouwehand-Brussel
Belangstellenden: 4
Pers: geen
Bespreking
Fracties adviseren positief ten aanzien van beslispunt
1. Vaststellen Wegenbeheerplan 2013 – 2018 en op te
nemen in kadernota 2013. Aangezien er geen
dekkingsvoorstel is bijgevoegd en de bedragen nog
niet zijn opgenomen in de meerjarenbegroting wordt
een negatief advies gegeven ten aanzien van
beslispunt 2. het benodigd budget van 2,2 mln te
voteren. Dekkingsvoorstel wordt opgenomen in de
kadernota. Indien nodig kan daar nog een afweging in
prioritering plaatsvinden. Afgesproken wordt de
voorzitter van de raad voor te stellen alleen beslispunt
1. in stemming te brengen.
De portefeuillehouder doet verder nog de volgende
toezeggingen:
- Onderzoek naar beschadiging wegdek
Spatterstraat door bouwverkeer bij
werkzaamheden Molenbuurt
- Onderzoek naar mogelijkheden om in de
aanbesteding een bepaling op te nemen dat
aanbieders, die in staat zijn mensen in dienst te
nemen in het kader van de uitvoering wet werk en
vermogen door de gemeente, een voorkeur
hebben.
Vervolg

13
Besloten
Witte Zaal
14
Kadernota Buurt- en Wijkgericht
werken

Beslispunt 1. als hamerstuk door naar raad van
vanavond. Voorzitter raad wordt gevraagd beslispunt 2
niet in stemming te brengen.
Aanwezig: R.J.G. Berkhout (vz), J.M. Schalkwijk
(CDA), J.N. Stevens (GL), F. Sanders (VVD), K.IJ.
Luttik (VLW), C. Ricken (PvdA), M. van der Kolk (SP)
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Portefeuillehouder: A. de Groot
Griffier: I. P. Vrolijk
Belangstellenden: circa 10 personen
Pers: de heer Lieshout
Bespreking
CDA brengt amendement in, is positief over het feit dat
het advies van de WMO raad grotendeels is gevolgd.
Amendement wordt aangepast, onder 2 vervalt ‘’twee’’.
GL legt de vraag voor of niet in het besluit opgenomen
dient te worden dat een meerjarig plan van aanpak
wordt voorbereid.
VVD vraagt de wethouder naar de wijze van aanpak
om inwoners van Wormerland daadwerkelijk initiatief te
laten nemen, hoe stimuleer je initiatieven van onderop
(naast gebruik van sociale media)? VVD is van mening
dat bedrag per wijk juist te verkiezen is boven één pot
voor alle wijken.
VLW benadrukt het belang van het enthousiasmeren
van inwoners om iets te doen.
PvdA is positief over het voorstel, wenst meer inzicht in
de samenstelling van de genoemde stuurgroep.
Portefeuillehouder de Groot benadrukt de
uitgangspunten voor buurt en wijkgericht werken:
schoon heel en veilig. In een later stadium is
verbreding mogelijk. De portefeuillehouder zegt toe
dat jaarlijks de resultaten zullen worden geëvalueerd.
De raad zal van de resultaten op de hoogte worden
gesteld.
Conclusie
In meerderheid adviseert men positief op het
gewijzigde amendement, alle leden adviseren positief
over het voorstel.
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Transitie Sociale
werkvoorziening ZW

Vervolg
Het voorstel wordt ter besluitvorming aan de raad
worden voorgesteld.
Aanwezig: R.J.G. Berkhout (VZ), R.F.T. van Wanrooij
(VVD), M. van der Kolk (SP), C. Ricken (PvdA), S.C.
Kleijhorst (VLW), H.G. Roeleveld (CDA), J.N.
Stevens (GL)
Portefeuillehouder: A. de Groot
Griffier: I. Vrolijk
Pers: Belangstellenden: 2
Bespreking
De fractie van de PvdA verwijt het college geen regie
en visie over de uitvoering van de WWNW te hebben.
Dhr. Ricken informeert naar de financiële ruimte van
de gemeente om gedupeerden bij te staan en vraagt
hoe het gesteld is met de ambtelijke ondersteuning
omtrent de uitvoering van de wet.
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De wethouder zegt toe om voor de zomerperiode over
dit onderwerp tijdens een voorronde e.e.a. terug te
koppelen.
Conclusie
Alle fracties adviseren positief over het voorstel.
Vervolg
Het voorstel wordt ter besluitvorming aan de raad
voorgelegd.
Blauwe Zaal
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Beleidsnota Mantelzorgers

