NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Graft-De Rijp, gehouden op
donderdag 25 juni 2009 om 20.00 uur in het gemeentehuis, Sloep 7 te De Rijp.
Aanwezig:

mevr. H.R. Oosterop-van Leussen, burgemeester/voorzitter,
de raadsleden mevr. J.M. van Oosten-Steijn, mevr. N.M. Visser-Schermer,
mevr. K. Wensveen en de heren J.M. Boumans, P.F. Dijkman, G.J. Jongens,
F.H.J. Jonk, J. Klukhuhn, H. Kox, E.W.A. Plukker en P.G.M. Poel,
alsmede de heer B.A.F.M. Meijland, raadsgriffier.
Tevens aanwezig: de wethouders de heren D. van der Goot en J.J.H. Twint,
en de heer J. Brouwer, gemeentesecretaris.
Afwezig (met bericht): de heren T. Zweep en P.J. Zwitselaar, raadsleden.
Voorafgaand aan de vergadering is er voor belangstellende inwoners vanaf 19.30 uur de gelegenheid
om, onder het genot van een kopje koffie of thee, in contact te komen met de raadsleden over op de
agenda staande onderwerpen of over andere aangelegenheden.
Om 20.00 uur opent de voorzitter de raadsvergadering en heet zij allen van harte welkom.
1. Vaststellen van de agenda
Aan de agenda wordt toegevoegd: punt 17 – standpuntbepaling m.b.t. de samenstelling van de Rekenkamercommissie (zie agendapunt 4). Hiermee is de agenda vastgesteld.
2. Vaststelling van de notulen van de openbare raadsvergadering van 7 mei 2009
Het verslag wordt goedgekeurd. N.a.v. punt 10 (aanvullend krediet herinrichting Bellesloot) wijst mevr.
Wensveen erop, dat bij de Kaderbrief gesproken zou worden over de wijze van activering en afschrijving van investeringen (zie onderaan pag. 4). In de voorliggende Kaderbrief komt dit onderwerp echter
niet terug. Het college zal hierop terugkomen bij agendapunt 15.
Hiermee is het verslag vastgesteld.
3. Ingekomen stukken
De voorzitter wijst op de uitgereikte memo m.b.t. de financiële problemen bij de bibliotheek Waterland.
N.a.v. de ontwerpbegroting 2010 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord en de evaluatie van de ramp
met een Turks vliegtuig, vraagt de heer Jongens of kan worden nagegaan of het communicatiesysteem C2000 in deze regio wel goed functioneert. De voorzitter zal deze vraag morgen aan de orde
stellen in de vergadering van het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio.
Vervolgens worden de ingekomen stukken conform de voorstellen van burgemeester en wethouders
afgehandeld.
4. Mededelingen
Wethouder Van der Goot spreekt zijn dank uit richting de meerderheid van de raad die het college
gesteund heeft bij het afgeven van een bouwvergunning voor ’t Rietbosch. Uit de ontvangen uitspraak
van de rechter mag geconcludeerd worden dat men zichzelf mag feliciteren met het resultaat. De eerdere uitspraak van de voorzieningenrechter wordt volledig gevolgd door de rechter in de bodemprocedure. De bouwvergunning voor 266 recreatiewoningen en een aantal bruggen is terecht afgegeven.
Alle bezwaren zijn ongegrond verklaard.
Mevr. Wensveen denkt dat de wethouder zich ook mag feliciteren met het aanleggen van een definitieve ontsluitingsweg, aangezien de wethouder dit aan de rechter heeft beloofd, zonder toestemming
van het college en de raad. Het college zit dus volgens haar met een strop van € 900.000,--.
De raad zal een kopie van de rechterlijke uitspraak ontvangen.
De voorzitter brengt de memo over de basisbibliotheek Waterland ter sprake. Bij de afsluiting van de
jaarrekening 2008 is gebleken dat er een tekort is ontstaan van € 350.000,=. Er is met onmiddellijke
ingang een vacaturestop afgekondigd alsmede een investeringsstop. Er zal een saneringsplan ontwikkeld worden. Ook zal de regionale subsidiesystematiek bekeken worden, aangezien gebleken is
dat er verschillen bestaan tussen de deelnemende gemeenten. De heer Dijkman vraagt wat dit tekort
voor onze gemeente betekent. Geantwoord wordt dat er nog wel een bedrag beschikbaar is bij de
bibliotheek. De voorzitter is voorts van mening dat er ook een verantwoordelijkheid bij de provincie ligt,
aangezien de provincie erg heeft aangedrongen op de vorming van een basisbibliotheek. Los van
deze onzekere factoren schat zij de gevolgen voor Graft-De Rijp grofweg op € 2,50 per inwoner. De
heer Klukhuhn merkt op dat de gemeente al vele jaren een niet geringe bijdrage betaalt. Het aanbod
van de bibliotheek wordt echter steeds minder. Zijn wij wel de bibliotheek waar we voor betalen? Ook
zet hij vraagtekens bij de bijdrage van Graft-De Rijp in vergelijking met de bijdrage van grote gemeenten. Misschien een onderzoeksopdracht voor de Rekenkamercommissie?
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De voorzitter zegt dat diverse zaken m.b.t. de bibliotheek uiteraard onderzocht moeten worden. De
raad zal op de hoogte worden gehouden.
In dit verband merkt de heer Dijkman op, dat de raad nog een standpunt dient in te nemen m.b.t. de
samenstelling van de Rekenkamercommissie (zie Ingekomen Stukken nr. VI). Dit wordt aan de agenda toegevoegd als punt nr. 17.
De voorzitter wijst tot slot op de regionale raadsinformatieavond op 1 juli a.s. Zij doet een oproep aan
de raadsleden die zich nog niet hebben opgegeven, zich alsnog aan te melden.
5. Voorstel tot het verlenen van ontslag aan en benoemen van leden van de welstandscommissie
De raad besluit conform het voorstel van burgemeester en wethouders.
6. Voorstel wijzigen monumentenverordening
Ingevolge het nieuw in te voegen artikel 19 (overgangsbepaling) dienen, totdat de bestaande lijst van
Gemeentelijke Monumenten is herzien, de aanduidingen GM 1, GM 2 en GM 3 te worden gelezen als
GM, GBBO en GBOO. De heer Jongens wijst er echter op dat bijvoorbeeld de aanduiding GM 3 niet
overeenkomt met de aanduiding GBOO; indien een pand dat nu een GBOO aanduiding heeft, een GM
3 aanduiding krijgt, dan zou het automatisch een gemeentelijk monument worden zonder dat betrokkene hiervan op de hoogte is gebracht. De heer Jongens vraagt of hij dit juist heeft geïnterpreteerd.
