Besluiten genomen in de gemeenteraadsvergadering van de gemeente
Purmerend van 28 november 2013
Voorzitter: de heer D. Bijl (burgemeester).
Griffier: mevrouw J.F. Kamminga.
Aanwezig: de dames H. Andriessen (GroenLinks), N. Boer (LeefbaarPurmerend2001),
M.J. Kraaijeveld (PvdA), P. Kronenburg (SP),
E.M. Roet (VVD), N. Saaf (PvdA), C. Sacco (SP) en E.S. Tijmstra (CDA);
en de heren J.C.T. Adolfs (PvdA), F. Alberts (PvdA), F. Beijert (GroenLinks), P. Blokzijl (D66),
A.W. Boer (LeefbaarPurmerend2001), J.J. Boskemper (VVD), J.P. Dompeling (VVD),
R. Duijker (CDA), B. van Elden (VVD), M.T.A. Hegger (Stadspartij),
H. Heida (LeefbaarPurmerend2001), G.C. Jansen (Stadspartij), Th. Kalverboer (AOV),
T. Kroese (PvdA), H. Meijer (PvdA), B. Meulenberg (Stadspartij), H.J.M. Poppelier (Trots),
H.M.M. Rotgans (VVD), R. Sampimon (D66), T.S. Scargo (Trots), D.N.M. Scharn (CDA),
G.H. Schuerhoff (VVD), D. Shriemissier (AOV), F. Theuns (VVD), E.C.C. Voorbij (D66)
en P.C. de Vroome (AOV).
Afwezig: de heer G. Bruinsma (Trots).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Opening en mededelingen
De voorzitter opent de vergadering en heet allen van harte welkom.
2. Vaststelling van voorliggende agenda
De agendapunten 6 tot en met 12 worden als hamerpunt afgedaan.
Hiermee is de agenda vastgesteld.
3. Vragenuur
Wethouder Krieger beantwoordt de vragen van Trots over de status van de
onderhandelingen over grond met de heer Beets.
Wethouder Krieger zegt toe dat hij de raad na het collegeoverleg van a.s. dinsdag schriftelijk
zal informeren over de precieze stand van zaken.
4. Lijst van ingekomen stukken week 43 t/m 47
De lijst ingekomen stukken week 43 t/m 47 is vastgesteld.
4a. Interpellatiedebat
De raad besluit het interpellatieverzoek van Leefbaar Purmerend in te willigen.
Wethouder Krieger beantwoordt de vragen van Leefbaar Purmerend.
5. Besluitenlijsten 30 oktober, 6 november en 7 november 2013
De besluitenlijsten zijn ongewijzigd vastgesteld.
6. Realisatie gronddepot Baanstee-Noord
Voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 8 oktober 2013, nr. 1097553.
De raad besluit:
Akkoord te gaan met het inrichten van een permanent gemeentelijk gronddepot in de
Baanstee Noord en hiertoe een krediet ter beschikking te stellen van € 1.208.000.
Unaniem aangenomen (34-0).
7. Opheffen en overdracht gemeentelijke brandweertaken aan de VrZW
Voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 29 oktober 2013, nr. 1099591.
De raad besluit:
1. In te stemmen met de financiële consequenties van het opheffen van de brandweer en
overdragen van de brandweertaken aan de veiligheidsregio;
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2. Toestemming te verlenen tot het wijzigen van de gemeenschappelijke regeling met
ingang van 1 januari 2014
3. Akkoord te gaan met de begroting VrZW 2014 en uw zienswijze kenbaar te maken;
Unaniem aangenomen (34-0).
8. Toekomst regionale samenwerking Stadsregio Amsterdam
Voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 8 oktober 2013, nr. 1097116
De raad besluit:
1. In te stemmen met de zevende wijziging van de gemeenschappelijke regeling
Stadsregio Amsterdam, conform hun bijgevoegde voorstel;
2. In te stemmen met de richting van de doorontwikkeling van de regionale samenwerking,
namelijk naar het niveau van de metropoolregio. De vorming van een vervoerregio maakt
daar onderdeel van uit.
Unaniem aangenomen (34-0).
