
Verslag van de openbare vergadering van de gemeenteraad van Wormerland, gehouden op 
17 november 2015 in het gemeentehuis aan de Koetserstraat 3 te Wormer, aanvang 22.15 
uur

AANWEZIG

de leden: de heer H. Mak (SP), de heer M. van der Kolk (SP), de heer J. Rijken 
(CDA), de heer H.G. Roeleveld (CDA), de heer H.P.J. Halewijn 
(GroenLinks), de heer R. Doorn (GroenLinks), de heer F.Th. Koelemeijer 
(GroenLinks), de heer G.J.M. de Lange (PvdA), de heer C.J. Kindt (PvdA), 
de heer R.F.T. van Wanrooij (VVD), de heer R.J.G. Berkhout (VVD, de heer 

C.J.M. Doorenbos (VVD), de heer F.C. Sanders (VVD), de heer 
R.P. Hendriks (VLW), mevrouw A. Smit-de Ridder (VLW), de heer 
K.IJ. Luttik (VLW), de heer M.P.M. van Tol (VLW) 

wethouders: mevrouw P.J.M. Fens (GroenLinks), de heer J.M. Schalkwijk (CDA), de 
heer F.J.W. Saelman (VVD), de heer K. van Waaijen (PvdA) 

de voorzitter: de heer P.C. Tange
de griffier: mevrouw I.P. Vrolijk
afwezig mkg: -
verslaglegging: mevrouw C. Wilms (MKW secretariaatsservices)

AGENDA

1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Mededelingen
4. Debatpunten (indien aangemeld)
5. Vaststelling van het woordelijk verslag van de raadsavond van 28 oktober 2015
6. Vaststellen Najaarsbericht, inclusief begrotingswijzigingen 
7. Instemmen met wijziging AVP 
8. Instemmen met aanbevelingen rapport RKC, inzake ICT
9. Instemmen met beschikbaar stellen € 400.000,00 t.b.v. instellen reserve Duurzame

vervanging openbare verlichting ten laste van de NUON-reserve
10. Instemmen met Verklaring van geen bedenkingen Zwarteweg 10 Wijdewormer
11. Vaststellen tracé nieuwe Bartelsluisbrug en € 825.000,00 beschikbaar stellen t.b.v.

realiseren brug
12. Vaststellen nota Reserves en Voorzieningen
13. Instemmen met wijziging GR Cocensus
14. Begrotingswijzigingen
15. Sluiting

1. Opening

De voorzitter: Dames en heren, ik open de vergadering. 

2. Vaststellen agenda

De voorzitter: Ik kan u bij de opening van de vergadering mededelen dat er geen punten 
voor debat zijn aangemeld. Dat is agendapunt 4. Ik heb begrepen dat bij agendapunt 11 een 
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motie wordt ingediend bij het punt dat na de besluitvorming van agendapunt 11, na 
agendapunt 11 dus, aan de orde komt. Ik heb geen andere opmerkingen gekregen met 
betrekking tot de agenda. Dan kijk ik even, kunt u zich verder vinden in deze agenda?
Ik wil even uw aandacht. We hebben het over de agenda. U zegt net tegen mij dat u een 
opmerking over de agenda met betrekking tot agendapunt 10 wilde maken. Dat zegt u tegen 
mij. Daarom wacht ik even. Ja.

De heer Van Wanrooij: (zonder microfoon)

De voorzitter: Nou ja, bij agendapunt 10 gaat het over een Verklaring van geen 
bedenkingen Zwarteweg 10. Maar u heeft daarvoor het woord gevraagd, dus ik geef u graag 
het woord.

De heer Van Wanrooij: Ja, ik zou graag het woord willen nemen ten aanzien van 
'Instemmen met Verklaring van geen bedenkingen Zwarteweg 10 Wijdewormer'. We hebben 
daar net in de commissievergadering overleg over gehad. Na afloop zijn daar toch nog wat 
onduidelijkheden ontstaan over de horecavergunning die op dat perceel plaats zou kunnen 
vinden. We hebben expliciet gesproken, namens alle fracties, over het theehuis, dat daar 
niet een negatief beeld over ontstaat maar wel dat er onduidelijkheid is dat er schijnbaar licht 
alcoholische dranken mogen worden geschonken. Dat is in ieder geval, zoals wij dat hebben 
begrepen uit de commissievergadering. Dat betekent dat er bier en wijn geschonken zou 
mogen worden. Maar dan zou daar, op het moment dat die openingstijden tot 's avonds laat, 
tot 02.00 uur 's nachts zou kunnen plaatsvinden, ook een kroeg kunnen gaan ontstaan. Over 
die vraag is er wat mij betreft onduidelijkheid. Of namens de VVD onduidelijkheid. Daarom 
zou ik willen vragen dit onderwerp van de agenda af te halen, die vragen nog eens goed uit 
te zoeken en dan volgende keer, terug, in de raad in te brengen. 