Wethouder Van der Goot legt uit dat in de Monumentenverordening 2006 abusievelijk geen overgangsbepaling (cross-referentie) is opgenomen m.b.t. de begripsbepalingen zoals weergegeven in de
Monumentenlijst. Deze Monumentenlijst (opgesteld vanaf 1991) is nog niet aangepast aan de nieuwe
verbeterde categorieaanduiding. De nieuwe gemeentelijke Subsidieverordening, vastgesteld in 2006,
bevat een dergelijke cross-referentie m.b.t. de Monumentenlijst wel, de Monumentenverordening echter (nog) niet. Het voorliggende voorstel heeft tot doel deze omissie te repareren.
Het ligt voorts in de bedoeling de Monumentenlijst te updaten, waarbij dan tevens de begripsbepalingen zullen worden aangepast aan de nieuwe categorieaanduiding. Op dat moment zal tevens een
herwaardering plaatsvinden, waar bezwaar tegen open staat. De heer Jongens neemt aan dat betrokkenen hiervan t.z.t. bericht zullen ontvangen. Dit is juist.
De raad besluit conform het voorstel van burgemeester en wethouders.
7. Ontwerpbegroting 2010 en ontwerpjaarrekening 2008 Milieudienst Regio Alkmaar
De heer Kox merkt op, dat zeker dit jaar weer duidelijk wordt hoe belangrijk het is zuinig om te gaan
met de gelden. Het is dus logisch te kijken naar grote posten zoals de MRA. De heer Dijkman heeft
eerder een vraag gesteld over de inkomsten van de activiteiten van de MRA. Voor bepaalde activiteiten betalen de gebruikers namelijk een bijdrage. De heer Dijkman vroeg zich af waar die bijdragen
terechtkomen. Klopt het dat dit geen inkomsten voor de gemeenten zijn? Om welke geldstroom gaat
het?
Zoals bekend zou de VVD graag meer inzicht krijgen in de werkwijze en prijsstructurering van de
MRA. De twee jaar geleden toegezegde benchmark blijkt toch niet mogelijk. Dit is erg onbevredigend.
Onder verwijzing naar het voorstel zegt hij dat de fractie op zich niet zo’n moeite heeft met de voorgestelde (iets verlaagde) verhoging, zij het dat men toch wat meer rapportage wil zien. Zo zou er ook
gewerkt worden aan een differentiatie van de tariefstelling. Dit komt hij tot op heden echter in geen
enkel stuk tegen. Voordat men overgaat tot het vaststelling van de begroting 2010 zou de VVD graag
meer inzicht willen hebben.
Wethouder Van der Goot zegt dat de bijdragen uiteindelijk in het eindresultaat terecht komen. Hoe
met het eindresultaat wordt omgegaan, is aan het bestuur van de MRA.
Het doet ook de wethouder pijn dat er nog steeds geen benchmark voorhanden is. Het is echter moeilijk de diverse disciplines van milieudiensten te vergelijken. Ook is het zo, dat de ene dienst op een
breder terrein actief is dan de andere dienst. Dit maakt benchmarking wat moeilijk. Er is inmiddels een
nieuwe vragenlijst opgesteld. Het onderzoek wordt uitgevoerd door een onafhankelijk bureau. Bij een
eerste toetsing door de directeur van de MRA zelf, blijkt de MRA onderaan het midden te zitten. De
gemeente krijgt nog een verslag. De wethouder zal dit in de gaten houden. De wethouder heeft voorts
in een vergadering van de MRA aangegeven, dat hij het onacceptabel vindt dat de gemeente zelf om
tussentijdse rapportages moet vragen.
De heer Kox dankt de wethouder voor de toezegging. Hij zou de informatie graag in oktober willen
hebben. Zoals bekend hebben milieudiensten wettelijk verplichte dienstverlening en andere dienstverlening. Gelet op de economische situatie zou het zo kunnen zijn dat men bepaalde zaken moet herijken. Hiervoor is wel inzicht nodig in de werkwijze en prijsstructurering van de milieudienst.
De wethouder voegt nog toe dat zeer recent de uren-rapportage van de MRA specifiek voor Graft-De
Rijp is ontvangen. De informatie ligt in de raadsbakjes.
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De voorzitter brengt het voorstel in stemming. Vóór het voorstel stemmen de fracties van CDA, PvdA
en Het Verschil, tegen stemt de fractie van de VVD, zodat het voorstel met acht stemmen voor en drie
stemmen tegen is aangenomen.
8. Voorstel om medewerking te verlenen aan bouwplan perceel Middelweg 8 te Starnmeer
(oprichten machineberging) en om voor de benodigde vrijstelling op basis van art. 19, lid 1
WRO, een verklaring van geen bezwaar aan te vragen bij Gedeputeerde Staten
De raad besluit conform het voorstel van burgemeester en wethouders.
9. Voorstel om medewerking te verlenen aan het bouwplan voor het verplaatsen van een
biologisch melkveehouderijbedrijf in West-Graftdijk en om voor de benodigde vrijstelling op
basis van artikel 19 lid 1 WRO een verklaring van geen bezwaar aan te vragen bij Gedeputeerde
Staten
De heer Jongens zegt dat de PvdA grote waarde hecht aan het aanzicht van de omgeving, waaronder
deze locatie. Ook is men zeer ingenomen met een goed onderhoud van de omgeving. Het staat echter vast, dat in de onderhavige situatie een bepaalde mate van aantasting van die omgeving plaatsvindt. Ook staat vast dat de huidige, niet zo fraaie opstallen zullen verdwijnen. Dit betekent een verfraaiing. Omdat het voornemen om medewerking te verrichten in twee delen wordt gesplitst, heeft men
helaas geen inzicht in hoe het wordt. Voor een juiste oordeelsvorming was het beter geweest indien
men had kunnen zien wat er terugkomt op de huidige, vrijkomende locatie.
Na ampele overweging gaat de PvdA akkoord met de bedrijfsverplaatsing, omdat dit bedrijf van buitengewoon groot belang is voor dit deel van de Eilandspolder. De heer Jongens wijst nog wel op de
moeilijke economische tijd. De PvdA is verder beducht voor precedentwerking, hoewel het hier om
een heel specifieke situatie gaat. De PvdA hecht haar goedkeuring m.b.t. de bedrijfsverplaatsing aan
datgene wat op de huidige locatie terug zal komen. Een situatie zoals bij terrein Stoop in OostGraftdijk, waarbij nu meer woningen worden geprojecteerd dan in het oorspronkelijke plan, moet voorkomen worden.