9. Elektronisch indienen zienswijzen
Voorstel van burgemeester en wethouders, zonder datum, nr. 1099860
De raad besluit:
1. Overeenkomstig artikel 2:15 van de Awb de elektronische weg open te stellen voor het
indienen van zienswijzen in het kader van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure,
genoemd in afdeling 3.4 van de Awb;
2. Daarbij de volgende nadere eisen vast te stellen:
Artikel 1 Gebruik webformulier
1. Zienswijzen als bedoeld in artikel 3:15 van de Algemene wet bestuursrecht kunnen
elektronisch uitsluitend worden ingediend via een daarvoor bestemd webformulier.
2. a. Het in het eerste lid bedoelde webformulier is toegankelijk via de
gemeentelijke website: www.purmerend.nl. b. Toegang tot het webformulier wordt verkregen
door het invoeren van een DigiD inlogcode of, voor zover het een bedrijf betreft,
eHerkenning.
Artikel 2 Ondertekening webformulier
Als elektronische handtekening ter ondertekening van een zienswijze wordt aangemerkt de
in artikel 1, tweede lid, onder b, genoemde DigiD inlogcode dan wel eHerkenning.
Artikel 3 Indiening zienswijzen via webformulier door groepen of vertegenwoordiger
1. Groepen personen die gezamenlijk elektronisch een zienswijze willen indienen, doen dit
door:
a. één persoon het webformulier te laten invullen en ondertekenen met zijn DigiD;
b. een lijst met namen en handtekeningen van de overige personen uit de groep als bijlage
bij het webformulier te voegen.
2. Indien de zienswijze door een vertegenwoordiger wordt ingediend, is als bijlage bij het
webformulier tevens een machtiging gevoegd.
Artikel 4 Ontvangstbevestigingen
Direct na binnenkomst van de zienswijze wordt een elektronische ontvangstbevestiging naar
de indiener gestuurd. Hiermee wordt aangegeven dat het bericht, technisch gezien, in goede
orde is ontvangen. Zo spoedig mogelijk daarna verstuurt de behandelend ambtenaar een
nadere inhoudelijke ontvangstbevestiging.
Artikel 5 Weigering van elektronische berichten
1. Via de elektronische weg ingediende zienswijzen dan wel bijlagen bij zienswijzen worden
geweigerd en niet in behandeling genomen indien:
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a. de virusscanner een virus in de zienswijzen dan wel de bijlagen vermoedt of detecteert;
b. de zienswijzen, inclusief bijlagen, groter zijn dan 40 MB;
c. de zienswijzen dan wel de bijlagen zijn aangeleverd in een ander bestandsformaat dan in:
- MS-Office DOC;
- MS-Office XLS;
- digitale foto's JPEG;
- Adobe PDF;
- Autocad DWG;
- zipbestanden zonder EXE bestanden en zonder wachtwoord.
2. Zienswijzen dan wel bijlagen bij zienswijzen die op grond van het eerste lid automatisch
geweigerd zijn, kunnen op papier dan wel mondeling worden ingediend.
Artikel 6 Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking op de dag na die van de
bekendmaking.
Artikel 7 Citeertitel
Dit besluit wordt aangehaald als: Openstelling elektronische weg indienen zienswijzen in het
kader van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure Purmerend 2013.
Unaniem aangenomen (34-0).
10. Wijziging APV (evenementen)
Voorstel van burgemeester en wethouders, d.d. 31 september 2013, nr. 1095993.
De raad besluit:
Artikel I
De Algemeen plaatselijke verordening Purmerend 2003 wordt als volgt gewijzigd:
A.
Artikel 12 wordt als volgt gewijzigd:
Artikel 12 Voorwerpen Feest, muziek, wedstrijden en optochten e.d.
Vervallen
B.
Artikel 111 wordt als volgt gewijzigd:
Artikel 111 Begripsomschrijving
1. In deze afdeling wordt onder evenement verstaan: elke voor publiek toegankelijke activiteit
dan wel serie van activiteiten die als geheel kunnen worden aangemerkt, op het gebied van
cultuur, sport, vermaak, ontspanning of promotie, met uitzondering van:
a. betogingen, samenkomsten en vergaderingen als bedoeld in de Wet openbare
manifestaties;
b. activiteiten als bedoeld in artikel 94 en 98;
c. markten als bedoel in artikel 160, eerste lid, onder h, van de Gemeentewet;
d. activiteiten, niet zijnde door de burgemeester aangewezen vechtsportevenementen, in een
gebouw of op een terrein overeenkomstig de bestemming van dat gebouw of terrein.
