Besluitenlijst Raadsvergadering
Datum

4.a

14-03-2019

Ingekomen stukken en mededelingen.
Voorstel no. 14-2019

Besluit
Kennis te nemen van:
A. het Uitvoeringsprogramma 2019 Omgevingsdienst IJmond
B. het Uitvoeringsprogramma Omgeving 2019
C. besluit ontslag steunfractielid.
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Vaststelling korte weergave installatieraad en raadsvergaderingen d.d. 24
januari en 14 februari 2019
Voorstel no. 15-2019

Besluit
De verslagen worden ongewijzigd vastgesteld.
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Voorstel tot kaderstelling vastgoedlocaties (o.a. cultureel centrum en
Kraaiennest)
Voorstel no. 16-2019

Besluit
Tot vaststellen van de bijgevoegde en benoemde kaders en randvoorwaarden
met betrekking tot de ontwikkellocaties Cultureel Centrum, ’t Kraaiennest en
De Botter.

Toelichting
Toelichting: het besluit geeft uitvoering aan onderdelen van het
Coalitieakkoord 2016-2022 en versnelt de realisatie van woningen en de
invulling van eventuele andere maatschappelijke behoeften. Na verkoop zal de
ontwikkelende partij de planvorming en de participatie oppakken. Er zal een
bestemmingsplan moeten worden opgesteld en er moeten anterieure
exploitatieovereenkomsten en planschadeverhaalsovereenkomsten worden
opgesteld.
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Voorstel tot mandateren bevoegdheden m.b.t. de aanmeldnotitie m.e.r. aan het
college.
Voorstel no. 17-2019

Besluit
De bevoegdheid tot het nemen van besluiten op basis van het Besluit m.e.r., te
weten het beoordelen van de aanmeldnotitie en de daarmee gepaard gaande
werkzaamheden, te mandateren aan burgemeester en wethouders.

Toelichting
Bij ruimtelijke initiatieven is het verplicht om een aanmeldnotitie m.e.r.
(milieueffectrapportage) op te stellen. In deze notitie komen
omgevingsaspecten als Natuur, Ecologische waarden, Water en Milieu,
Duurzaamheid aan bod.
Stemverklaring van Volendam|80 en GroenLinks
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Voorstel tot beschikbaar stellen kredieten t.b.v. nieuwbouw mr. Hayeschool in
Beets en St. Vincentiusschool in Volendam.
Voorstel no. 18-2019

Besluit
1. In te stemmen met voteren krediet ter grootte van € 1.600.000,- ten
behoeve van de vervangende nieuwbouw Meester Hayeschool te Beets. Met
ingang van 2021 de jaarlijkse afschrijvingslasten ad € 40.000 te dekken uit de
reserve Onderwijshuisvesting.
2. In te stemmen met voteren krediet ter grootte van € 3.521.000,- ten
behoeve van de vervangende nieuwbouw van de Sint Vincentiusschool. Met
ingang van 2021 de jaarlijkse afschrijvingslasten ad € 88.000,- te dekken uit
de reserve Onderwijshuisvesting.
3. De jaarlijkse afschrijvingen ad € 10.469,- (ten laste van de reserve
Onderwijshuisvesting) op het huidige gebouw van de Sint Vincentiusschool met
ingang van 2020 te laten vervallen.

Toelichting
De ingediende aanvragen zijn getoetst aan de ‘Verordening voorzieningen
huisvesting onderwijs Edam-Volendam’ en vastgesteld is dat de aanvragen in
aanmerking komen voor plaatsing op het programma. Na vaststelling van het
programma onderwijshuisvesting worden de aanvragers op de hoogte gesteld
en zal de gemeente in overleg treden m.b.t. het vervolgtraject en het afsluiten
van een bouwheerovereenkomst. Tijdens het Op Overeenstemming Gericht
Overleg (OOGO) van 29 november 2018 zijn schoolbesturen unaniem akkoord
gegaan met het concept-programma onderwijshuisvesting 2019.
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Na het OOGO is het programma onderwijshuisvesting 2019 vastgesteld door
het college van B&W (d.d. 11-12-2018).
De vaststelling van het programma onderwijshuisvesting 2019 maakt het voor
de gemeenteraad mogelijk kredieten te voteren ten behoeve van de
aangevraagde voorzieningen in de onderwijshuisvesting.
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Voorstel tot vaststellen kadernota handhaving openbare ruimte alsmede
beschikbaar stellen krediet en kennisnemen van het uitvoeringsplan 2019.
Voorstel no. 19-2019