De heer Plukker zegt dat het CDA instemt met het voorstel. De fractie ziet de bedrijfsverplaatsing en
de ontwikkeling van de huidige locatie als twee zaken. Over dit laatste is nog niets bekend. Op voorhand geeft het CDA aan, dat men hierbij hecht aan de Woonvisie. Het voorliggende voorstel kent een
iets andere tekst dan het voorstel dat in de commissie is besproken; het deel over de ontwikkellocatie
had voor hem persoonlijk niet in het raadsvoorstel gehoeven. Z.i. moeten daar op dit moment nog
geen uitspraken over worden gedaan. Het CDA stemt in met de bedrijfsverplaatsing, maar niet met de
tekst van het voorstel m.b.t. de voorwaarden en het feit dat de Woonvisie niet gehanteerd hoeft te
worden.
Mevr. Wensveen heeft sympathie voor betrokkenen en de wijze van bedrijfsvoering, maar had het
project graag in één procedure willen zien. Zij wijst op de vervelende ervaring met plan Stoop, waarbij
8 woningen inmiddels 17 woningen zijn geworden. Het Verschil kan uit principe dan ook niet akkoord
gaan met het voorstel, hoewel men het op zich een sympathiek plan vindt.
De heer Dijkman stelt dat de fractie van de VVD het eens is met het CDA. Men kan instemmen met de
bedrijfsverplaatsing, maar de fractie wil separaat de discussie voeren over de ontwikkeling van de
huidige locatie.
Wethouder Van der Goot zegt dat dit de eerste stap is. Men moet eerst de zekerheid hebben dat het
bedrijf verplaatst mag worden. Men kan dit niet meteen koppelen aan een plan voor de invulling van
de huidige locatie. Die invulling is globaal aangegeven. Het gaat betrokkene niet om winstbejag, maar
puur en alleen om het dekken van de kosten van de verplaatsing. Het is daarom ook moeilijk een
goede balans te vinden tussen opbrengst en hoeveelheid woningen. Om die reden heeft het college
besloten voor dit kleine aantal woningen de Woonvisie even los te laten. Toepassing van de Woonvisie zou leiden tot meer woningen op de locatie. De ontwikkellocatie zal echter nog aan de orde komen
in de raad.
Mevr. Wensveen merkt op dat e.e.a. ook afhangt van de winst op de woningen. Gelet op de huidige
woningmarkt zouden de marges wel eens tegen kunnen vallen. Hierdoor zou een plan voor meer woningen kunnen ontstaan. Zij heeft hier moeite mee.
De wethouder geeft aan dat de raad nog alle gelegenheid krijgt om een standpunt in te nemen. Mocht
het niet lukken om de woningen te realiseren, dan stopt betrokkene met de bedrijfsverplaatsing. De
eerste stap echter is het vragen van een verklaring van geen bezwaar voor de bedrijfsverplaatsing.
De heer Boumans vraagt zich af hoe men de zekerheid kan krijgen dat het niet om winstbejag gaat.
Wordt dit bijvoorbeeld vastgelegd? Een eventuele rechtsopvolger heeft misschien geen boodschap
aan de toezegging van de heer Jantjes nu.
De wethouder merkt op dat het geen projectontwikkelaar is.
Hoewel de voorfinanciering niet het ‘pakkie-an’ van de gemeente is, zegt de heer Jongens dat daar
wel het probleem ligt.
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De heer Kox denkt dat men het in essentie eens is. Men stemt in met fase één, en fase twee komt
later ter tafel.
De heer Plukker zegt dat het duidelijk is dat op de bestaande locatie iets ontwikkeld zal moeten worden. Hij wil daar echter op dit moment nog niet inhoudelijk over praten.
De wethouder zegt dat de volgorde is, dat men eerst goedkeuring voor de verplaatsing probeert te
krijgen. Indien men die wetenschap heeft, kan de volgende stap bekeken worden. Het daadwerkelijk
verplaatsen is afhankelijk van hetgeen de bouwlocatie oplevert.
De prijzen op de woningmarkt zijn bekend. Met kan de winstmarge dus in de gaten houden.
CDA en VVD gaan akkoord met het voorstel, de PvdA gaat na ampele beraadslagingen akkoord, Het
Verschil is om principiële redenen tegen. Het voorstel is aanvaard.
10. Voorstel tot het vaststellen van de verordening Wachtlijstbeheer Sociale Werkvoorziening
De heer Boumans wijst op de tekst ‘Aan Sw-geïndiceerden die langer dan 12 maanden op de wachtlijst staan, moet worden verklaard wat de wachttijd is geweest van Sw-geïndiceerden die eerder zijn
geplaatst’. Hij zou dit alleen op verzoek willen doen. Voorts vraagt hij of er ook een maximum tijd is
aan het verblijf op de wachtlijst.
Wethouder Twint zegt dat er geen maximum tijd is. Het is ‘first in, first out’. Voorts is binnen de gemeenschappelijke regeling afgesproken dat er een uitruil plaatsvindt met de aangesloten gemeenten.
De heer Boumans vraagt of er nog iets te sturen is in de ter beschikking staande middelen.
Aangegeven wordt dat indien een gemeente niemand op de wachtlijst heeft, de middelen gebruikt
worden voor een andere gemeente. Ook het omgekeerde kan.
De raad besluit conform het voorstel van burgemeester en wethouders.
11. Voorstel tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling WNK in verband met modernisering Wet sociale werkvoorziening (Wsw)
De heer Boumans merkt op dat één van de wijzigingen is om het woord ‘Lichaam’ in de titel van artikel
2 te vervangen door ‘lichaam’. In de titel van dat artikel in de nieuwe gemeenschappelijke regeling
staat vervolgens echter nog steeds ‘Lichaam’.
Dit zal worden aangepast. De raad besluit conform het voorstel van burgemeester en wethouders.
12. Voorstel tot het instemmen met een wijziging van de programmabegroting 2009 van de
GGD Hollands Noorden en het beschikbaar stellen van een bijdrage voor 2009 in verband met
de invoering van het elektronisch kinddossier
De heer Jonk gaat akkoord met het voorstel. Hij vraagt of er sinds de commissiebespreking nog contact is geweest met de GGD, m.n. over de opmerkingen over de kruideniersmentaliteit van de GGD
t.o.v. de eigen begroting.
De heer Boumans sluit zich bij deze vraag aan. Voorts vraagt hij zich af wat de consequenties voor
een deelnemende gemeente zijn indien een (grote) gemeente niet meedoet.
Wethouder Twint zegt dat de eerstkomende vergadering a.s. maandag plaatsvindt.
