Besluitenlijst Voorrondes Openbaar
Raadsavond Wormerland
- dinsdag 15 april 2014
Voorrondes
Nr.

Onderwerp
Algemene Zaken

1

Politieke Markt

2

Vaststellen besluitenlijst
voorrondes d.d. 4 maart 2014

3

Notulen raad d.d.
4 maart en 25 maart 2014
Ingekomen brieven aan de raad

4

Besluit
Aanwezig: J. Schalkwijk(vz), R. Doorn(GL), R.J.G.
Berkhout(VVD), M. van der Kolk(SP), R.P.
Hendriks(VLW), C. Ricken(PvdA), H.G.
Roeleveld(CDA)
Portefeuillehouder: P.C. Tange
Griffier: A.C. Meijer
Belangstellenden: ca. 25
Milieudefensie en werkgroep Fair Trade gemeenten
zijn aanwezig.
VLW merkt op dat bij pt. 11 (jeugdteams) alleen de
heer Luttik aanwezig was namens VLW.
De besluitenlijst wordt vastgesteld.
Geen opmerkingen over de notulen van 4 en 25 maart
2014
Briefnr. 2(brief GGD inzake kadernota 2015-2018)
CDA uit zorgen over bezuinigingsoperatie en vraagt of
het mogelijk is te inventariseren of allochtone inwoners
behoefte hebben aan voorlichting in eigen taal.
Pfh zegt toe dat deze vraag schriftelijk wordt
beantwoord.
Briefnr. 8 (brief dhr. Zaal inz gebruik tuinhuis Halewijn)
SP verzoekt om afschrift beantwoording. Pfh. zegt dit
toe.
Briefnr. 9 (motie gem. Zeevang inz. Ganzen – en
smientenproblematiek)
VLW verzoekt om behandeling in voorronde, loopt via
presidium, initiatief VLW.
Briefnr. 13(brief Raad van State inz
botenstallingenterrein Oostknollendam)
SP vraagt of het verweerschrift is verzonden. VVD
vraagt of het mogelijk is deze zaak aan te houden tot
het nieuwe college er is.
Pfh: De raad wordt schriftelijk geïnformeerd over de
stand van zaken procedure en de afdoeningstermijnen.
Briefnr. 17(brief Houthoff Buruma inz. pro forma
bezwaar stopzetting art. 19 -procedure Hotel
Wormerland) VVD vraagt of het mogelijk is deze zaak
aan te houden tot het nieuwe college er is. Pfh zegt toe
te onderzoeken of dit mogelijk is met het oog op de
lopende procedures.
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Briefnrs 23 ,24 (schriftelijke vragen PvdA en
beantwoording college inz. tarievennota resp. OZBontwikkelingen)
PvdA vindt dat de vragen niet /niet voldoende zijn
beantwoord.
Pfh antwoordt dat de actuele lijst van vragen/overige
acties altijd wordt behandeld in het presidium. Fracties
kunnen evt. afdoeningsklachten daar aankaarten.
5
6
7
8

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

Groene Zaal
9
Startnotitie aanbesteding
accountant

Geen opmerkingen
Geen opmerkingen
Alle fracties zijn vertegenwoordigd bij de voorrondes.
GL merkt op dat geen stukken zijn ontvangen bij het
toegevoegde agendapunt ‘vervanging hr. Mak’
Vz geeft aan dat deze vraag gesteld kan worden bij de
raadsvergadering.
Aanwezig: G.J.M. de Lange
(vz), J.N. Stevens(GL), F. Sanders(VVD), M. van der
Kolk(SP), E. van Rijn(VLW), C.J. Kindt(PvdA), J.
Schalkwijk(CDA)
Portefeuillehouder: P.C. Tange
Griffier: A.C. Meijer
Belangstellenden: ca. 10
Bespreking
De aanwezige fracties kunnen zich vinden in de
uitgangspunten, hoewel die op een aantal punten (in
samenspraak met OVER en OZ) aangescherpt kunnen
worden in het plan van eisen, namelijk:
o Evaluatiemoment bepalen (voorafgaand aan
contractverlenging);
o Kwaliteitsborging;
o Geen meerwerkkosten accepteren
o 5 partijen uitnodigen (ipv 3)
o Lokale (kleinere) partijen (wel met
kennis/ervaring gemeentefinancien) moeten
nadrukkelijk een kans krijgen
Pfh zegt toe dat de aangedragen punten in de brede
raadswerkgroep vanuit Wormerland nadrukkelijk naar
voren worden gebracht en bij instemming van de 3
entiteiten (OVER, OZ en WL) in het plan van eisen
worden opgenomen.
Conclusie
Met inachtneming van de genoemde punten adviseren
de fracties positief ten aanzien van het voorstel.
Vervolg
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10

Beleidsverslag Werk en
Inkomen

Het voorstel kan ter besluitvorming worden voorgelegd
aan de raad
Aanwezig: G.J.M. de Lange(vz), P.J.M. Fens(GL), F.
Sanders(VVD), M. van der Kolk(SP), A. Smit-de
Ridder(VLW), C.J. Kindt(PvdA), A. Kappel(CDA)
Portefeuillehouder: A. de Groot
Griffier: A.C. Meijer
Belangstellenden: ca. 6
Bespreking
Er zijn diverse technische vragen over de inhoud van
het beleidsverslag. Onduidelijk is waarom de categorie
‘overig’ bij instroom aanvragen WWB niet nader kan
worden gedefinieerd. De pfh geeft aan dat nadere
specificatie de privacy mogelijk kan schenden.
Door de pfh worden vervolgens eerder ingediende
schriftelijke vragen beantwoord. Toegezegd wordt dat
de raad deze beantwoording schriftelijk krijgt
toegezonden.
Conclusie
Er staan nog enkele vragen open en de fracties willen
dit voorstel aanhouden tot de voorronde in mei.
Vervolg
Het voorstel wordt in mei 2014 opnieuw op de agenda
geplaatst.

Witte Zaal
11
Waterkwaliteitsmaatregelen in
de plassen van het Wormer- en
Jisperveld

Aanwezig: R.J.G. Berkhout (vz), H. Bethlehem (VLW),
H. Onderwater (SP), H.G. Roeleveld (CDA), J.H.
Broenland (PvdA), H.P.J. Halewijn (GL), C.J.M.
Doorenbos (VVD)
Portefeuillehouder: R.P. Hendriks
Griffier: I.P. vrolijk
Pers: aanwezig
Belangstellenden : circa 12 personen
Geen insprekers
Conclusie
Alle leden van de voorronden adviseren positief over
het voorstel.
Vervolg
Het voorstel wordt ter besluitvorming voorgelegd aan
de raad.
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