Besluit
1.

Tot vaststellen van de kadernota handhaving openbare ruimte 2019-2022;

2.

Kennis te nemen van het uitvoeringsplan handhaving openbare ruimte

2019;
3.

Structureel een aanvullend bedrag van € 80.000 jaarlijks beschikbaar te

stellen voor het Uitvoeringsprogramma Handhaving Openbare Ruimte;
4.

Deze bedragen te dekken vanuit de C-post programmaplan, programma 2

punt N1 “Uitvoeren Actieprogramma Integrale Veiligheid 2017-2020” en voor
na 2020 uit de c-post Actieprogramma Integrale Veiligheid 2018-2022 (Nieuw
beleid toegekend in de Programmabegroting 2019).
De raadsbrede motie "Vuurwerkafval in het milieu" is unaniem aangenomen.

Toelichting
De kadernota handhaving openbare ruimte is op 13 december 2018 in het
Raadsplein als discussiestuk besproken. Aangegeven is dat in de kadernota de
visie van de gemeente op handhaving wordt beschreven en een raamwerk is
opgesteld voor handhavingsbeleid. Visie en beleid zijn vervolgens uitgewerkt
in een concreet uitvoeringsplan voor 2019. Het is een uitwerking van het
voornemen uit het Programmaplan 2018-2020 om een nieuw
Uitvoeringsprogramma openbare ruimte op te stellen. Aan het opstellen van de
nieuwe visie en beleid is een handhavingsopgave gekoppeld. Om deze
handhavingsopgave te realiseren is uitbreiding van handhavingscapaciteit
noodzakelijk. De raad heeft hiervoor een bedrag van € 80.000 ter beschikking
gesteld.
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Voorstel tot het vaststellen van het 'Uitvoeringsplan Actieprogramma Integrale
Veiligheid 2019 alsmede kennisnemen van de inventarisatie AIV 2018-2022
alsmede omzetten kostenpost.
Voorstel no. 20-2019
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Besluit
1. Kennis te nemen van de inventarisatie 'Actieprogramma Integrale Veiligheid
2018 - 2022'.
2. Het 'Uitvoeringsplan Actieprogramma Integrale Veiligheid 2019' vast te
stellen.
3. De reeds begrote kostenpost 'Uitvoeringskosten AIV' met een omvang van
€40.000,- om te zetten van de status 'c' naar beschikbaar ter uitvoering van
het AIV in 2019.

Toelichting
Na de opiniërende bespreking in het raadsplein van 13 december 2019 zijn de
opbrengsten tezamen met de feedback van de betrokken inwoners en
ondernemers verwerkt in het 'Uitvoeringsplan Actieprogramma Integrale
Veiligheid 2019'. Het geeft allereerst inzicht in de huidige situatie binnen onze
gemeente, om vervolgens concrete doelen en maatregelen te formuleren ten
aanzien van (1) ‘Leefbaarheid & Veiligheid’, (2) ‘Zorg & Veiligheid’ en (3)
‘Ondermijning’.
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Voorstel tot vaststelling begrotingswijziging waarin de financiële gevolgen van
de raadsbesluiten zijn verwerkt
Voorstel no. 21-2019

Besluit
De 3e begrotingswijziging vast te stellen.
Hierin zijn de financiële gevolgen van de raadsbesluiten van 14 maart 2019
verwerkt.
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