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VOORBEREIDENDE

VERGADERING

Voorzitter: De Jong.
De voorzitter opent om 19.31 uur de voorbereidende vergadering.

1.

Vaststelling van de agenda
Tijdstip:
19.31 uur.
Sprekers:
Van Altena, Hoekstra en Scheepstra.
Besluit:
Agenda 300-638 wordt gewijzigd vastgesteld, in die zin dat:
agendapunt 11 'Debat over de Nota verbonden partijen gemeente Waterland
2019' (329-11) wordt aangehouden tot een volgende voorbereidende vergadering, waardoor agendapunt 28 'Besluitvorming over de ingediende motie(s)
naar aanleiding van het debat over de Nota verbonden partijen gemeente
Waterland 2019' (329-11) komt te vervallen;
agendapunt 12 'Debat over het verbod om te fietsen op de Lange Bmg te
Manniekendam' (159-469 en 159-474) komt te vervallen, waardoor ook
agendapunt 29 'Besluitvorming over de ingediende motie(s) naar aanleiding
van het debat over het verbod om te fietsen op de Lange Bmg te Monnickendarn' (159-469 en 159-474) komt te vervallen.

2.

Behandeling van het voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan 'Gemaal De Poel
Monnickendam' (356-14)
Tijdstip:
19.34 uur.
Besluit:
Voorste1356-14
is in voorbereidende zin voldoende behandeld en wordt doorgeleid naar de raadsvergadering van 16 mei 2019.

3.

Behandeling van
gerstromenbeleid
Tijdstip:
Sprekers:
Besluit:

4.

Behandeling van het voorstel tot vaststelling van de zienswijze op de jaarrekeningen 2018,
de begrotingswijzigingen 2019 en de begrotingen 2020 van het Recreatieschap Twiske-Waterland (184-145)
Tijdstip:
19.42 uur.
Besluit:
Voorstel 184-145 is in voorbereidende zin voldoende behandeld en wordt
doorgeleid naar de raadsvergadering van 16 mei 2019.

5.

Behandeling van het voorstel tot vaststelling van de zienswijze op de begroting 2020 van
de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland (102-267)
Tijdstip
19.42 uur.
Sprekers:
Van Altena, Bakker, Van Berkurn, Hoekstra, Meij, Scheepstra en Kroon.
Amendementen:
Amendement 102-280 van de PvdA inzake de zienswijze op de jaarrekening
2018 van de Veiligheidregio Zaanstreek-Waterland, zoals mondeling gewijzigd
door het toevoegen van de WaterlandNatuurlijk als mede-indiener.
Besluit:
Voorstel 102-267 is in voorbereidende zin voldoende behandeld en wordt
doorgeleid naar de raadsvergadering van 16 mei 2019

6.

Behandeling van het voorstel tot vaststelling van de zienswijze op het ontwerpbesluit van
het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland om deel te nemen in
de op te richten Coöperatie Brandweerschool Noord-Holland U.A. (102-270)
Tijdstip
19.51 uur.
Sprekers:
Van Berkurn.

300-640

het voorstel tot vaststelling van Besluit gebiedsspecifiek grond- en baggemeente Waterland 2019 (176-256)
19.35 uur.
Bekhuis, Gras-Hogerwerf, Ten Have en Van de Weijenberg.
Voorstel 176-256 is in voorbereidende zin voldoende behandeld en wordt
doorgeleid naar de raadsvergadering van 16 mei 2019.
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Besluit:

Voorstel 102-270 is in voorbereidende zin voldoende behandeld en wordt
doorgeleid naar de raadsvergadering van 16 mei 2019.

7.

Behandeling van het voorstel tot vaststelling van de zienswijze op de begroting 2020 van
de GGD Zaanstreek-Waterland (111-210)
Tijdstip
19.53 uur.
Sprekers:
Van Berkum, Meij, Scheepstra en Willig-Tol.
Besluit:
Voorstel 111-207 is in voorbereidende zin voldoende behandeld en wordt
doorgeleid naar de raadsvergadering van 16 mei 2019.

8.

Behandeling van
vangnetuitkering
Tijdstip:
Sprekers:
Besluit:

9.

Behandeling van het voorstel tot wijziging van de Financiële verordening gemeente Waterland 2016 (127-27)
Tijdstip:
20.03 uur.
Sprekers:
Van Altena, Hoekstra, A. Kaars, Scheepstra en Ten Have.
Besluit:
Voorste1127-27 is in voorbereidende zin voldoende behandeld en wordt doorgeleid naar de raadsvergadering van 16 mei 201 9.