De voorzitter: Ik kijk even rond. Kunt u zich daarin vinden? Mijnheer Hendriks.

De heer Hendriks: Voorzitter, de collega roept het al. We zijn het hierover eens. Ik heb 
begrepen van mijn fractiegenoot dat hij ook nog wat aanvullingen had. Die kunnen dan 
worden uitgewerkt via een amendement en die kunnen wij dan direct meenemen. Mijn 
fractiegenoot kan het amendement nu voorbereiden, dan kan het de volgende keer als één 
geheel besproken worden. Akkoord.

De voorzitter: Ik zie instemming. Dat betekent dat agendapunt 10 voor nu van de agenda af 
gaat. Dan zijn wij het eens over de agenda. Dank u wel. 

3. Mededelingen

De voorzitter: Mededelingen van onze kant zijn er niet. Zijn er mededelingen van uw kant? 
Dat is niet het geval. 

4. Debatpunten (indien aangemeld)

De voorzitter: Er zijn geen punten voor debat aangemeld.

5. Vaststelling van het woordelijk verslag van de raadsavond van 28 oktober 2015

De voorzitter: Is er iemand die het woord wenst? Wenst iemand stemming. Dan mag ik 
concluderen dat dit woordelijk verslag met algemene stemmen is vastgesteld. 

6. Vaststellen Najaarsbericht, inclusief begrotingswijzigingen

De voorzitter: Is er iemand die een stemverklaring wenst af te geven? 
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Dat is niet het geval. Wenst iemand stemming? Dan mag ik concluderen dat agendapunt 6 
met algemene stemmen is aangenomen.

7. Instemmen met wijziging APV

De voorzitter: Is er iemand die een stemverklaring wenst af te geven? Wenst iemand 
stemming? Dan is agendapunt 7 met algemene stemmen aangenomen.

8. Instemmen met aanbevelingen rapport RKC, inzake ICT

De voorzitter: Is er iemand die een stemverklaring wenst af te geven? Wenst iemand 
stemming? Dan is agendapunt 8 met algemene stemmen aangenomen.

9. Instemmen met beschikbaar stellen € 400.000,00 t.b.v. instellen reserve Duurzame
vervanging openbare verlichting ten laste van NUON-reserve

De voorzitter: Is er iemand die een stemverklaring wenst af te geven? Wenst iemand 
stemming? Dan is agendapunt 9 met algemene stemmen aangenomen.

10. Instemmen met Verklaring van geen bedenkingen Zwarteweg 10 Wijdewormer – 
Aangehouden.

11. Vaststellen tracé nieuwe Bartelsluisbrug en € 825.000,00 beschikbaar stellen t.b.v. 
realiseren brug

De voorzitter: Er zijn hier twee beslispunten in dit agendapunt. Het eerste beslispunt is dat 
ik graag, als u gebruikmaakt van de mogelijkheid om een stemverklaring af te geven ook 
aangeeft of u voor tracé A. of B. bent en of u ook aan wilt geven of u voor de vaste brug of de 
ophaalbrug bent omdat ik dan weet welke punten een breed draagvlak hebben om die dan 
als volgt in stemming kan brengen. Ik weet dat er ook een motie is aangemeld maar de 
reglementen schrijven voor dat wij eerst het agendapunt doen, dat we daar besluitvorming 
over doen en dan de motie aan de orde stellen. Ik kijk even rond. Ja?
Dan is aan de orde agendapunt 11. Ik geef u het woord voor de stemverklaringen. Mijnheer 
Berkhout.

De heer Berkhout: Mijnheer de voorzitter, de fractie van de VVD zal bij beslispunt 1. kiezen 
voor tracé A. en bij beslispunt 2. voor de ophaalbrug. Met beslispunt 3. zijn wij akkoord. 

De voorzitter: Dank u wel. Mijnheer Hendriks.

De heer Hendriks: De fractie van de VLW zal bij 1. Kiezen voor tracé A. Dat is dus die korte 
omloop. Bij punt 2. zal onze fractie kiezen voor de ophaalbrug. En gelijk de collega's, onze 
andere liberale vrienden, zullen wij ook ten aanzien van punt 3. instemmen.

