Besluitenlijst Raadsvergadering
Datum
4.a

10-10-2019
Ingekomen stukken en mededelingen.
Voorstelnummer 73-2019

Besluit
Neemt kennis van het vergaderschema 2020.
4.b

Terugkoppeling Regionale Zaken.

Besluit
De raad neemt kennis van de raadsinformatiebrief terugkoppeling regionale
zaken.
5

Vaststelling korte weergave raadsvergadering d.d. 12 september 2019.
Voorstelnummer 74-2019

Besluit
Het verslag ongewijzigd vast te stellen.
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Voorstel tot kennisnemen van de evaluatie parkeren en instemmen met het
aanpassen van de Parkeerverordening.
Voorstelnummer 75-2019

Besluit
1. Kennis nemen van de evaluatie parkeren Edam-Volendam d.d. 27-8-2019.
2. Instemmen met het aanpassen van de parkeerverordening waarin de
volgende punten worden gewijzigd:
a) Om de duidelijkheid van de parkeerschijfzones in Edam en Volendam te
verbeteren de tijd op vrijdag aanpassen zodat alle dagen van de week de
parkeerschijfzone van 09.00 tot 18.00 uur van kracht is.
b) In de Zeestraat een parkeerschijfzone van een ½ uur instellen, zonder de
mogelijkheid voor ontheffing.
c) De parkeerduur van de parkeerschijfzone op het parkeerterrein Haven-zuid
aanpassen van 3 uur naar 4 uur.
d) In de Bokkingstraat een parkeerschijfzone instellen van 1,5 uur in overleg
met de eigenaar van de parkeerplaatsen.
e) In de parkeerhaven aan de Foksiastraat nabij de openbare bibliotheek, in de
parkeerhaven aan het Boelenspark nabij het seniorencomplex en bij de
waterwoningen aan het Meerzicht een parkeerschijfzone in te stellen van 1,5
uur.

f) Voor het verlenen van ontheffingen de parkeerschijfzones in de oude kom
van Volendam indelen in 2 wijken. 1 wijk aan de noordkant van de
Edammerweg en 1 wijk aan de zuidkant van de Edammerweg.
3. Kennisnemen van de volgende besluiten door het college van B&W:
a) Voor de parkeerschijfzone in de oude kom van Volendam per adres maar 1
ontheffing verlenen.
b) Een lijst opstellen welke type bedrijven of instanties in aanmerking kunnen
komen voor een ontheffing van alle parkeerschijfzones.
c) De ondernemersverenigingen van Edam en Volendam stimuleren om te
onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om voor Edam met alle bedrijven uit
de binnenstad van Edam en voor Volendam met alle bedrijven uit de oude kom
van Volendam en Haven gezamenlijk met 1 bedrijf een overeenkomst te sluiten
voor het ophalen van bedrijfsafval.
d) Voor de binnenstad van Edam het inrijverbod voor vrachtwagens langer dan
8m. of zwaarder dan 7,5 ton wijzigen in een inrijverbod voor vrachtwagens.
e) Het afwegingskader voor het verstrekken van ontheffingen voor lengte of
gewicht beperkingen aanpassen waarin aangegeven wordt dat de ontheffing
alleen van 06.00 tot 11.00 uur geldig is.
f) De beleidsregels laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen uit 2016
aanpassen om de gemeente een meer sturende rol te geven in het bepalen van
de locaties voor laadpalen.
g) Beleid op te stellen aangaande deelauto systemen.

Toelichting
Het beter reguleren van het parkeren is een prioriteit van de gemeente. Na
besluitvorming door de gemeenteraad zal er een uitgebreid communicatie
traject opgestart worden voor de inwoners. In 2021 zal er weer een
parkeerdruk meting gehouden worden.
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Voorstel tot beschikbaar stellen krediet €1.883.108 t.b.v. Duurzaam
Meerjarenonderhoudsplannen.
Voorstelnummer 76-2019

Besluit
1. De voor de Duurzaam Meerjarenonderhoudsplannen voor de 10 panden uit
de gemeentelijke kernportefeuille behorende investerings- en
exploitatiekredieten voor de eerste jaarschijf ad. € 1.883.108 conform
bijgevoegd raadsvoorstel beschikbaar te stellen;
2. De kredieten voor duurzaamheidsinvesteringen af te schrijven in 15 jaar;
3. Er kennis van te nemen dat dit voorstel in 2019 een verlaging van het
begrotingssaldo tot gevolg van € 161.513. Voor de jaren 2020 – 2023 hebben
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de plannen een verhoging van het begrotingssaldo tot gevolg van
respectievelijk€ 7.613, € 63.196, € 48.464 en € 48.274.

Toelichting
Voor deze panden is gekozen omdat deze op de korte termijn het meest
interessant zijn om verduurzamingsmogelijkheden te onderzoeken op basis
van oppervlakte, functie, bouwjaar, energielabel etc. In de
Duurzaamheidsagenda (vastgesteld december 2017) heeft de gemeente EdamVolendam zich gecommitteerd tot ‘op korte termijn uitvoering van alle
mogelijke energiebesparende maatregelen waarvan de terugverdientijd binnen
10 jaar valt.’ Voorts heeft de gemeente zich in de Duurzaamheidsagenda ten
doel gesteld om in 2022 minimaal 20% energie te besparen.
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Voorstel tot instemmen met de eindconclusie van de zienswijzen, alsmede
afgeven definitieve verklaring van geen bedenkingen voor de bouw van 29
huurwoningen op de locatie Val van Urk voormalig Blokwhere school.
Voorstelnummer 77-2019

Besluit
1. In te stemmen met het voorstel over de zienswijzen.
2. Een definitieve verklaring van geen bedenkingen af te geven voor het
compromis plan: de realisatie van 30 huurwoningen op de locatie van de
voormalige Blokwhere school.

