Besluitenlijst Raadsvergadering
Datum

04-07-2019

Tijd

21.45 - 22:25

Locatie

Grote Zaal vergadercentrum Schepenmakersdijk 16 Edam

Voorzitter

mevrouw L.J. Sievers

Griffier

mevrouw mr. M. van Essen

4.a

Ingekomen stukken en mededelingen.
Voorstelnummer 67-2019

Besluit
Kennis te nemen van:
- Jaarverslag omgeving 2018
- Kwartaalrapportage projecten 2e kwartaal 2019
- Ontwerp-begroting 2020 Waterlands Archief en financiële jaarstukken ISW/WA en
instemmen met een positieve zienswijze
4.b

Terugkoppeling Regionale Zaken.
Ter informatie: Monitor regiozaken

5

Vaststelling korte weergave raadsvergadering d.d. 13 juni 2019.
Voorstelnummer 57-2019

Besluit
Het verslag ongewijzigd vast te stellen.
6

Voorstel tot vaststellen jaarrekening en jaarverslag 2018.
Voorstelnummer 58-2019

Besluit
1. Het jaarverslag en de jaarrekening 2018 van de gemeente Edam-Volendam vast te
stellen en autorisatie te geven voor de rechtmatige kredietoverschrijdingen op de
investeringen per ultimo 2018
2. Kennis nemen van het positieve financiële resultaat over 2018 van € 4.063.325
3. Te besluiten tot toevoeging aan de bestemde reserve Budgetoverheveling tot een
bedrag van € 164.150 vanuit het resultaat
4. Te besluiten tot toevoeging van de tussentijdse winstneming Broeckgouw aan de
bestemde reserve Aanleg derde ontsluitingsweg tot een bedrag van € 1.800.000
5. Te besluiten tot toevoeging aan de Algemene reserve van € 2.099.175 vanuit het
resultaat

Toelichting
De jaarstukken worden in opdracht van de raad gecontroleerd door de accountant.
De accountant voegt hiertoe een controleverklaring en een rapport van bevindingen
toe aan de (gecontroleerde) jaarstukken.
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Voorstel tot vaststellen Zomernota 2019.
Voorstelnummer 59-2019

Besluit

- De Zomernota 2019 vast te stellen
- De gevolgen van de Zomernota 2019 te verwerken in de begroting 2019 en
meerjarenramingen

Toelichting
In deze nota wordt de raad geinformeerd over het verloop van de begroting 2019 en
meerjarenraming 2020 en verder.
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Voorstel tot vaststellen Programmaplan.
Voorstelnummer 60-2019

Besluit
1. Kennis te nemen van de mutaties op het Programmaplan 2019-2022
2. In te stemmen met de 'zoekrichtingen' om het college de mogelijkheid te geven
een meerjarig sluitende begroting 2020 e.v. te kunnen laten presenteren
3. In te stemmen met de Uitgangspunten voor de begroting 2020

Toelichting
Een programmaplan is kaderstellend en vormt de input voor de begroting 2020. Het
geactualiseerde Programmaplan 2019-2022 is van belang als instrument om in een
vroegtijdig stadium te komen tot beleidskeuzes, die (financieel) vertaald kunnen
worden in de Programmabegroting 2020. Bij het aanbieden van de
Programmabegroting 2020 aan de raad in november 2019 wordt nader ingegaan op
de financiele consequenties, de going concernbegroting en de dekking ervan.
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Voorstel tot vaststellen Vaststellen zienswijze ontwerp Programma van Eisen nieuwe
Openbaar Vervoer-concessie Zaanstreek-Waterland 2022.
Voorstelnummer 61-2019

