Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van 25 juni 2015
Aanwezig:
Voorzitter:

drs. J.F.N. Cornelisse

College:

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

Ambtenaren:

--

Griffier (plv):

G.C.I. Kager

Aanwezig:

De dames A.E. Kloosterboer (KL), J. de Boer
(HvL/D66), E. Nieuwland-Rijs (DB), A.M. Schuijt
(CDA), M. Swager (DB) en J.D. Visser (DB) en de
heren J. T. Bakkum (KL), D. Boonstra (HvL/D66),
A.L.J. Buis (KL), A.W. Duijs (DB), H. de Graaf
(VVD), B. Hoejenbos (VVD), J.A. Hofman (VVD),
G.J.F. Kamper (CDA), P.J.M. van Kleef (GL), G.P.
Langedijk (HvL/D66), G.J.E. Nijman (DB), W. Nugteren (CU), R.J. Wagenaar (VVD) en N. Zwart (GL)

Afwezig:

M.L. Reijven (PvdA)

RAAD
1. Opening

De voorzitter opent om 20.00uur de vergadering en heet de aanwezigen welkom.
Dhr. Reijven (PvdA) is verhinderd.
Dhr. Boonstra (HvL/D66) bevraagt PH Nieuwenhuizen over zijn melding van het collegestandpunt op 23 juni jl. aan de pers versus het
niet melden aan het forum diezelfde avond. PH Nieuwenhuizen geeft
hierover zijn interpretatie.

2. Vaststelling agenda

De raad besluit de agenda vast te stellen, met de toevoeging van de
agendapunten:
6. Motie gefaseerde verhoging rioolrechten (DB, VVD, CDA)
7. Motie terrasgebruik (VVD)

3. Vaststelling van de besluitenlijsten van 23 juni
2015
4. Mededelingen en ingekomen stukken

Conform besloten (AS).

Mededelingen en ingekomen stukken
Er zijn geen mededelingen
Ingekomen stukken
4a. De heer De Graaf (VVD) overhandigt namens de begeleidingscommissie het rapport van het verkennende onderzoek naar de
(bestuurlijke) toekomst van Langedijk incl. het raadsvoorstel met
het vervolgtraject aan de voorzitter van de raad t.b.v. bespreking
in het forum van augustus a.s..
4b. Een delegatie van de raad heeft op 24 juni jl. een bezoek gebracht aan gedeputeerde Geldhof; de raad heeft van de gedeputeerde opdracht gekregen om ruim voor de vaststelling van de
Programmabegroting een bezuinigingspakket van minimaal €
700.000,-- concreet in te vullen.
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Op voorstel van het college besluit de raad om het traject als volgt
op te pakken:
Besluit:
1. In te stemmen met splitsing in een afzonderlijk traject voor de
bezuinigingsdiscussie én een afzonderlijk traject voor de kerntakendiscussie.(Aangenomen: 19-1; dhr. Bakkum (KL) tegen)
2. het college op te dragen voor de bezuinigingsdiscussie een werkvorm/proces te organiseren en de gemaakte keuzes door de raad te
verwerken in de Programmabegroting 2016 (Aangenomen, hoofdelijke stemming: 11-9).
Hoofdelijke stemming
Dhr. van Kleef: tegen
Mw. Kloosterboer: tegen
Dhr Langedijk: tegen
Mw. Nieuwland-Rijs: voor
Dhr. Nijman: voor
Dhr. Nugteren: tegen
Mw. Schuijt: voor
Mw. Swager: voor
Mw. Visser: voor
Dhr Wagenaar: voor

5. Kadernota 2015-2019

Dhr. Zwart: tegen
Dhr. Bakkum: tegen
Mw. De Boer: tegen
Dhr. Boonstra: tegen
Dhr. Buis: tegen
Dhr. Duijs: voor
Dhr. de Graaf: voor
Dhr. Hoejenbos: voor
Dhr. Hofman: voor
Dhr Kamper: voor

