Kort verslag van de openbare vergadering van de raad op 20 juni 2012 in het gemeentehuis te
Zuid-Scharwoude, aanvang 22.15 uur
Voorzitter:

de heer J.F.N. Cornelisse

Wethouders:

de dames E.M. Overzier en H.J.M. Schrijver en de heren P.J. Beers en
F. Westerkamp

Griffier:

de heer J. van den Bogaerde

Aanwezig:

de dames A.E. Kloosterboer (Kleurrijk Langedijk), W. Koning-Hoeve (CDA),
M.C.E. Kuil (VVD), E.A. de Rijcke-Houkes (GroenLinks), T. Wiersma (PvdA)
en J.D. Visser (Dorpsbelang Langedijk) alsmede de heren J.T. Bakkum
(Kleurrijk Langedijk), W. van Beek (VVD), D. Boonstra (HvL/D66), A.J.L. Buis
(Kleurrijk Langedijk), A.W. Duijs (Dorpsbelang Langedijk), de heer B.J.N.
Fintelman (CDA), H. de Graaf (VVD), A.T. Groen (CDA), P.C. Kuilman (VVD),
G.P. Langedijk (HvL/D66), G.J.E. Nijman (Dorpsbelang Langedijk), de heer
M.L. Reijven (PvdA), N.J. van der Wel (Kleurrijk Langedijk) en N. Zwart
(GroenLinks)

Notulist:

de heer J.B. Kammeraad

Afwezig:
mevrouw E.M. van As (ChristenUnie)
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.1.

Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.

2.

Vaststelling agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3.

Mededelingen
De voorzitter meldt dat de wethouder Financiën nog behoefte heeft om iets te zeggen over
een van de amendementen. Voorgesteld wordt om dat te doen voor de behandeling ervan.
De raad stemt hiermee in.
Mevrouw Overzier memoreert ten aanzien van amendement 3 te hebben gezegd dat het college het amendement afraadt en vasthoudt aan de eerder ingezette lijn. Bij besluit 1 gaat het
over 2013. Dat betekent dat in 2014 volgens het amendement de bezuiniging van € 100.000,-wel doorgaat terwijl in motie 1 wordt aangegeven dat het beleid dan nog niet gereed is.
Bij besluit 2 moet worden opgemerkt dat dit voorstel eigenlijk in strijd is met de door de raad
op 11 november 2010 aangenomen motie om de verplichting aan Cool jaarlijks met 20% te
verminderen. Tegen de motie in zou de subsidie aan Cool verhoogd of anders gezegd minder
verlaagd worden. De consequentie daarvan is dat de gemeente langer aan Cool is verbonden
en dat dit vertragend kan werken bij de hervorming van het muziekonderwijs.
Daarnaast wordt in het amendement niet duidelijk gemaakt wat precies met de € 15.000 moet
gebeuren. Moeten de jongeren onbeperkt in de gelegenheid worden gesteld om muziekonderwijs bij Cool te blijven volgen en wat te doen met de wachtlijst als de € 15.000 niet voldoende is om alle jongeren muziekonderwijs te laten volgen? Moet er dan sprake zijn van een
open einde regeling? Met de huidige maatregelen is de gemeente er zeker van dat alle leerlingen tot 21 jaar in het schooljaar 2012/2013 bij Cool in het geval dat zich dat voordoet een
zesde jaar muziek onderwijs kunnen volgen. Deze zes jaar wordt in het muziekonderwijs als
een termijn beschouwd waarna een leerling op een aanvaardbaar niveau een instrument kan
bespelen.
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Wat betreft besluit 3. De Stichting openbare bibliotheekvoorziening Langedijk heeft op de bezuinigingstaakstelling voor 2013 van € 13.000,-- al geanticipeerd en heeft in haar begroting de
subsidieaanvraag van 2013 op deze wijze verwerkt. De vraag is of de raad deze bezuiniging
terug wil draaien terwijl de bibliotheek met de nodige moeite weliswaar een sluitende begroting heeft opgesteld met een lagere gemeentelijke subsidie. Wat moet de bibliotheek met die
€ 13.000,-- doen als de raad de bezuiniging wil terugdraaien?
De heer Reijven verzoekt om schorsing.
De voorzitter schorst de vergadering.
De voorzitter heropent de vergadering.
De heer Reijven merkt op dat structurele subsidies niet bestaan. Subsidies zijn altijd incidenteel. Dat is de essentie van het nieuwe subsidie- en accommodatiebeleid. Ondersteund moet
worden wat op dat moment belangrijk wordt gevonden. Met het amendement werd beoogd tijd
te kopen om het verhaal goed in te richten.
De toelichting ten aanzien van de subsidie van Cool van de wethouder accepteert hij niet. Het
wordt nadrukkelijk genoemd als extra bezuiniging en dit staat los van de korting die al is aangedragen voor Cool. Wat doet Cool ten aanzien van de 20% minder die is aangegeven?
Helder is dat de subsidie aan de bibliotheek al is voorbereid op een korting van € 13.000.
Wethouder Westerkamp heeft gisteren aangegeven dat hij het gesprek aangaat met de sportverenigingen. Hij moet de ruimte krijgen om dat verhaal te doen.
De fractie trekt het amendement in. Motie 1 blijft staan minus punt 4. De motie geeft een nadere aanduiding wat wordt beoogd met de ruimte die wordt gezocht voor het subsidiebeleid. Ten
aanzien van accommodaties is er echt ruimte om winst te boeken voor de verenigingen en
voor de gemeente. Door een goede samenspraak van college met verenigingen moet er winst
te halen zijn voor iedereen.
4.

