Concept-besluitenlijst
openbare raadsvergadering
10 november 2008
Aanwezig:

Raad: mw. Schaafsma, dhr. Van der Heijden, dhr. Schikhof, dhr. Buis, mw. Boom,

mw. Vos, dhr. Klinkhamer, mw. Van der Pol , dhr. Ronner, mw. Zondervan, dhr. T.
Flens, dhr. Ras, dhr. Möhlmann (voorzitter) en mw. Grooteman (plv griffier)
College: dhr. Taams, dhr. Visser, dhr. Monen
Afwezig: raadslid dhr. Beudeker
Nr.

Agendapunt

Besluit, afspraak, toezegging

1

Opening

De voorzitter heet iedereen van harte welkom.

2

Mededelingen

•
•
•

Actie

Dhr. Beudeker is met kennisgeving afwezig.
Dhr. Schikhof komt later.

Bij hoofdelijke stemming zal de heer Schikhof
als eerste gevraagd worden zijn stem uit te

brengen. Zolang de heer Schikhof afwezig is,
is de heer Van der Heijden de eerste die zijn
stem kan uitbrengen.

3

Besluitenlijst

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld. De

raadsvergadering

raadsvergadering van d.d. 6 oktober openbaar te

openbare

d.d. 6 oktober 2008
4

Vaststellen agenda

raad besluit het besloten verslag van de
maken.

Agendapunt 5 (RVS 08 38 Bouwbeleidsplan) verandert

in een B-stuk vanwege ingediende motie en
amendementen.

Motie 08 27 (vreemd AWBZ) wordt ingetrokken en

vervangen door motie 08 37 (vreemd AWBZ). Motie
08 37 komt aan de orde bij agendapunt 7.

Het agendapunt ‘sluiting’ wordt verplaatst naar punt
10. Bij punt 9 worden alle moties ‘vreemd’
behandeld.
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5

Raadsvoorstel 08 38 Het college staat positief tegenover de twee
Bouwbeleidsplan

ingediende amendementen (08 20 en 08 21). Wel

2012

te schuiven. Het college staat positief tegenover de

Oostzaan 2008-

stelt het college voor beide amendementen in elkaar
ingediende motie 08 36 Bouwbeleidsplan.

Amendement 08 20 Bouwbeleidsplan, verworpen met
7 stemmen tegen en 4 stemmen voor.

Amendement 08 21 Bouwbeleidsplan, aangenomen

met 7 stemmen voor en 4 stemmen tegen.

Besluit: De dekking van de 1 FTE uitbreiding BWT
alleen voor 2009 te accepteren (deelbesluit 3)
Het college de opdracht te geven de uitbreiding vanaf
2010 integraal op te nemen in de algemene
personeelsstaat. Een voorstel hier voor op te nemen
uiterlijk in de kadernota 2010
Stemverklaring dhr. Van der Heijden: noemt het een

sympathiek voorstel, maar om principiële reden stemt
hij toch tegen.

Stemverklaring dhr. Ras: geeft aan om principiële
redenen tegen te stemmen.

Raadsvoorstel 08/38, het geamendeerde voorstel
wordt aangenomen met 10 stemmen voor en één
stem tegen.

Stemverklaring dhr. Van der Heijden: het

bouwbeleidsplan is dermate belangrijk dat ze er niet
aan voorbij kunnen gaan. Om die reden stemt hij
voor het raadsvoorstel.

Stemverklaring dhr. Ras: noemt het jammer dat de

financiering vragen oproept. Evenwel stemt hij voor
het voorstel

Stemverklaring mevrouw Schaafsma: geeft aan tegen
dit voorstel te stemmen omdat dit dorp (Oostzaan)
geen geld heeft om dit besluit te dragen.
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Motie 08 36 Bouwbeleidsplan, de raad stemt zonder

hoofdelijke stemming in met deze motie.

Draagt op: Een verordening bouwleges, die voldoet
aan bovenstaande constateringen, aan de
gemeenteraad voor te leggen.
Daartoe gebruik te maken van de concrete op de
gemeentelijke praktijk toegesneden handreiking voor
de kostentoerekening, die de VNG in de eerste helft
van 2009 zal publiceren.

6

Raadsvoorstellen 08 Raadsvoorstel 08 44 Aanpassen budget Algemene
44, 08 45, 08 46,

08 47, 08 48 en 08
41

Uitkering, aangenomen met 2 stemmen tegen en 9
stemmen voor.

Stemverklaring dhr. Van der Heijden: meent dat het
geld voor de riolering ook voor dat doel moet worden
uitgegeven en niet weg dient te vloeien naar de
algemene reserves.

Raadsvoorstel 08 45 Verhoging dividendinkomsten,

de raad stemt zonder hoofdelijke stemming in met
het voorstel.