2. Onder evenement wordt mede verstaan:
a. een herdenkingsplechtigheid;
b. een braderie;
c. een optocht, niet zijnde een betoging als bedoeld in artikel 9;
d. een draaiorgel.
C.
Artikel 112 wordt als volgt gewijzigd:
Artikel 112 Vergunning evenementen
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1. Het is verboden zonder of in afwijking van een vergunning van de burgemeester een
evenement te organiseren.
2. Geen vergunning is vereist voor een eendaags evenement met een lokale uitstraling,
zoals een straatfeest, buurtbarbecue of een daarmee gelijk te stellen evenement in de
openlucht, mits:
a. de organisator ten minste 10 werkdagen voorafgaand aan het evenement daarvan
melding heeft gedaan aan de burgemeester;
b. het aantal bezoekers dat gelijktijdig aanwezig is niet meer dan 150 personen bedraagt;
c. het plaatsvindt tussen 08.00 uur en 23.00 uur en op zondag tussen 13.00 uur en 23.00
uur;
d. er geen alcoholische dranken tegen betaling worden verstrekt;
e. de weg waarop of waaraan het evenement plaatsvindt geen wijkontsluitingsweg is en
geen onderdeel uit maakt van een route voor het openbaar vervoer;
f. met betrekking tot het plaatsen van objecten op de openbare weg/grond;
1. slechts kleine objecten worden geplaatst van minder dan 25m2 en totaal objecten
tezamen 50m2;
2. een strook van de weg van tenminste 3,5 meter obstakelvrij wordt gehouden voor
hulpdiensten;
3. er geen tent geplaatst wordt waarvoor een gebruiksvergunning is vereist.
g. er een contactpersoon aanwezig en bereikbaar is tijdens het evenement.
3. De vergunning bedoeld in het eerste lid en een melding bedoeld in het tweede lid kunnen
respectievelijk worden geweigerd en verboden:
a. in het belang van de openbare orde;
b. in het belang van het voorkomen of beperken van overlast;
c. in het belang van de verkeersveiligheid of de veiligheid van personen of goederen;
d. in het belang van de zedelijkheid of gezondheid;
e. in het belang van een kwalitatief en professioneel aanvaardbaar niveau of een
gedifferentieerd aanbod;
f. in het belang van een krachtens de Gemeentewet ingestelde markt;
g. wegens strijd met het geldend bestemmingplan.
4 . Het verbod van het eerste lid geldt niet voor zover artikel 10 van de Wegenverkeerswet
1994 van toepassing is.
5. Paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht is niet van toepassing op een
aanvraag om een vergunning als bedoeld in het eerste lid.
6. De burgemeester kan nadere regels stellen voor het organiseren van evenementen als
bedoeld in dit artikel.
D.
Artikel 113 wordt als volgt gewijzigd:
Artikel 113 Aanmelding evenementen
Vervallen
Artikel II
Deze verordening treedt in werking op de dag na die waarop zij is bekendgemaakt.
Unaniem aangenomen (34-0).
11. Wijziging APV (ordeverstoring horeca)
Voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 29 oktober 2013, nr. 1085194
De raad besluit:
1. De Algemene plaatselijke verordening Purmerend 2003 wordt als volgt gewijzigd:
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Artikel 23, Hoofdstuk 2, Afdeling 2, komt als volgt te luiden:
Artikel 23 Ordeverstoring
Het is verboden in een horecabedrijf de orde te verstoren.
2. Deze verordening treedt in werking op de dag na die waarop
zij is bekendgemaakt.
Unaniem aangenomen (34-0).
12. Aanwijzing raadsleden Blokzijl en Meulenberg als vertegenwoordigers in het
beoordelingsteam i.v.m. aanbesteding accountantsdiensten
Voorstel van het presidium d.d. 21 november 2013, nr. 1103566
De raad besluit:
Raadsleden Blokzijl en Meulenberg aan te wijzen als vertegenwoordigers van de raad in het
beoordelingsteam dat de inschrijvingen beoordeelt.
Unaniem aangenomen (34-0).
