Besluitenlijst Raadsvergadering
Datum
4.a

11-04-2019
Ingekomen stukken en mededelingen.

Besluit
Voorstelnummer 22-2019
Kennis te nemen van:
A. Kadernota 2020 Omgevingsdienst IJmond
B. Voortgangsrapportage Duurzaamheidsagenda Edam-Volendam
C. Startnotitie pilot omgevingsplan Edam-Zuid
4.b

Terugkoppeling Regionale Zaken.

Besluit
Kennis te nemen van de tweemaandelijkse monitor regionale ontwikkelingen.
5

Vaststelling korte weergave raadsvergadering d.d. 14-03-2019.

Besluit
Voorstelnummer 23-2019
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
6

Voorstel tot vaststellen keuzevariant inrichting Singelweg, alsmede
beschikbaar stellen krediet €400.000,--.
Voorstelnummer 24-2019

Besluit
1. De aanleg van een parkeerterrein voor circa 150 personenauto’s aan de
Singelweg met kunststof grasroosters in twee fasen.
2. Het verder uitwerken en realiseren van aanpassingen aan het parkeerterrein
Egbert Sneijderplein, tussen het busstation en de Trambrug, ten behoeve van
het parkeren van touringcars.
3. Het benodigde extra budget ad. € 400.000,-- beschikbaar te stellen ten
laste van de post Investeringen in wegen.

Toelichting
In overeenstemming met het coalitieakkoord, Verkeersplan, HIOR en de Visie
Edam Vitaal is het wenselijk dat er een parkeervoorziening buiten de vesting
van Edam komt, waar bezoekers, reizigers en tweede auto’s van bewoners hun

voertuigen kunnen parkeren. Dit om de leefbaarheid in het centrum te
verbeteren en meer ruimte te geven aan fietsers, voetgangers en groen. Voor
de aanleg van het parkeerterrein aan de Singelweg zijn meerdere varianten
onderzocht.
Stemverklaring: Groen Links heeft tegen gestemd.
7

Voorstel tot kennisnemen van de rapportage Review kostenramingen parkeren
Baandervesting en instemmen met scenario voor parkeren Korsnästerrein.

Besluit
Voorstelnummer 25-2019
1. Kennis te nemen van de rapportage: Review kostenramingen parkeren
Baandervesting;
2. Op basis van deze rapportage in te stemmen met het scenario parkeren op
maaiveld zonder parkeergarage;
3. Kennis te nemen van het door de Baandervesting V.O.F. aangeleverde
voorlopig ontwerp.

Toelichting
Voordat een keuze kan worden gemaakt voor het al dan niet ondergronds
parkeren op het Korsnäs-terrein is besloten om eerst een grondige uitwerking
van een aantal scenario’s aan de raad voor te leggen. De aangeleverde cijfers
geven inzicht over de totale kosten, kosten per woning, maximaal aantal
ondergrondse parkeerplaatsen en risico’s.
8

Voorstel tot kennisnemen van het Regionaal Risicoprofiel Veiligheidsregio
Zaanstreek-Waterland 2019-2020, alsmede instemmen met de zienswijze.
Voorstelnummer 26-2019

Besluit
Kennis te hebben genomen van het concept Regionaal Risicoprofiel 2019-2020
en hierop als zienswijze naar het Veiligheidsbestuur mee te geven, dat de
gemeenteraad eraan hecht het concept-RRP aan te passen door het risico rond
aardbevingen een prominenter plaats te geven in het RRP 2019-2020 en het
regionaal risicodiagram, waarbij via een gerichte monitoring van de risico's
voor de woonomgeving de basis wordt gelegd voor verdere
beïnvloedingsmogelijkheden.

Toelichting
Het Regionaal Risicoprofiel 2019-2020 (RRP) beschrijft de grootschalige,
relevante risico’s binnen de regio die kunnen leiden tot een ramp of een crisis.
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Het geeft een kwalitatief oordeel over de kans en de impact van het risico.
Daarnaast gaat het in op de beïnvloedingsmogelijkheden van het risico.
9

Voorstel tot kennisnemen stand van zaken aanbesteding cameratoezicht,
alsmede beschikbaar stellen krediet €150.000,--.

Besluit
Voorstelnummer 27-2019
- Een aanvullend investeringskrediet van € 150.000 beschikbaar te stellen voor
de aanleg van het cameranetwerk.
- De hierbij behorende kapitaallasten, van 2020 tot en met 2039 te dekken uit
het budget cameratoezicht.
- Vanaf 2021 het jaarlijks structureel budget van € 70.000 (som van
kapitaallasten en jaarlijkse exploitatielasten) voor cameratoezicht (benoemd in
Programmabegroting met status c) beschikbaar te stellen voor uitvoering door
omzetting van de status ‘c’ naar beschikbaar voor uitvoering.

