Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van 22 maart 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 (VVD), J.A. Hofman (VVD), G.J.F.
Kamper (CDA), P.J.M. van Kleef (GL), , W. Nugteren (CU) G.J.E. Nijman (DL), M.L. Reijven (PvdA),
R.J. Wagenaar (VVD) en N. Zwart (GL)

Afwezig:

G.P. Langedijk (HvL/D66)

RAAD
1. Opening

De voorzitter opent om 20.00 uur de vergadering en heet de aanwezigen welkom.
Er is een moment van stilte voor de slachtoffers van de aanslag in
Brussel.
Er is bericht van verhindering van de heer Langedijk (HvL/D66).

2. Vaststelling agenda

De agenda wordt vastgesteld met de volgende wijzigingen:
 Agendapunt 7 wordt terugverwezen naar het forum;
 Motie vreemd aan de agenda over peuterspeelzaalwerk in Langedijk van GL, PvdA, HvL/D66, KL en CU; dit wordt betrokken bij
agendapunt 5;
 Motie vreemd aan de agenda van KL over ‘Afsluiting Kruissloot’: dit
wordt agendapunt 9.
GL dient een initiatiefvoorstel in over ‘Referendumverordening 2016’.
De voorzitter neemt dit in ontvangst en plaatst het op de eerstvolgende raadsagenda.

3. Vaststelling van de besluitenlijsten 16 februari
2016

Conform besloten (AS).

4. Besluit over de hamerstukken

Agendapunt 6 is een hamerstuk. .

PH Cornelisse zegt toe, n.a.v. het verzoek van KL over de motie
terrassenbeleid, dat de raad schriftelijk wordt geïnformeerd waarom
het aangekondigde initiatiefvoorstel overbodig zou zijn.
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5. Mededelingen en ingekomen stukken

Mededelingen college en beantwoording schriftelijke vragen
 PH Fintelman meldt de stand van zaken over het IKC en legt een
verklaring hierover af. Aansluitend worden de schriftelijke vragen
van KL over dit onderwerp beantwoord.
M1. van GL, PvdA, HvL/D66, KL en CU over peuterspeelzaalwerk
Langedijk wordt na een tekstwijziging unaniem aangenomen (AS)
Roept het college op:
1. Dusdanige actie te ondernemen dat op korte termijn het peuterspeelzaalwerk zo
mogelijk in alle kernen wordt gecontinueerd en de raad over de resultaten hiervan
te informeren uiterlijk tijdens de raadsvergadering van 19 april 2016.
2. Zorg te dragen voor een adequate invulling bij alle toekomstige IKC’s in Langedijk
conform de hiervoor vastgestelde kaders, wat in ieder geval betekent dat in elk IKC,
te beginnen in Oudkarspel, een volledig jaarrond aanbod voor 0 – 12-jarigen, inclusief kinder- en peuteropvang, voor- en vroegschoolse educatie, voor-, tussen- en
buitenschoolse opvang, peuterspeelzaalwerk naast kinderopvang, te allen tijde
wordt gewaarborgd.
3. De raad uiterlijk op 1 juni 2016 te informeren over de uitvoering van bovengenoemde facetten van het peuterspeelzaalwerk en kinderopvang in het schooljaar 2016 2017.

Vervolg mededelingen college
 PH Fintelman meldt dat de cliënten van HalteWerk een jaaropgaaf
2015 hebben ontvangen die niet aansluit met de gegevens van de
belastingdienst. De cliënten worden hierover per brief geïnformeerd en voor vragen is een helpdesk ingericht.
 PH Nieuwenhuizen meldt dat SVB niet tijdig de cijfers kan aanleveren waardoor de accountant geen accountantsverklaring kan afgeven op de Jaarrekening 2015. Het besluitvormingstraject van de
Jaarrekening 2015 wordt met de commissie Sociaal Domein en de
Auditcommissie afgestemd.
 PH Nieuwenhuizen meldt dat nav de schriftelijke vragen van GL
over de declaraties van collegeleden, dit in het vervolg in de Jjaarrekening nader worden gespecificeerd.
Vervolg mondelinge beantwoording schriftelijke vragen
 PH Nieuwenhuizen beantwoordt de schriftelijke vragen van DL
over het krantenartikel ‘slechte bereikbaarheid van Centrum De
Helling’.
 PH Nieuwenhuizen beantwoordt een deel van de schriftelijke
vragen van VVD over het krantenartikel ‘Atelier 6 is weggepest
uit de Binding’. De raad ontvangt de ‘zakelijke’ beantwoording
nadat het college hierover een besluit heeft genomen.
Ingekomen stukken:
De lijst ingekomen stukken wordt conform vastgesteld (AS).
6. Millenniumcomité:
Sustainable Development
Goals 2016-2030

De raad besluit overeenkomstig het voorstel (AS).
Besluit:
1. in te stemmen met keuze van het Millenniumcomité gemeente Langedijk voor vier
prioritaire Sustainable Development Goals voor de periode 2016-2030. De prioritaire SDG's zijn:
2. Geen honger, inzet duurzame landbouw
6. Schoon water en sanitair voor iedereen
7. Toegang tot betaalbare en duurzame energie
12 Duurzame consumptie en productie.
2. in te stemmen met de door het Millenniumcomité Langedijk geformuleerde Missie
en Visie te weten:
Missie: Millennium gemeente Langedijk zet zich lokaal en regionaal in om de inwoners, bedrijven/ondernemers en overige belanghebbenden te stimuleren en te activeren de SDG's te realiseren, ter bevordering van een duurzame leefomgeving
voor iedereen nu en in de toekomst.
Visie: Millennium gemeente Langedijk wil eind 2020 een voorbeeld zijn voor andere
gemeenten. Een koploper in de regio waar actieve bedrijven, burgers en belanghebbenden voor, door en met elkaar vele initiatieven ondernemen die de realisatie van de SDG’s mogelijk maken;
3. het millenniumcomité opdracht en mandaat te verlenen de bovengenoemde doel-
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stellingen te realiseren en de raad ten minste jaarlijks op de hoogte te houden van
de voortgang en resultaten.

7. Bestemmingsplan Veilingterrein oost, NoordScharwoude
8. Kadernota ‘In control of
alcohol en drugs’

Dit agendapunt is terugverwezen naar het forum van 5 april 2016
(zie agendapunt 2)

9. Motie vreemd aan de
agenda van KL over afsluiting Kruissloot
10. Sluiting

M2. van KL over ‘Afsluiting Kruissloot’ wordt aangehouden.

De raad besluit overeenkomstig het voorstel (18-2; GL is tegen)
Besluit:
1. de Kadernota In Control of Alcohol en Drugs 2016-2020 vast te stellen.

De voorzitter sluit de vergadering om 23.30 uur.

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

Aldus vastgesteld door de raad van de
gemeente Langedijk in zijn openbare
vergadering van 19 april 2016.
De voorzitter,

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

drs. G.C.I. Kager
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