Indien grote gemeenten niet mee zouden doen, dan zal er een gigantisch probleem ontstaan t.a.v. de
financiering van de GGD. In het portefeuillehoudersoverleg is afgesproken dat in regionaal verband
niet meer geaccepteerd zal worden dat de GGD tijdens een begrotingsjaar regelmatig met voorstellen
komt voor begrotingsaanpassingen c.q. het declareren van overige kosten aan gemeenten. Ook ambtelijk is dit aan de GGD kenbaar gemaakt.
De raad besluit conform het voorstel van burgemeester en wethouders.
13. Voorstel tot het beschikbaar stellen van € 25.000,- voor de aanschaf van Automatische
Externe Defibrillatoren
Mevr. Van Oosten-Steijn heeft in de commissie gewezen op mensen die niet gereanimeerd willen worden. De voorzitter van de Stichting Polderhart heeft toegezegd hier aandacht aan te zullen besteden.
De PvdA gaat akkoord met het voorstel.
De heer Jonk benadrukt dat zijn fractie het een goed voorstel vindt. Hij spreekt zijn waardering uit voor
degenen die zich hiermee hebben bezig gehouden. Het is op vrij korte termijn van de grond gekomen,
en er hebben zich enorm veel vrijwilligers aangemeld. Hij hoopt dat dit ook zal leiden tot het behoud
van levens daar waar mogelijk.
De voorzitter zegt dat Graft-De Rijp één van de eerste gemeenten is in Noord-Holland Noord met dit
project.
De heer Dijkman zegt dat hiermee blijkt waarin een kleine gemeente groot kan zijn. Een goed initiatief.
Uit eigen ervaring weet hij dat de vrijwilligers een goede cursus krijgen. Tot op heden wordt echter nog
geen aandacht besteed aan mensen die niet gereanimeerd willen worden. Hij adviseert dit verzoek
nogmaals tot de Stichting Polderhart te richten. Wethouder Twint zegt dit toe.
De raad besluit conform het voorstel van burgemeester en wethouders.
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20.50 – 21.00 uur pauze
14. Voorstel tot behandeling van de jaarstukken over het jaar 2008
De heer Jonk zegt dat het CDA akkoord kan gaan met de jaarrekening op basis van de accountantsverklaring. De fractie stemt in met de voorstellen, waaronder de bestemming van het resultaat.
Ook de VVD gaat akkoord met het vaststellen van de jaarrekening en neemt kennis van het jaarverslag. Tevens stemt men in met de voorgestelde bestemming van het resultaat, alsmede met de aanbevelingen als reactie op het accountantsverslag. De heer Dijkman zegt dat de fractie van mening is
dat het college zichzelf daarmee wel een opdracht geeft. Hij verzoekt het college, de raad op de hoogte te houden van de vorderingen. Met die kanttekening gaat de fractie akkoord.
Ook de PvdA gaat akkoord met het voorstel tot vaststelling van de jaarstukken. De aanbevelingen van
de accountant vindt men terecht. De heer Jongens zegt dat uit het jaarverslag blijkt, dat het afgelopen
jaar zeer veel is geschied. Dit is door veel mensen met grote inzet verricht. Hij verzoekt de dank van
zijn fractie over te brengen aan alle betrokkenen.
Mevr. Wensveen wijst op de aanbeveling betreffende het projectadministratiesysteem. Dit komt tot
haar genoegen ook ter sprake in de Kaderbrief. Het Verschil zal hier zeker aandacht voor houden in
het komend jaar.
De voorzitter is blij met de waardering voor de inzet van de medewerkers. De complimenten zullen
worden overgebracht. Uiteraard zal het college de aanbevelingen van de accountant ter harte nemen
en de raad hierover rapporteren.
De raad besluit conform het voorstel van burgemeester en wethouders.
15. Aanbieding Kaderbrief ter voorbereiding van de begroting 2010 en volgende jaren
De heer Klukhuhn voert het woord namens het CDA. De Kadernota heeft tot doel, het college richting
te geven t.b.v. hun afwegingen bij het opstellen van de programmabegroting. M.n. vanuit de PvdA
werd het zinvol geacht om de nota meer politieke lading te geven. Het CDA is daarover altijd wat terughoudend geweest, m.n. vanwege de grote onzekerheid over de financiële informatie op zo’n vroeg
tijdstip. De heer Klukhuhn memoreert grote verschillen tussen Kadernota’s, begrotingen en jaarrekeningen in de afgelopen jaren. Toch heeft de Kadernota zeker een functie, zoals het college ook heeft
verwoord. Het blijft echter wel schieten op bewegende doelen, zonder te weten waarmee men schieten kan. Zo bleek het financiële plaatje, vlak voor de commissiebespreking, toch weer heel anders te
zijn dan aangegeven in de nota. Het CDA hoopt dat dergelijke verrassingen zullen verminderen met
een goede ‘planning en control’.
Het CDA is hierdoor wat terughoudend met het geven van politieke lading. Op basis van een Kadernota worden misschien draconische maatregelen noodzakelijk geacht, maar na enkele maanden kan
soms blijken dat de soep niet zo heet wordt gegeten als hij wordt opgediend, of andersom. Belanghebbenden kunnen hierdoor maandenlang op het verkeerde been worden gezet. Het CDA wil politieke
keuzes normaal gesproken maken op basis van zo compleet mogelijke informatie. Toch wil men proberen een bijdrage te leveren aan de discussie van vanavond.
De reservepositie en de ontwikkeling hiervan is zorgelijk, het meerjarenperspectief ziet er slecht uit.
De gemeente staat voor grote investeringen, die voor een deel vanuit Den Haag worden opgelegd.
Er zijn teruglopende uitkeringen uit het gemeentefonds en onbekend is wanneer de effecten van uitvoering van de Structuurvisie zichtbaar worden. Onzekerheden alom dus, hoewel dergelijke zaken bij
de begrotingsbehandeling later dit jaar waarschijnlijk niet veel anders zullen liggen.
T.b.v. het streven naar een materieel sluitende begroting, geeft het CDA het volgende in overweging.
Zaken die verplicht zijn, dienen uiteraard gedaan te worden. Zaken die gewenst zijn, maar niet noodzakelijk, wil het CDA vooralsnog nog niet uitvoeren. Men doelt hier op nieuw beleid, niet op bestaand
beleid.
Aanschaffingen of overschrijdingen die niet geaccordeerd zijn door de raad bij het beleidsplan brandweer, of op andere momenten, en die ook niet wettelijk verplicht zijn, worden vooralsnog niet ingeboekt of geaccordeerd. De Kadernota is niet het juiste instrument om investeringen te accorderen
waarover in commissieverband nog niet gediscussieerd is.
Het CDA gaat op dit moment niet akkoord met een extra onderhoudsbudget van € 330.000,--.
