Besluitenlijst Voorrondes Openbaar
Raadsavond Wormerland
- dinsdag 16 december 2014
Voorrondes
Groene Zaal
Algemene Zaken

Aanwezig: J. Rijken (CDA), F.C. Sanders (VVD), E.
van Rijn (VLW), J.N. Stevens (GL), C.J. Kindt (PvdA),
J.M. Schalkwijk (vz)
Portefeuillehouder: P.C. Tange
Griffie: L.S. Ackerman
Publiek: ca. 4
Mededelingen
De voorzitter heeft de volgende drie mededelingen:
- Dhr. Paul Koetsier (nieuwe
gemeentesecretaris) is vanavond aanwezig om
kennis te maken met de raad
- De SP-fractie is vanavond niet
vertegenwoordigd in de groene zaal
- De heer J. Kesting heeft zich gemeld om in te
spreken bij Algemene Zaken
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Politieke Markt
Vaststellen besluitenlijst
voorrondes d.d. 25 november
2014
Notulen raad d.d. 21 oktober, 25
november en Begrotingsraad
van 4 november

Ingekomen brieven aan de raad

Inspraak
De heer J. Kesting uit namens de bewonersvereniging
Dorpscentrum zijn zorgen over de voortgang van het
project MFA en ontwikkeling Plaszoom. Vraagt
wanneer dit onderwerp op de openbare agenda wordt
geplaatst en vraagt aandacht voor communicatie naar
de inwoners.
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
Er zijn geen opmerkingen op de notulen van 21
oktober en 25 november.
Dhr. Stevens meldt dat bij het verslag van de
Begrotingsraad van 4 november, pagina 32, regel 20
(pdf-versie) de eerstgenoemde heer Hendriks moet
zijn: Dhr. Halewijn.
Met deze wijziging wordt het verslag van 4 november
vastgesteld.
Brief nr. 6: brief aan gemeente Landsmeer over
toekomstvisie:
Fractie VVD is benieuwd naar de voortgang hiervan en
verzoekt college om info zodra meer bekend is.
Dhr. J. Rijken informeert naar een brief van de
contactcommissie Wijdewormer over de
ontsluitingsweg sportpark Kalverhoek. Deze brief staat
geagendeerd voor de ingekomen brieven van 20
januari 2015.
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Stukken ter kennisgeving aan de
raad
Stukken direct ter besluitvorming
aan de raad
Rondvraag

Groene Zaal
8
Besloten vergadering
9
Tarievennota

Geen opmerkingen.
De fractie van VLW wenst eerst inhoudelijke
behandeling van het onderwerp raamovereenkomst
verpakkingen. Verzoek dit onderwerp van de
raadsagenda af te halen.
- De fractie van VLW vraagt herhaald aandacht
voor de beantwoording van vragen gesteld
door de raad en zal hiertoe een motie indienen
tijdens de raadsvergadering.
- De VVD-fractie stelt voor om de politieke markt
in 2015 te benutten om inwoners over de 3D’s
te informeren. Hiervoor is draagvlak bij overige
partijen.
- De VVD-fractie vraagt het college een overzicht
te geven van de stand van zaken afhandeling
moties en amendementen
- De fractie van het CDA uit ongenoegen over de
openstelling van winkeliers tijdens de
kerstdagen. Informeert naar mening van de
andere partijen.
- Het CDA informeert naar het wel/niet
ontvangen van een vergoeding voor vrijwillige
brandweerleden die uitrukken voor een AED.
Pfh. antwoordt dat er geen vergoeding voor is
aangezien de brandweerleden deze
hulpverlening op eigen verzoek geven en dat
vergoeding hieraan ondergeschikt is.
Aanwezig: Aanwezig: J. Rijken (CDA), F.C. Sanders
(VVD), R.P. Hendriks (VLW), J.N. Stevens (GL), C.J.
Kindt (PvdA), J.M. Schalkwijk (vz)
Portefeuillehouder: J.N.J.J. Beemsterboer
Griffie: L.S. Ackerman
Publiek: 1
Bespreking
De fractie van het VLW stemt niet in met de
voorgestelde OZB-verhoging en verzoekt het college
de incassotermijn terug te brengen van 9 naar 10
maanden.
De fractie van het CDA vraagt aandacht voor de
hoogte van de leges bij ‘kruimelgevallen’.
De fractie van GL vraagt het college om informatie
over gedifferentieerde afvalstoffenheffing. Vraagt
tevens opheldering over forfaitaire toeslag BTWcompensatiefonds.
De VVD-fractie steunt het voorstel.
De PvdA is bezorgd over inwoners die in de problemen
raken en met belastingschulden kampen. Geeft aan in
gesprek te zijn met deze inwoners.
Pfh. antwoordt dat de wetgeving momenteel grote
veranderingen ondergaat en dat samen gekeken wordt
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naar een goede manier hoe om te gaan met het
armoedebeleid. Het initiatief hiervoor ligt bij de PvdAfractie.
Zegt toe de kruimelgevallen te bekijken.
Conclusie
De fractie VLW doet een beroep op de wethouder om
naar de incassotermijnen te kijken.
De fracties adviseren positief over het voorstel.
Vervolg
Het onderwerp wordt ter besluitvorming aan de raad
aangeboden.
Witte Zaal
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Starten vrijstellingsprocedure
Hotel Kalverschans

