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Raadslidvoor stem
uit zijnbedgehaald
D O O RT O N D E T A N G E

woRMER - RaadslidHenk van
der Snoek (VLW) - herstellend
van eenheupoperatie- werd gisteravonduitzijnbed gehaaldom
een voorstel van het college van
Wormerland aaneennipte meerderheid(8-) te helpen.
Het collegevan SP/VLWkreeg
voor het eerstte maken met vier
partijen die gezamenlijkin verzet gingen: Groenlinks, PvdA,
CDA en tWD. Zii protesteerden
onder meer heftig tegen het
voorstel om al het geld in het Reserve Fonds Huisvesting (bijna
drie ton) toe te wijzen aan Wormerwonen. Dit ten behoevevan
een zogeheten prestatiecontract
met deze corporatie.
Het heeft te maken met ambities van collegeen corporatie,zoals 'de bouw van extra sociale
huurwoningen op locatieswaar

dat zonder extra financiële ondersteuningniet tot de mogelijkheden zal behorenl Vier genoemdepartijenvinden dat deze
constructieandereZaansecorporaties - te denken valt aan Parteon en woningbouwvereniging
Jisp - onterecht bij voorbaat uitsIuit. Prestatieafsprakenzijn wel
eerder gemaakt, maar nooit
'meteen met een zak geld erbij'.
,,Zo wotdt Wormerwonen lui",
aldus Jeroen Schalkwijk (CDA);
Erger:,Je geeftgeld en weetniet
wat je er voor terugkrijgt."
De motie van de vier sneuvelde, zo ook het verzoek om na de
voorronde nog een raadsdebatte
houden. SP en VLW weigerden.
,,Heel triest", vond Arthur van
Haarlem (PvdA) en Rob Berkhout (WD) was 'een teleurgesteld mens'.,,Dit doet de democratie in Wormerland geweld
aan", concludeerdeSchalkwijk.
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Prestatieafspraken

debat niet nodig vinden.
Het is zeer hypocriet dat de
In de voorronde van de gemeen- oppositie vervolgensmet een
juli
teraadop r9
komen de opmotie komt waarin zij hun
positiepartijen (WD, GL, PvdA
grote verbazingen afkeuring
en CDA) in de eerstetermijn
uitspreken over het feit dat de
met eenvoorgekookteverÉlaSPen VLW weigerenhet debat
ring. Meteen wordt duidelijk
inhoudelijk te voeren.
dat er anderebedoelingenzijn.
Ook is het opmerkelijk dat zij
Zij gaan niet akkoord met het
bezwaermaken dat geld naar
voorstel om het geld uit het
een woningdouwcorporatie
reservefonds volkhuisvesting
gaat. Immers in november zooT
(z95.oooeuro) toe te wijzen aan kwam het vorige collegemet
Wormerwonen. Wethouder
het voorstel om uit ditzelfde
Hendriks stelde dat hiermee 8
fonds z65.oooeuro ter beschikextra socialehuurwoningen
king te stellen aan een woninggerealiseerdkunnen worden.
corporatie voor 7 socialehuurDe oppositie geeft aan niet met
woningen in Jisp.Dit voorstel
SPen VLW over dit voorstel te
werd aangenomen.Per woning
willen praten. Uiterst vreemd
dus eenzelfde'subsidie'.Je kunt
daar de voorronde juist bedoeld je afuragenwaar het de opposiis om met elkaar te discustiepanijen werkelijk om ga;rr,
siëren.De opposiriepartijen
het algemeenbelang of het zich
willen een debat tijdens de
afzetten tegen de coalitie?
integrale raadsvergadering.In
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tweedetermijn zeggenze niets. Namens Bewonersvereniging
Logischdat SPen VLW dat
Dorpscentrum Wormer