10.

Behandeling van het voorstel tot wijziging van het Reglement van orde gemeenteraad Waterland (166-368)
Tijdstip:
20.07 uur, schorsing 21.43 en heropening 21.55 uur.
Sprekers:
Bekhuis, Van Berkum, Enderink, Gras-Hogelwerf, Hoekstra, Janssen van
Raaij, Koerse, Van Lint, l'vIeij, Oranje, Scheepstra en Wijman.
Amendementen:
- Amendement 166-420 van de Pvd.A, CDA, GroenLinks en D66 inzake invoering van een tweewekelijkse vergadercyclus en spreektijd.
- Voorgenomen amendement 166-421 van D66 en PvdA inzake invoering van
parallelle sessies.
Besluit:
Op verzoek van de VVD en WaterlandNatuurlijk wordt de behandeling van
voorstel 166-368 nogmaals geagendeerd voor een voorbereidende vergadering.

het voorstel tot instemming met de verklaring van het college inzake de
van de Participatiewet (337-120)
19.59 uur.
Van Altena, Bekhuis, Janssen van Raai) en Willig-Tol.
Voorstel 337-120 is in voorbereidende zin voldoende behandeld en wordt
doorgeleid naar de raadsvergadering van 16 mei 2019.

De voorzitter sluit om 21.57 uur de voorbereidende vergadering.

RAADSVERGADERING
Voorzitter: Kroon.
De voorzitter opent om 22.04 uur de raadsvergadering.
Zij eonstateert dat, gelet op de behandeling in de voorbereidende vergadering, agendapunt 27 'Besluitvorming over het voorstel tot wijziging van het Reglement van orde gemeenteraad Waterland' (166-368) komt
te vervallen.
13.

300-640

Vragenuur: vragen van WaterlandNatuurlijk en CDA over fase III van het proces bestuurlijke toekomst
Tijdstip:
22.06 uur.
Sprekers:
Enderink, Hoekstra, Scheepstra en Van Nieuwkerk.
Toezeggingen:
Toegezegd wordt dat het college tijdens alle in fase III van het proces bestuurlijke toekomst nog te organiseren discussiebijeenkomsten telkens expliciet melding zal maken van het herziene standpunt van het kabinet met betrekking tot
het tegen de zin van gemeentes door te voeren gemeentelijke herindelingen.
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14.

Actieve informatie van de volger van de Metropoolregio
trokkenheid van raadsleden binnen de MRA
Tijdstip:
22.17 uur.
Sprekers:
Koerse.

15.

Vaststelling van de afdoening van de ingekomen stukken van de weken 15 tot en met 19
van 2019 (99)
Tijdstip:
22.19 uur.
Besluit:
- Op verzoek van WaterlandNatuurlijk en VVD wordt naar aanleiding van stuk
106- 310 (week 18) voor een voorbereidende vergadering geagendeerd een
debat over de tekorten in het sociaal domein, mede in relatie tot de door het
college vaststelde uitvoeringsagenda 2.0.
- Op verzoek van \VaterlandNatuurlijk en VVD wordt naar aanleiding van
stukken 170-67 en 170-64 (week 19) voor een voorbereidende vergadering
geagendeerd een debat over de noodkreet van Eilandraad Marken met betrekking tot woningbouw op Marken in het algemeen en de realisatie van jongerenwoningen in het bijzonder.
- Voor het overige worden de ingekomen stukken afgedaan conform voorstellen 99-1142, 99-1143, 99-1144, 99-1145 en 99-1152.

16.

Instemming met de status van de afhandeling van moties, toezeggingen en schriftelijke
vragen c.a. (lijst d.d. 16 mei 2019) (98-45)
Tijdstip:
22.20 uur.
Sprekers:
Gras-Hogerwerf
Moties:
Moties 138-25, 147-18, 158-190, 159-90, 159-402, 170-25, 176-63, 176-129,
178-49,182-60,253-44,305-7,305-11,305-25,
332-46, 332-48, 332-51,332-61
en 366-52 worden ingetrokken.
- Overeenkomstig lijst 98-45 wordt ingestemd met de status van de afhandeBesluit:
ling van moties, toezeggingen en schriftelijke vragen c.a., met dien verstande
dat als afgehandeld kan worden beschouwd de tijdens de vergadering van 13
juli 2017 gedane toezegging inzake de te organiseren uitgebreide inspraakmogelijkheid voor de realisatie van een brugverbinding tussen Het Prooyen en
het Galgeriet te Monnickendam.
- Moties 332-7, 332-13, 332-18, 332-57, 332-60, 332-62 en 332-63 worden aangehouden tot de discussie over de bestuurlijke toekomst van de gemeente
Waterland is afgerond.