Aanwezig:
R.J.G. Berkhout (vz), R. Doorn (GL), M.P.M. van Tol
(VLW), C. Ricken (PvdA), H.G. Roeleveld (CDA),
R.F.T. van Wanrooij (VVD),H. Onderwater (SP)
Portefeuillehouder: F. Saelman
Griffie: I. Vrolijk
Belangstellenden: circa 15 personen
Insprekers:
Dhr. Bakker namens Bakker Bouwprojecten
Dhr. Nieuwenhuizen namens Stichting Kalverhoek
P. Bode namens DTS
G. Laan namens contactcommissie Wijdewormer
Bespreking 1e termijn
GL: verzoekt het college om het stuk terug te nemen.
Vraag om aandacht voor:
 overleg met alle betrokken partijen
 verkeersplan, de nieuw ontstane situatie met
de komst van AZ
 natuurtoets
VLW: adviseert negatief op het plan. Plan gebaseerd
op oud materiaal. Vlw stelt vragen bij de economische
motieven. Vraagt om aandacht voor de besluitvorming
over mogelijke uitbreiding A7, de ontwikkeling van het
Jacob Visterrein en de gevolgen daarvan voor het
gebied.
PvdA: benadrukt het belang van overleg met partijen.
Steunt voorstel tot uitstel.
CDA: adviseert positief over beslispunt 1. Benadrukt
het belang van harde toezeggingen van de provincie
en vraagt aandacht voor plaatsing
arbeidsgehandicapten.
VVD sluit zich aan bij GL.
SP: adviseert negatief over het plan.
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Conclusie
Meerderheid van de aanwezige fracties verzoekt het
college het stuk terug te nemen en de vragen te
beantwoorden. Zoveel mogelijk zullen de bijdragen
worden aangeleverd bij de griffie.
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Starten vrijstellingsprocedure
Hotel Wormerland

Vervolg
Het voorstel wordt nog niet ter besluitvorming aan de
raad voorgelegd. Het onderwerp wordt opnieuw
geagendeerd voor een voorronde.
Aanwezig:
R.J.G. Berkhout (vz), R. Doorn (GL), M.P.M. van Tol
(VLW), C. Ricken (PvdA), H.G. Roeleveld,
(CDA), R.F.T. van Wanrooij (VVD),H. Onderwater (SP)
Portefeuillehouder: F. Saelman
Griffier: I. Vrolijk
Belangstellenden: circa 15 personen
Insprekers:
Dhr. De Lange namens Prowinko
DHr. Mandjes namens Kontakt Milieubeheer
Zaanstreek
Mevr. G. Laan namens contactcommissie
Wijdewormer
Conclusie bespreking 1e termijn
Meerderheid verzoekt het college om meer informatie.
Vraagt naar integraal plan, aandacht voor
verkeerssituatie. Ook wordt aandacht gevraagd voor
het tempo van besluitvorming.
Vervolg
Het voorstel wordt nog niet ter besluitvorming aan de
raad voorgelegd. Het onderwerp wordt opnieuw
geagendeerd voor een voorronde.