Raadsvoorstel 08 46 Begrotingsoverschrijding
kapitaallasten 2008, aangenomen met 2 stemmen
tegen en 9 stemmen voor.

Raadsvoorstel 08 47 Begrotingsoverschrijding kosten

inhuur, de raad stemt zonder hoofdelijke stemming
in met het voorstel.

Raadsvoorstel 08 48 Begrotingsoverschrijding

ventilatie OBS Kweekvijver, aangenomen met 4
stemmen tegen en 7 stemmen voor.

Stemverklaring dhr. Van der Heijden: geeft aan dat
het geld eerst was verdwenen en nu weer te

voorschijn is gekomen. Naar zijn mening wordt het
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geld nu onjuist besteed.
Stemverklaring dhr. Flens: vindt het procedureel niet
juist en stemt daarom tegen.

Raadsvoorstel 08 41 2e Viermaandsrapportage 2008,
aangenomen met 4 stemmen tegen en 7 stemmen
voor.

Stemverklaring dhr. Flens: als je tegen één onderdeel
bent moet je consequent tegen alles zijn, daarom is
hij tegen dit voorstel.

Motie 08 38 Van wantrouwen, verworpen met 2
stemmen voor en 9 stemmen tegen.

Stemverklaring dhr. Ras: stemt tegen deze motie

maar kiest hiermee geen partij voor de wethouder.

Het signaal van de VVD stemt wat hem betreft wel tot
nadenken. Het CDA probeert de wethouder echter op
het goede spoor te brengen.
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7

Raadsvoorstel 08/40

Toezeggingen college eerste termijn:

2009 inclusief

Burgemeester:

Programmabegroting
raadsvoorstel 08/52
Septembercirculaire

-

geeft aan dat half december de kosten voor

de WOL inzichtelijk worden. De raad zal hier
dan over worden geïnformeerd;

-

-

zegt toe de informatievoorziening en

communicatie over de politiepost in het
regionaal college aan de orde te stellen

geeft aan dat Oostzaan 3 jaar de tijd neemt

Möhlmann
Dhr.

Möhlmann

om de vrijwilligersvergoeding voor de

brandweer in te voeren i.v.m. de omvang
van de organisatie. Er komt een
-

Dhr.

meerjarenbegroting voor de brandweer;
geeft aan dat in het

Dhr.

Möhlmann

veiligheidsbestuur/regionaal college een
notitie ‘jaarwisseling’ is opgesteld. Tevens

meldt de burgemeester dat het college een
meer structureel overleg nastreeft met de
-

jeugd;

Het regionaal college bepaalt de

prioriteitsstelling. De burgemeester

Dhr.

Möhlmann

bespreekt regelmatig verkeerssituaties in

het overleg met de wijkteamchef evenals de
mogelijkheid van de inzet van het regionaal
verkeershandhavingsteam. Hij vraagt

rapportage aan verkeershandhavingsteam
over gepleegde inzet en handhaving in de
afgelopen periode.

Dhr.

Möhlmann

Wethouder Monen:
-

zegt toe volgend jaar mee te willen werken
aan het plannen van een

commissievergadering Grote Projecten vóór
de begrotingsbehandeling;
-

-

-

Dhr.

Monen

zegt toe scherp te gaan monitoren op
financiele risico’s. Daarover wordt

gerapporteerd in de viermaandsrapportage;
de wethouder zegt toe in het kader van

streekmarketing etc. er op te letten dat ook

Dhr.

Monen

Oostzaan nadrukkelijk wordt genoemd;

de wethouder komt volgend jaar met een
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plan om als gemeente Fair Trade producten
-

te gaan gebruiken;

de wethouder doet nog melding van de

Dhr.

Monen

onderzoeken die hebben plaatsgevonden in
het kader van 213A;

VVD-fractie verlaat de raadszaal (16.20 uur).
De vergadering wordt voor een kort moment
geschorst.

De VVD-fractie keert na de schorsing weer terug in

Dhr.
Monen

Dhr.

Monen

de raadszaal.

Wethouder Taams:
-

geeft aan dat het college het beleid heeft de
Noorderschool in stand te houden. Het

college komt 1e kwartaal 2009 terug met

financieel plan waarin de toekomst van de

Dhr. Taams

Noorderschool wordt uitgewerkt. Het college
acht op dit moment vervanging de meest
-

wenselijke oplossing;

Lishof: Op dit moment wordt gewacht op

nadere gegevens van Woonzorg Nederland.
Woonzorg Nederland heeft aangegeven dat
zij bereid zijn zorgwoningen op het terrein

van de Lishof te willen bouwen indien elders

Dhr. Taams

in de gemeente bouwlocaties voor het

realiseren van koopwoningen voor haar

beschikbaar komen. De bewoners van de
aanleunwoningen van de Lishof zijn
kortgeleden geïnformeerd over de
mogelijkheden in het kader van
-

voorrangsindicaties;

in het kader van jeugdbeleid heeft de
wethouder gesproken met Welsaen over de
invulling van het jeugdbeleid. In dit kader

wordt de raad in het eerste kwartaal 2009
een voorstel met mogelijke opties voor
-

