RESUMÉ VAN DE VERGADERING VAN HET BERAAD VAN DE GEMEENTE AALSMEER
d.d. 13 FEBRUARI 2013

Beraad
B-1

1.

Opening van het besluitvormend Beraad door de voorzitter de heer R.K. van Rijn
Beraadsgriffier: mevrouw T.D. van Petersen
Spreekvolgorde: PACT Aalsmeer - VVD – AB - CDA
De voorzitter: Goedenavond, ik open hiermee de raadsvergadering, het onderdeel beraad van 13
februari 2014. Het is 20:00 uur, dus we gaan beginnen met de vergadering. Ik heet van harte
welkom leden van de gemeenteraad, fractieassistenten, inmiddels ook wel wat fractieondersteuners in verband met de nieuwe kandidaten, het college van burgemeester en
wethouders, medewerkers van de ambtelijke organisatie heet ik ook van harte welkom,
toeschouwers hier op de publieke tribune en luisteraars thuis en medewerkers van de media, lokale
journalisten, Radio Aalsmeer, ook van harte welkom. We hebben vanavond een vrij eenvoudige
agenda. Maar goed, met u als gemeenteraad weet je nooit wat voor uitdaging dat wordt. Die zaak
wil ik wel afspreken, mocht u toch ook vanavond ondanks deze agenda de behoefte hebben te
interrumperen, doet u dan eerst even het lichtje aan met de microfoon en wacht even totdat ik u
de beurt geef. Hartelijk dank. We hebben vanavond ook filmopnames, dan moet ik toch even u
informeren, ook voor thuis misschien, Aalsmeer Kiest. In het kader daarvan een programma
worden filmopnames vanavond gemaakt van u als gemeenteraad en het college in actie. Dat was
aangekondigd, dus.

2.

Vaststelling van de agenda
De voorzitter: Dan gaan we naar de agenda kijken. De spreekvolgorde is vanavond PACT, VVD, AB,
CDA. En ik wil u vragen of de agenda zo vastgesteld kan worden, maar niet voordat ik een voorstel
wil doen als uw voorzitter van vanavond. En dat is agendapunt B-4, zou ik willen voorstellen van de
agenda af te halen en wel om die reden dat de stukken niet tijdig deze gemeenteraad hebben
bereikt. U weet, dat moet via Amsterdam en dan via Amstelveen. En daar is geen ambtelijke notitie
qua voorbereiding, dus ik wil u voorstellen dat er af te halen. Op het moment dat u de stukken
krijgt, die worden zo spoedig mogelijk toegezonden en u heeft daar opmerkingen voor, voor de
twee regioraadsleden, dat u die aan hen meegeeft. Ze zullen ook beschikbaar zijn om eventueel
met u in overleg te treden. Maar dat u hen dan voor de agenda van 4 maart in Amsterdam
eventueel suggesties meegeeft. Kunnen we dat op die manier doen? Ik vraag het aan u. Mijnheer
Overbeek.
De heer Overbeek: Dank u wel, voorzitter. Ja, ik had de uitnodiging voor de agenda en het stuk te
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lezen ontvangen voor vandaag met de link, dus ik heb met daarop voorbereid om vanavond nog
een paar opmerkingen te maken. Dus ik heb geen behoefte om het er af te halen, maar als de
meerderheid van de raad zegt: wij hebben niets kunnen lezen, dan zal ik het schriftelijk moeten
doen.
De voorzitter: De reden waarom ik het voorstel doe is dat ondanks wat u heeft gezegd dat er geen
ambtelijke notitie, dus voorbereiding voor u als gemeenteraad ligt. En dat zijn we wel altijd gewend
en omdat het niet compleet is, is dit het voorstel. Maar goed u zegt: “Ik heb daar geen moeite
mee.” Mijnheer Kikkert, PACT.
De heer Kikkert: Nou, ik heb er juist wel behoefte aan om het van agenda af te halen. Ik heb een
baan, dat in de eerste plaats. Dus als ik vanmiddag de stukken krijgt, heb ik daar nauwelijks de tijd
voor om die stukken in te lezen. En ik had me zodanig voorbereid dat ik zou zeggen: wat ik ernstig
mis is de connotatie van de ambtelijke dienst en die zou graag bij hebben. Dus ik vind het een goed
voorstel van u.