Toelichting
In dit raadsvoorstel wordt de raad geïnformeerd over de stand van zaken en de
keuzemomenten in de aanbestedingsprocedure. Tevens wordt aan de raad
gevraagd om structurele toekenning van middelen voor het cameratoezicht
vanaf 2021. Het voornemen bestaat om 11 camera’s te plaatsen in het
observatiegebied. Het observatiegebied beslaat o.a. het uitgaanscentrum van
Volendam.
Stemverklaring: Groen Links stemt tegen.
10

Voorstel tot instemmen met de kadernota 2020 GGD Zaanstreek-Waterland .

Besluit
Voorstelnummer 28-2019
1. In te stemmen met de kadernota 2020 van de GGD Zaanstreek-Waterland en
hiervoor bijgevoegde brief te verzenden naar de GGD. In de brief staat dat
wordt ingestemd met de kadernota 2020.
2. De gemeentelijke bijdrage aan de GGD Z-W in de gemeentebegroting bij te
stellen na vaststelling van de GGD begroting 2020 .

Toelichting
Kern van de kadernota is: de GGD is zich bewust van de financiële
vraagstukken waar de gemeenten op het moment voor staan. Om die reden
neemt de GGD het meerjarenperspectief 2020 als uitgangspunt dat al stond
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beschreven in de GGD begroting 2019. Slechts een loonindex van 3% en een
prijsindex van 2,5% is opgenomen.
11

Voorstel tot vaststelling begrotingswijziging waarin de financiële gevolgen van
de raadsbesluiten zijn verwerkt

Besluit
Voorstelnummer 29-2019
De 4e begrotingswijziging vast te stellen.
Hierin zijn de financiële gevolgen van de raadsbesluiten van 11 april 2019
verwerkt.
12

Voorstel tot vaststellen A: Beheersplan Bruggen B: Beheersplan Havens en C:
Beheersplan Wegen.
Voorstelnummer 30-2019 A/C

Besluit
A. Bruggen
- Vaststellen van het beleidsplan bruggen voor de periode 2019-2023,
uitgaande van onderhoudsniveau B/3 (gemeentebreed);
- De raad streeft naar HIOR gebied kwaliteitsniveau A2 en zal dit afwegen in de
begroting 2020;
- De lasten voor de jaren 2020-2023 meenemen zodat het totaal van
budgettaire effecten van alle gemeentelijke ontwikkelingen in de volledige
breedte van de structurele begrotingssystematiek (inclusief financiële
instrumenten) kan worden meegewogen.
B. Havens
- Vaststellen van het Beleidsplan havens 2019-2023, uitgaande van
onderhoudskwaliteit B/3 (gemeentebreed);
- De raad streeft naar HIOR gebied kwaliteitsniveau A2 en zal dit afwegen in de
begroting 2020;
- De lasten voor de jaren 2020-2023 meenemen zodat het totaal van
budgettaire effecten van alle gemeentelijke ontwikkelingen in de volledige
breedte van de structurele begrotingssystematiek (inclusief financiële
instrumenten) kan worden meegewogen.
C. Wegen
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- Vaststellen van het Beleidsplan wegen 2019-2023, uitgaande van
onderhoudskwaliteit A/2 voor wegen in HIOR gebieden en B/3 voor de overige
wegen van de gemeente.
- Het in het plan opgenomen achterstallig onderhoud van € 5.287.700 te
onttrekken aan de Algemene reserve en toe te voegen aan de reserve Wegen;
- Een aanvullende onttrekking te doen aan de Algemene reserve ten behoeve
van het achterstallig onderhoud van € 1.562.740 dat ontstaat door in 2019 en
2020 gefaseerd beheersmatig werken uit te voeren. Deze onttrekking wordt
toegevoegd aan de reserves voor Wegen, Havens en Bruggen;
- De lasten (€ 29.463) voor het begrotingsjaar 2019 op te nemen in de
begroting en te dekken uit de post ‘onvoorzien’;
- De lasten voor de jaren 2020-2023 meenemen zodat het totaal van
budgettaire effecten van alle gemeentelijke ontwikkelingen in de volledige
breedte van de structurele begrotingssystematiek (inclusief financiële
instrumenten) kan worden meegewogen.

Toelichting
De beleidsplannen zijn eerst opiniërend besproken in een vorig raadsplein. De
plannen zijn samen besproken, opdat er een duidelijk overzicht wordt
verkregen over de financiële consequenties van de beheersplannen. Onderhoud
van bruggen, wegen en havens is een kerntaak. Uitgangspunt is dat deze
schoon (beeldkwaliteit), heel (bedrijfszeker) en veilig (functioneel) zijn.
13

Besluit situatie uitstaphalte Julianaweg voor toeristenbussen.
Voorstelnummer 31-2019
De raad heeft suggesties meegegeven voor een oplossingsrichting.

14

Motie vreemd aan de orde inzake autoluwe dijk

Besluit
De motie wordt aangenomen.
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