
De hierna vermelde raadsstukken liggen ter visie en zijn verkrijgbaar bij de stadhuisbibliotheek, tel. 5113150

Datum donderdag 5 juni 2008 om 19.30 uur

1. Vragenuur
De vragen van mevr. Keesstra (CDA) inzake besluitvorming rond
WMO-beleidsplan en het vervolg worden beantwoord door wethouder Van
der Molen.

Wethouder Van der Molen zegt toe dat als het beleidsplan WMO erg
veranderd dit opnieuw de inspraakprocedure ingaat. Tevens zegt de
wethouder toe dat zij na het zomerreces zal komen met een nota waarin
de meeste vragen m.b.t . het beleidsplan worden beantwoord en waarin ook
een financiële paragraaf bij alle voorstellen is opgenomen.

De vragen van dhr. Reeskamp (D66) inzake procedure bestemmingspan
Deo worden beantwoord door wethouder Nieuwenburg.

Wethouder Nieuwenburg zegt toe in de commissie Ontwikkeling uitgebreid
te zullen terugkomen op de status van het bestemmingsplan en de
consequenties van het niet behandelen van het bestemmingsplan i.v.m. de
nieuwe Wro. Indien de raad dit wil kan er ook nog in beslotenheid worden
gesproken over de financiële risico’s.
Tevens zegt de wethouder toe dat de raad het laatste woord heeft bij de
planologische randvoorwaarden van het bestemmingsplan.

2. Vaststelling van de agenda
Geen bijzonderheden.

3. Ingekomen stukken:
I Voorgesteld wordt enige stukken voor kennisgeving aan te nemen

Brief I.b. wordt besproken in de commissie Beheer
II Voorgesteld wordt enige stukken in handen te stellen van het

college van burgemeester en wethouders om preadvies
III Voorgesteld wordt enige stukken in handen te stellen van het

college van burgemeester en wethouders ter afdoening



IV Voorgesteld wordt enige stukken in handen te stellen van de
burgemeester ter afdoening

V Voorgesteld wordt enige stukken in handen te stellen van het
college van burgemeester en wethouders of de burgemeester ter
afdoening via de raadscommissie

VI Ingevolge artikel 38 Reglement van Orde ligt voor u ter lezing de
beantwoording van vragen van:

4. Projectplan O ostpoort fase 2: kantoorontwikkeling tussen station
Spaarnwoude en IKEA
(Gedrukt stuk nr. 92/Nieuwenburg)
Besluit: conform

5. Nota Grondprijzen 2008
Gedrukt stuk nr. 93/Nieuwenburg)
Besluit: conform

6. Jaarrekening 2007 en concept-begroting 2009 Veiligheidsregio
Kennemerland
(Gedrukt stuk nr.91/Schneiders)
Besluit: conform

7. Jaarrekening en Jaarverslag 2007 van Werkvoorzieningsschap
Zuid-Kennemerland (Paswerk)
(Gedrukt stuk nr. 96/Van der Molen)
Besluit: conform

8.a Jaarverslag 2007 (inclusief jaarrekening 2007)
(Gedrukt stuk nr.88/Van Velzen)

8.a.1 Het accountantsrapport van Ernst & Young bij de
jaarrekening 2007

8.a.2 De reactie van B&W op het accountantsrapport

8.a.3 Het advies RKC op het jaarverslag 2007 “O p weg naar
meer grip”

8.a.4 Reactie van B&W op het advies van RKC

Besluit: conform (besluitpunten 1 t/m 4). De fracties van D66, CDA en
CU-SGP geven een stemverklaring.

Besluit: conform (geamendeerde) besluitpunt 5. De fracties van CDA,
Partij Spaarnestad, CU-SGP, Axielijst en D66 stemmen tegen.

Motie 8/1 “evaluatie verordening”, ingediend door de fractie van GL
wordt met algemene stemmen aangenomen.



Amendement 8/2 “Investeren in sociaal vastgoed”, ingediend door de
fracties van PvdA, SP en VVD wordt ingetrokken.

Motie 8/3 “bestemming meerjarenopbrengsten OZB 2007”, ingediend
door de fractie van D66 wordt verworpen. De fracties van GL en D66
stemmen voor de motie.
De fracties van PvdA en CU/SGP geven een stemverklaring.

Motie 8/4 “Investeren in sociaal, vastgoed en fietspaden”, ingediend door
de fracties van PvdA, VVD en SP wordt aangenomen. De fracties van
CDA, Partij Spaarnestad, CU-SGP, Axielijst en D66 stemmen tegen de
motie.
De fracties van GL, CDA, CU-SGP, Axielijst en D66 geven een
stemverklaring.

Wethouder Van Velzen zegt toe m.b.t . aanbevelingen 4 en 5 uit het RKC-
rapport te komen met een voorstel, idee of route om dit probleem aan te
pakken.
De wethouder zegt eveneens toe dat de raad de overzichten m.b.t . t ijdelijk
personeel zal ontvangen. In deze overzichten wordt wel de splitsing
gemaakt tussen inzet tijdelijk personeel bij projecten en inzet tijdelijk
personeel binnen de formatie.

8.b Meerjaren Perspectief Grondexploitaties (MPG) 2007
(Gedrukt stuk nr.89/Van Velzen)
Besluit: conform

Wethouder Nieuwenburg zegt toe bij de projecten Van Moerkerkenstraat
en Schalkwijk na te zullen gaan waarom gekozen is voor sloop en niet
voor renovatie.

9.a O nderzoek RKC naar Radius “Radeloos, Reddeloos, Radius”
(Gedrukt stuk nr.90/RKC)
Besluit: aangehouden

9.b Antwoord rekenkamercommissie inzake Radius

10. Verordening Wsw-raad
(Gedrukt stuk nr. 95/Van der Molen)
Besluit: conform

Motie 10/1 “Wie is Wie/Wat is Wat”, ingediend door de fracties van
Axielijst , GL en D66 wordt verworpen. De fracties van GL, CDA,
Axielijst en D66 stemmen voor de motie.



Amendement 10/2 “Verordening”, ingediend door de fractie van de PvdA
wordt aangenomen. De fracties van GL, CDA, CU-SGP, Axielijst en D66
stemmen tegen het amendement.
De fracties van GL en Axielijst geven een stemverklaring.

11. Motie vreemd aan de orde van de dag (ex art. 34 R.v.O .)
a. van de Axielijst inzake Motie van BeZORGdheid WMO

Motie 11/1 wordt ingetrokken.