Aanwezig: H. Mak (VZ), J.J. Mandjes (SP), S.C.
Kleijhorst (VLW), M.J.T. Wielenga-Beeks (GL), J. Bonn
(PvdA) en P.J. Kramer(VVD), CDA niet aanwezig.
Portefeuillehouder: P.C. Tange
Griffie: A.C. Meijer
Belangstellenden: ca. 5
Bespreking
De aanwezige fracties zijn positief over de nota.
Enkele vragen en opmerkingen:
GL mist het bevorderen van het plaatsen van
woonunits
VVD merkt op dat het mede een goed stuk geworden
is door de inbreng van de Wmo raad. Door Wmo raad
is gevraagd om 8 uur extra ondersteuning voor
mantelzorg, dit is door het college teruggebracht naar
4 uur extra. VVD vraagt naar motivering.
SP vraagt naar de stand van zaken digitale
ontmoetingsplekken en de rol van de WSW-er in het
vrijwilligersbeleid.
VLW onderschrijft amendement CDA
Portefeuillehouder antwoordt dat het plaatsen van
woonunits vooralsnog niet aan de orde is bij
ondersteuning van mantelzorgers.
Met de 4 uur uitbreiding ondersteuning wordt eerst
gekeken of dit voldoende is. Na een evaluatie kan altijd
nog worden beoordeeld of er meer nodig is.
Het college onderschrijft het amendement van het
CDA.
De overige vragen worden beantwoord door de
behandelend ambtenaar: de digitale helpdesk wordt
aan gewerkt; WSW-ers die gedeeltelijke
arbeidsongeschikt zijn kunnen mogelijk worden ingezet
binnen bijvoorbeeld Wonenplus.
In de tweede termijn benadrukken de fracties het
belang van goed publiciteit en een evaluatie van het
beleid.
Conclusie
De aanwezige fracties adviseren positief over het
voorstel en ondersteunen het amendement van het
CDA
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Verlenging Nota
gezondheidsbeleid 2008-2011

Vervolg
Het voorstel en het amendement worden ter
besluitvorming aan de raad voorgelegd.
Aanwezig: H. Mak (VZ), J.J. Mandjes (SP), A. Smit-de
Ridder(VLW), M.J.T. Wielenga-Beeks (GL), J. Bonn
(PvdA) en P.J. Kramer(VVD), H.G. Roeleveld (CDA)
Portefeuillehouder: P.C. Tange
Griffie: A.C. Meijer
Belangstellenden: ca. 5
Bespreking
De fracties staan positief ten opzichte van het
voorstel, wel wordt benadrukt dat de nieuwe nota
(periode 2013-2016) tijdig moet worden aangeboden
aan de raad.
Enkele vragen worden gesteld, die worden grotendeels
beantwoord door de aanwezige beleidsambtenaar.
Portefeuillehouder geeft aan dat de nieuwe nota in
samenwerking met de GGD wordt opgesteld en tijdig
wordt aangeleverd. De prioriteiten zijn overgewicht,
opvoedingsproblematiek en (overmatig)
alcoholgebruik. Eventueel worden publiek-private
samenwerkingsovereenkomsten opgesteld met bv.
Brijderstichting, supermarkten om doelen te (helpen)
bereiken.
Conclusie
Alle fracties adviseren positief over het voorstel.
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Subsidieregels OGGZ en
collectieve preventie GGZ

Vervolg
Het voorstel kan ter besluitvorming aan de raad
worden voorgelegd.
Aanwezig: H. Mak (VZ), J.J. Mandjes (SP), A. Smit-de
Ridder(VLW), M.T. Wielenga-Beeks (GL), J. Bonn
(PvdA) en P.J. Kramer(VVD), CDA niet aanwezig.
Portefeuillehouder: P.C. Tange
Griffie: A.C. Meijer
Belangstellenden: ca. 2
Bespreking: geen
Conclusie
De aanwezige fracties adviseren positief over het
voorstel.
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Evaluatie subsidieregeling
peuterspelen

Vervolg
Het voorstel kan ter besluitvorming aan de raad
worden voorgelegd.
Aanwezig: H. Mak (VZ), J.J. Mandjes (SP), H.J.J. v.d.
Snoek (VLW), M.J.T. Wielenga-Beeks (GL), J. Bonn
(PvdA) en P.J. Kramer(VVD), CDA niet aanwezig.
Portefeuillehouder: P.C. Tange
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Griffie: A.C. Meijer
Belangstellenden: ca. 2
Bespreking
De aanwezige fracties zijn het er unaniem over eens
dat het van belang is dat peuters en kleuters met een
taalachterstand geholpen worden, om ze een goede
start te geven.
De aanwezige fracties steunen amendement VLW
zodat het restant bedrag gestort wordt in de algemene
reserve.
Portefeuillehouder geeft aan blij te zijn met de
positieve reacties en voorts merkt hij op dat al
afgesproken is dat geld dat over is in de algemene
reserve wordt gestort. Het college onderschrijft
uiteraard het amendement.
Conclusie
De aanwezige fracties adviseren positief over het
voorstel.
Vervolg
Het voorstel kan ter besluitvorming aan de raad
worden voorgelegd.
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