Toelichting
Het oorspronkelijke collegevoorstel is gewijzigd op verzoek van het college.
Omwonenden en de woningbouwcorporatie zijn met elkaar tot een
overeenstemming gekomen. Het gewijzigde plan met de benoemde
aanpassingen is vastgesteld.
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Voorstel tot instemmen met de Businesscase Botter +, alsmede kennisnemen
van de getekende intentieovereenkomst.
Voorstelnummer 78-2019

Besluit
1. Ingestemd te hebben met de Businesscase Botter +
2. Kennis te hebben genomen van de getekende intentieovereenkomst

Toelichting
de gemeente is opdrachtgever voor de realisatie van de werf en is toekomstig
verhuurder. Voorwaarde vanuit de bestuursopdracht is dat het project
kostenneutraal is. In de Businesscase is toegelicht op welke wijze dit
Pagina 3

gerealiseerd wordt. Het project heeft twee hoofddoelstellingen: (1) onderhoud
aan de botters en daarmee het zichtbaar en levendig maken van een belangrijk
element van de historie van Volendam en (2) het bieden van
dagbesteding/werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt.
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Voorstel inzake procedureel besluit tot geheimhouding stukken m.b.t. de
grond- en opstalexploitatie Broeckgouw.
Voorstelnummer 79-2019

Besluit
I. kennis te nemen van de door het college opgelegde geheimhoudingsplicht
op en van de stukken in het separate voorstel herziening exploitatie de
Broeckgouw:
a. I: De geheime gedetailleerde grondexploitatie, herziening per 01-01-2019
d.d. 29 augustus 2019
b. II: De geheime herziening grondexploitatie de Broeckgouw 2019, Gemeente
Edam-Volendam d.d. 29 augustus 2019
c. III: De geheime herziening opstalexploitatie de Broeckgouw 2019, gemeente
Edam-Volendam d.d. 29 augustus 2019 zoals bedoeld in artikel 25, tweede en
derde lid van de Gemeentewet;
II. Het principebesluit te nemen de voorlopige geheimhoudingsplicht in de
eerstvolgende raadsvergadering te bekrachtigen, zoals bedoeld in artikel 25,
vierde lid van de Gemeentewet. Het principebesluit te nemen de voorlopige
geheimhoudingsplicht in de eerstvolgende raadsvergadering te bekrachtigen,
zoals bedoeld in artikel 25, vierde lid van de Gemeentewet.

Toelichting
het betreft een procedureel besluit. Inhoudelijke behandeling volgt op 21
november 2019 in beslotenheid.
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Voorstel tot kennisnemen van het keuzedocument meekoppelkansen
Dijkversterking, alsmede inbrengen en uitwerken meekoppelkansen.
Voorstelnummer 80-2019

Besluit
GEWIJZIGD NA AMENDEMENT (beslispunt 2)
1. Kennis te nemen van het Keuzedocument Meekoppelkansen d.d. 17
september 2019.
2. Besluiten om de meekoppelkansen opgenomen in scenario 3 "nice to have"
(inclusief optie steiger tot het bedrag dat Zeevang hier in 2015 voor had
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gereserveerd en inclusief op- en afrijdmogelijkheid bij steiger met aan
weerzijden trap met fietsvoorziening) van het Keuzedocument
Meekoppelkansen d.d. 17 september 2019 in te brengen in het provinciale
Ambitie Programma Ruimtelijke Kwaliteit Kustzone Hoorn-Amsterdam.
3. Besluiten om de meekoppelkansen onder beslispunt 2 waarbij de gemeente
een stimulerende en/of regisserende rol heeft, dus niet de Zeesluis en het Fort
bij Edam, aan te merken als ruimtelijke projecten en deze verder uit te werken
conform de fases zoals omschreven in het keuzedocument (hoofdstuk 9 vervolg).
4. Besluiten om het college opdracht te geven om bij de uitwerking van de
projecten aan het einde van de initiatieffase integraal een voorstel te doen voor
het vervolg, inclusief een verkenning naar de financiële dekking (6-9 maanden
na dit raadsbesluit).

Toelichting
Provincie Noord-Holland (PNH), Hoogheemraadschap Hollands Noorder
Kwartier (HHNK), Rijkswaterstaat (RWS), gemeenten maar ook
recreatieschappen en natuurorganisaties zien in de dijkversterking een
momentum dat kansen biedt om te werken aan een toekomstbestendig
landschap, leefomgeving en natuur met een hoge ruimtelijke kwaliteit.
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Voorstel tot vaststelling begrotingswijziging waarin de financiële gevolgen van
de raadsbesluiten zijn verwerkt.
Voorstelnummer 81-2019

Besluit
De 9e begrotingswijziging vast te stellen.
Hierin zijn de financiële gevolgen van de raadsbesluiten van 10 oktober 2019
verwerkt.
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