A1. van VVD, DL en CDA over ‘invoeren precariobelasting
2015’wordt aangenomen; 11-9 (VVD, DL en CDA voor), met stemverklaring van KL dat zij tegen stemmen vanwege het tweede deel
van het besluit.
Besluit:
Beslispunt 2 van het raadsbesluit te wijzigen in:
De wijziging van de begroting 2015 vast te stellen, waarbij het saldo van de kadernota
voor het begrotingsjaar 2015 van - € 490.000 te onttrekken aan de algemene reserve
(opbrengsten nihil stellen en de kosten invoering en inning precariobelasting op €
150.000 begroten).

Voorstel
De beslispunten worden afzonderlijk in stemming gebracht
1. aangenomen; 11-9 (DB, VVD en CDA voor)
2. dit beslispunt is vervangen door A1
3. aangenomen; 11-9 (DB,VVD en CDA voor)
Nb. In de definitieve versie van de kadernota wordt op blz. 5, alinea
onder tabel de woorden ‘zijn besproken’ vervangen door ‘is over
gesproken’. (zie forum 23 juni 2015).
M1. van VVD, DL en CDA over ‘precariobelasting 2015’ wordt aangenomen: 11-9 (VVD,DL en CDA voor)
Verzoekt het college:
Voor het tekort van € 490.000 dat ontstaat bij het aannemen van het amendement
precariobelasting 2015 dekking te zoeken binnen de posten: verdeelsleutel veiligheidsregio*, uitvoering wettelijke taken van de gemeente en het accommodatiebeleid.
* Dhr.

Boonstra (HvL/D66) meldt, mede namens de heren Wagenaar
(VVD) Nugteren dat zij de presentatiebijeenkomst Verdeelsleutel van
de VRNHN hebben bezocht en het college oproepen om een amendement in te dienen bij de VRNHN om de verdeling over 2015 op te
lossen.
M2. van VVD, DL en CDA over ‘kinderboerderijen Langedijk’ wordt
aangenomen: 11-9 (VVD,DL en CDA voor)

2

Draagt het college op:

Vooralsnog de kinderboerderijen Jong Leven en de Beestenboel buiten de
overdracht van gemeentelijke eigendommen te plaatsen. Dit voor zover de
terreinen en opstallen noodzakelijk zijn voor het in stand houden van de
speelvoorzieningen op het huidige gebruiksniveau.

De kinderboerderijen Jong Leven te Sint Pancras en De Beestenboel te
Zuid-Scharwoude te benoemen en te behandelen als bijzondere speelvoorzieningen, dit budgettair gezien te verwerken en de financiële consequente
inzichtelijk te maken in de begroting van 2016.

6. Motie gefaseerde verhoging rioolrechten (DB, VVD,
CDA)

M3. van VVD, DL en CDA over ‘gefaseerde verhoging rioolrechten’
wordt aangenomen: 11-9 (VVD,DL en CDA voor)

7. Motie terrasgebruik
(VVD)

M4. Aangehouden.

Draagt het college op:

De rioolrechten gelijkmatig te verhogen totdat het uiteindelijke bedrag in
2021 wordt bereikt.

Dit te verwerken in het raadsvoorstel waarin de gemeenteraad wordt gevraagd het gemeentelijk rioleringsplan 2016-2020 vast te stellen.

Nb 1. Dhr. De Graaf (VVD) is voorzitter bij dit agendapunt
Nb 2. Bij aanvang van dit agendapunt verlaat dhr Buis (KL) de zaal
en dhr. Nijman (DB) en mw. Swager (DB) onthouden zich van deelname aan de discussie.
8. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 22.30 uur.

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

Aldus vastgesteld door de raad van de
gemeente Langedijk in zijn openbare
vergadering van 8 september 2015.
De voorzitter,

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

drs. G.C.I. Kager
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