Besluitenlijst
openbare raadsvergadering

Vergadering gehouden op:
Tijd:
Locatie:

11 juli 2019
19.30 uur
raadzaal, Pierebaan 3 te Monnickendam

Aanwezigen raadsvergadering:

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

Raadsleden:

mw. drs. G.J.M. Bekhuis (D66)
dhr. H. van Berkum (PvdA) (tot en met agendapunt 10)
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)
mw. drs. P.S. van Lint (PvdA) (vanaf agendapunt 11)
dhr. dr. G. Meij (D66)
dhr. J.J. Oranje LLB (VVD)
dhr. H.C. Scheepstra (WaterlandNatuurlijk)
dhr. ing. S.G. Verbeek (CDA)
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

Afwezig:

dhr. J.E. van Altena (CDA), Mw. drs. T. Willig-Tol (GroenLinks)

Voorzitter: Kroon.
De voorzitter opent om 22.32 uur de raadsvergadering.
1.

Mededelingen van de voorzitter
- Bij loting wordt bepaald dat raadslid Scheepstra begin bij een eventuele hoofdelijke stemming.
- Van raadsleden Van Altena en Willig-Tol is bericht van verhindering ontvangen.

2.

Vaststelling van de agenda
Tijdstip:
22.33 uur.
Sprekers:
Hoekstra.
Besluit:
Agenda 300-649 wordt ongewijzigd vastgesteld.

300-651
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3a.

Vragenuur: vragen van GroenLinks over Jan Haring weekeinde
Tijdstip:
22.36 uur.
Sprekers:
Koerse, Kroon.

3v.

Vragenuur: vragen van WaterlandNatuurlijk over het Afval Energie Bedrijf (AEB)
Amsterdam
Tijdstip:
22.43 uur.
Sprekers:
Borghardt-de Kat, Van de Weijenberg.

4.

Actieve informatie van vertegenwoordigers in gemeenschappelijke regelingen over de
GGD
Actieve informatie van het college over het proces bestuurlijke toekomst
Tijdstip:
22.46 uur.
Sprekers:
Hoekstra, Scheepstra, Van Nieuwkerk.

5.

Vaststelling van de afdoening van de ingekomen stukken van week 26, van 2019 (99-1172)
Tijdstip:
22.51 uur.
Sprekers:
Geen van de raadsleden voert het woord.
Besluit:
De ingekomen stukken worden afgedaan conform voorstel 99-1172.

6.

Insprekers over niet-geagendeerde onderwerpen
Geen insprekers bij dit agendapunt. De inspraak heeft in de voorbereidende raad plaats gevonden.

7.

Besluitvorming over het voorstel tot wijziging van de begroting in verband met de
aanschaf van geluidsapparatuur in de raadszaal (354-19)
Tijdstip:
22.51 uur.
Sprekers:
Geen van de raadsleden voert het woord.
Amendementen: Amendement 354-19 van GroenLinks inzake een alternatieve dekking voor
de aanschaf van de geluidsapparatuur.
Besluit:
- Amendement 354-19 wordt verworpen met 7 stemmen voor (CDA,
GroenLinks en D66) en 8 stemmen tegen (VVD, WaterlandNatuurlijk en
PvdA).
- Voorstel 354-17 wordt aangenomen met 9 stemmen voor (CDA,
GroenLinks, PvdA en D66) en 6 stemmen tegen (VVD en
WaterlandNatuurlijk).

8

Besluitvorming over het voorstel tot vaststelling van de kadernota 2020 (372-1)
Tijdstip:
22.54 uur.
Sprekers:
Geen van de raadsleden voert het woord.
Besluit:
Voorstel 372-1 wordt aangenomen met 9 stemmen voor (CDA, GroenLinks,
PvdA en D66) en 6 stemmen tegen (VVD en WaterlandNatuurlijk).

9

Besluitvorming naar aanleiding van de brief inzake de concessie Openbaar Vervoer
Zaanstreek-Waterland door de Vervoerregio Amsterdam
Tijdstip:
22.54 uur.
Sprekers:
Borghardt-de Kat.
Moties:
Motie 215-285 van de VVD inzake OV niet duurder behoud bussen.
Besluit:
Motie 215-285 wordt verworpen met 3 stemmen voor (VVD) en 12 stemmen
tegen (CDA, GroenLinks, PvdA en D66).

10

Afscheid raadslid H. (Henk) van Berkum
Tijdstip:
22.56 uur.
Sprekers:
Kroon, Janssen van Raaij, Meij, Gras, Koerse, De Jong, Boogaard en Van
Berkum.

300-651
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11

Besluitvorming over het voorstel tot toelating van mevrouw drs. P.S. van Lint als lid van de
raad van de gemeente Waterland (165-244)
Tijdstip:
23.20 uur, schorsing 23.19 uur en heropening 23.28 uur.
Sprekers:
Scheepstra.
Besluit:
- Op voorstel van de voorzitter wordt zonder stemming besloten een commissie in te stellen als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van het Reglement van orde
gemeente Waterland en daarin te benoemen leden Scheepstra, Boogaard en
Oranje.
- Voorstel 165-244 wordt, gehoord de commissie, zonder stemming
aangenomen.
- Raadslid Van Lint legt in handen van de voorzitter de verklaring en belofte af
als bedoeld in artikel 14, eerste lid, van de Gemeentewet.

De voorzitter sluit om 23.33 uur de raadsvergadering.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Waterland,
gehouden op 19 september 2019.

drs. EB. Hörchner
griffier

300-651

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