De voorzitter: Dank u wel. Mijnheer Van der Kolk.

De heer Van der Kolk: Voorzitter, de fractie van de SP zal voor tracé A. kiezen. Wij zijn voor 
een vaste brug. Wij vinden een ophaalbrug alleen voor het oog van de buurt niet nodig, want 
het achterveld is niet bevaarbaar. Er is een sluis waar je niet doorheen kunt. Het is nog niet 
duidelijk of deze ooit open zal komen. Verder in het veld zitten doorgangen die onder de 2 
meter zijn, dus als je een vaste brug hebt met een doorvaarthoogte van 2 meter is dat in 
onze ogen voldoende. We gaan akkoord met punt 3. Dank u wel.

De voorzitter: Dank u wel. Dan ga ik naar mijnheer Rijken. 
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Als u, nadat u het woord heeft gevoerd, de twee bordjes even omwisselt, omdat u allebei 
achter uw collega zit. Mijnheer Rijken, u heeft het woord.

De heer Rijken: Zal ik ze eerst omwisselen? Oké. Nou, het is heel simpel. Voor ons is het 
tracé A. de ophaalbrug en punt 3. is akkoord.

De voorzitter: Dank u wel. Mijnheer Halewijn.

De heer Halewijn: De voorkeur van GroenLinks ging uit naar optie B. maar wij zullen 
meestemmen in tracé A. Wij kiezen uiteraard voor de ophaalbrug en zijn akkoord met 
besluitpunt 3. Dank u wel.

De voorzitter: Mijnheer De Lange.

De heer De Lange: De PvdA kiest voor tracé A. een ophaalbrug en gaat akkoord met punt 3. 

De voorzitter: Dan wil ik voorstellen om nu over te gaan tot besluitvorming. Aan de orde is 
het voorstel zoals onder 11 benoemd. Het besluit bestaat uit drie delen. We gaan de drie 
delen door middel van handopsteken tot besluitvorming brengen. Besluit 1. is het tracé A. 
vast te stellen voor de nieuwe Bartelsluisbrug. Wie is voor dit voorstel?

De heer Hendriks: Voorzitter, ik heb nog even een vraag.

De voorzitter: Ja.

De heer Hendriks: Die tracé A. is toch de variant van Zaan en Dijk hé? Nee? Is dat B.? O, 
dan zijn wij voor B., want wij hebben gekozen voor Zaan en Dijk.

De voorzitter: Wat fijn dat u dat nu zegt, want wij waren net vooraan de besluitvorming…

De heer Hendriks: Daarom. Er was even verwarring over, omdat ook in het voorstel niet 
staat wat is nu A. en B. Waar staat het in het voorstel? Er zegt iemand jawel. Het staat er niet 
in. Wij kiezen voor Zaan en Dijk. Dat is B.

De heer Halewijn: Dat is toch heel iets anders dan wat er in de voorronde door uw fractie 
naar voren werd gebracht.

De heer Hendriks: Ja, dat klopt, maar daar is de verwarring over. Wij hebben in onze fractie 
gekozen voor de variant van Zaan en Dijk.

De heer Halewijn: Oké. Dank u.

De voorzitter: Oké. Nee, dan… Ik ga weer even terug naar de besluitvorming. Het is nu 
duidelijk, want u heeft nu… U weet nu zeker dat u voor B. bent? Dan gaan wij terug naar de 
besluitvorming. Het besluit is, ik vraag wie voor tracé A. is, vast te stellen voor de nieuwe 
Bartelsluisbrug. Dat zijn de fracties van de PvdA, GroenLinks, het CDA, de SP en de VVD. 
Wie is daar tegen? Dat is de fractie van VLW. Ik meld daarbij dat u heeft gemeld dat u voor 
variant B. zou kiezen zodat dit ook vastgelegd is.
Het tweede besluit is het besluit een ophaalbrug aan te leggen. Wie is daar voor? Dat zijn de 
fracties van de PvdA, GroenLinks, het CDA, de VLW en de VVD. Wie is daar tegen? Dat is 
de fractie van de SP. Daarmee is het een ophaalbrug.
Het derde punt, de kapitaallasten ten behoeve van de te realiseren brug zijnde € 58.536,00 
te dekken uit de meerjarenbegroting, is er iemand die daar stemming over wil? Dan is dit met 
algemene stemmen aangenomen.
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Dan zijn wij aangekomen bij de motie, ingediend door de fractie van GroenLinks. Ik geef u 
daarvoor het woord.