13. Kadernotitie decentralisaties Jeugdzorg, AWBZ en Participatiewet
Voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 4 november 2013, nr. 1093838
De raad besluit:
1. De kadernotitie vast te stellen, met in het bijzonder:
a. het vergezicht en de uitgangspunten t.a.v. de toekomstige ondersteuning in het
maatschappelijk domein.
b. de verandersporen in het programma waarlangs naar het toekomstbeeld gewerkt wordt.
c. de voorgestelde bezuinigingsrichtingen waarlangs de toekomstige taken in het
maatschappelijk domein met een verminderd budget worden georganiseerd.
2. in te stemmen met de in het Regionaal Transitie Arrangement Jeugdzorg
Zaanstreek/Waterland opgenomen 5 hoofdbewegingen waarlangs de gemeenten in
Zaanstreek/Waterland het streefbeeld op ondersteuning aan de jeugd willen bereiken de
komende jaren (zie onlangs toegezonden RTA op pagina 12).
Aangenomen met in achtneming van het amendement van D66, SP en GroenLinks waardoor
de kadernotitie als volgt is gewijzigd:
1. De zinsnede “vrijwilligers, werklozen en arbeidsgehandicapten” is vervangen door
“vrijwilligers, onder wie mogelijk werklozen en arbeidsgehandicapten”;
2. In een aparte paragraaf wordt toegelicht op welke wijze deze groepen een rol kunnen
spelen bij het versterken van de beschikbare vrijwilligerscapaciteit, ter ondersteuning van de
uit te voeren taken.
Wethouder Daan zegt toe dat het college bij de verdere uitwerking van het beleid blijft
doorgaan met contact houden met uitvoerende medewerkers van instellingen. De inbreng
van deze uitvoerende medewerkers neemt het college mee in de voorbereiding op de
besluitvorming van de raad.
Stemming over amendement 13-A1:
Tegen: 1 lid van Leefbaar Purmerend (1).
Voor: de overige leden van de raad (33).
Stemming over het geamendeerde voorstel:
Unaniem aangenomen (34-0).
14. Parkeerverordening Purmerend 2014
Voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 1 november 2013, nr. 1096717
De raad besluit:
De parkeerverordening Purmerend 2014 vast te stellen.
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Wethouder Krieger zegt toe dat hij de commissie SOB binnenkort informeert over wat de
gevolgen zijn als vrij parkeren pas om 19.00 uur ingaat i.p.v. om 18.00 uur. Het betreft een
collegebevoegdheid. Het college zal de voorkeur van de commissie meenemen in de
besluitvorming. Hierop trekt Leefbaar Purmerend motie 14-M1 over dit onderwerp in.
Wethouder Krieger zegt toe dat als veranderingen tot ongewenst effecten leiden, hij dit
z.s.m. aan de raad zal terugkoppelen.
Unaniem aangenomen (34-0).
15. Ontwikkeling kom A7
Voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 5 augustus 2013, nr. 1090024
Stemverklaring: de heer Poppelier (Trots) geeft aan dat de fractie verdeeld zal stemmen. Hij
stemt tegen.
Voor: CDA, Leefbaar Purmerend, VVD, Stadspartij, 1 lid van Trots (17).
Tegen: PvdA, AOV, GroenLinks, D66, SP en 1 lid van Trots (17).
De stemmen staken. De behandeling wordt verdaagd tot een volgende vergadering.
16. Motie ‘vreemd aan de orde van de dag’ over raadpleging inrichting Westerstraat en
Nieuwstraat
Voorstel van de PvdA, d.d. 28 november 2013, nr. 16-M1.
De raad besluit:
De motie af te wijzen.
Voor: PvdA, AOV en 1 lid van D66 (10).
Tegen: de overige raadsleden (24).
17. Motie ‘vreemd aan de orde van de dag’ over een referendumverordening
Voorstel van D66, d.d. 28 november 2013, nr. 17-M1.
De raad besluit:
Uit te spreken het principe van een referendumverordening te ondersteunen en een
initiatiefvoorstel voor een referendumverordening te zullen bespreken,
Stemverklaring: Leefbaar Purmerend heeft in het verkiezingsprogramma staan dat de fractie
voor een referendum is, dus stemt de fractie voor dit voorstel.
Tegen: VVD en CDA (10).
Voor: overige fracties (24).
18. Motie ‘vreemd aan de orde van de dag’ over parkeergeld op zondag
Voorstel van Leefbaar Purmerend, d.d. 28 november 2013, nr. 14-M2
Leefbaar Purmerend trekt de motie in.
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