17a.

Insprekers over niet-geagendeerde onderwerpen: de leefbaarheid op Marken
Tijdstip
22.24 uur.
Insprekers:
H. Zeeman, voorzitter Stichting Eilandraad Marken.
Sprekers:
Van Altena en Van Berkurn.

17b.

Insprekers over niet-geagendeerde onderwerpen: de participatie van bewoners in fase III
van het proces bestuurlijke toekomst gemeente Waterland
Tijdstip
22.30 uur.
Insprekers:
R van Duuren,

18.

Vaststelling van:
a. de besluitenlijst van de raadsvergadering van 11 april 2019 (300-632)
b. het verslag van de besloten raadsvergadering van 11 april 2019 (300-633)
Tijdstip:
22.37 uur.
Besluit:
Besluitenlijst 300-632 en verslag 300-633 wordt ongewijzigd vastgesteld.

19.

Besluitvorming over het voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan
Poel Monnickendam' (356-14)
Tijdstip:
22.37 uur.
Besluit:
Voors tel 356-15 wordt zonder s temming aangenomen.

300-640
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20.

Besluitvorming over het voorstel tot vaststelling van het Besluit gebiedsspecifiek grond- en
baggerstromenbeleid gemeente Waterland 2019 (176-256)
Tijdstip:
22.38 uur.
Besluit:
Voorstel176-264 wordt zonder stemming aangenomen.

21.

Besluitvorming over het voorstel tot vaststelling van de zienswijze op de jaarrekeningen
2018, de begrotingswijzigingen
2019 en de begrotingen 2020 van het Recreatieschap Twiske-Waterland (184-145)
Tijdstip:
22.38 uur.
Besluit:
Voorstel184-146 wordt zonder stemming aangenomen.

22.

Besluitvorming over het voorstel tot vaststelling van de zienswijze op de begroting 2020
van de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland (102-267)
Tijdstip:
22.38 uur.
Besluit:
- Amendement 102-280 wordt zonder stemming aangenomen.
- Voorstel 102-268, zoals gewijzigd bij amendement 102-280, wordt zonder
stemming aangenomen.

23.

Besluitvorming over het voorstel tot vaststelling van de zienswijze op het ontwerpbesluit
van het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland
om deel te nemen in de op te richten Coöperatie Brandweerschool Noord-Holland U.A. (102-270)
Tijdstip:
22.39 uur.
Besluit:
Voorstell02-271
wordt zonder stemming aangenomen.

24.

Besluitvorming over het voorstel tot vaststelling van de zienswijze op de begroting
van de GGD Zaanstreek-Waterland (111-210)
Tijdstip:
22.40 uur.
Besluit:
Voorstellll-211 wordt zonder stemming aangenomen.

25.

Besluitvorming over het voorstel tot instemming met de verklaring van het college inzake
de vangnetuitkering van de Participatiewet (337-120)
Tijdstip:
22.40 uur.
Besluit:
Voorstel337-121 wordt zonder stemming aangenomen.

26.

Besluitvorming over het voorstel tot wijziging van de Financiële verordening
Waterland 2016 (127~27)
Tijdstip:
22.40 uur.
Besluit:
Voorstel127-28 wordt zonder stemming aangenomen.

30.

Besluitvorming over het voorstel tot verlening van ontslag van de griffier en de plaatsvervangend griffier alsmede tot benoeming van de griffier en de plaatsvervangend griffier
(166-409)
Tijdstip
22.41 uur.
Sprekers:
Boogaard, Gras-Hogerwerf, Hoekstra, Janssen van Raaij, Koerse, Meij, Kroon
en Dijk.
Besluit:
- Voorstellen 166-410, 166-414, 166-415 en 166-416 worden zonder stemming
aangenomen.
- Mw. E.B. Hörchner legt in handen van de voorzitter de ambtseed af.

2020

gemeente

De voorzitter sluit om 23.11 uur de raadsvergadering.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Waterland,
gehouden op

..--,~.-, ..
mw. L.M.B.e.
voorzitter
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