BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE RAAD
VAN DE GEMEENTE HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE
OP DINSDAG 28 FEBRUARI 2017 OM 20.00 UUR
Aanwezig:
Leden:

CDA:
D66:
VVD
GroenLinks:
PvdA

mevrouw I.C. Vink-Albrecht en de heer L. Kranenburg
de heren F.J.M. Duits, H. van Dijk en S.J. Bier
de heren H. Werner en H. Mikkers
de heer G.M.M. Wehkamp
mevrouw D. Kerkhoff

Wethouders:

de heren B.A. Graal en R. van Haeften

Voorzitter:
Griffier:

de heer P.J. Heiliegers
de heer N.S. Voogd

1.

Opening en mededelingen

De voorzitter opent de vergadering. Hij deelt mee dat de heren H.J.M. Koelman en Th. van
Heese (beiden CDA) zijn verhinderd. Hoofdelijke stemmingen, zo die plaatsvinden, beginnen
bij de mevrouw I.C. Vink-Albrecht (CDA).
2.
Vaststellen van de agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
3.
Inspreekrecht
Er zijn geen insprekers.
4.
Vragenhalfuur
Het lid Duits (D66) stelt een vraag.
Voor wat betreft de aanpak van het onderzoek en uitwerken van opties voor het plaatsen van
elektrische laadstations deelt wethouder Graal mee dat e.e.a. nog in de “uitzoekfase” zit. Hij
kan nu nog geen datum noemen waarop bijv. een notitie bij de raadscommissie kan liggen.
De raad besluit dit onderwerp toe te voegen aan de lijst van toezeggingen en moties.
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5.

Vaststellen van de besluitenlijst van 31 januari 2017
A. Openbare deel en
B. Besloten deel
Ad. A: De leden Van Dijk en Kerkhoff hebben vragen / opmerkingen.
Beide besluitenlijsten worden ongewijzigd vastgesteld. Op voorstel van de voorzitter besluit
de raad de besluitenlijst van het besloten deel niet openbaar te maken.
6.
Ingekomen stukken
Het lid Werner (VVD) heeft een vraag/opmerking bij stuk IV.1.
De raad besluit conform de voorstellen:

Voor kennisgeving aannemen

I.
I.
I.1

Beschrijving
2017-01-25 Rkc HenS Mailbrief aan gemeenteraad betr start
vervolgonderzoek Recreatieschap Spaarnwoude notitie 20170125
IGST nr 242
2017-01-25 Brief college Standpt prov.NH Dienstverleningsovk OD
IJmond Reg.nr. 205 IGST - Scan25012017
2017-02-09 Manifest 29-01-2017 namens ondernemingsraden SW
bedrijven Nederland - Scan09022017 en update 13-02-2017

I.2
I.3

2017-01-26
2017-02-09

Voor advies in handen stellen van het college

II.
II

Digi postvak
2017-01-26

Beschrijving
(geen ontvangen)

III.
Ter afdoening in handen stellen van het college
III
Beschrijving
III.1 2017-02-01 Zienswijze herindelingsontwerp inwoners Spaarndamoost (handtekeningenlijst 23p) Ingeknr 260 IGST - Scan01022017
III.2 2017-04-04 Zienswijze Herindelingsontwerp - Sietsma Spaarndam IGST
III.3 2017-02-09 Zienswijze RPvSchie herindelingsontwerp Ingeknr. 374
IGST Scan13022017
IV.
Naar commissie
IV
Beschrijving
IV.1 2017-01-30 Brief college aan raad betr. Groenbeheer 2017 knm 225
IGST - Scan01022017 (is inmiddels geagendeerd voor CRVB 07-03)
V.

Digi postvak

Digi postvak
2017-02-02
2017-02-09
2017-02-16

Digi postvak
2017-02-02

Voor akkoord
--

VI.
Moties voor kennisgeving aan te nemen
VI
Omschrijving
VI.1 2017-02-06 FW motie raad Tiel - accountantsverklaring jaarrekening,
Tijdige beschikbaarheid van de SVB cijfers en de invloed op
accountsverklaring. Ingek.nr 324 IGST
VII.