-

invulling aangeboden;

Dhr. Taams

zegt toe dat er binnenkort smileys komen;
het college is in gesprek met Dirk van de
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Broek over het meefinancieren aan een

veilige verkeerssituatie rond de supermarkt.
De verkeersveiligheid rond de Kerkbuurt zal
de gemeente, indien noodzakelijk, ook

Dhr. Taams

zonder medewerking van Dirk vd Broek
realiseren.

Wethouder Visser:
-

kunstgrasvelden (OFC): de kosten voor de

kunstgrasvelden zijn lager dan de door het

Dhr. Visser

door de VVD genoemde bedrag van 40.000.
OFC moet wel de garantie geven dat ze zelf

de verantwoordelijkheid kan dragen voor het
onderhoud. Als die garantie niet kan worden
gegeven voor de periode waarover de

investeringen lopen, dan worden er geen
-

-

kunstgrasvelden aangelegd;

het college komt volgend jaar met een

Dhr. Visser

de resultaten binnen programma 6 worden

Dhr. Visser

de wethouder geeft aan met aandacht naar

Dhr. Visser

groenonderhoudsplan;
gemeld aan de raad;

evt plannen m.b.t. de ijsbaan te zullen
kijken;

de wethouder geeft aan dat de bibliotheek

Dhr. Visser

locatie geagendeerd staat voor de
-

commissievergadering van 24 november;
Bouwen op vaders erf (CDA): in de
reactienota van het college bij

bestemmingsplan de Kom zal het college

uitleggen hoe om te gaan met bouwen op

Dhr. Visser

vaders erf.

Toezeggingen tweede termijn college:
Wethouder Monen:
-

-

Maakt aan de raad nog duidelijk hoe de
ecologische oevers er meer precies uit
komen te zien;

Dhr.

Monen

staat positief tegenover de wens hogere

vergoedingen toe te kennen aan de leden

Dhr.

van stembureaus en dit te willen opnemen in Monen
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de begroting 2009.
Wethouder Taams:
-

als er nieuws is uit het overleg met

Rijkswaterstaat (inzake overkapping A8) dan

Dhr. Taams

deelt de wethouder dit mee aan de raad;
Wethouder Visser:
-

-

geeft te kennen graag een keer met mevr.
Boom door de wijk te lopen om het

zwerfafval in de gemeente te inventariseren;

Dhr. Visser

vindt het goede suggestie om in het kader
van de herplantplicht herplanting te

bekostigen vanuit het betreffende project.

Dhr. Visser

CDA/PvdA:
De PvdA en het CDA willen op korte termijn van het
college inzicht krijgen in de omvang van de

schooluitval en de schoolverzuim in de regio van
Oostzaan.

Amendement 08 19 Vergoeding leden stembureau,

de raad stemt zonder hoofdelijke stemming in met
het amendement.

In de programmabegroting 2009 en
meerjarenbegroting 2010-2012 het budget voor
Verkiezingen te verhogen met € 600,00 per
verkiezing, t..b.v. verhoging van de vergoedingen
voor leden van het stembureau.
Raadsvoorstel 08 40 Programma begroting, met 7

stemmen voor en 5 stemmen tegen wordt het

gewijzigde raadsvoorstel (zie amendement 08 19)
vastgesteld.

Stemverklaring dhr. Ras: stemt tegen de begroting.
Hij noemt het beeld in de programmabegroting

2009 te rooskleurig v.w.b. de investeringen. Gezien
de risico’s die voorliggen stemt dhr. Ras tegen de
begroting.
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Raadsvoorstel 08 43

Over de verordeningen wordt afzonderlijk gestemd.

belastingverordeningen

Raadsvoorstel 08 43 sub 1 Onroerende

Vaststellen van een vijftal

zaakbelasting 2009, met 9 stemmen voor en 3

stemmen tegen wordt de verordening vastgesteld.
Raadsvoorstel 08 43 sub 2 Roerende woon- en

verblijfsruimten, met 9 stemmen voor en 3

stemmen tegen wordt de verordening vastgesteld.
Raadsvoorstel 08 43 sub 3 Lijkbezorgingsrechten

2009, met 7 stemmen voor en 4

stemmen tegen wordt de verordening vastgesteld.
Raadsvoorstel 08 43 sub 4 Rioolrechten 2009, met

9 stemmen voor en 3 stemmen tegen wordt de
verordening vastgesteld.

