Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van 16 februari 2016
Aanwezig:
Voorzitter:

J.F.N. Cornelisse

College:

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

Ambtenaren:

--

Griffier:

G.C.I. Kager

Aanwezig:

De dames J. de Boer (HvL/D66), A.E. Kloosterboer
(KL), E. Nieuwland-Rijs (DL), A.M. Schuijt (CDA),
M. Swager (DL) en J.D. Visser (DL) en de heren
J.T. Bakkum (KL), D. Boonstra (HvL/D66), A.L.J.
Buis (KL), 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), G.P. Langedijk (HvL/D66), W. Nugteren (CU) G.J.E. Nijman
(DL), M.L. Reijven (PvdA), R.J. Wagenaar (VVD)
en N. Zwart (GL)

Afwezig:

Wethouder J.P. Beers

RAAD
1. Opening

De voorzitter opent om 20.00 uur de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Er is bericht van verhindering van wethouder Beers.

2. Vaststelling agenda

De agenda wordt aangevuld met:
 Motie vreemd aan de agenda van CU, GL en HvL/D66 over VN
Gehandicaptenverdrag (agendapunt 8).

3. Vaststelling van de besluitenlijsten 19 januari
2016
4. Besluit over de hamerstukken
5. Mededelingen en ingekomen stukken

Conform besloten (AS).

Er zijn geen hamerstukken.
Mededelingen college
- PH Nieuwenhuizen meldt dat er een brief van minister Plasterk
e
over precario is binnengekomen waarin hij de 2 Kamer voorstelt
het tarief op de het nutsnetwerk te bevriezen per 1 januari 2016.
Vanuit het college gaat een reactie uit waarin de belangen van
precario voor de gemeente Langedijk worden benadrukt.
- In antwoord op vragen van KL over de memo 11feb16 inzake de
ontwikkelingen IKC Langedijk in relatie tot de continuïteit van de
kinderopvang, meldt PH Fintelman dat in ieder geval tot de zomer gehandeld wordt op basis van de lopende contracten en
overeenkomsten. PH Fintelman verwacht dat er binnen 6 tot 8
weken meer duidelijkheid is en zegt toe over de voortgang de
raad te infomeren.
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Ingekomen stukken:
De lijst ingekomen stukken wordt conform vastgesteld (AS).
6. Aanpassing Verordening winkeltijden Langedijk 2014

De raad besluit overeenkomstig het voorstel (19-2; GL is tegen ).

7. Partiële herziening bestemmingsplan Centrum plein Broekerveiling

A1. van GL over schrappen terrasverwarming wordt verworpen (318; GL en CU voor).

Besluit:
de volgende verordening tot wijziging van de Winkeltijdenverordening vast te stellen:
Artikel I
Artikel 2 van de Verordening winkeltijden wordt gewijzigd en komt als volgt te luiden:
Artikel 2 Algemene vrijstelling voor zon - en feestdagen
Voor de in artikel 2, eerste lid, aanhef en onder a en b, van de Winkeltijdenwet vervatte verbod geldt een algemene vrijstelling gedurende elke zondag en alle feestdagen.
Artikel II
Deze verordening treedt in werking op de dag nadat deze is bekendgemaakt

Voorstel
De raad besluit overeenkomstig het voorstel (19-2; GL is tegen) met
aantekening van CU dat zij tegen terrasverwarming is.
Besluit:
1. de partiële herziening bestemmingsplan Centrumplan Broekerveiling, ongewijzigd
vast te stellen, bestaande uit de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het
GML-bestand NL.IMRO.0416.PHBPCPB-va01;
2. op grond van artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening besluiten om geen exploitatieplan vast te stellen.

M1. van KL over toestaan terrasverwarming wordt aangenomen (147; KL, DL, VVD en CDA voor)
Spreekt uit dat:
- Het college bij aanvragen door andere categorie 1,2 en 3 horecabedrijven in Langedijk voor het gebruiken van veilige terrasverwarming tijdens de toegestane tijden
voor terrasgebruik, deze aanvraag positief honoreert en vergunning hiervoor verleent;
- Het college bij een herijking of evaluatie van het horecabeleid, zoals in 2012 vastgesteld, het plaatsen en gebruiken van veilige terrasverwarming toestaat en opneemt
in het beleid;

M2. van CU over opstellen terrassenbeleid met verbod op terrasverwarming wordt verworpen (1-20; CU voor)
8. Motie vreemd aan de
agenda van CU, GL en
HvL/D66 over VN Gehandicaptenverdrag

Amendement van CU, GL en HvL/D66 over VN Gehandicaptenverdrag wordt aangehouden.

9. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 21.45 uur.

A= amendement
M= motie
AS = algemene stemmen
PH = portefeuillehouder
Aldus vastgesteld door de raad van de
gemeente Langedijk in zijn openbare
vergadering van 16 februari 2016.

De voorzitter,

drs. J.F.N. Cornelisse
De griffier,
drs. G.C.I. Kager
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