De voorzitter: VVD.
De heer Nijmeijer: Ook wij kunnen daarin meegaan, voorzitter.
De voorzitter: AB, mijnheer Kuin.
De heer Kuin: Ik sluit me aan bij de woorden van de heer Kikkert.
De voorzitter: Goed. Mijnheer Overbeek, kunt u zich dan toch vinden bij de meerderheid van de
raad?
De heer Overbeek: Ik wil daar uiteraard bij neerleggen, maar ik had u graag complimenten willen
geven over de inbreng in de commissie van Verkeer en Vervoer, maar die krijgt u dan vanavond
niet.
De voorzitter: U maakt mijn avond heel moeilijk, mijnheer Overbeek. Maar wat ik wel waardeer is
uw solidariteit dat we het op deze manier kunnen doen. Hartelijk dank daarvoor. En we spreken
elkaar nog wel in de pauze dan. Dan is het punt B-4 van de agenda af. En dan wil ik vragen of u
verder met deze agenda kunt instemmen. Ja? Mijnheer Fransen, PACT.
De heer Fransen: Ja, ik heb wel een vraag, voorzitter. Er ligt hier zo’n aantrekkelijke gevulde koek
mij aan te staren.
De voorzitter: Mijnheer Fransen, heb ik geen antwoord op. Maar een andere voorzitter zal daar
later op de avond uitleg over geven. Dus u moet even wat geduld hebben.
De heer Fransen: Dus het advies om hem nog even te laten liggen?
De voorzitter: Ja, het advies om hem nog even te laten liggen, denk ik.
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De heer Fransen: Dank u wel.
De voorzitter: Goed, ik stel hierbij de agenda vast. Gehamerd.
3.

Vaststelling van het resumé van 19 december 2013, 9 januari 2014 en 23 januari 2014
De voorzitter: Dan gaan we naar nog steeds het punt horende bij B-1, vaststelling van een aantal
resumé’s inmiddels. Het resumé van 19 december. Zou ik eerst even willen vragen of daar
opmerkingen over zijn. Ik doe het even puntsgewijs. Dan kan ik daar ook nog iets over opmerken.
19 december, zijn er opmerkingen over? Mogen we dat vaststellen? Ja. Gehamerd. 9 Januari 2014,
het resumé. Kan iedereen zich daarin vinden? Ja? Dan is dat vastgesteld. Gehamerd. En dan hebben
we een resumé dat heet 23 januari 2014 en wij hebben ons gerealiseerd dat dat wat laat is
verzonden, twee dagen geleden. Dus ons voorstel is om dat naar de volgende keer door te
schuiven. En dan hebben we het over 13 maart, zeg ik uit mijn hoofd. Klopt het? Dan zal het daar
geagendeerd zijn. Daar kunt u zich in vinden? Goed. Dan zijn de resumé’s met uitzondering van 23
januari 2014 vastgesteld. Gehamerd.

B-2

Protocol huldiging sportkampioenen
Portefeuillehouder: G. van der Hoeven
Spreekvolgorde:PACT Aalsmeer - VVD – AB – CDA
De behandeling van dit onderwerp in eerste termijn is gericht op het instemmen met het protocol
huldiging sportkampioenen.
De behandeling in tweede termijn en de besluitvorming kunnen plaatsvinden in de Raad van 13
maart 2014.
De voorzitter: Dan gaan we naar het eerste inhoudelijke agendapunt. Dat is het protocol huldiging
sportkampioenen. Wij hebben hier een tijd geleden in de gemeenteraad de huldiging gehad van
een aantal sporttalenten, jeugdtalenten. Dat was een heel drukke bedoening. Naar aanleiding
daarvan is er ook een protocol opgesteld en aan u om dat vanavond in eerste termijn te
behandelen. Dan begin ik bij PACT. Wie mag ik daarvoor het woord geven?
De heer Stokman: Ja.
De voorzitter: Mijnheer Stokman.