Blauwe Zaal
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Verordeningen Participatiewet

Aanwezig: H. Halewijn(VZ), A. Kappel(CDA), G.J.M.
de Lange(PvdA), F.C. Stoop(VVD), A. Smit-de
Ridder(VLW), M. v.d. Kolk(SP), F.Th. Koelemeijer (GL)
portefeuillehouder: K. van Waaijen
Griffier: A.C. Meijer
Belangstellenden: 3
Bespreking
VLW kiest voor wat betreft de boete- en
maatregelverordening voor keuzemodel 1(efficiënter
en duidelijker). Verder positief t.a.v. voorstel.
SP stemt in, met uitzondering van het onderdeel
tegenprestatie.
CDA, VVD, PvdA en GL staan positief t.o.v. het
voorstel.
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De portefeuillehouder licht de voorliggende keuzes toe
en geeft aan dat een evt. tegenprestatie altijd
maatwerk is in goed overleg met betrokkene(n).
Conclusie
De fracties van CDA, VVD, PvdA, GL en SP adviseren
positief.
De fractie VLW adviseert positief met uitzondering van
de maatregel- en boeteverordening (VLW kiest voor
keuzemodel 1)
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Regelingen regionaal
Participatiewet

Vervolg
Het voorstel kan ter besluitvorming worden voorgelegd
aan de raad.
Aanwezig: H. Halewijn(VZ), A. Kappel(CDA), G.J.M.
de Lange(PvdA), F.C. Stoop(VVD), A. Smit-de
Ridder(VLW), M. v.d. Kolk(SP), F.Th. Koelemeijer (GL)
portefeuillehouder: K. van Waaijen
Griffier: A.C. Meijer
Belangstellenden: 3
Bespreking
Alle fracties staan positief ten opzichte van het
regionaal samenwerken in dit verband. Dit geeft
duidelijkheid aan de potentiële werkgevers in
Zaanstreek-Waterland.
PvdA licht een amendement toe waardoor het
toegekende budget binnen het vastgestelde
beleidsplan flexibeler besteed kan worden door het
college.
De portefeuillehouder staat positief ten opzichte van
het amendement.
Conclusie
De fracties van CDA, VVD, PvdA en SP staan positief
t.o.v. amendement. GL en VLW bespreken nog in
fractie.
Alle fracties adviseren positief ten aanzien van het
voorstel van het college.
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Inzet decentralisatiemiddelen

Vervolg
Amendement en voorstel kunnen ter besluitvorming
worden voorgelegd aan de raad.
Aanwezig: H. Halewijn(VZ), A. Kappel(CDA), G.J.M.
de Lange(PvdA), F.C. Stoop(VVD), A. Smit-de
Ridder(VLW), M. v.d. Kolk(SP), F.Th. Koelemeijer (GL)
portefeuillehouder: E. Fens
Griffier: A.C. Meijer
Belangstellenden: 3
Bespreking
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VLW gaat akkoord met voorstel, maar benadrukt dat
uitgangspunt is dat structurele kosten worden gedekt
uit structurele middelen.
De fracties van SP, CDA, VVD , PvdA en GL staan
positief ten opzichte van het voorstel.
De pfh. geeft aan dat lopende het jaar 2015 duidelijk
wordt welke (personele) kosten structureel zullen
worden. Dit wordt tijdig geëvalueerd richting raad.
Capaciteit voor de zorgtaken blijft nodig, ICT fte’s
worden naar verwachting verminderd.
Conclusie
De fracties van PvdA, GL, VVD, CDA en SP stemmen
in met het voorstel.
VLW stemt in onder voorbehoud dat structurele kosten
worden gedekt uit structurele middelen, zoals dit is
afgesproken.
Vervolg
Het voorstel kan ter besluitvorming worden voorgelegd
aan de raad.
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