De heer Halewijn: Dank u wel, voorzitter. De motie die u voor u heeft aangetroffen is 
overigens door ons gewijzigd naar voren gebracht. Bij het besluit moet u het tweede punt 
even doorstrepen. Ik zal dan zo even de juiste motie voorlezen. 

MOTIE

'Fietspad Engewormer'

"De raad van de gemeente Wormerland, in vergadering bijeen op 17 november 2015;

constaterende dat:
 het college een belangrijke aanpassing voorstelt met betrekking tot de 

verkeersafhandeling bij de Bartelsluisbuurt;
 er met de voorgestelde oplossingen een aantrekkend effect kan ontstaan voor auto's in 

de Engewormer;
 Wormerland het fietsgebruik van forensen en toeristen wil stimuleren;
 de veiligheid van fietsers in de Engewormer in het geding kan komen;

overwegende dat:
 een integrale aanpak van de verkeersoplossingen voor de Engewormer verder gaat dan 

de Bartelsluisbuurt en de verbindingsweg tussen het buurtschap en de Zaanse Schans;
 er voor fietsers tussen de afslag Zaanse Schans en het fietspad langs de Ringvaart geen 

fietsveilige verbinding bestaat;
 het doortrekken van de fietssuggestiestroken richting de Ringvaart een positieve bijdrage 

levert aan de veiligheid voor fietsers;

besluit het college op te dragen:
 samen met wegbeheerder hoogheemraadschap Hollands Noorder Kwartier (HHNK) 

onderzoek te doen naar de mogelijkheid van het doortrekken van de 
fietssuggestiestroken tot minimaal de Ringvaart of beter nog, tot aan manege Veldt;

 een projectvoorstel met financiële begroting aangaande deze wegdekaanpassing te 
presenteren aan de raad van gemeente Wormerland;

 te onderzoeken welke financiële bijdrage de SRA kan leveren ten behoeve van deze 
fietssuggestiestroken;

en gaat over tot de orde van de dag."

De voorzitter: Deze motie is voldoende ondertekend en maakt deel uit van de 
beraadslagingen. Het woord is aan de raad, mijnheer Berkhout.

De heer Berkhout: Mijnheer de voorzitter, juist op de dag dat wij in het dorp borden hebben 
neergezet over fietsveiligheid, spreekt ons natuurlijk de teneur van deze motie erg aan. In die 
zin zijn wij bereid om het te steunen, maar ik heb daar nog wel een stemverklaring bij, want 
als je bij punt 1. al vaststelt – want het heeft onze en ook uw wethouder al gedaan bij het 
hoogheemraadschap – dat er geen enkele beweging is in het realiseren van dit soort 
plannen, dan kom je aan 3. en 4. niet meer toe. Of het nieuwe 2. en 3. Ik wil daarbij 
opmerken dat wij niet voor het aannemen van die motie zijn als dat ook betekent dat er 
ambtelijke tijd in dit huis en financieringsvoorstellen in dit huis worden uitgewerkt. Wij 
steunen de motie, maar juist met de nadruk op 1.

De voorzitter: Mijnheer Hendriks.
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De heer Hendriks: Voorzitter, wij hebben heel duidelijk vernomen, ook van de wethouder, 
dat hij gesprekken heeft gevoerd met het hoogheemraadschap dat het hoogheemraadschap 
echt niet van plan is om aan de situatie iets te veranderen. Er is toen gevraagd: maar u kunt 
dat toch nog eens een keer bepraten? Wij hebben de wethouder horen zeggen dat hij bereid 
is om daar nog eens een keer met het hoogheemraadschap over te spreken, maar hij geeft 
aan dat het weinig kans van slagen heeft. Als de wethouder zijn belofte waarmaakt en nog 
een keer contact opneemt met het hoogheemraadschap en dan opnieuw hoort, dat gaat echt 
niet gebeuren, dan heeft deze motie geen enkele toegevoegde waarde. Om die reden zullen 
wij die motie dan ook niet steunen. Maar wij willen wel graag een reactie van de wethouder 
dat hetgeen hij in de commissievergadering heeft gezegd en wat wij hebben gehoord, dat hij 
nog wel die ene keer dat gesprek met het Hoogheemraadschap aangaat. Dan steunen wij 
deze motie niet.

De voorzitter: Mijnheer Mak.

De heer Mak: Om dezelfde reden zal de fractie van de SP deze motie ook niet steunen, 
voorzitter.