Stemverklaring dhr. Flens: vindt de problematiek te

ondoorzichtig en wil daarom meer duidelijkheid. Hij
stemt om die reden tegen de verordening op de
heffing en invordering van rioolrechten.
Raadsvoorstel 08 43 sub 5 Leges 2009, met 9

stemmen voor en 3 stemmen tegen wordt de
verordening vastgesteld.
9

Stemming moties Vreemd Motie 08 28 Inflatiecorrectie, zonder hoofdelijke

stemming wordt de motie met algemene stemmen
aangenomen.

Besluit: Het College op te dragen vóór de kadernota
2009 een transparante, objectieve
berekeningsmethode voor te leggen voor de
berekening van dit getal (= inflatiecorrectie) en in
de toekomstige financiële stukken te hanteren
Wethouder Monen zegt toe volgend jaar meerdere
objectieve berekeningsmethoden voor de

berekening van de inflatiecorrectie aan de raad te
willen voorleggen.
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Motie 08 29 Retourette, de tekst van de motie

wordt na het laatste streepje als volgt gewijzigd: “Te

onderzoeken of waar nodig de kostendekking 2009
uit de voorziening verbetering schoon milieu en
voor volgende jaren uit de regulier begroting
Leefomgeving kan komen.” De raad stemt zonder
hoofdelijke stemming in met de gewijzigde motie.

Besluit
het College op te dragen om al het nodige te doen
voor het voortbestaan van de huidige retourette,
te onderzoeken of met in samenwerking met
Baanstede een oplossing kan worden gevonden
voor de personele bezetting
kostendekking 2009 uit de voorziening verbetering
schoon milieu, en voor volgende jaren uit de
reguliere begroting Leefomgeving;
Te onderzoeken of waar nodig de kostendekking
2009 uit de voorziening
verbetering schoon milieu en voor volgende jaren
uit de regulier begroting Leefomgeving kan komen.
Motie 08 30 Noorderschool, wordt door de
indieners (CDA) ingetrokken.

Motie 08 31 Beheersboerderij, wordt door de

indieners (CDA) nu niet in stemming gebracht, maar
wellicht op een later moment alsnog in stemming
gebracht.

Motie 08 32 Eindejaarsuitkering voor minimum

inkomens, aangenomen met 3 stemmen tegen en 9

stemmen voor.

Het college van burgemeester en wethouders op te
dragen: Alle huishoudens met een inkomen tot
120% van het minimuminkomen een
eindejaarsuitkering te geven van 50 euro, conform
de wensen van een meerderheid van de Tweede
Kamer;
Voor deze eindejaarsuitkering het gehele bedrag te
gebruiken dat aan de gemeente wordt toegewezen
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op basis van het amendement van de PvdA Tweede
Kamerleden Tang en Spekman;
Te trachten zoveel mogelijk gezinnen te bereiken,
door publicitaire acties, en ze tevens te wijzen op
andere inkomensondersteunende maatregelen
zodat het niet-gebruik van deze maatregelen wordt
teruggebracht;
De Raad zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen
twee weken, over de wijze van uitvoering te
berichten.

Motie 08 33 Omnibusenquete, na “ ontwikkeling”

wordt bij het laatste aandachtsstreepje in het

besluit het woordje “eventueel” ingevoegd. De

motie wordt zonder hoofdelijke stemming
aangenomen.

Besluit: Dat het College zo snel mogelijk over gaat
tot de ontwikkeling eventueel met de andere WOL
gemeenten van een effectiever meetinstrument
waarvan de resultaten minimaal 1x per jaar en voor
het verschijnen van de begroting worden
gerapporteerd
Motie 08 34 Biebterrein, de tekst “binnen 3

maanden over moet gaan” wordt vervangen door “

zo spoedig mogelijk moet over gaan”. De motie

wordt met 8 stemmen voor en 4 stemmen tegen
aangenomen

Besluit: Dat het College zo spoedig mogelijk moet
over gaan tot de ontwikkeling van het betreffende
terrein teneinde op de kortst mogelijke termijn
deze woningen te realiseren;
Stemverklaring Dhr. Van der Heijden: geeft aan dat
de raad al voldoende moties en besluiten heeft
aangenomen voor de ontwikkeling van het

bibliotheekterrein. Hij stemt daarom tegen de
motie.

Stemverklaring dhr. Ronner: noemt deze motie een
steun in de rug van de wethouder.
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Motie 08 37 AWBZ, wordt met 2 stemmen voor en

10 stemmen tegen verworpen.

Stemverklaring mevr. Van de Pol: begrijpt het CDA,

maar de woorden van het de wethouder aanhorende
stemt ze toch tegen.

10 Sluiting

De vergadering wordt om 19.50 uur afgesloten

Aldus vastgesteld op 8 december 2008,

W. Grooteman
Plv. griffier

P.J. Möhlmann
Voorzitter

12/12