De heer Stokman: Oké. In eerste instantie denk je het is een hamerstuk, totdat je het eigenlijk
leest. Oeps. Een protocol maken omtrent de prestatie of deze wel of niet gehuldigd zal worden in
bijzijn van de raadsleden. En mocht er een uitzondering zijn, dan beslist B&W of we er niet over
gegaan wordt alsnog tot een huldiging, als het afwijkt van het protocol. Nou, dan vraag je je
meteen af wat als er een Nobelprijswinnaar is, moeten we daar dan ook een protocol voor maken?
Zo zullen er vast nog wel tientallen bestaan. Kortom, is dit een z.v.t., met andere woorden: een
zonde van de tijd actie? Een verspilling van kostbare uren om dit te vangen in een protocol. Het
gaat om gezond verstand, onderbuikgevoel en besluiten of een huldiging wel of niet moet
plaatsvinden. Dus kortom, een onzinnig voorstel.
De voorzitter: Mijnheer Stokman, dank voor uw bijdrage. Ga ik naar de VVD. Mevrouw Vleghaar,
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gaat uw gang.
Mevrouw Vleghaar: Dank u wel, voorzitter. De VVD begrijpt en omarmt de gedachte achter het
voorstel om topsporters te huldigen. Niet iedereen wordt zomaar karate-, handbal-, of
schaatskampioen. Topsporters zijn mensen waarvan hun prestaties erkend moeten worden. Het
kan namelijk niet zo zijn dat urenlange training op een karatemat of op het handbalveld of op de
schaatsbaan onbeloond moet blijven. Daarmee doet men tekort aan de kampioenen die het zijn.
Wel vraagt de VVD zich af of we dit moeten ondervangen in een apart protocol. Er wordt
aangegeven dat een traditie moet worden gemaakt van huldigen van onze kampioenen. Maar dat is
in het mooie van een traditie juist niet dat deze onbeschreven voort kan bestaan. Het mooie van
zo’n huldiging is dan ook de spontaniteit van de gebeurtenis. Iemand heeft ook goed gepresteerd
en moet daarvoor erkend worden. Onze reeds ontstane traditie is dan ook als gemeente het
huldigen van deze sporter. Elke sporter is belangrijk. Ieder mens heeft zijn talent en daarom is het
belangrijk deze mensen te blijven huldigen zonder dat daar iets is vastgelegd. Het spontane moet er
vanaf druipen wou ik zeggen. Ja, ik wil het hier even bij laten.
De voorzitter: Dank voor uw bijdrage, mevrouw Vleghaar. Dan ga ik naar Aalsmeerse Belangen.
Mijnheer Tol.
De heer Tol: Dank u wel, voorzitter. Wij zijn juist blij met het voorliggende voorstel, want een
protocol geeft juist duidelijkheid naar onze mening. Want het geeft… Daarmee kun je een huldiging
goed organiseren. En wat ons betreft zou het ook vanavond door mogen naar de raad, maar ik
proef uit de vorige fracties dat er misschien nog wat uitleg van de portefeuillehouder gegeven zou
kunnen worden over het nut en de noodzaak van dit protocol. Wij vinden dat het duidelijk is. Wij
hebben nog wel een vraag aan de portefeuillehouder of misschien een keer de recent en oud
sportkampioenen een keer in het zonnetje gezet zouden kunnen worden. Bijvoorbeeld hier op het
gemeentehuis. Tot zover.
De voorzitter: Goed, dank u wel. Dan ga ik naar het CDA. Mijnheer Buskermolen.
De heer Buskermolen: Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, wij vinden het juist een heel goed plan. Ik
bedoel, ik zeg niet dat ik de mening van PACT niet begrijp eigenlijk. Aalsmeer moet juist hartstikke
trots zijn als er eens een kampioen komt die op landelijk of olympisch niveau komt. Ik vind dat je
die zeker moet eren. Aalsmeer moet trots zijn op zijn kampioenen. En het stimuleert jongeren om
te gaan sporten en een prestatie neer te zetten. Dat moet je belonen, dat moet je niet belonen, ik
vind dat je dat als gemeente moet belonen door ze dan een keer hierheen te halen om ze een keer
in het zonnetje te zetten. Bij de club worden ze in het zonnetje gezet. Als je zo’n prestatie neer kan
zetten vind ik het heel normaal als de gemeente dat ook doet. En ik kan het ook werkelijk niet
begrijpen dat PACT daar op tegen is.