Men wil graag in de commissie hierover discussiëren, o.a. over de vraag welk ambitieniveau een gemeente van deze grootte zich kan permitteren. Uiteraard wil men geen concessies doen aan het criterium ‘veiligheid’. Beheersplannen zouden m.b.t. onderhoud keuzes moeten bieden omtrent kwaliteitsniveaus. Het college geeft aan dat het uitgangspunt van het beheersplan kunstwerken minimaal onderhoud is. Er is dus blijkbaar een keuze gemaakt. Een dergelijke keuze brengt bepaalde kosten met
zich mee. De heer Klukhuhn sluit niet uit dat het CDA tot dezelfde keuze komt, maar men wil meer
informatie.
Een ander punt dat men wil bespreken is de vraag, welke verbeterslag inmiddels gerealiseerd is door
het extra budget dat voor 2009 reeds is toegekend (€ 450.000,--).
Een deel van de € 330.000,-- is uiteraard bestemd voor renovatie van bruggen. Men kan hier waar5

schijnlijk niet onderuit, en het CDA wil dat ook niet, maar men wenst nog eens kritisch te kijken naar
de gehele post. De fractie vraagt om een uitwerking van het huidige budget, wat extra gevraagd wordt
en wat men daar voor krijgt, met een overzicht van de investeringen m.b.t. de openbare wegen en
kunstwerken die nog in de begroting staan, en op welke vlakken keuzes mogelijk zijn.
Het CDA adviseert het college zeer terughoudend te zijn met het aantrekken van personeel. Anderzijds, indien er een zeer duidelijke noodzaak bestaat, zal men het advies van het college overnemen.
Het is voor een politieke partij moeilijk in te schatten wat de noodzaak op de werkvloer is, maar het
moge duidelijk zijn dat het CDA zich zorgen maakt over de financiële positie; structurele kosten moet
men zoveel mogelijk proberen te vermijden.
Het lijkt het CDA geen goed plan, te investeren in de gemeentesecretarie. Er wordt voor verbouwing
€ 10.000,-- opgevoerd. Vooralsnog wil het CDA geen extra geld investeren in het gebouw, tenzij er
een wettelijke verplichting aan ten grondslag ligt.
Voor de inhaalslag m.b.t. handhaving wordt € 50.000,-- opgevoerd. Vooralsnog twijfelt het CDA of
hiervoor op dit moment extra geld beschikbaar moet worden gesteld, naast het bedrag dat reeds in de
begroting staat. Men realiseert zich dat dit betekent dat de inhaalslag langer zal duren, maar ergens
moeten keuzes gemaakt worden.
M.b.t. de inkomstenkant merkt het CDA op, dat het in deze tijd van crisis moeilijk is om de hogere
kosten op de burgers af te wentelen met een OZB verhoging. Uiteraard zal men meer inkomsten moeten genereren uit bouwactiviteiten: voer de druk op bij projectontwikkelaars die maar niet lijken te willen beginnen met bouwen, ga voortvarend aan de slag met nieuwe projecten in het kader van het
Masterplan, en probeer zo meer leges te incasseren. Leges dienen uiteraard kostendekkend te zijn
waar mogelijk.
Het CDA is benieuwd naar het plan voor het invoeren van een forensenbelasting. De fractie verzoekt
het college, voor de begrotingsbehandeling met een voorstel te komen.
Mocht men met deze aanbevelingen niet tot een sluitende begroting kunnen komen, dan zal er gesneden moeten worden in het huidige beleid. Men verzoekt het college met een voorzet te komen, en
aan te geven in welke posten budgetaanpassingen überhaupt mogelijk zijn, mits dit zoden aan de dijk
zet.
De heer Dijkman zegt dat zijn fractie zeer content is met de opzet van de Kadernota, waaronder de
inleidende paragrafen. De uitkomst van de Kadernota is een heel ander verhaal. Helaas staat de nota
weer in het teken van de financiën; men kan niet ongebonden filosoferen over beleidskeuzes.
Het is wel een gemiste kans dat er bij de financiële kaders geen rekening is gehouden met de gevolgen van de recessie. Men zou bij de behandeling van de begroting 2010 best wel eens voor verrassingen kunnen komen te staan, bijv. door meer aanvragen bijstand. Hij vraagt hoe het bijstandsbudget
tot stand komt.
De reserves dalen snel, waarbij een negatieve reserve wordt voorzien aan het einde van de planningsperiode. Uit recente informatie blijkt dit beeld overigens zo’n € 200.000,-- gunstiger.
Wat de VVD betreft, is nieuw beleid alleen maar mogelijk volgens het principe van het schrappen van
bestaand beleid. Het is van groot belang zowel nieuw als bestaand beleid in te delen in categorieën
onontkoombaar dan wel onuitstelbaar. Uit de huidige Kadernota blijkt dit niet of onvoldoende. Ook
blijkt er uit de nota geen sense of urgency. De wens was een sluitende meerjarenbegroting.
In een eerder stadium is gesproken over de hoge ambities vooraf, en de lage realisatie in werkelijkheid. Het wordt de hoogste tijd dat de raad de hoge ambities vooraf, van zowel nieuw als bestaand
beleid, vermindert. Het kan niet anders.
De programmabegroting dient zoveel mogelijk sluitend te zijn. M.n. programma 3 bevat veel ‘incidentele’ uitgaven, die wellicht kunnen worden uitgesteld. Misschien is het ook mogelijk een groot deel van
de post investeringen te activeren, hetgeen in dat jaar zo’n € 300.000,-- zou schelen. Het resterende
tekort zou gelijkelijk verdeeld moeten worden over de negen programmaonderdelen.
Ook Het Verschil is erg tevreden over de opzet van de Kaderbrief. Wel ziet de fractie het iets genuanceerder dan het CDA; mevr. Wensveen vindt het nú het moment om politieke keuzes aan te geven.
In de coalitie-periode 2006 - 2009 zijn de reserves met 1,9 miljoen euro gedaald. Wat hebben de inwoners daarvoor gekregen? Gelukkig een kademuur, een berg papier en loze beloften. Volgens haar
had de gemeente zonder de NUON op dit moment in de min gestaan.
Op dit moment zijn er geen lopende bouwplannen waar op korte termijn gebouwd gaat worden, en
geen inkomsten. Tussen nu en vijf jaar waarschijnlijk ook geen inkomsten uit grondexploitatie, en ook
geen groei. Wat Het Verschil betreft, mag de NUON ook niet uitgegeven worden. Doe rustig aan, zorg
de komende tijd netjes voor de gemeente, zodat men het ook netjes kan overdragen aan de fusiegemeente.
Hierna gaat zij in op de programma’s. Programma 3 dient te blijven zoals die is.
