Besluitenlijst Voorrondes Openbaar
Raadsavond Wormerland
- dinsdag 3 juli 2018 Voorrondes
Nr.
Onderwerp
Groene Zaal
Algemene Zaken

Besluit
Aanwezig: J. Rijken (CDA), G.M. Rozemeijer (VVD),
F.C. Stoop ((GL), E. van Rijn (VLW), H. Kramer (D66),
J. Boer (POV), M. Klootwijk (PvdA)
C.J.M. Doorenbos (vz)
Portefeuillehouder: P.C. Tange
Griffie: L.S. Ackerman
Publiek: 16
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Politieke Markt
Vaststellen besluitenlijst
voorrondes d.d. 5 juni 2018
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Notulen raad d.d. 29 mei en 5
juni 2018
Ingekomen brieven aan de raad
Stukken ter kennisgeving aan de
raad
Stukken direct ter besluitvorming
aan de raad
Rondvraag

4
5
6
7

Inspreker: mw. M.N. namens ouders van kinderen op
basisschool De Eigen Wijs. Mw. spreekt in om
aandacht te vragen voor de huisvestingsproblematiek,
spreekt de hoop uit dat de juridische procedures
gestopt worden. Nodigt de aanwezigen uit om begin
volgend schooljaar de school te komen bekijken (zie
bijdrage).
De fractie van VLW ziet aan het onderwerp over de
Kanaaldijk (ag.pt. 8) graag toegevoegd dat de fractie
het advies van het college steunt. Daarbij is ook
gezegd dat er wel verdienmodellen onderzocht moeten
worden, maar dat raad en college hierbij niet op de
stoel van de ondernemer moeten gaan zitten, dit acht
VLW onjuist.
Met inbegrip van deze wijzigingen wordt de
besluitenlijst vastgesteld.
Geen opmerkingen.
Geen vragen.
Geen opmerkingen.
Geen opmerkingen.


De fractie van VLW merkt op dat er bij de
onlangs gehouden bijeenkomst van de
contactcommissie Neck geen
vertegenwoordiging van de gemeente
aanwezig was (geen raadsleden, geen
contactambtenaar) en betreurt dit.
Pfh. meldt dat er op maandag 9 juli een
gezamenlijke startbijeenkomst zal worden
gehouden. Hierbij kan kennis worden gemaakt
met de nieuwe leden en afspraken worden
gemaakt op wie er ambtelijk en bestuurlijk een
beroep kan worden gedaan. Pfh. belooft te
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controleren of deze uitnodiging bekend is bij
alle contactcommissies en raadsleden.


 RKC Onderzoek inzake
risicomanagement

De fracties van de VVD en POV merken op dat
er verwarring bestaat omtrent de twee op
elkaar lijkende namen van de
Bartelsluisbrug(gen), wellicht kan er worden
gekeken of het mogelijk is een van de namen
te wijzigen.
Pfh. antwoordt dat het wellicht een goed idee is
om met de diverse historische genootschappen
in bespreking te gaan om hiernaar te kijken.
Ook oppert hij het idee om informatieborden te
plaatsen waarin de geschiedenis en het
ontstaan van de naam wordt uitgelegd.
Aanwezig: K. Schoonheim (GL), J. Rijken (CDA), G.M.
Rozemeijer (VVD), H. Kramer (D66), J. Boer (POV), I.
Holshof (PvdA), K.IJ. Luttik (VLW), C.J.M. Doorenbos
(vz)
Portefeuillehouder: R.J.G. Berkhout
Griffie: L.S. Ackerman
Namens de Rekenkamercommissie: dhr. P. Klukhuhn
en mw. IJsselmuiden (check naam)
Publiek: 8
Bespreking
De heer Klukhuhn licht in een presentatie de
uitkomsten van het onderzoek naar risicomanagement
toe.
De RKC beveelt o.a. aan om het onderwerp een vaste
plaats op de agenda te geven en ook in
college-/raadsvoorstellen standaard een paragraaf op
te nemen.
Verder beveelt zij aan om ook de niet-financiële risico’s
in kaart te brengen.
De presentatie zal worden toegezonden.
Conclusie
De fracties zijn geschrokken van de uitkomst en geven
aan de aanbevelingen van de RKC ter harte te nemen.
De fractie van de VVD zal een motie indienen tijdens
de raad van vanavond.
Pfh. geeft aan dat in het nieuwe college akkoord het
onderwerp een duidelijke rol krijgt. In de
collegevoorstellen nieuwe stijl zal een kopje
risicomanagement worden opgenomen.
Terugkerende evaluatie van het onderwerp wordt
breed gedragen.
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Zienswijze begroting VVI

Vervolg
De presentatie wordt door de RKC aan de griffie
toegezonden.
De VVD-fractie dient een motie in.
Aanwezig: K. Schoonheim (GL), G.M. Rozemeijer
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(VVD), C. Ton-Betjes (POV), A. Smit-de Ridder (VLW),
J. Rijken (CDA), B. de Waard (D66)
C.J.M. Doorenbos (vz)
Portefeuillehouder: H.P.J. Halewijn
Griffie: L.S. Ackerman
Publiek: 1
Bespreking
Fracties kunnen instemmen met het voorstel van het
college. Opgemerkt wordt dat de termijn voor indiening
van de zienswijze inmiddels overschreden is.
De fracties wensen terugkerende evaluatie van dit
onderwerp.
Pfh. meldt dat na het reces het onderwerp
afvalverwerking terugkomt ter behandeling. In één
voorronde zullen dan Q4, Q1 en Q2 worden
geëvalueerd, nieuwe DVO is in concept bijna gereed.
Hierin kunnen nieuwe keuzes worden gemaakt mbt
ophaalschema’s e.d. Pfh. benadrukt dat hiervoor
voldoende behandeltijd ingepland moet worden bij
agendering via het presidium.
Conclusie
De fracties adviseren positief over het voorstel van het
college.
Op basis van nieuw aan te leveren stukken komt dit
onderwerp terug in een voorronde. Aan het presidium
dient voldoende behandeltijd te worden gevraagd.
Vervolg
Het voorliggende voorstel kan ter besluitvorming aan
de gemeenteraad worden aangeboden.
Witte Zaal
10
Vaststellen jaarrekening

Aanwezig: R. Doorn (vz), M. Haalboom (POV), (66),
H.P. Roeleveld (CDA), R.P. Hendriks (VLW), P.J.M.
Fens (GL), F.C. Sanders (VVD), C.J. Kindt (PvdA)
Portefeuillehouder: J.M. Schalkwijk
Griffier: I.P. Vrolijk
Accountant Astrium
Dhr. Schuitemaker
Dhr. Knoester
Conclusie
Alle fracties adviseren positief over het voorstel van
b&w.
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Zienswijze begroting OD IJmond

Vervolg
Het voorstel wordt ter besluitvorming aan de raad
voorgelegd.
Aanwezig: R. Doorn (vz), M. Haalboom (POV), L.C.
Pielkenrood (D66), H.G. Roeleveld (CDA), R.P.
Hendriks (VVD), P.J.M. Fens (GL), F.C. Sanders
3

(VVD), C.J. Kindt (PvdA)
Portefeuillehouder: J.M. Schalkwijk
Griffier: I.P.Vrolijk
Conclusie
Alle fracties adviseren positief over het voorstel.
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Besloten

Vervolg
Het voorstel wordt ter besluitvorming aan de raad
voorgelegd.
-
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