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Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van 19 januari 2016
Aanwezig:
Voorzitter:

J.F.N. Cornelisse

College:

B.J.N. Fintelman, J.P. Beers 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 (WD), J.A. Hofman (WD), 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 (WD)
en N. Zwart (GL)

Afwezig:

RAAD
1. Opening

De voorzitter opent om 20.00 uur de vergadering en heet de aanwezigen welkom.

2. Vaststelling agenda

De agenda wordt aangevuld met:
• Motie vreemd aan de agenda van KL en GL over een onderzoek
naar het besluitvormingstraject van bestemmingsplan Voorburggracht 224 te Zuid-Scharwoude (5A)
Nb. Voor het verzoek van GL onn de agendapunten 9 en 10 niet in
behandeling te nemen, is geen meerderheid.

3. Vaststelling van de besluitenlijsten 15 december
2015

4. Besluit over de hamerstukken
5. Mededelingen en ingekomen stukken

Conform besloten (AS).
Nay. Agendapunt 15. Begroting crisisopvang asielzoekers gemeente
Langedijk' zegt PH Cornelisse toe dat de raad de afrekening ontvangt zodra deze bekend is.
De agendapunten 7, 8 en 11 zijn hamerstukken.
Mededelingen college
Er zijn geen mededelingen.
lngekomen stukken:
De lijst ingekomen stukken wordt conform vastgesteld (AS).
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5A Motie vreemd aan de
agenda van KL en GL over
een onderzoek naar het
besluitvormingstraject van
bestemmingsplan Voorburggracht 224 te ZuidScharwoude

Ml. van KL en GL is verworpen, 9-12 (GL, KL, HvL/D66, CU voor).

6. Opdrachtbevestiging
accountantscontrole 2015

Conform besloten (AS).

7. Aanpassing tarieventabel behorende bij Legesverordening 2016
8. 2e Wijziging Gemeenschappelijke regeling
Cocensus

Conform besloten (AS).

9. Verordening precariobelasting 2016

Nb. Vanwege het financiele en juridische belang van de gemeente
vindt informatie-uitwisseling tussen raad en college in beslotenheid
plaats. GL neemt hier niet aan deel.
Besluitvorming vindt in de openbaarheid plaats.

Conform besloten (AS).

Al. (gewijzigde amendement) van GL en CU over het opnemen van
een vrijstelling in de verordening is verworpen (2-19; CU en dhr.
Zwart (GL) voor).

10. Bestemmingsplan Bijlestaal 64 Broek op Langedijk
11. Facetbestemmingsplan
parkeren
12. Sluiting

Voorstel aangenomen, 18-3 (GL en CU tegen).
(In het raadsvoorstel wordt de laatste zin bij 'Algemeen' <het is
daarom raadzaam....> geschrapt.
Aangenonnen, 19-2 (GL tegen).

Conform besloten (AS).

De voorzitter sluit de vergadering om 21.56 uur.

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

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

drs. G.C.I. Kager
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rid Scharwoude, 19 januari 2016

Gemeenteraad
Griffie

Betreft: Voorstel tot wijziging van Raadsvoorstel en verordening Precariobelasting Langedijk 2016 (73)
De gemeenteraad van Langedijk, in vergadering bijeen op 19 januari 2016
sprekend over agendapunt "Raadsvoorstel en verordening Precariobelasting Langedijk 2016".
Gelezen
•

het voorliggende Voorstel aan de Raad en de VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING
VAN PRECARIOBELASTING OVER BUIZEN, KABELS, DRADEN OF LEIDINGEN 2016 (Verordening
precariobelasting 2016)