Men zal het moeten hebben van de herindeling van de begraafplaats. Dit staat niet in verhouding. Per
hoofd van de bevolking is dit een te grote investering.
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De advieskosten voor het grondbeleid moeten terugverdiend worden door de leges bij grondverkoop.
Deze kosten horen niet in programma 9 thuis.
M.b.t. forensenbelasting merkt zij op, dat de registratiekosten nooit in verhouding zullen staan tot de
opbrengsten. Zij zou dit onderdeel dan ook willen schrappen.
De situatie is zorgelijk. Men moet de hand op de knip houden, maar wel op een manier waarbij men
de staat van de gemeente zo goed mogelijk houdt.
Voorts wil zij de discussie over de afschrijving van de kademuur opnieuw ter sprake brengen. Is het
mogelijk om de kademuur toch over een x-periode af te schrijven, waarbij bijv. 5 ton direct wordt afgeschreven, en 5 ton over een bepaalde periode?
De heer Boumans zegt dat de accountantsverklaring de geest van bezuinigen uitademt. Enerzijds
komt hierin de belasting van het ambtelijk apparaat naar voren, anderzijds de financiële risico’s.
Het is vervelend dat het verwachte financiële beeld telkens verandert door nieuwe informatie. Over het
algemeen heeft men de afgelopen jaren gelukkig een positief saldo overgehouden. Eigenlijk had men,
achteraf gezien, dus andere zaken kunnen begroten.
Het perspectief van de meerjarenbegroting in de voorliggende Kadernota verschilt opmerkelijk met de
bedragen in de nota die in de commissie ter tafel lag. Er zal gekeken moeten worden naar de posten
waarop bespaard kan worden. Misschien moeten zaken op een andere manier gefinancierd worden.
Dit zou kunnen betekenen dat eerder ingenomen standpunten herzien moeten worden. Het gaat om
een gezond financieel overzicht en een gezonde gemeente, zolang dat mogelijk is. De wijze waarop
het rijk gemeenten benadert, betekent voor deze kleine gemeente een aflopende zaak. Het gaat hard
achteruit.
Er is een aantal p.m.posten opgenomen, waarvan op dit moment onmogelijk de consequenties kunnen worden ingeschat, zoals de post Masterplan. Het is zinvol deze posten nog eens aandachtig na te
lopen. Wettelijk verplichte zaken moeten worden uitgevoerd. Zaken die in het nieuwe beleid zijn geformuleerd die ruimte openlaten, zou hij zeker nog eens een keer willen bespreken.
Hierna wordt de vergadering geschorst (schorsing 21.30 – 21.45 uur).
Na heropening gaat de voorzitter allereerst in op genoemde onzekerheid. Zij deelt mede dat tussen
rijk en VNG een akkoord is gesloten, inhoudende dat het principe van ‘samen trap op, trap af’ is verlaten. Tot en met 2011 hebben de gemeenten echter de zekerheid gekregen dat zij weten wat zij krijgen. T/m 2011 kunnen geen nieuwe bezuinigingen worden afgewenteld via het gemeentefonds. Ook
de bezuinigingen op de ministeries mogen niet worden afgewenteld op de gemeenten. Voor de jaren
na 2011 gaat de VNG met het rijk onderhandelen om te kijken of het principe van ‘samen trap op, trap
af’ weer ingevoerd gaat worden.
Het college stelt voor, na de zomer in de commissie ROM de beheersplannen en de gewenste niveaus door te spreken. Dit n.a.v. opmerkingen over komende grote investeringen.
In september wil het college tevens discussiëren over de investeringen en de afschrijvingssystematiek
(commissie AZW).
Het college zal programma 3 nader bekijken (onontkoombaar / onuitstelbaar). Ook zal men de raad
nader informeren over forensenbelasting.
Voorts zijn er suggesties gedaan o.a. betreffende het extra handhavingsbudget en de begraafplaatsen. Zij verzoekt de andere fracties hier ook iets over te zeggen.
Het college is het niet eens met de opmerking van het CDA om terughoudend te zijn met het aannemen van personeel. Er zal eerst over taken gediscussieerd moeten worden, en vervolgens over personeel. Spreekster zou er niet aan moeten denken dat een vacature niet zou mogen worden opgevuld. Dit zou onverantwoord zijn.
In tweede termijn zegt de heer Klukhuhn dat het CDA niet tegen meer personeel is, maar de fractie
vindt wel dat men kritisch moet kijken naar de functies die vervuld worden. Als politieke partij kan men
niet op de werkvloer kijken, maar men wijst het college op de verantwoording dat uitbreiding van personeel veel kosten met zich meebrengt.
De voorzitter zegt dat een quick-scan leert, dat deze gemeente echt aan de lage kant zit wat personeel betreft. Wat uitbreiding van personeel betreft, doet men echt alleen datgene wat strikt noodzakelijk is.
De heer Klukhuhn vraagt de heer Dijkman om uitleg betreffende zijn woorden dat het financiële beeld
zo’n € 200.000,-- gunstiger zou zijn.
De heer Dijkman zegt dat bij het opstellen van de Kadernota, de kapitaalslasten als uitgangspunt neutraal zijn gehouden; er is even geen rekening gehouden met nieuwe investeringen, ook niet met investeringen die zijn afgeschreven (i.c. vermindering kapitaalslasten). Echter, in programma 8 (volksgezondheid en milieu / riolen en rioolgemalen), waar de bijdrage van € 292.000,-- in zit, dalen de kapitaalslasten van 2009 naar 2010 met € 200.000,--. Dit loopt af naar € 150.000,-- in 2013. Er is dus
geen rekening gehouden met deze zware mutatie. Wel is rekening gehouden met de inkomsten die
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niet ontvangen zullen worden (i.c. € 300.000, -- verfijningsuitkering). In totaal wordt het beeld van de
meerjarenbegroting dus € 200.000,-- gunstiger.
De heer Jonk gaat in op de post begraafplaatsen. Het bedrag dat nu opgevoerd wordt, is al minder
dan voorheen, juist omdat geprobeerd wordt de begraafplaatsen op een andere wijze te reorganiseren. Hij is het niet met Het Verschil eens dat de verhouding zoek is; men kan niet niet-begraven.
Wel zou de vraag besproken kunnen worden, of alle begraafplaatsen geherstructureerd moeten worden om overal nog te kunnen begraven. Persoonlijk denkt hij aan een fasering (niet alle begraafplaatsen tegelijk), waarbij op dit moment alleen het aller noodzakelijkste aangepakt gaat worden. Hij vraagt
het college een discussienota op te stellen. Deze wordt toegezegd.
