Gemeente4 rERLAND

-

Besluitenlijst
voorbereidende vergadering 17 februari 2022

Vergadering gehouden op:
Nummer:
Tijd:
Locatie:

17 februari 2022
300-986
20.00 uur
raadzaal, Pierebaan 3 te Monnickendam

Aanwezigen vergadering:
Voorzitter:
dhr. drs. J.J. Wortel
Griffier:
dhr. Th.G.L. Greep
Raadsleden:

dhr. J.E. van Altena (CDA);
mw. drs. G.J.M. Bekhuis (D66);
mw. D. Borghardt-de Kat (WaterlandNatuurlijk);
dhr. A. Enderink (CDA);
mw. Y. Gras-Hogerwerf (WaterlandNatuurlijk);
dhr. mr. drs. Tj. Hoekstra (WD);
mw. drs. A.B. Janssen van Raaij (PvdA);
dhr. V. Koerse BEd (GroenLinks);
mw. drs. P.S. van Lint (PvdA);
dhr. dr. G. Meij (D66);
dhr. J.J. Oranje LLB (WD);
dhr. H.C. Scheepstra (WaterlandNatuurlijk);
dhr. ing. S.G. Verbeek (CDA);
mw. drs. T. Willig-Tol (GroenLinks);
dhr. R.D.F. Wolters Bsc MMO (VVD);
dhr. drs. J.J. Wortel (GroenLinks).

Duo-raadsleden:

dhr. J. Beintema (GroenLinks);
mw. mr. J.A.K. van den Berg (VVD);
mw. J. Berger (WaterlandNatuurlijk);
dhr. D. van den Eeckhout (GroenLinks);
dhr. P.R. Hoekstra (VVD);
dhr. A. Kaars (PvdA);
dhr. I.C.A. Kielenstijn (CDA);
dhr. B. Klein Haneveld (GroenLinks);
dhr. ing. A.M.H. Kniesmeijer (D66);
dhr. ing. N. Oussoren (CDA);
dhr. V.D. Pons (WaterlandNatuurlijk);
dhr. A. Schomakers (WaterlandNatuurlijk);
dhr. J. Stolk (PvdA).

Collegeleden:

mw. drs. M.C. van der Weele, burgemeester;
dhr. drs. C.H. Boland, wethouder;
dhr. Th. Van Eijk, wethouder;
dhr. drs. A.A. van Nieuwkerk, wethouder;
mw. drs. A.M.H. van de Weijenberg, wethouder.
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1. Opening voorbereidende vergadering
De voorzitter opent om 19.58 uur de voorbereidende vergadering.
2. Mededelingen
De voorzitter meldt dat de reeds in de raadsvergadering hieraan voorafgaand voldoende duidelijk melding
is gemaakt van de geldende corona maatregelen, gebruik pasjes, tekenen presentielijst en telefoons op stil.
3. Vaststellen agenda
Besluit:
Agenda 300-981 wordt ongewijzigd vastgesteld.
4. Debat Galgeriet
Tijdstip:
Sprekers:
Toezeggingen:

Vervolg:

19.58 uur
Enderink, Tj. Hoekstra, Kniesmeijer, Koerse, Van Lint, Scheepstra en Van Eijk.
Het college zegt toe een wijziging van de beantwoording van de schriftelijke
vragen inzake Galgeriet naar de raad te sturen (105-496, 2.3.c, over de
indexering van 2%);
Het college zegt toe om voor de raadsvergadering van 3 maart de raad te
informeren waarom de aanbesteding van de TEO (Galgeriet) pas na het
tekenen van de koopovereenkomst kan plaatsvinden;
Het college zegt toe de raad te informeren over de voorwaarden van de
subsidiebeschikking Galgeriet, waaronder de verstrekking van de subsidie
aan marktpartijen, voor de raadsvergadering van 3 maart;
Het
college
zegt
toe de
martkcomformiteitstoets
inzake
de
koopovereenkomst Galgeriet naar de raad toe te zenden (of ter inzage te
leggen);
Er wordt door het college nog een expertmeeting georganiseerd over de
prijzen en kwaliteit van de te bouwen sociale woningen;
Het college zegt toe om de raad te informeren op welke wijze de
bekendmaking van de intentie van verkoop van gronden van Galgeriet wordt
gedaan (conform het Didam-arrest).
Dit onderwerp is in voorbereidende zin voldoende behandeld. In de raadsvergadering
van 3 maart 2022 kunnen eventueel nog moties worden ingediend.

De voorzitter schorst de vergadering om 21.41 uur en heropent deze om 21.51 uur.
S. Vaststellen verordening Jeugdhulp 2022
Tijdstip:
21.51 uur
Sprekers:
Van Altena, Bekhuis, Berger, Janssen van Raa ij, Willig-Tol, Wolters en Van Nieuwkerk.
Vervolg:
Voorstel 110-246 is in voorbereidende zin voldoende behandeld en wordt doorgeleid
naar de raadsvergadering van 3 maart 2022.
6. Wensen en bedenkingen oprichting stichting risicobeheer Veiligheidsregio's
Tijdstip:
22.19 uur
Sprekers:
Van Altena, Tj. Hoekstra, Janssen van Raaij, Meij, Pons, Willig-Tol en Van der Weele.
Toezeggingen:
De burgemeester zegt toe de conceptstatuten van de Stichting Risicobeheer
Veiligheidsregio's op te vragen bij het veiligheidsberaad brandweer en indien
mogelijk beschikbaar te stellen. Hetzelfde geldt voor de eventuele kosten voor de
gemeente Waterland.
Vervolg:
Voorstel 102-343 is in voorbereidende zin voldoende behandeld en wordt doorgeleid
naar de raadsvergadering van 3 maart 2022.
7. Vaststellen Financiële verordening
Dit onderwerp wordt doorgeschoven naar 24 februari 2022.
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8. Vaststellen wijziging verordening individuele studietoeslag
Tijdstip:
22.36 uur
Sprekers:
Van Altena, Janssen van Raa ij, Klein Haneveld, Sehoma kers en Van de Weijenberg.
Vervolg:
Voorstel 337-127 is in voorbereidende zin voldoende behandeld en wordt doorgeleid
naar de raadsvergadering van 3 maart 2022.
9. Debatverzoek RID 359-3 Exploitatieovereenkomst KEBO-locatie Broek in Waterland
Tijdstip:
22.40 uur
Sprekers:
Enderink, Gras-Hogerwerf, Tj. Hoekstra, Koerse, Van Lint, Meij en Van Eijk.
Vervolg:
Dit onderwerp is in voorbereidende zin voldoende behandeld. Eventueel nog in te
dienen moties worden doorgeleid naar de raadsvergadering van 3 maart 2022.
De voorzitter schorst om 22.59 uur de voorbereidende vergadering. De vergadering zal op 24 februari 2022
worden hervat.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Waterland,
gehouden op 3 maart 2022.

griffier

M.C. van der Weele
voorzitter
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