Besluitenlijst
openbare raadsvergadering

Vergadering gehouden op:
Tijd:
Locatie:

27 juni 2018
19.30 uur
raadzaal, Pierebaan 3 te Monnickendam

Aanwezigen raadsvergadering:

mw. L.M.B.C. Kroon, burgemeester
mw. drs. E.B. Hörchner, griffier

Raadsleden:

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

Wethouders:

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

Voorzitter: Kroon.
De voorzitter opent om 19.32 uur de raadsvergadering.
1.

Mededelingen van de voorzitter
- Bij loting wordt bepaald dat raadslid Van Altena zal beginnen bij een eventuele hoofdelijke
stemming.

2.

Vaststelling van de agenda
Tijdstip:
19.34 uur.
Dhr. Van Berkum heeft verzocht een kort moment het woord tot de raad te
kunnen richten. Dit zal plaats vinden voor agendapunt 18
Besluit:
Agenda 300-645 wordt met deze wijziging vastgesteld.

300-646
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3.

Vragenuur
Tijdstip:

19.35 uur.
Er zijn geen vragen gesteld.

4.

Actieve informatie van vertegenwoordigers in gemeenschappelijke regelingen over de
Vervoerregio, betreffende Concessie Zaanstreek Waterland
Tijdstip:
19.35 uur.
Sprekers:
Wortel, Van de Wijenberg
Toezeggingen:
Toegezegd wordt zo spoedig mogelijk een raadsvoorstel te sturen aan de raad,
zo mogelijk ter agendering op 11 juli, in verband met de deadline van 14 juli.

5.

Vaststellen besluitenlijst van de voorbereidende en besluitvormende vergaderingen van 16
mei 2019 (300-640)
Tijdstip:
19.36 uur.
Besluit:
Besluitenlijst 300-640 wordt ongewijzigd vastgesteld.

6.

Vaststelling van de afdoening van de ingekomen stukken van de weken 20 tot en met 25
van 2019 (99-1159; 99-1160; 99-1161; 99-1162; 99-1163; 99-1164)
Tijdstip:
19.37 uur.
Sprekers:
Gras, Hoekstra, Koerse, Wortel, Van de Weijenberg
Toezeggingen:
- Het college zegt toe dat na het reces een informatieve sessie wordt gehouden
over de Markermeerdijken.
- De portefeuillehouder zegt toe dat de raad een informatiedocument ontvangt
over 158-425, Ouderlandsdijkje 1.
- Het college zegt toe nog voor de zomer een avond te organiseren voor
bewoners over de afvalpunten in de binnenstad van Monnickendam.
Besluit:
- Op verzoek van de VVD wordt naar aanleiding van stuk 121-97 (week 25)
voor een voorbereidende vergadering geagendeerd een debat over de
afvalcontainers in de binnenstad van Monnickendam.
- Op verzoek van de VVD wordt 158-425 (week 24) ter afdoening in handen
van het college gesteld.
- Voor het overige worden de ingekomen stukken afgedaan conform voorstellen 99-1159; 99-1160; 99-1161; 99-1162; 99-1163; 99-1164

7.

Instemming met de status van de afhandeling van moties, toezeggingen en schriftelijke
vragen c.a. (lijst d.d. 27 juni) (98-46)
Tijdstip:
19.42 uur.
Sprekers:
Gras, Hoekstra
Besluit:
Overeenkomstig lijst 98-46 wordt ingestemd met de status van de afhandeling
van moties, toezeggingen en schriftelijke vragen c.a.

8.

Inspreker over niet-geagendeerd onderwerp: Kerkplein 11, Broek in Waterland
Tijdstip:
19.45 uur.
Inspreker:
Roderik van Montfrans, namens de kerk van Broek in Waterland, de vereniging
Oud Broek, de Dorpsraad Broek in Waterland en een aantal omwonenden.
Sprekers:
Van Altena, Boogaard, Gras, Hoekstra, Janssen van Raaij, Koerse, Verbeek,
Van de Weijenberg.

9.

Besluitvorming over het voorstel tot vaststelling van de Jaarstukken 2018 (361-49)
Tijdstip:
Besluit:

300-646

20.00 uur.
Voorstel 631-49 wordt zonder stemming aangenomen.
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10.

Besluitvorming over het voorstel inzake de overheveling budgetten 2018 (361-52)
Tijdstip:
Sprekers:
Besluit:

20.01 uur.
Scheepstra.
Voorstel 361-52 wordt aangenomen met 11 stemmen voor (CDA, GroenLinks,
PvdA en D66) en 6 stemmen tegen (VVD en WaterlandNatuurlijk).