De heer Dijkman stelt voorop, dat een begraafplaats netjes en waardig dient te zijn. Er moet tot het
uiterste worden voorkomen dat er sprake zou moeten zijn van zaken als herbegravingen e.d.
Of alle begraafplaatsen geherstructureerd zouden moeten worden, daar zet hij vraagtekens bij.
M.b.t. programma 1 (algemeen bestuur) wijst de VVD op het extra budget voor fusie. De bestaande
begroting bevat reeds een fors bedrag voor bestuurlijke samenwerking. Een extra budget lijkt de fractie op dit moment niet echt nodig. Voorts staat een bedrag opgevoerd voor verkiezingen, terwijl in de
huidige begroting ook een bedrag voor verkiezingen staat vermeld. Waar wordt dat dan voor gebruikt?
M.b.t. programma 2 (openbare orde en veiligheid) zegt de heer Dijkman dat men de brandweer uiteraard een warm hart toedraagt, maar dat neemt niet weg dat men ook naar de investeringen op
deze post kritisch kan kijken, in het licht van de voorgenomen fusie. Is het bijv. nodig een tankautospuit te vervangen of kan dit in regioverband worden opgevangen?
Het is niet de bedoeling alle zaken bij programma 3 (verkeer, vervoer en waterstaat) te schrappen,
maar wel stelt de VVD een toetsing voor aan de hand van de criteria onontkoombaar / onuitstelbaar.
Vanuit bedrijfseconomisch oogpunt heeft het college z.i. bij nader inzien toch wel gelijk met het voorstel om de NUON-aandelen niet te verkopen, gelet op het jaarlijkse dividend. Gezien het economische
klimaat zal men nu al meer risico moeten nemen met het verzilverde bedrag, wil men aan deze jaarlijkse opbrengst komen. Wel merkt hij op dat er een vrij hoog dividendbedrag staat ingeboekt.
Belangrijk is, het vrijkomende bedrag een bestemming te geven.
Hoewel het bij programma 6 om een kleine verhoging gaat, is hij van mening dat men op dit moment
elke verhoging die niet echt goed onderbouwd is, niet zou moeten willen.
Zo wijst hij bij programma 7 op de bijdrage aan het Regionale Kenniscentrum. Is dit verplicht? Wat
levert het de regio op, m.n. tegen de achtergrond van de mogelijke overgang naar een andere regio?
Het opplussen van huurwoningen is een zaak van Woonwaard. De kleine bijdrage van de gemeente
zal geen zoden aan de dijk zetten. Hij zou dit achterwege willen laten.
De VVD twijfelt aan de noodzaak van personeelsuitbreiding i.v.m. de Wabo (onontkoombaar? onuitstelbaar?).
De VVD is het eens met het CDA dat wellicht afgezien moet worden van extra handhavingsbudget.
Dit doet pijn, maar spreker wijst op de noodzakelijke bezuinigingen.
De fractie is het eens met Het Verschil dat advieskosten grondbeleid eigenlijk in een grondexploitatie
thuishoren.
De VVD acht het zeer goed verdedigbaar om te komen met een forensenbelasting.
Hoewel het om minimale bedragen gaat, kan men zich afvragen of investeringen in het gemeentehuis
in het licht van een fusie wel opportuun zijn. Ook het budget voor externen zou hij niet willen verhogen. Het college kan hier echter bij de begrotingsbehandeling gemotiveerd op terugkomen.
Een discussie in september over de investeringen, waarbij rekening wordt gehouden met de ruimte in
de comptabiliteitsvoorschriften, acht hij zinvol.
De heer Boumans zegt dat zijn fractie zich kan vinden in de woorden van de overige fracties. De toegezegde discussies over bepaalde zaken zal men zeker benutten. Suggesties m.b.t. mogelijke besparingen zal men op dat moment nader overwegen.
Mevr. Wensveen is het met de VVD eens m.b.t. de bijdragen aan Land van Leeghwater (programma
6) en het Regionaal Kenniscentrum (programma 7). M.b.t. de brandweer vraagt zij zich af of de aanschaf van een ademlucht-vulinstallatie en de vervanging van de ademlucht-testbank (samen zo’n
€ 30.000,--) niet opgelost kunnen worden door iemand van de brandweer naar een bepaald punt te
laten rijden waar beide zaken geregeld kunnen worden. Wellicht is hierdoor een besparing mogelijk.
Voor het veilige transport van de flessen kan bijv. ook een transportbedrijf worden ingehuurd.
Natuurlijk dient de brandweer op sterkte te zijn, maar men heeft nu eenmaal financiële ruimte nodig.
De heer Jonk merkt op dat de zaken die vermeld staan bij het onderdeel brandweer, niet in het beleidsplan brandweer stonden. M.n. de zaken die niet zijn geaccordeerd in het recente beleidsplan zou
het CDA op dit moment niet willen doen, ook met het oog op een evt. fusie.
Voorts verzoekt hij in een volgende Kadernota duidelijk aan te geven, hoe zaken als nieuwe programma-onderdelen gelezen moeten worden. Hier was dit jaar veel verwarring over.
De heer Plukker wijst erop, dat het college heeft aangegeven welke zaken verplicht zijn, en bij welke
zaken de raad keuzemogelijkheden heeft. Verplichte zaken zijn o.a. de zaken die de heer Dijkman
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noemt. Als voorbeeld noemt de heer Plukker de kosten voor stembureaus. Ook over Land van
Leeghwater zijn afspraken gemaakt. Waar mogelijk dienen zaken heroverwogen te worden.
De heer Jonk zegt dat het soms ook mogelijk moet zijn, bestaande afspraken ter discussie te stellen.
De heer Dijkman zegt dat er reeds een flink bedrag voor verkiezingen in de begroting staat. Waar
wordt dit aan besteed? Gaat dit efficiënt genoeg?
Soms kan het zinvol zijn contracten open te breken, hoewel dit gevoelig kan liggen. Misschien kan
een milieudienst bijvoorbeeld beter worden georganiseerd in het Waterlandse. De heer Dijkman weet
niet of dit inderdaad zo is, maar het kan zinvol zijn contracten onder de loep te nemen. Zo ook Land
van Leeghwater. Dit is niet wettelijk verplicht, maar er zijn wel afspraken gemaakt.
De voorzitter bedankt de raad voor de inbreng. Het college zal de diverse suggesties bekijken.
16. Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet t.b.v. de aankoop van het perceel
Aggelenstraat 10a (voorm. politiebureau) te De Rijp
Mevr. Wensveen heeft begrepen dat er in het Masterplan ideeën zijn omtrent het koppelen van bepaalde functies. Dit ziet zij in dit voorstel niet terug. Zij had dat graag duidelijker gezien.