Besluit
- Bijgevoegde positieve zienswijze in te dienen aangaande het ontwerp Programma
van Eisen voor de nieuwe openbaarvervoerconcessie Zaanstreek-Waterland 2022.
- Aan de zienswijze een alinea toe te voegen luidende als volgt:
De raad van de gemeente Edam-Volendam in vergadering bijeen op 4 juli 2019
besluit de 3de alinea in de zienswijze conform de rode tekst als volgt aan te passen;
“Wij zijn blij met de terugkoppeling vanuit de Vervoerregio op de opmerkingen die
gemaakt zijn en dat deze meegewogen zijn bij het opstellen van het ontwerpProgramma van Eisen.
Wel willen wij nog enige flexibiliteit in het Programma van Eisen met betrekking tot
het maximaliseren van het aantal buslijnen (2 per gebied) en busritten (maximaal
40%) naar het Centraal Station. We zien een mismatch tussen de verdeling en de
(grote) vraag van de reizigers in onze gemeente om naar Amsterdam CS te reizen,
zoals meerdere enquêtes onder gebruikers en verkregen reizigersdata hebben
aangetoond. Omdat de reizigersdata e.e.a. aantoont kan het zijn dat de vervoerder
vanwege het verder verbeteren van reizigerstevredenheid maar ook om economische
redenen meer lijnen/ritten rechtstreeks van Edam-Volendam naar CS wil toevoegen,
wat goed is voor de totale concessie en reizigerstevredenheid, maar door de huidige
maximalisering onmogelijk wordt gemaakt. Wij zien graag dat daar in het
Programma van Eisen rekening mee wordt gehouden. Voor het overige staan wij
gezien voorgaande positief tegenover het nu voorliggende ontwerp-PvE.“
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Toelichting
Concessies in het openbaar vervoer zijn pakketten van buslijnen en/of andere
vervoersdiensten die, exclusief en onder bepaalde voorwaarden, door een OVautoriteit (Provincie of regio) wordt gegund aan vervoerders.
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Voorstel tot vaststellen Nota van Verkenning Omgevingsvisie.
Voorstelnummer 62-2019

Besluit
De Nota van Verkenning voor de Omgevingsvisie vast te stellen.

Toelichting
Gemeente Edam-Volendam gaat een omgevingsvisie maken. Een omgevingsvisie is
een nieuw instrument van de raad onder de Omgevingswet dat richting geeft aan de
toekomst van de gemeente. Het geeft de strategische doelen voor onze ‘fysieke
leefomgeving’ weer. Die leefomgeving omvat bijvoorbeeld gebouwen, infrastructuur,
water of landschap. Maar ook lucht, bodem, geluid of duurzaamheid zijn daar
onderdeel van.
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Voorstel tot vaststellen kaders Baandervesting Plan.
Voorstelnummer 63-2019

Besluit
De Stedenbouwkundige kaders Baandervesting Plan vast te stellen.

Toelichting
Op 11 april 2019 is door de raad goedkeurend op dit voorlopig ontwerp gereageerd.
Het eerdere ontwerp (met 64 woningen) is tijdens een bijeenkomst van de
klankbordgroep in februari 2018 door de aanwezigen goed ontvangen. De
voorgestelde invulling, rekening houdend met de wensen van de klankbordgroep,
werd beschouwd als een goede basis voor verdere uitwerking. Ten opzichte van het
plan uit februari 2018 zijn nu extra senioren en starterswoningen toegevoegd.
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Voorstel tot vaststellen rechtspositie raads- en commissieleden gemeente EdamVolendam.
Voorstelnummer 64-2019

Besluit
1. De verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden gemeente
Edam-Volendam 2016, vastgesteld op 14 december 2017, in te trekken;
2. De navolgende verordening rechtspositie raads- en commissieleden gemeente
Edam-Volendam 2019 vast te stellen.
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Voorstel tot vaststellen reis- en verblijfskosten raads- en commissieleden gemeente
Edam-Volendam.
Voorstelnummer 65-2019

Besluit
De afspraken te hanteren ter uitvoering van de rechtspositiebepalingen voor raadsen commissieleden voor reizen binnen de gemeente, hierna te noemen Uitwerking
vergoedingsregeling reis- en verblijfkosten voor reizen binnen de gemeente raadsen commissieleden gemeente Edam-Volendam 2019.
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Voorstel tot vaststelling begrotingswijziging waarin de financiële gevolgen van de
raadsbesluiten zijn verwerkt
Voorstelnummer 66-2019

Besluit
De 7e begrotingswijziging vast te stellen.
Hierin zijn de financiële gevolgen van de raadsbesluiten van 4 juli 2019 verwerkt.
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Sluiting
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