Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van 13 december 2016

Voorzitter:

Dhr. Cornelisse

Wethouders:

Dhr. Beers, dhr. Nieuwenhuizen en dhr. Fintelman

Ambtenaren:

--

Griffier:

Dhr. De Graaf

Aanwezig:

Mw. De Boer (HvL/D66), dhr. Boonstra (HvL/D66), dhr. Buis (KL), dhr.
Duijs (DL), dhr. De Graaf (VVD), dhr. Hoejenbos (VVD), dhr. Hofman
(VVD), dhr. Kamper (CDA), dhr. Van Kleef (CU), dhr. Langedijk
(HvL/D66), mw. Nieuwland-Rijs (DL), dhr. Nijman (DL), dhr. Nugteren
(CU), dhr. Reijven (PvdA), mw. Schuijt (CDA), dhr. Schuijt (KL), mw.
Swager (DL), mw. Van der Vliet-de Boer (DL), dhr. Wagenaar (VVD),
dhr. Zwart (GL)
Dhr. Bakkum (KL)

Afwezig:

RAAD
1. Opening

2. Vaststelling agenda

3. Vaststelling van de besluitenlijst van 8 november 2016
4. Mededelingen en ingekomen
stukken

De voorzitter opent om 20.00 uur de vergadering en heet de
aanwezigen welkom. In het bijzonder welkom aan dhr. Buis
die na ziekteverlof weer terug is in de raad. Dank aan de heer
Van der Wel voor het invulling geven aan het raadslidmaatschap de afgelopen periode.
Er is bericht van verhindering van de heer Bakkum (KL).
De agendapunten 11 (Incidenteel ondersteunde en intensiverende activiteiten bestaand beleid) en 10 (Eindejaarwijziging
2016) worden omgedraaid.
De voorzitter geeft aan dat het verzoek om inlichtingen over
De Oude Boomgaard door GroenLinks in januari gehonoreerd
kan worden. De heer Zwart (GrL) uit zijn ongenoegen over de
vertraging.
De agenda wordt verder conform vastgetseld.
De besluitenlijsten worden zonder wijzigingen vastgesteld (AS)
Mededeling door wethouder Nieuwenhuizen:
- Data-lek Cocensus.
- Mogelijk kan de gemeente toch precariobelasting blijven heffen de komende tijd. Een voorstel van de minister wordt aan Tweede en Eerste Kamer voorgelegd. In het eerste kwartaal 2017 zal er meer duidelijkheid over ontstaan.
Wethouder Fintelman:
- Feitenrelaas t.a.v. Muziek onderwijs komt in februari
2017 naar de raad.
Voorliggende wijze van afhandeling ingekomen stukken wordt
zonder wijzigingen vastgesteld (AS)
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5. Benoeming de heer. N.J. van
der Wel tot lid van de fora

De fractie van KL draagt de heer Van der Wel voor als burgerraadslid.
De heer Van der Wel zal burgerraadslid zijn tot mevrouw
Kloosterboer weer terug is en de heer Schuijt weer burgerraadslid wordt.
De raad besluit overeenkomstig het voorstel (AS)
Besluit:
De heer N.J. (Nico) van der Wel te benoemen tot lid van de fora (AS)

De heer Van der Wel legt de belofte af.
5a. Benoeming lid van de commissie Sociaal Domein

Door het vertrek van de heer Reijven uit de commissie Sociaal
Domein, is er een vacature ontstaan. GroenLinks draagt burgerraadslid mevrouw Bovenkerk voor.
Het stembureau wordt gevormd door de raadsleden mw Van
der Vliet, dhr Schuijt en dhr Boonstra (vz).
De raad besluit overeenkomstig het voorstel (AS)
Besluit:
Mevrouw M.C. (Pauline) Bovenkerk-van Oosterom te benoemen tot lid van de
commissie Sociaal Domein

6. Aanpassing huisvestingsverordening Langedijk

De raad besluit overeenkomstig het voorstel (AS)
Besluit:
De bijgevoegde Verordening tot wijziging van de Huisvestingsverordening
Langedijk vast te stellen.