Bovendien is Het Verschil van mening dat de gemeente geen projectontwikkelaar is. Om die reden
gaat de fractie niet akkoord met het voorstel.
De heer Jongens zegt dat de PvdA wel akkoord gaat. Hij wijst op het gunstige bedrag. Zo zou woningbouw op deze plek inkomsten kunnen opleveren. Hij vraagt hoe het college de aankoop ziet in het
kader van het Masterplan.
De heer Dijkman denkt niet dat het de bedoeling van het college is om er woningen te projecteren.
Men wil het betrekken bij de puzzelstukjes rond het Masterplan. Het bedrag is zeer acceptabel.
Het college heeft pro-actief gehandeld. Ook het CDA vindt de aankoop een goede zaak.
De voorzitter zegt dat de gemeente inderdaad geen projectontwikkelaar is, maar soms doen zich kansen voor die men niet wil laten lopen. Bovendien is de prijs gunstig.
De heer Jongens vraagt hoe de activiteiten zoals die nu in het politiebureau plaatsvinden, in de toekomst georganiseerd gaan worden.
De voorzitter zegt dat het een goede locatie is bij de ingang van het dorp. Een andere reden is dat
deze locatie voor ‘lucht’ kan zorgen in de plannen rond het Masterplan. In eerste instantie denkt het
college aan een ‘maatschappelijke voorziening’ op deze plek.
Of de activiteiten die nu in het politiebureau plaatsvinden, automatisch in het gemeentehuis zullen
gaan plaatsvinden, moet men een beetje genuanceerd zien. Overigens zullen de burgers binnenkort
huis-aan-huis worden geïnformeerd over de wijze waarop men aangifte kan doen.
Het is niet zo dat in het gemeentehuis spreekuren zullen worden gehouden, maar wel kan men hier
een afspraak maken met de wijkagent. Er zal ook geen huur worden betaald. Mocht er sprake zijn van
iets grootschaligs zoals de kermis, dan kan de politie gebruik maken van de brandweerkazerne.
Bovendien zal Graft-De Rijp als eerste gemeente een touch-screen krijgen in het gemeentehuis, met
informatie over de politie.
De raad besluit conform het voorstel van burgemeester en wethouders, met uitzondering van Het Verschil.
17. Brief Rekenkamercommissie
De heer Dijkman wijst op de mogelijkheid om de bezetting van de Rekenkamer in te vullen met gemeenteraadsleden dan wel met externen. Dit laatste is natuurlijk duurder. Na analyse adviseert de
Rekenkamer om de huidige situatie (c.q. invulling met raadsleden van diverse gemeenten) te laten
voortbestaan.
Persoonlijk vindt hij de huidige vorm erg prettig. De objectiviteit wordt gehandhaafd doordat men als
raadslid alleen onderzoeken doet bij andere gemeenten. Daarbij vindt hij het een interessant platform
om gedachten uit te wisselen met raadsleden van andere gemeenten. De heer Klukhuhn kan dit onderschrijven.
De heer Jonk zegt dat het CDA akkoord gaat met de aanbevelingen in de brief (low-key).
Mevr. Wensveen zegt dat het haar voorkeur niet heeft. Zij is voor betaalde deskundigen, die er nog
verder vanaf staan. PvdA en VVD zijn voorstander van het continueren van de huidige situatie.
Conclusie: de meerderheid van de raad is voor het continueren van de huidige situatie.
Rondvraag
Mevr. Wensveen vraagt om de stukken inzake de rechtszaak rond de bouwvergunning van Europarcs.
De wethouder zou tijdens de zitting gezegd hebben dat de definitieve ontsluitingsweg aangelegd gaat
worden. Indien dit uit de stukken blijkt, dan is zij benieuwd naar de reactie van het college.
Afgesproken wordt, dat de raad eerst de stukken zal ontvangen ter nadere bestudering.
De wethouder zegt dat de toezegging is gebaseerd op afspraken in de samenwerkingsovereenkomst.
Mevr. Visser-Schermer brengt het onderzoek in herinnering, waarbij Graft-De Rijp hoog scoorde als
kindvriendelijke gemeente (tweede plaats van Nederland). Het heeft haar zeer gestoord dat in een
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bericht hierover op de voorpagina van de krant stond dat dit door sommigen niet zo ervaren wordt.
Hoe men aan dit bericht kwam, is niet duidelijk. Het onderzoek ging over meer zaken dan alleen het
bouwen op speelplekken.
Ook het college heeft zich erg gestoord aan de berichtgeving in de krant.
Voorts zegt mevr. Visser-Schermer dat de onlangs gehouden Jeugdgemeenteraad (Kinderraad) erg
geslaagd was. Wel is het wat jammer dat er van het project dat heeft gewonnen niets tastbaars overblijft. Er is een feest gehouden.
Zij neemt aan dat de Jeugdgemeenteraad volgend jaar weer zal plaatsvinden.
Ook mevr. Van Oosten-Steijn vond de Jeugdgemeenteraad erg leuk. Zij is het niet eens met de woorden
dat er niets van over zou blijven. Zij vindt het een goede zaak dat de kinderen uit de diverse dorpen op
deze wijze contact met elkaar hebben. Zij zou het jaarlijks willen herhalen voor de groepen 8.
Wethouder Twint wijst erop dat er wel kosten zijn verbonden aan het organiseren van een Kinderraad.
Misschien moet dit worden meegenomen in de discussie rond nieuw beleid. Op zich is het een fantastische zaak.
De heer Jongens brengt de zaak rond een bouwstop aan het Oosteinde ter sprake. Hoe lang moet deze
zaak blijven voortduren? De heer Jongens zegt voorts dat er sterke aanwijzingen zijn dat het pand wordt
gebruikt als opslagplaats voor antiek, en dat er vanuit het pand verkoop zal gaan plaatsvinden. Dit is
oneigenlijk gebruik van het pand. Hij verzoek erop toe te zien dat dit niet gebeurt.
Verder brengt hij het voornemen van het college ter sprake, om de boeren in de Eilandspolder steun aan
te bieden in de discussie met de provincie over het afschaffen van bepaalde beheersvergoedingen. De
PvdA wenst het college daar veel succes mee. Het CDA ondersteunt dit.
Wethouder Van der Goot zegt dat de bouwstop nog steeds van kracht is. Het verzoek tot handhaving zal
hij doorgeven. Hij had overigens liever gezien dat men dit eerder had gemeld.
De vergadering wordt gesloten om 22.30 uur. De voorzitter wenst iedereen een prettige vakantie.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de
gemeente Graft-De Rijp, gehouden op 24 september 2009.
De griffier,

De voorzitter,
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