De voorzitter: Mijnheer Stokman.
De heer Stokman: Het gaat mij er gewoon om dat het spontaan gebeurt en dat vang je niet in een
protocol.
De voorzitter: Nog behoefte? Ja. De heer Buskermolen.
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De heer Buskermolen: Ja. Dat vang je wel in een protocol, want anders zou je iedereen hier kunnen
halen. Het geeft bepaalde criteria aan de sportprestatie die je moet doen en dat zijn de minste die
je moet doen. Je moet al Nederlands kampioen worden, dat is gewoon bijna het minste dat je moet
worden. Dus het is niet zomaar om ze even hierheen te halen. Ze hebben echt wel wat gepresteerd
dan. En ik kan u niet zeggen dat ondervangen we niet in een protocol, juist wel. Want dan zou je
iedereen hier wel heen kunnen halen. De F4 van RKDES of van United hier ook wel heen halen,
maar dat is niet de bedoeling.
De voorzitter: Mijnheer Stokman.
De heer Stokman: Dat ben ik toch niet met u eens. Want het gaat er gewoon om: is het een
prestatie? En dat kun je ter plekke beoordelen of dat waardig is om te gaan eren. En als je dat echt
gaat vangen in een protocol heb je echt discussies over past dat in het protocol en het haalt elke
spontaniteit weg. En er zijn zoveel scenario’s te bedenken die niet in het protocol passen en die
toch handig zijn of verstandig zijn of leuk zijn om te eren in de raad.
De voorzitter: Volgens mij is dat helder wel. Ik ga even naar mevrouw Vleghaar, die wilde ook nog
aanvullen.
Mevrouw Vleghaar: Nou, maar in het verleden hebben we ook deze mensen in het zonnetje gezet.
De handbalvereniging, daar zijn we zelf heen gegaan. De zwemster, hebben we ook netjes een
lintje gegeven, daar waren we ook bij aanwezig. Dus ja, ik denk dat het ook spontaan kan. Dat we er
spontaan bij aanwezig kunnen zijn. In de raadzaal is misschien wel voor sommigen bedrukt: moet
dat nou? Het is leuker soms hen in hun eigen omgeving in het zonnetje te zetten door de raad.
De voorzitter: De heer Tol, AB.
De heer Tol: Ja, ik zou nog graag willen toevoegen, dan met name naar PACT en ik denk ook naar
VVD dat het juist goed zou zijn als je protocol hebt omdat je daarmee ook de kans verkleint dat je
mensen vergeet.
De voorzitter: Iemand? Mijnheer Buskermolen, u wilt nog reageren?
De heer Buskermolen: Even kort dan.
De voorzitter: Kort ja.
De heer Buskermolen: Op mevrouw Vleghaar even reageren. Natuurlijk is het belangrijk dat je als
vereniging zelf de kampioenen gehuldigd het is ook belangrijk dat we dat misschien als partij ook
nog wel kunnen doen. Dat vind ik ook helemaal prima. Maar het is toch helemaal hartstikke leuk
juist voor die kinderen om hier op het plein van de gemeente op de leeuw hier om iets te kunnen
doen. Om de leeuw te kunnen dansen, ja, je zou het bijna zeggen, ja.
De voorzitter: Mijnheer Buskermolen, dank u wel. Uw vurige pleidooi komt goed over. Mijnheer
Stoker, wilt u nog echt iets toevoegen? Want het gaat om spontaniteit, niet spontaniteit. Heeft u
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inhoudelijk nog iets toe te voegen? Want anders…
De heer Stoker: Eigenlijk, het gaat om protocol. Het gaat niet omdat wij tegen zijn dat mensen
geëerd worden. Absoluut niet.