7. Beeldkwaliteitsplan Westerdel

De raad besluit overeenkomstig het voorstel (AS)
Besluit:
Het aangepaste beeldkwaliteitsplan Westerdel vast te stellen.

8. Kostenverdeling Westrand Sint
Pancras

De raad besluit overeenkomstig het voorstel.
Voor: DL, VVD, KL, CDA, CU (14)
Tegen: HvL/D66, GrL, PvdA (6)
Besluit:
1. Een gewijzigd kostenverhaal voor het project Westrand Sint Pancras toe
te passen.
2. 80% van de totale kosten vooraf, via een anterieure overeenkomst, te
verhalen op de Vereniging van grondeigenaren Plan Gedempte Veert
(en/of de op te richten coöperatie) en 20% via het in procedure te brengen exploitatieplan.
3. Een krediet te verstrekken van in totaal € 1.733.000,-- ter dekking van
gemeentelijke kosten. Hiervan zal 80%, zijnde € 1.386.000,--, worden
gedekt, door te ontvangen bijdragen van de VVE (en/of op te richten cooperatie) op basis van de te sluiten anterieure overeenkomst. De resterende 20%, zijnde € 347.000,--, wordt gedekt uit nog te ontvangen exploitatiebijdragen op basis van het nog vast te stellen exploitatieplan.

Motie van KL
De motie wordt aangenomen
Voor: DL, VVD, KL, CDA, CU (14)
Tegen: HvL/D66, GrL, PvdA (6)
Dictum:





Het parkeren aan de Benedenweg gelijktijdig aan de ontwikkeling
van de Westrand mee te nemen.
Maatregelen en middelen beschikbaar te maken voor de nodige
realisatie van de benodigde parkeerplekken aan de Benedenwegzijde
Een aparte kostenplaats te maken, zodat de kosten van het parkeren volgbaar zijn
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9. Belastingverordeningen 2017

De raad besluit overeenkomstig het voorstel, inclusief de als
bijlage bij deze besluitenlijst gevoegde memo over tarieven
voor rijbewijzen en de verklaring omtrent gedrag
Besluit:
1. de volgende verordeningen vast te stellen:
1. Verordening onroerende-zaakbelastingen 2017; (AS)
2. Verordening reinigingsheffingen 2017; (AS)
3. Verordening rioolheffing 2017; (AS)
4. Verordening rioolaansluitrecht 2017; (AS)
5. Verordening lijkbezorgingsrechten 2017; (AS)
6. Verordening precariobelasting 2017 (Voor: DL, VVD, KL,
HvL/D66, CDA, PvdA (17) ; Tegen: GrL, CU (3));
7. Verordening hondenbelasting 2017 (Voor: DL, VVD, HvL/D66,
CDA, GrL, PvdA, CU (18) ; Tegen:, KL (2)) ;
8. Verordening toeristenbelasting 2017; (AS)
9. Verordening forensenbelasting 2017; (AS)
10. Verordening marktgelden 2017; (AS)
11. Legesverordening 2017 (AS) en
12. Het Kwijtscheldingsbesluit 2017 (AS)
2. het college mandaat te verlenen om de tarieven voor de onroerendezaakbelastingen 2017 aan te passen indien de ontwikkeling van de
waarden van woningen en niet-woningen dit noodzakelijk maakt; (AS)
3. het college mandaat te verlenen om het tarief voor de verklaring omtrent
gedrag voor 2017 aan te passen naar het door het Rijk vastgestelde tarief indien het tarief voor 2017 afwijkt van 2016. (AS)