11.

Besluitvorming over het voorstel tot wijziging van de begroting in verband met een
correctie op besluit 105-308 tot wijziging van de begroting in verband met het beschikbaar
stellen van een voorbereidings- en verwervingskrediet ten behoeve van de realisatie van
het Galgeriet (105-316)
Tijdstip:
20.02 uur.
Sprekers:
Gras, Hoekstra.
Besluit:
Voorstel 105-316 wordt aangenomen met 11 stemmen voor (CDA,
GroenLinks, PvdA en D66) en 6 stemmen tegen (VVD en
WaterlandNatuurlijk).

12.

Besluitvorming het voorstel tot vaststelling van het Preventie- en handhavingsplan alcohol
en drugs 2019-2022 (204-44)
Tijdstip:
20.04 uur.
Besluit:
Voorstel 204-44 wordt zonder stemming aangenomen.

13.

Besluitvorming over het voorstel wensen en bedenkingen Buurterstraat 2 Marken (321-11)
Tijdstip:
20.04 uur.
Besluit:
Voorstel 321-11 wordt zonder stemming aangenomen.

14.

Besluitvorming over de zienswijze op de ontwerpbegroting van de Omgevingsdienst
IJmond (176-273)
Tijdstip:
20.04 uur.
Besluit:
Voorstel 176-273 wordt zonder stemming aangenomen.

15.

Besluitvorming over het voorstel tot wijziging van het Reglement van orde gemeenteraad
Waterland (166-368 aangevuld en gewijzigd met 166-419)
Tijdstip:
20.05 uur.
Sprekers:
Gras, Hoekstra, Janssen van Raaij, Koerse, Scheepstra, Kroon.
Amendementen: - Amendement 166-431 van PvdA, CDA, GroenLinks en D66 inzake
Reglement van Orde, versie 2-1.
- Gewijzigd
conceptsubamendement
166-432
van
VVD
en
WaterlandNatuurlijk inzake het Reglement van Orde, handreiking oppositie
Besluit:
- Gewijzigd subamendement 166-432 van VVD en WaterlandNatuurlijk wordt
verworpen met 6 stemmen voor (de leden de Jong, Gras, Borghardt,
Scheepstra, Oranje en Hoekstra) en 11 stemmen tegen (van Altena, Janssen van
Raaij, Verbeek, van Berkum, Koerse, Wortel, Bekhuis, Enderink, Meij, WilligTol en Boogaard).
- Amendement 166-431 PvdA, CDA, D66 en GroenLinks wordt aangenomen
met 11 stemmen voor (CDA, GroenLinks, PvdA en D66) en 6 stemmen tegen
(VVD en WaterlandNatuurlijk).
- Voorstel 166-368 aangevuld en gewijzigd met 166-419 en gewijzigd met
amendement 166-431 wordt aangenomen met 11 stemmen voor (CDA,
GroenLinks, PvdA en D66) en 6 stemmen tegen (VVD en
WaterlandNatuurlijk).

300-646
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16.

Besluitvorming over het initiatiefvoorstel tot wijziging van de begroting in verband met
sanering van de paardenbak van ruitervereniging de Gouwzeeruiters te Monnickendam
(203-479)
Tijdstip:
20.20 uur.
Besluit:
Voorstel 203-479 wordt zonder stemming aangenomen.

17.

Besluitvorming over de ingediende motie van het CDA en WaterlandNatuurlijk ter
wijziging van de APV in kader toerisme (206-112)
Tijdstip:
20.20 uur.
De voorzitter schorst om 20.38 de raadsvergadering en heropent deze om
20.48 uur.
Sprekers:
Van Altena, Bekhuis, Van Berkum, Gras, Koerse, Ten Have
Toezeggingen:
Het college zegt toe dat het de motie overneemt en zal uitvoeren, en in
oktober zal rapporteren.
Besluit:
Motie 206-112 maakt, gelet op de toezegging van het college, geen deel meer
uit van de beraadslaging.

extra De heer van Berkum (PvdA) legt een verklaring af waarmee hij aankondigt ontslag te nemen met
ingang van 1 augustus 2019
18.

Besluitvorming over het voorstel tot benoeming van P.R. Hoekstra als duo-raadslid van
de gemeente Waterland (165-241)
Tijdstip:
20.52 uur.
Besluit:
Voorstel 165-241 wordt zonder stemming aangenomen.

De voorzitter sluit om 20.54 uur de raadsvergadering.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Waterland,
gehouden op 19 september 2019

drs. E.B. Hörchner
griffier

300-646

L.M.B.C. Kroon
voorzitter
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