Digi postvak
2017-02-09

Voor advies in handen stellen van het presidium
--
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7.
Voorstel tot renovatie Zuidelijk deel Kerkweg en beschikbaar stellen van een
krediet
Gedrukt stuk RUI 17/001
De raad besluit zonder beraadslaging en zonder stemming conform het voorstel van
burgemeester en wethouders:
1. In te stemmen met de wegreconstructie van het Zuidelijk deel van de Kerkweg (zijde
Liedeweg) tot de eerste bocht.
2. Een begrotingswijziging vast te stellen voor de advies- en VATkosten voor uitvoeren
van de wegreconstructie voor een bedrag van € 50.452,- en voor 2017 voor een
bedrag voor uitvoeringskosten van € 336.348,-.
3. De benodigde financiële middelen ten behoeve van deze onderhoudsmaatregelen
ten laste te brengen van de reserve Onderhoud Wegen en Bruggen.
8.
Voorstel tot vaststellen Financiële verordening Haarlemmerliede en
Spaarnwoude 2017
Gedrukt stuk MID 17/001
De raad besluit zonder beraadslaging en zonder stemming conform het voorstel van
burgemeester en wethouders:
1. Vast te stellen:
a. de “Financiële verordening Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2017 na 1e
wijziging”;
b. met als datum van ingang 1 januari 2017
2. In te trekken: de “Financiële verordening Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2017”
vastgesteld bij besluit van 25 oktober 2016, nummer MID 16/013.
9.
Voorstel tot vaststellen Verordening individuele studietoeslag Participatiewet
Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2017
Gedrukt stuk BOB 17/002
De leden Kerkhoff (PvdA), Van Dijk (D66), Werner (VVD), Kranenburg (CDA), Wehkamp
(GroenLinks) en Van Dijk (D66) voeren het woord.
Namens PvdA, CDA en GroenLinks dient mevrouw Kerkhoff (PvdA) een amendement in dat
strekt tot wijziging van artikel 5, waardoor dit artikel zou komen te luiden als volgt: “Een
individuele studietoeslag wordt als één bedrag uitbetaald. Op verzoek van aanvrager kan
deze in termijnen worden uitbetaald van maximaal vier termijnen.”
Namens het college deelt wethouder Van Haeften desgevraagd mee geen bezwaren te zien
tegen deze amendering.
Na twee schorsingen stelt de voorzitter vast dat de raad unaniem instemt met het
amendement.
De raad besluit vervolgens zonder stemming conform het aldus gewijzigde voorstel van
burgemeester en wethouders:
1. de (gewijzigde) Verordening individuele studietoeslag Participatiewet
Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2017 vast te stellen.
2. de Verordening individuele studietoeslag Participatiewet Haarlemmerliede en
Spaarnwoude 2015 (II) met ingang van 1 januari 2017 in te trekken.
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10.
Voorstel gezamenlijke hoorzitting reacties herindelingsontwerp
Gedrukt stuk PRES 17/002
De leden Wehkamp (GroenLinks), Kranenburg (CDA), Vink (CDA), Duits (D66), Kerkhoff
(PvdA), Bier (D66) en Van Dijk (D66) voeren het woord.
De raad besluit vervolgens zonder stemming conform het voorstel van het presidium:
1. tot een gezamenlijke hoorzitting in het kader van de zienswijzeprocedure;
2. De agenda voor de hoorzitting op 23 maart 2017 vast te stellen;
3. De vergadering te laten plaatsvinden in hotel en restaurant de Zoete Inval onder het
voorzitterschap van de heer Henk van Dijk, vicevoorzitter van de commissie in
Haarlemmerliede en Spaarnwoude en in de aanwezigheid van beide griffiers, de heer
N.S. Voogd en de heer J. van der Rhee;
4. Voor de gezamenlijke vergadering mevrouw Mieke Booij-van Eck, namens de
raadscommissie Haarlemmermeer, als vicevoorzitter aan te wijzen;
5. Voor de gezamenlijke vergadering de volgende orde-afspraken te hanteren:
a. Degenen die hun ingediende zienswijze willen toelichten, dienen dit uiterlijk
woensdag 22 maart om 12.00 uur aan te geven bij de griffie van Haarlemmermeer
via griffie@haarlemmermeer.nl of via 023-567 6819;
b. Elke inspreker krijgt maximaal vijf minuten het woord. De voorzitter kan in
bijzondere gevallen afwijken van de maximale lengte van de spreektijd;
c. Na het betoog van de insprekers worden de leden van de commissies kort in de
gelegenheid gesteld om aanvullende en verduidelijkende vragen te stellen aan de
inspreker;
d. Vragen die leden van de commissies naar aanleiding van de insprekers hebben
aan de collegeleden, worden gesteld tijdens de inhoudelijk behandeling in de
afzonderlijke navolgende raadsvergaderingen;
6. Op de gezamenlijke commissievergadering is de verordening op de raadscommissie
2010 van Haarlemmerliede Spaarnwoude van toepassing.
11.
Sluiting
Niets meer aan de orde sluit de voorzitter de vergadering.
Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 28 maart 2017
de griffier,

de voorzitter,

N.S. Voogd

P.J. Heiliegers
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