11. Incidenteel ondersteunende
en intensiverende activiteiten
bestaand beleid

Amendement HvL/D66, GrL, PvdA, CU
Het amendement wordt in stemming gebracht en verworpen
Voor: KL, HvL/D66, GrL, PvdA, CU (9)
Tegen: DL, VVD, CDA (11)
De raad besluit overeenkomstig het voorstel
Voor: DL, VVD, KL, CDA (13)
Tegen: HvL/D66, GrL, PvdA, CU (7)
Besluit:
1. in te stemmen met de voorgestelde activiteiten incidenteel ondersteunende en intensiverende activiteiten bestaand beleid:
1. preventief minima beleid;
2. duurzaamheid gemeentelijke gebouwen;
3. stimulering van recreatie en toerisme en Langedijk ontwikkelt met
water;
4. toekomstvisie van de Stichting Museum Broekerveiling;
5. ongeorganiseerde sport;
6. zwemveiligheid.
2. ten laste van de Algemene reserve:
1. € 30.000 beschikbaar te stellen voor preventief minima beleid;
2. € 50.000 beschikbaar te stellen voor duurzaamheid gemeentelijke
gebouwen;
3. € 100.000 beschikbaar te stellen voor stimulering van recreatie en
toerisme en Langedijk ontwikkelt met water;
4. € 10.000 beschikbaar te stellen voor een toekomstvisie van de
Stichting Museum Broekerveiling;
5. € 10.000 beschikbaar te stellen voor ongeorganiseerde sport;
6. € 10.000 beschikbaar te stellen voor zwemveiligheid.

10. Eindejaarswijziging 2016

Motie van HvL/D66, GrL, PvdA, CU wordt ingetrokken.
De raad besluit overeenkomstig het voorstel (AS)
Besluit:
1. in te stemmen met de voorstellen voor budgetoverheveling naar het
begrotingsjaar 2017 en de begroting 2017 hiervoor te wijzigen per
1 januari 2017;
2. de Eindejaarswijziging 2016 vast te stellen en de begroting 2016 overeenkomstig te wijzigen.

12. Nota parkeernormen

De raad besluit overeenkomstig het voorstel, inclusief de als
bijlage bij deze besluitenlijst gevoegde memo ‘Aanvulling Nota
Parkeernormen 2016’ (AS)
Besluit:
1. parkeernormensystematiek voor auto en fiets, zoals opgenomen in de
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2.
3.

4.

13. Rapport n.a.v. integriteitsmelding

14. Startnotitie bestemmingsplan
buitengebied

15. Sluiting

Nota Parkeernormen 2016 vast te stellen;
in te stemmen met de in de Nota Parkeernormen 2016 opgenomen
ontheffingsmogelijkheden;
in te stemmen met een overgangsregeling voor ruimtelijke ontwikkelingen waarvoor burgemeester en wethouders voor de datum van inwerkingtreding van deze nota schriftelijk heeft ingestemd met een andere
parkeernorm;
Nota Parkeernormen 2016 formeel vast te stellen als een beleidsregel in
het kader van de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

De raad besluit overeenkomstig het voorstel (AS)
Besluit:
1. De conclusies van het rapport wel over te nemen
2. Daaraan de volgende gevolgen te verbinden, te weten: de ‘Gedragscode
Bestuurlijke Integriteit’ versneld te actualiseren en daarin het stimuleren
van vroegtijdige signaleren op te nemen.

De burgemeester zegt toe dat de nieuwe gedragscode voor
het zomerreces 2017 gereed zal zijn.
De raad besluit overeenkomstig het voorstel (AS)
Besluit:
1. de ingediende zienswijzen op de ontwerp-startnotitie ontvankelijk te
verklaren;
2. de Startnotitie bestemmingsplan Buitengebied met inachtneming van het
gestelde in de reactienota vast te stellen.

De nestor van de raad, de heer De Graaf, dankt interim griffier
Guda Kager voor haar inzet voor de gemeenteraad.
De voorzitter sluit de vergadering om 22.45 uur.

Aldus vastgesteld door de raad van de
gemeente Langedijk in zijn openbare
vergadering van 31 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
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