De heer Roeleveld: Voorzitter, zoals al eerder werd gezegd, dit is een hele sympathieke 
motie, want het gaat weer over veiligheid en daar zijn wij natuurlijk ontzettend voor, maar wij 
zouden die motie graag zien in stappen. Als je nu besluit het college punt 1. op te dragen, 
samen met wegbeheerder hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier onderzoek te 
doen, enzovoort. Als deze eerste stap… Wij zijn ervoor dat die poging nog een keer wordt 
gewaagd maar als die poging dus meteen op niets uitloopt, dan willen wij ook niet die 
stappen 2., 3. en 4. Die zijn dan volkomen zinloos. Eigenlijk zeg ik, het is een hele 
sympathieke motie en je doet jezelf eigenlijk geweld aan door die niet te steunen, maar dan 
steunen wij deze motie in de zin van stap 1. Als stap 1. succes heeft of iets oplevert, dan 
worden stap 2., 3. en 4. gezet. Haalt stap 1. niets uit, dan vervalt de rest van de motie. Zo 
zitten wij daarin.

De heer Hendriks: Mag ik interrumperen, voorzitter?

De voorzitter: U mag interrumperen. 

De heer Hendriks: Mijnheer Roeleveld, als de wethouder toezegt dat hij dat gesprek nog 
eens gaat doen dan heeft die motie toch geen toegevoegde waarde? Als de wethouder zegt: 
ik denk er niet aan om dat gesprek aan te gaan dan is er een andere discussie. Maar een 
motie probeert het college tot iets te bewegen en probeert het college te bewegen om met de 
wegbeheerder dat gesprek aan te gaan. U zegt het ook zelf, de wethouder heeft in de 
commissie gezegd dat hij dit nog wel voor een keer wil doen, dan is die motie dus niet meer 
nodig.

De heer Berkhout: Maar mijnheer Hendriks, het scheelt natuurlijk ook wel als je als 
portefeuillehouder bij het hoogheemraadschap in dit geval kan zeggen: ik word hierin 
gesteund in mijn vraag door de gehele raad. Dat kunt u hier lezen.

De heer Hendriks: Maar dat kan de wethouder toch ook vertellen? We hebben het in de 
raad besproken. Ik heb hier de opdracht van de raad. Het staat ook in de notulen van de 
raad, dus wat een onzin is dat nu toch.

De voorzitter: Volgens mij gaat u nu iedere keer hetzelfde zeggen. Ik weet wat u vindt, ik ga 
naar de heer De Lange.
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De heer De Lange: Mijnheer de voorzitter, ik denk dat het een illusie is om te denken dat je 
deze motie kunt uitvoeren zonder inzet van ambtelijke capaciteit. Als je deze motie serieus 
neemt, is het ook een illusie om te denken dat het voor niets kan. 
Dat betekent dat er uiteindelijk een voorstel moet komen, dat de gemeente Wormerland op 
een of andere manier een bijdrage gaat leveren aan realisatie van deze voorziening. Wij 
hebben bij eerdere behandeling rond het vraagstuk Bartelsluis aangegeven, op het 
inspreken van de bewoners van de Engewormer, als het ging om de 
verkeersveiligheidsituatie in Engewormer, dat wij het niet met de inwoners eens zijn dat dit 
nu de gevaarlijkste plek in Wormerland is waar wij alle aandacht aan moeten besteden als 
het gaat om verkeersveiligheid creëren. Wij hebben ingestemd met een oplossing om een 
veilige fietsroute te creëren tussen de Bartelsluisbuurt en de afslag naar de Zaanse Schans. 
Dat betekent dat er voor iedere inwoner van Wormerland een gelegenheid is om op een 
veilige manier die kant op te bewegen. Er zijn overigens bij het realiseren van dat fietspad, 
fietsstroken met verkeersremmende maatregelen die zijn doorgetrokken over het hele 
wegdek, tot de brug bij manege Veldt. Dat betekent dat wat ons betreft de maatregelen die 
tot nu toe zijn genomen, afdoende zijn om een verkeersveilige situatie te creëren. Dat 
betekent dus ook dat wij, als er al tijd, energie en geld wordt besteed aan het creëren van 
verkeersveiligheid, dit graag zouden zien op andere plekken in het dorp, maar niet hier. Wij 
zullen deze motie niet steunen.

De voorzitter: Dan geef ik voor een reactie op de eerste termijn het woord aan wethouder 
Saelman.