De voorzitter: Oké, helder. Ik wil dit rondje even afmaken. Ik wil, inmiddels is de portefeuillehouder
al aangeschoven. Die heeft al een vraag gehoord van AB. Dus ik wil hem even de gelegenheid geven
om die te beantwoorden. Mijnheer Van der Hoeven.
De heer Van der Hoeven: Dank u zeer, voorzitter. Tja, zonde van de tijd voorstel, een z.v.t. voorstel.
Laat ik het volgende erover zeggen. Het college is te gast in uw vergadering.
De voorzitter: Mijnheer de portefeuillehouder, zou u zich willen beperken tot het beantwoorden
van de vragen, want de discussie is al heel goed gaande gegaan met elkaar. U mag er heel kort iets
over zeggen, maar met name de vraag beantwoorden van de heer Tol graag.
De heer Van der Hoeven: Ik ben u zeer erkentelijk, voorzitter. Dank u. Wat het college heeft beoogd
met dit protocol is uw raad waar wij te gast zijn in deze vergadering een voorstel te doen om
sportkampioen en die aan bepaalde criteria voldoen hier te huldigen. Om die gelegenheid te
bieden, als ze dat willen, om dat te doen. Waarom? Omdat wij zien dat niet alle sportverenigingen
en ook niet alle sporters in staat zijn en beschikken over vrijwilligers om zich heen om hun
sportprestaties te vieren. Dus niet alle verenigingen hebben de gelegenheid en de vrijwilligers om
allerlei huldigingen te organiseren. En dan rekent ons een mooi gebaar naar alle sporters in
Aalsmeer om ook de individuele sporters die een bijzondere prestatie hebben gerealiseerd, om die
hier uit te nodigen en in uw midden in ieder geval te laten zien dat de Aalsmeerse bevolking trots
op ze is. Dus dat is de gedachte achter dit protocol. Ten aanzien van het in het zonnetje zetten van
recente en oud sportkampioenen, de vraag van de fractie van Aalsmeerse Belangen om die in het
zonnetje te zetten. Dat is wel een heel brede vraag. Want wij hebben heel veel oud
sportkampioenen, dus dat zou dan een behoorlijk omvangrijk geheel moeten gaan worden. Op zich
een mooi geheel, maar het zou wel behoorlijk wat organisatie vergen. Dus de vraag is ook in
hoeverre daar dan ook de financiële middelen voor aanwezig zijn. Het is op zich een heel
sympathiek idee. Ik weet ook dat het in andere gemeenten ieder jaar gebeurt, bijvoorbeeld in
Amstelveen. Maar uit ervaring weten we als college dat het organiseren van bijeenkomsten heel
veel tijd en geld kost. Dus dat is waarop wij er redelijk terughoudend in zijn en eigenlijk willen
volstaan met het protocol zoals het thans voorligt.
De heer Tol: Voorzitter?
De voorzitter: Hartelijk dank. Mijnheer Tol.
De heer Tol: Mag ik daar een aanvullende vraag over stellen? Of het misschien mogelijk is om dan
via de evenementenvoorzitter kort te sluiten om te kijken, of de evenementencoördinator, hoe dit
georganiseerd zou kunnen worden. En wellicht kan de portefeuillehouder met een voorstel komen.
De voorzitter: Mijnheer Van der Hoeven, wilt u daarop reageren?
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De heer Van der Hoeven: Ik zat even te bedenken of het een vraag was, voorzitter. Ik zal de vraag
neerleggen bij de evenementencoördinator om eens te kijken of er in het maatschappelijk
middenveld partijen zijn die eventueel geïnteresseerd zouden zijn om gezamenlijk dan zo’n
huldiging te organiseren. We hebben in Aalsmeer ook sportpassie. Dat is ook iets dat door het
maatschappelijk midden veld wordt georganiseerd. Wellicht zijn ze ook bereid om op zo’n dag
bijvoorbeeld ook een huldiging voor sportkampioenen te organiseren. We gaan de vraag wegleggen
bij de evenementencoördinator, voorzitter.
