Besluiten genomen in de gemeenteraadsvergadering van de gemeente
Purmerend van 31 oktober 2013
Voorzitter: de heer D. Bijl (burgemeester).
Griffier: mevrouw J.F. Kamminga.
Aanwezig: de dames H. Andriessen (GroenLinks), 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), 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: mevrouw N. Boer (LeefbaarPurmerend2001) en de heren G. Bruinsma (Trots) en
H. Heida (LeefbaarPurmerend2001).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Opening en mededelingen
De voorzitter opent de vergadering en heet allen van harte welkom.
2. Vaststelling van voorliggende agenda
De agendapunten zes tot en met negen worden als hamerstuk afgedaan.
Op verzoek van de SP wordt de aangekondigde motie van de SP, over het benutten van
bedrijventerrein Baanstee Noord door de gemeente Beemster, behandelt in de commissie
SOB. De SP zal hiertoe een bespreeknotitie aanleveren.
3. Vragenuur
Wethouder Nijenhuis beantwoordt de vragen van het AOV over de financiën van
thuiszorgorganisaties in Purmerend.
Wethouder Krieger neemt de vragen van D66 over wachtgeldverplichtingen bestuurders mee
terug en zal zorgdragen voor beantwoording op een later moment.
4. Lijst van ingekomen stukken week 39 t/m 42
Week 42, nr. 21: Presentatie Sociaal rendement Zaanstreek-Waterland: De SP vraagt om dit
onderwerp te behandelen in de eerstvolgende commissie Samenleving inclusief het memo
van 15 oktober 2013 van wethouder Daan hierover. De voorzitter neemt het verzoek mee
naar de agendacommissie.
Hiermee is de lijst ingekomen stukken week 39 t/m 42 vastgesteld.
5. Besluitenlijst van 26 september 2013
De besluitenlijst is ongewijzigd vastgesteld.
6. Voorstel aanpak bevordering bijenstand
Voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 15 oktober 2013, nr.1099724.
De raad besluit:
Maatregelen te nemen ter bevordering van de wildebijenstand in Purmerend. Het betreft
hierbij de volgende punten:
1. Uitvoeren van een inventarisatie-onderzoek naar de wildebijenstand (nulmeting). De
resultaten worden ingevoerd in de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF);
2. Continueren van de aanplant van inheemse bloem- en vruchtdragende bomen en struiken;
3. Intensiveren van de aanleg van bloemrijke bermen;
4. Intensiveren van de aanleg van natuurvriendelijke oevers;
5. Continueren van het beperkt maaien van ruig gras en natuurvriendelijke oevers;
6. Continueren van de maatregelen die erop zijn gericht nestgelegenheden voor bijen te
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creëren;
7. Communicatie over bijen actief oppakken via de Purmerend Totaal en de gemeentelijke
website;
8. Het Convenant Bijvriendelijk Handelen namens de gemeente Purmerend laten
ondertekenen door de portefeuillehouder Dierenwelzijn.
Stemverklaring: GroenLinks is verheugd over het voorstel n.a.v. het initiatiefvoorstel van
GroenLinks.
Unaniem aangenomen (32-0).
7. Beleidsnota dierenwelzijn
Voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 15 oktober 2013, nr. 1099725.
De raad besluit:
De Beleidsnota Dierenwelzijn, d.d. september 2013, vast te stellen.
Stemverklaring: Het voorstel omvat volgens GroenLinks geen beleidsnota Dierenwelzijn,
maar is vooral een actualisatie van de evaluatie van de raadskaders uit 2007 die toen uniek
waren. Het dierenwelzijnsbeleid is in het voorstel niet doorontwikkeld tot een volwaardige
nota dierenwelzijnsbeleid. Daarom kan GroenLinks het voorstel niet steunen.
Tegen: GroenLinks (2).
Voor: overige fracties (30).
8. Subsidieverordening wonen boven winkels
Voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 21 augustus 2013, nr. 1092303.
De raad besluit:
De Bijzondere subsidieverordening wonen boven winkels in de binnenstad van Purmerend
vast te stellen.
Unaniem aangenomen (32-0).
9. Archiefverordening gemeente Purmerend 2013
Voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 27 augustus 2013, nr. 1089941.
De raad besluit:
1. De Archiefverordening gemeente Purmerend 2013 vast te stellen.
2. Met het in werking treden van voornoemde verordening, de Archiefverordening gemeente
Purmerend 1998, vastgesteld op 24 september 1998, in te trekken.
Unaniem aangenomen (32-0).
10. Bestuursrapportage/begrotingsbijstelling 2013-2
Voorstel van burgemeester en wethouders, 17 september 2013, nr. 1061253.
De raad besluit:
1. De budgetwijzigingen en de baten en lasten van de programmabegroting vast te stellen
conform het totaaloverzicht in de bijlage I;
2. De mutaties op reserves conform het overzicht in de Berap op pagina 27 vast te stellen;
3. Het resultaat na bestemming van € 1,3 miljoen te onttrekken aan de algemene reserve;
4. Vast stellen van een extra krediet van € 50.000 voor de stadsspeeltuin;
5. De gewijzigde indeling van de programmabegroting 2013 vast te stellen conform bijlage II.
Unaniem aangenomen (32-0).
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