Wethouder Saelman: Dank u wel, voorzitter. Ook bij het college staat natuurlijk de 
verkeersveiligheid in de Engewormer hoog in het vaandel. Dat zal duidelijk zijn. Toen ik deze 
motie dan ook zag en daar ook in zag dat er een projectvoorstel met financiële begroting 
moest komen en vervolgens ook nog onderzoek doen naar welke financiële bijdrage deze 
aan moet leveren, heb ik gezegd: ja, dat zijn geen acties die wij, als college, kunnen 
ondernemen, want het hoogheemraadschap gaat over de weg. Zij zullen dus ook moeten 
bekijken wat dat financieel betekent. Daar zullen wij geen inbreng in hebben. Daarnaast is 
het zo, dat de financiële bijdrage van de SRA ook door het hoogheemraadschap zal moeten 
worden aangevraagd, want dat is degene die de weg aan gaat pakken. Als we het al 
aanpakken. Ik heb wel gezegd, ik zou de motie willen ontraden want het heeft voor mij geen 
toegevoegde waarde, maar ik ben best bereid – ondanks dat ik weet, dat ik denk te weten 
hoe het af zal lopen met het hoogheemraadschap – om deze vraag die hier staat, om dat 
door te trekken. Maar even los van financiële begrotingen en financiële bijdragen waar wij 
inderdaad geen geld voor hebben om erin te steken en ook geen ambtelijke capaciteit, ben ik 
best bereid om dat gesprek in te gaan. Tot zover, voorzitter. 

De voorzitter: Dan ga ik terug naar de indiener, mijnheer Halewijn.

De heer Halewijn: Dank u wel. Het is duidelijk dat als ik u zo beluister, dat het merendeel 
wel zegt, het is wel een sympathieke motie. We zullen het, als idee, misschien wel 
ondersteunen, maar dat het in de uitvoering wat lastig te realiseren is. Althans, de motie zelf. 
Waar het mij om gaat dat is, dat wij de druk neerleggen bij het hoogheemraadschap om hier 
iets mee te doen. Als u mij en dat zegt u nu in feite, de garantie geeft dat u dat nog eens een 
keer, duidelijk, aan de kaak zult stellen bij het hoogheemraadschap, dan wacht ik dat bericht 
graag van u af. Dan zullen wij deze motie, voor nu, weer terugtrekken. Niet in stemming 
brengen.

De voorzitter  : Dan kijk ik even rond, want ik denk dat dit wel op instemming van de raad… 
De toezegging van de wethouder is duidelijk. U bent het ermee eens? Dan sluiten wij 
hiermee agendapunt 11 verder af.

12. Vaststellen nota Reserves en Voorzieningen
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De voorzitter: Is er iemand die een stemverklaring wenst af te geven? Mijnheer Koelemeijer.

De heer Koelemeijer: Voorzitter, wij zullen uiteraard voor deze nota stemmen. Wij hebben 
even een kleine opmerking die misschien door de wethouder moet worden meegenomen bij 
de eindredactie, want er staat op pagina 18, bij de bestemming Reserve NUON-gelden, dat 
nog steeds € 78.000,00 ten laste van deze reserve wordt gebracht voor de…. Ik zie, 
besparende maatregelen in het MFA. Ik meen te weten dat wij dat besluit toen hebben 
afgevoerd maar ik weet het niet meer zeker. Van mij mag het blijven staan, maar volgens mij 
is het in strijd met het raadsbesluit.

De voorzitter: Dank u wel. Zijn er anderen die een stemverklaring wensen af te geven? Wij 
zullen daar natuurlijk heel goed naar kijken, want wat u gezien heeft nemen wij heel serieus. 
Is er iemand die stemming wenst? Dan is agendapunt 12 met algemene stemmen 
aangenomen.

13. Instemmen met wijziging GR Cocensus

De voorzitter: Is er iemand die een stemverklaring wenst af te geven? Wenst iemand 
stemming? Dan concludeer ik dat agendapunt 13 met algemene stemmen is aangenomen.

14. Begrotingswijzigingen

De voorzitter: Dan zijn er bij agendapunt 14 begrotingswijzigingen die voortvloeien uit 
besluiten die wij in deze vergadering hebben genomen. Is er iemand die daar een 
stemverklaring over wenst te geven? Wenst iemand stemming? Dat is niet het geval. Dan is 
ook agendapunt 14 aangenomen.

15. Sluiting

De voorzitter: Rest mij u te bedanken voor uw inbreng. De vergadering is gesloten.

(22:45 uur)
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