Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van 21 april 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 J. de Boer (HvL/D66), A.E. Kloosterboer (KL), 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. Kemper (CDA) vanaf agendapunt 3, P.J.M.
van Kleef (GL), G.P. Langedijk (HvL/D66), W. Nugteren (CU), G.J.E. Nijman (DB) M.L. Reijven
(PvdA), R.J. Wagenaar (VVD) en N. Zwart (GL).

Afwezig:

--

RAAD
1. Opening

De voorzitter opent om 20.00 uur de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Er wordt melding gemaakt van de aanwezigheid van
de Millennium-Fairtradewerkgroep die na afloop de aanwezigen
kennis laat maken met diverse wijnsoorten.

2. Vaststelling agenda

De raad besluit de agenda vast te stellen met de toevoeging van:
13. Ontslag lid van het forum mw. C.M.A.V. van Kleef (CDA)
14. Motie vreemd aan de agenda van HvL/D66, VVD, CU, GL, CDA,
DL en KL, inzake Begroting en verdeelsleutel 2015 Veiligheidsregio
NHN;
en met aantekening van KL dat zij tegen agendering van agendapunt 10 zijn.

3. Afscheid raadslid en
installatie nieuw raadslid

De raad neemt afscheid van raadslid mw. Koning-Hoeve (CDA)
Raadsleden Reijven, Van Kleef en Nieuwland-Rijs onderzoeken de
geloofsbrief van dhr. Kamper. Deze worden akkoord bevonden.
De raad besluit dhr. Kamper toe te laten tot de raad.
Dhr Kamper legt de eed af.

4. Vaststelling van de besluitenlijsten van 17 en 24
maart 2015
5. Stand van zaken afdoening moties (stand januari
2015)
6. Besluit over de hamer-

Conform besloten (AS).

Conform besloten (AS).

Agendapunten 9 en 11 zijn hamerstukken.
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stukken
NB: de raad besluit om in de publicatie van de agenda geen melding
meer te maken van hamerstukken en bespreekstukken.
7. Mededelingen en ingekomen stukken

Mededelingen college
- PH. Fintelman beantwoordt de schriftelijke vragen van KL, CU,
HvL/D66 inzake het subsidietraject kinderboerderij Beestenboel (d.d.
2 april 2015). De indieners kunnen zich vinden in de beantwoording
van het moment en wachten het vervolg van de beantwoording af.
- PH. Cornelisse zegt toe dat de stukken met argumentatie over de
verdeelsleutel VRNHN aan de raad worden gestuurd.
- PH. Cornelisse geeft n.a.v. de toezegging in de raad op 24 maart jl.
m.b.t. de planning van het initiatiefvoorstel (zie punt 12) dat het college de volgorde uit het RvO van de raad volgt. Ofwel, als de raad
het onderwerp in behandeling neemt, zal het college een reactie
geven op de planning.
Ingekomen stukken:
Conform besloten (AS).

8. Ontheffing woonplaatsvereiste wethouder dhr P.J.
Beers
9. Aanvraagtermijn subsidies 2016
10. Beeldkwaliteitsplan en
exploitatieovereenkomst
Voorburggracht 224 te
Zuid-Scharwoude
11. Lokaal Integraal Veiligheidsplan 2015 – 2018
12. Behandeltraject Initiatiefvoorstel GL ‘Toegankelijkheid Openbare Ruimte
gemeente Langedijk’
13. Ontslag lid van het
forum mw. C.M.A.V. van
Kleef (CDA)
14. Motie vreemd aan de
agenda van HvL/D66,
VVD, CU, GL, CDA, DL en
KL, inzake Begroting en
verdeelsleutel 2015 Veiligheidsregio NHN

Conform besloten (AS).

15. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 21.40 uur.

Conform besloten (AS).
Aangenomen 12- 9 (DB, VVD, CDA, PVDA voor).

Conform besloten (AS)
De raad besluit unaniem om dit onderwerp in het behandeltraject te
brengen.

Conform besloten (AS).

M1. Motie van HvL/D66, VVD, CU, GL, CDA, DL en KL, inzake Begroting en verdeelsleutel 2015 Veiligheidsregio NHN wordt unaniem
aangenomen.
Draagt het college op:
 Uitvoering te geven aan punt 1 van het dictum in de motie van 17 maart
2015, door een dringende oproep te doen aan het AB van de veili gheidsregio om de ongewenste herverdeeleffecten door de verdeelsle utel op basis van het inwonersaantal in 2015 tussen de deelnemende
gemeenten te neutraliseren.

A= amendement
M= motie
AS = algemene stemmen
PH = portefeuillehouder
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Aldus vastgesteld door de raad van de
gemeente Langedijk in zijn openbare
vergadering van 3 juni 2015.
De voorzitter,

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

drs. G.C.I. Kager
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