Besluitenlijst
voorbereidende vergadering

Vergadering gehouden op:
Tijd:
Locatie:

11 juli 2019
19.30 uur
raadzaal, Pierebaan 3 te Monnickendam

Aanwezigen vergadering:

mw. drs. E.B. Hörchner, griffier

Raadsleden:

Duo-raadsleden:

Collegeleden:

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 (VVD)
dhr. H.C. Scheepstra (WaterlandNatuurlijk)
dhr. ing. S.G. Verbeek (CDA)
dhr. drs. J.J. Wortel (GroenLinks)
dhr. E. Borghardt (WaterlandNatuurlijk)
dhr. E. Bakker (GroenLinks)
dhr. A. Kaars (PvdA)
dhr. I.C.E. Kielenstijn (CDA)
dhr. ing. A.M.H. Kniesmeijer (D66)
mw. drs. P.S. van Lint (PvdA)
dhr. ing. N. Oussoren (CDA)
dhr. A. Schomakers (WaterlandNatuurlijk)
mw. J.G. Wijman (GroenLinks)
mw. L.M.B.C. Kroon, burgemeester
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: De Jong.
De voorzitter opent om 19.30 uur de voorbereidende vergadering.
1.

Vaststelling van de agenda
Tijdstip:
19.31 uur.
Sprekers:
Scheepstra.
Besluit:
De vergadering stelt agenda 300-647 gewijzigd vast, in die zin dat: de inspraak

300-650

Besluitenlijst voorbereidende vergadering 11 juli 2019

Pagina 1 van 3

van Storm van den Ouweelen en Tristan Luijting niet in de raadsvergadering,
maar in deze voorbereidende vergadering zal plaats vinden, direct volgend op
het vaststellen van deze agenda.
1a.

Inspraak over een niet geagendeerd onderwerp: verlichting Spaandersbankpark
Tijdstip:
19.33 uur.
Inspreker:
Storm van den Ouweelen en Tristan Luijting.
Sprekers:
Hoekstra, Janssen van Raaij, Verbeek.

2.

Behandeling van het voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan verbrede reikwijdte
‘Omgevingsplan Monnickendam – Galgeriet 2019’ , de ‘Beleidsregels Stedenbouwkundige
kwaliteiten Galgeriet 2019’ en het ‘Beeldkwaliteitsplan Galgeriet 2019’ (105-309)
Tijdstip:
19.39 uur.
Insprekers:
- dhr. Verwey.
Sprekers:
Van Berkum, Boogaard, Borghardt-de Kat, Hoekstra, Janssen van Raaij,
Koerse, Kniesmeijer, Scheepstra, Verbeek, J. Kaars.
Toezeggingen:
- Het college bevestigt dat de afspraak over de volgorde van behandelen van
de onderwerpen: realisatieovereenkomst, doelgroepenbeleid en sociale koop,
bespreken voordat de raad over het omgevingsplan een besluit neemt; en dat
deze stukken tijdig worden toegezonden.
- Het college zegt toe dat fracties die dat wensen een toelichting kunnen
ontvangen over de cijfers.
- Het college zegt toe dat de stikstofberekeningen voor het Galgeriet voor 5
september klaar zijn.
Besluit:
- Voorstel 105-309 is voor dit moment in voorbereidende zin voldoende
behandeld. Volgens de afspraak vervolgt de raad op 5 september de raad de
beraadslagingen.

3.

Behandeling van het voorstel tot wijziging van de begroting in verband met de aanschaf
van geluidsapparatuur in de raadszaal (354-17)
Tijdstip:
21.43 uur.
Sprekers:
Bekhuis, Enderink, Hoekstra, Janssen van Raaij, Oranje, Scheepstra, Wortel,
Kroon.
Amendementen: - Amendement 354-19 van GroenLinks inzake een andere dekking voor de
aanschaf geluidsapparatuur.
Besluit:
- Voorstel 354-17 is in voorbereidende zin voldoende behandeld en wordt
doorgeleid naar de raadsvergadering van 11 juli 2019.

4.

Tijdstip:
Sprekers:
Besluit:

5.
Tijdstip:
Inspreker:
Sprekers:
Moties:

300-650

Behandeling van het voorstel tot vaststelling van de kadernota 2020 (371-1)
21.53 uur.
Gras, Hoekstra, Meij, A. Kaars, Verbeek, Wortel, Ten Have.
- Voorstel 371-1 is in voorbereidende zin voldoende behandeld en wordt
doorgeleid naar de raadsvergadering van 11 juli 2019.
Behandeling van het voorstel tot vaststelling van de zienswijze inzake de
concessie Openbaar Vervoer Zaanstreek-Waterland door de Vervoerregio Amsterdam (215-274)
20.57 uur.
De heer Verweij
Borghardt-de Kat, Hoekstra, Janssen van Raaij, A. Kaars, Meij, Oranje,
Scheepstra, Verbeek, Wortel, Van de Weijenberg.
- Motie 215-285 van de VVD: openbaar vervoer: niet duurder en behoud van
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Besluit:

bussen.
- Voorstel 215-274 en de motie (215-285) zijn in voorbereidende zin
voldoende behandeld en worden doorgeleid naar de raadsvergadering van 11
juli 2019.

De voorzitter sluit om 22.26 uur de voorbereidende vergadering.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Waterland,
gehouden op 19 september 2019.

drs. E.B. Hörchner
griffier

300-650

mw. L.M.B.C. Kroon
voorzitter

Besluitenlijst voorbereidende vergadering 11 juli 2019

Pagina 3 van 3