Behandeling amendementen en moties Kadernota 2012-2016
De voorzitter stelt amendement 1 van Dorpsbelang Langedijk aan de orde. Zie bijlage.
De heer Boonstra zegt dat het amendement zal worden gesteund vanuit het veiligheidsprincipe. De maatwerkweg komt er niet op korte termijn en het wordt drukker op de Voorburggracht.
De discussie over de dekking was een heel vervelende. Dorpsbelang Langedijk mag uitgaan
van wat er in de kadernota staat en die dekking is gegeven. De fractie heeft wel moeite met de
verlichting want duurzaamheid is een belangrijk punt maar er wordt gegaan voor veiligheid.
Mevrouw Koning staat sympathiek tegenover het amendement maar het zal niet worden gesteund want het dekkingsvoorstel is niet helder en gezien de verdere houding van de fractie
tegenover de kadernota is dit ook verder niet aan de orde.
De voorzitter brengt het amendement in stemming. Na stemming blijkt dat het amendement is
verworpen met 5 stemmen voor en 15 stemmen tegen. Voor het amendement stemmen de
leden Visser, Boonstra, Duijs, Langedijk en Nijman.
Vervolgens wordt amendement 2 van Dorpsbelang Langedijk in stemming gebracht. Zie bijlage. Na stemming blijkt dat het amendement is verworpen met 3 stemmen voor en 17 stemmen
tegen. Voor het amendement stemmen de leden Visser, Duijs en Nijman.

5.

Besluitvorming Kadernota 2012-2016
De voorzitter brengt het voorstel van het college in stemming. Na stemming blijkt dat het voorstel is aangenomen met 13 stemmen voor en 7 stemmen tegen. Tegen het voorstel stemmen
de leden Koning, Kuil, Van Beek, Fintelman, De Graaf, Groen en Kuilman.
Vervolgens wordt de gewijzigde motie 1 in stemming gebracht. Zie bijlage. Na stemming blijkt
dat de motie met 16 stemmen voor en 4 stemmen tegen is aangenomen. Tegen de motie
stemmen de leden Kuil, Van Beek, De Graaf en Kuilman.
Vervolgens wordt motie 2 in stemming gebracht. Zie bijlage. Na stemming blijkt dat de motie is
verworpen met 7 stemmen voor en 13 stemmen tegen. Voor de motie stemmen de leden Koning, Kuil, Van Beek, Fintelman, De Graaf, Groen en Kuilman.

6.

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 22.40 uur.
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Aldus vastgesteld door de raad van de
gemeente Langedijk in zijn openbare
vergadering van 10 juli 2012.
De voorzitter,

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

J. van den Bogaerde
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