constaterende dat :
Het voorliggende concept Voorstel aan de Raad en de concept Verordening precariobelasting 2016 de
•
volgende vrijstellingen kent: Artikel 4 Vrijstellingen
De precariobelasting wordt niet geheven ter zake van het hebben van:
a. voorwerpen, waarvan de gemeente genothebbende is krachtens eigendom, bezit of beperkt recht,
met uitzondering van voorwerpen die in gebruik zijn bij een derde;
b. buizen in de grond, tot aansluiting op het openbaar hemelwaterstelsel, het openbaar
ontwateringsstelsel of het openbaar vuilwaterriool.
O Bij de vaststelling van de begroting 2016 besloten is tot het invoeren van Precariobelasting in het
belastingjaar 2016.
•
Bij het vaststellen van de begroting 2016 door de portefeuillehouder toegezegd is geen precario te
zullen heffen op drinkwaterleidingen.
O Het invoeren van een nieuwe belasting zorgvuldig naar belastingplichtigen dient plaats te vinden.
overwegend dat:
.11
15e-buize.a_en- I
prd&-iftwocier4
4namel-ijk-aan-voer-van-sehoon-en-afvoer-van-vuil-water-)
O De buizen, kabels en leidingen elektriciteit, aardgas en warmte (HVC) exeneaus. behoren tot de eerste
levensbehoeften van de inwoners (namelijk aanvoer van gas, licht en warmte tbv verlichting en
verwarming).

—

Besluit:
Onder artikel 4 Vrijstellingen op te nemen:
- •
'c.1 de drirtk-watefvoor-z-ien4gEo-e4-voor-z-ieningext-voor--afvelwatertransp ri-van_respectievelijk
PWN-en-14.1.4•N-K,
buizen, kabels, draden of leidingen in de grond ten behoeven van het transport van
elektriciteit met een wisselspanning van 220 Volt, aardgas en "Warmte" ( HVC-Energie) .
Gaat over tot de orde van de dag,
ingedi
Klaas Zw

door :
enLinks

Wim Nugteren ChristenUnie
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MOTIE VREEMD AAN DE AGENDA

De raad van de gemeente Langedijk, been in vergadering op dinsdag 19 januari 2016

Constaterende dat:
• bij besluitvorming over het bestemmingsplan Voorburggracht 224 te Zuid — Scharwoude (15
december 2015) er voor verschillende fracties onduidelijkheden bestonden over "open
eindjes", diverse "15 of 13 puntenlijstjes, vermeende en eventueel ontoelaatbare staatssteun,
gunning van het perceel in relatie tot het door de raad vastgesteld grondbeleid, grondpositie
van de initiatiefnemer/kandidaat koper, niet inlossen gedane beloftes zoals over openbare
verkoop aan de hoogste bieder, en lopende bezwaarprocedure van de ter inzage termijn;
• Verschillende fracties bij de besluitvorming in zowel het forum als tijdens de raadsbehandeling
hebben aangegeven dat de gelopen procedure geen schoonheidsprijs verdient.
Overwegende dat:
• het voor de ruimtelijke ordening wenselijk is dat er duidelijkheid bestaat over de feiten en
achtergronden;
• besluitvorming moet kunnen plaatsvinden op de hoofdlijnen van een voorgesteld concept
bestemmingsplan en niet over de randverschijnselen daarbij;
• het wenselijk is dat er helderheid wordt verschaft over het besluitvormingstraject en -proces
vanaf Beeldkwaliteitsplan, Voorontwerp Bestemmingsplan, Ontwerp Bestemmingsplan,
Exploitatieplan tot Bestemmingsplan;
• inzicht in het voorgenoemde traject van het bestemmingsplan Voorburggracht 224 te Zu idScharwoude moet leiden tot verbetering van toekomstige bestemmingsplantrajecten.

Spreekt uit dat::
1. de gemeenteraad van Langedijk de Rekenkamer verzoekt om een onderzoek in te stellen
naar alle facetten van het besiuitvormingstraject en —proces betreffende het op 15 december
2015 vastgestelde bestemmingsplan Voorburggracht 224 te Zuid-Scharwoude.
2. voor dit onderzoek een extra budget van 10.000 euro uit de Algemene Reserve toe te voegen
aan het onderzoeksbudget 2016 van de Rekenkamer.
En gaat over tot de orde van de dag.

Fractie Dorpsbelang Langedijk
Fractie WD
Fractie Kleurrijk Langedijk
Fractie HvL/D66
Fractie CDA
Fractie GroenLinks
Fractie PvdA
Fractie ChristenUnie
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