Besluitenlijst
openbare raadsvergadering

Vergadering gehouden op:
Tijd:
Locatie:

11 april 2019
19.30 uur
raadzaal, Pierebaan 3 te Monnickendam

Aanwezigen raadsvergadering:

mw. L.M.B.C. Kroon, burgemeester
drs. E.G.H. Dijk MPM, griffier

Raadsleden:

J.E. van Altena (CDA)
mw. drs. G.J.M. Bekhuis (D66)
H. van Berkum (PvdA)
mw. S.M. Boogaard (CDA)
mw. D. Borghardt-de Kat (WaterlandNatuurlijk)
A. Enderink (CDA)
mw. Y. Gras-Hogerwerf (WaterlandNatuurlijk)
mr. drs. Tj. Hoekstra (VVD)
mw. drs. A.B. Janssen van Raaij (PvdA)
H.U. de Jong (VVD)
V. Koerse BEd (GroenLinks)
dr. G. Meij (D66)
J.J. Oranje LLB (VVD)
H.C. Scheepstra (WaterlandNatuurlijk)
ing. S.G. Verbeek (CDA)
mw. drs. T. Willig-Tol (GroenLinks)

Wethouders:

B.J. ten Have
J. Kaars
drs. A.A. van Nieuwkerk
mw. drs. A.M.H. van de Weijenberg

Afwezig:

drs. J.J. Wortel (GroenLinks)

Voorzitter: Kroon.
De voorzitter opent om 19.30 uur de raadsvergadering.
1.

Mededelingen van de voorzitter
- Bij loting wordt bepaald dat raadslid Scheepstra zal beginnen bij een eventuele hoofdelijke
stemming.
- Van raadslid Wortel is bericht van verhindering ontvangen.

2.

Vaststelling van de agenda
Tijdstip:
19.31 uur.
Besluit:
Agenda 300-630 wordt ongewijzigd vastgesteld.

3.

Vragenuur
Geen vragen bij dit onderdeel.
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4.

Actieve informatie van het college over geconstateerde vervuiling in de paardenbak van
ruitervereniging Gouwzeeruiters te Monnickendam
Tijdstip:
19.34 uur.
Sprekers:
Ten Have en Scheepstra.
Toezeggingen:
Toegezegd wordt dat het college de raad zal informeren, al dan door middel
van het voorleggen van een voorstel tot wijziging van de begroting, over de te
nemen maatregelen en de daarmee samenhangende financiële consequenties
met betrekking tot de geconstateerde vervuiling in de paardenbak van ruitervereniging Gouwzeeruiters te Monnickendam.

5.

Vaststelling van de afdoening van de ingekomen stukken van de weken 10 t/m 14 van 2019
(99)
Tijdstip:
19.35 uur.
Sprekers:
Hoekstra en Scheepstra.
Besluit:
De ingekomen stukken worden afgedaan conform voorstellen 99-1129, 991130, 99-1131, 99-1132 en 99-1133.

6.

Instemming met de status van de afhandeling van moties, toezeggingen en schriftelijke
vragen c.a. (lijst d.d. 11 april 2019) (98-44)
Tijdstip:
19.37 uur.
Sprekers:
Gras-Hogerwerf en Kroon.
Besluit:
Overeenkomstig lijst 98-44 wordt ingestemd met de status van de afhandeling
van moties, toezeggingen en schriftelijke vragen c.a.

7.

Insprekers over niet-geagendeerde onderwerpen
Geen insprekers bij dit onderdeel.

8.

Vaststelling van:
a. de besluitenlijst van de voorbereidende vergadering van 24 januari 2019 (300-615)
b. de besluitenlijst van de vergaderingen van 7 maart 2019 (300-624)
c. de besluitenlijst van de voorbereidende vergadering van 4 april 2019 (300-629)
d. het verslag van de besloten voorbereidende vergadering van 4 april 2019 (300-631)
Tijdstip:
19.39 uur.
Besluit:
Besluitenlijsten 300-615, 300-624 en 300-629 en verslag 300-631 worden ongewijzigd vastgesteld.

9.

Besluitvorming over het voorstel tot vaststelling van de zienswijze op de Kadernota 2020
van de GGD Zaanstreek-Waterland (111-198)
Tijdstip:
19.40 uur.
Sprekers:
Hoeksta, Scheepstra en Van Nieuwkerk.
Amendementen: Amendement 111-205 van WaterlandNatuurlijk inzake het wijzigen van de
conceptzienswijze op de Kadernota 2020 van de GGD, hetwelk wordt ingetrokken.
Besluit:
Voorstel 111-199 wordt aangenomen met 13 stemmen voor (CDA, VVD,
GroenLinks, PvdA en D66) en 3 stemmen tegen (WaterlandNatuurlijk).

10.

Besluitvorming over het voorstel tot vaststelling van de zienswijze op het regionaal risicoprofiel 2019-2020 van de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland (102-253)
Tijdstip:
19.54 uur.
Besluit:
Voorstel 102-254 wordt zonder stemming aangenomen.

11.

Besluitvorming over het voorstel tot vaststelling van de wijziging van de begroting in
verband met het beschikbaar stellen van een voorbereidings- en verwervingskrediet ten
behoeve van de realisatie van het Galgeriet (105-303)
Tijdstip:
19.55 uur.
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De deuren van de raadsvergadering worden om 19.55 uur gesloten, waarna deze om 20.14 uur worden
heropend.
11.

Besluitvorming over het voorstel tot vaststelling van de wijziging van de begroting in
verband met het beschikbaar stellen van een voorbereidings- en verwervingskrediet ten
behoeve van de realisatie van het Galgeriet (105-303)
Tijdstip:
20.14 uur.
Sprekers:
Boogaard, Hoekstra, Janssen van Raaij, Koerse, Scheepstra, Ten Have en
J. Kaars.
Besluit:
Voorstel 105-304 wordt aangenomen met 10 stemmen voor (CDA, GroenLinks, PvdA en D66) en 6 stemmen tegen (VVD en WaterlandNatuurlijk).

12.

Besluitvorming over de motie van de VVD en WaterlandNatuurlijk om niet over te gaan
tot verkoop van het pand ‘De Waegh’ te Monnickendam (157-103)
Tijdstip:
20.28 uur, schorsing 20.41 uur en heropening 20.48 uur.
Sprekers:
Boogaard, Gras-Hogerwerf, Hoekstra, Janssen van Raaij, Koerse, Meij, Scheepstra en Van Nieuwkerk.
Besluit:
Motie 157-103 wordt verworpen met 6 stemmen voor (VVD en WaterlandNatuurlijk) en 10 stemmen tegen (CDA, GroenLinks, PvdA en D66).

De voorzitter sluit om 21.00 uur de raadsvergadering.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Waterland,
gehouden op

drs. E.G.H. Dijk MPM
griffier
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mw. L.M.B.C. Kroon
voorzitter
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