De voorzitter: Oké, dank voor uw reactie. Dan is de vraag of het vanavond, dat zou een van de
fracties aangeven, behandeld kan worden in de raad. Kan het wat u betreft? Ja? VVD ook. AB heeft
het volgens mij voorgesteld. CDA? Ook akkoord. Dan gaan we het vanavond voor besluitvorming in
de raad agenderen. En dan sluit ik voor nu de behandeling van dit agendapunt. Gehamerd.
B-3

Geactualiseerde normenkader voor de accountantscontrole van de jaarrekening 2013
Portefeuillehouder: J. Vonk-Vedder
Spreekvolgorde: VVD – AB – CDA - PACT Aalsmeer
De behandeling van dit onderwerp in eerste termijn is gericht op het vaststellen van het
geactualiseerde normenkader 2013.
De behandeling in tweede termijn en de besluitvorming kunnen plaatsvinden in de Raad van 13
maart 2014.
De voorzitter: Dan gaan we naar agendapunt B-3 genaamd: geactualiseerde normenkader voor de
accountantscontrole van de jaarrekening. Ook daar moet u wat van vinden als gemeenteraad. Dan
begin ik bij de VVD. De heer Nijmeijer.
De heer Nijmeijer: Dank u wel, voorzitter. Het risico is natuurlijk als je een normenkader voor twee
jaar vaststelt dat er tussendoor beleidstukken bijkomen en dat regelgeving zich verandert in die
looptijd. Dat wordt hiermee gecorrigeerd, dus dat is heel logisch. We hebben voor de rest geen opof aanmerkingen.
De voorzitter: Oké, dank u wel. AB, mevrouw Persoon.
Mevrouw Persoon: Dank u wel, voorzitter. Ook wij hebben geen opmerkingen bij deze
normenkader. Het is helder. En duidelijk dat het even aangepast moet worden. Wat ons betreft
mag het ook door naar de raad van vanavond.
De voorzitter: Ik heb uw voorstel gehoord. Het CDA, mijnheer Van Willegen.
De heer Van Willegen: Dank u wel, voorzitter. Ook het CDA heeft het gelezen en is akkoord. Heeft
ook verder geen vragen, dus wij zijn ook akkoord. Het mag van ons ook naar de raad van vanavond.
De voorzitter: Oké, dank u wel. PACT, mijnheer Fransen.
De heer Fransen: Dank u wel, voorzitter. Het is als laatste spreker altijd moeilijk nog iets toe te
voegen aan zo’n onderwerp.
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De voorzitter: Dank u wel.
De heer Fransen: Maar wij hebben geen vragen.
De voorzitter: Dank u wel. Dan hoef ik de portefeuillehouder ook niet uit te nodigen. Nog even wel
de vraag aan de VVD: Kan het naar de raad, mijnheer Nijmeijer?
De heer Nijmeijer: Akkoord.
De voorzitter: Mijnheer Fransen voor PACT. Ja? Anderen hebben dat al voorgesteld. Dan gaat het
voor besluitvorming naar de raad van vanavond. Dan is de behandeling van dit agendapunt voorbij.
Dank u wel. Gehamerd.
B-5

Rondvraag en sluiting
De voorzitter: Daarmee zijn we beland bij de rondvraag van vanavond. Er is geen rondvraag binnen
gekomen, dus voordat ik de vergadering sluit… Dit is werkelijk de kortste vergadering die ik namens
u heb mogen doen, maar niet minder prettig. Is even de vraag: de raad begint om 20:55 uur. We
willen dat ook zo houden, niet vervroegen, omdat… we hebben vernomen van een aantal fracties
dat er nog wel wat overleg nodig is over een of meerdere agendapunten, moties of amendementen
voor vanavond. Is dat zo? Heb ik dat goed op de antenne opgevangen of wilt u het vervroegen,
want anders zitten we straks weer met een schorsing die misschien weer langer duurt. Dus
misschien kunnen we daar nu gebruik van maken. Dat is eigenlijk ons voorstel. Dus gewoon nu
stoppen, beginnen op de tijd die staat geagendeerd, 20:55 uur en in tussentijd kunt u
gebruikmaken voor overleg. Akkoord? Dan sluit ik hiermee de raadsvergadering, het onderdeel
beraad. Hartelijk dank. Gehamerd.
PAUZE/ONDERBREKING
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