Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van 6 december 2016

Voorzitter:

drs. J.F.N. Cornelisse

College:

B.J.N. Fintelman, P.J. Beers en J. Nieuwenhuizen

Ambtenaren:

--

Griffier:

drs. G.J. de Graaf

Aanwezig:

De dames J. de Boer (HvL/D66), E. Nieuwland-Rijs (DL), A.M.
Schuijt (CDA), M. Swager (DL) K. van der Vliet-de Boer (DL) en de
heren D. Boonstra (HvL/D66), A.W. Duijs (DL), H. de Graaf (VVD),
B. Hoejenbos (VVD), J.A. Hofman (VVD), G.J.F. Kamper (CDA),
P.J.M. van Kleef (GL), N. Langedijk (HvL/D66), W. Nugteren (CU),
G.J.E. Nijman (DL), M.L. Reijven (PvdA), L.J.J. Schuijt (KL), R.J.
Wagenaar (VVD), N.J. van der Wel (KL) en N. Zwart (GL).

Afwezig:

De heer J.T. Bakkum (KL)

RAAD
1. Opening

De voorzitter opent om 20.00 uur de vergadering en heet de aanwezigen welkom.
Er is bericht van verhindering van de heer Bakkum (KL) vanwege
familie omstandigheden. Namens de raad wordt hem een kaart en
een bos bloemen gestuurd.

2. Vaststelling agenda

De agenda wordt conform vastgesteld.

3. Mededelingen

Er zijn geen mededelingen.

4. a. Presentatie Plan van
Aanpak Toekomst Langedijk door Bureau Berenschot
4. b. Besluitvorming

De heren Van Veller, Van Unnik en mevrouw Dreef van Bureau berenschot krijgen het woord.

De volgende wensen en bedenkingen worden ter kennis van het
college gebracht:
Dorpsbelang Langedijk
Geen wensen en bedenkingen.
VVD
Geen wensen en bedenkingen.
Kleurrijk Langedijk
 Als vierde scenario toevoegen dat de gemeente zelfstandig blijft
als regiegemeente.
 Liever een kort document van 20 pagina’s met bijlagen dan een
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document van 60 pagina’s.
Meningen zijn minder interessant, laat het vooral een wetenschappelijk onderbouwd rapport zijn.
Er zijn zorgen over de objectiviteit, gezien de door de werkdruk
al gevormde meningen.

Hart voor Langedijk/D66
 De huidige situatie is er één, daarnaast de andere drie opties
onderzoeken.
 Er zijn zorgen om de feitelijkheid van het rapport.
 De in de vragenronde gemaakte opmerkingen meenemen (Zie
drie Flip-Over weergaves).
CDA
 Zelfde wensen en bedenkingen als Kleurrijk Langedijk en Hart
voor Langedijk/ D66.
GroenLinks
 Zorg voor open communicatie.
PvdA
Geen wensen en bedenkingen.
Christen Unie
Geen wensen en bedenkingen.
5. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 21.50 uur.

Flip-Over 1
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Flip-Over 2
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Flip-Over 3

Aldus vastgesteld door de raad van de
gemeente Langedijk in zijn openbare
vergadering van 13 januari 2017.
De voorzitter,

drs. J.F.N. Cornelisse
De griffier,

drs. G.J. de Graaf

A = amendement
M = motie
AS = algemene stemmen
PH = portefeuillehouder

4

