Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van 17 september 2013

Aanwezig:
Voorzitter:

Drs. J.F.N. Cornelisse

College:

De dames E.M. Overzier en H.J.M. Schrijver
en de heren P.J. Beers en F. W esterkamp

Ambtenaren:

--

Griffier:

J. van den Bogaerde

Aanwezig:

De dames E.M. van As (ChristenUnie), A.E.
Kloosterboer (Kleurrijk Langedijk), W. Koning Hoeve (CDA), M.C.E. Kuil (VVD), E.A. de
Rijcke-Houkes (GroenLinks) en J.D. Visser
(Dorpsbelang Langedijk) evenals de heren
J.T. Bakkum (Kleurrijk Langedijk, W . van
Beek (VVD), D. Boonstra (HvL/D66), A.J.L.
Buis (Kleurrijk Langedijk), A.W . Duijs (Dorp sbelang Langedijk), de heer B.J.N. Fintelman
(CDA), A.T. Groen (CDA), H. de Graaf
(VVD)), Th. Korver, P. C. Kuilman (VVD),
G.J.E. Nijman (Dorpsbelang Langedijk), de
heer M.L. Reijven (PvdA) – vanaf 21.15 uur,
N.J. van der W el (Kleurrijk Langedijk) en N.
Zwart (GroenLinks

Afwezig:

De heer G.P. Langedijk (HvL/D66).

RAAD
1. Opening

2. Vaststelling agenda

3. Vaststelling van de
besluitenlijsten van 19 en
25 juni 2013
4. Mededelingen en ingekomen stukken
5. Besluit over de hamerstukken
6. Benoeming en ontslag
van leden van de fora

Het begintijdstip van de raadsvergadering is 21.00 uur. De
voorzitter herdenkt drie overleden medewerkers: mev rouw
Evelien Bergström, Martijn Kappen en W illem Duijs. waarna
de raad een minuut stilte in acht neemt.
Besluit: aan de agenda wordt toegevoegd: AP 10A: motie
van de ChristenUnie over openbaar maken declaraties . overigens conform.
De besluitenlijsten worden ongewijzigd vastgesteld.

Er zijn geen mededelingen; de afdoening van de ingekomen
stukken wordt conform besloten.
Besluit:
AP 9 en 10 zijn hamerstukken; de raad besluit conform.
Besluit:
De heer Berends wordt ontslag verleend; mevrouw De Boer
(namens HvL/D66) en de heer Schuijt (namens KL) worden
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7. Motie GroenLinks over
Bestemmingsplan Bedrijventerreinen

8. Verordening verrekening bestuurlijke boete bij
recidive gemeente Langedijk 2013
10A. Motie van de ChristenUnie over openbaar
maken declaraties

11. Sluiting

benoemd en beëdigd.
Herstemming is nodig omdat de stemmen i de vorige raad svergadering staakten
De tekst van de motie wordt aangepast: tweede aandacht spunt onder overwegende: «… met veel water en natuur en
recreatieve waarde.»
Besluit:
Motie wordt aangenomen: 11 voor – 9 tegen. Voor stemden
GL, CU, HvL/D66, DB en KL.
De nadere uitleg door de portefeuillehouder, zoals per m emo gezonden is voldoende.
Besluit:
Aangenomen (AS).
Een aantal fracties heeft aarzelingen bij de voorliggende
motie.
Het college zegt echter de motie te willen uitvoeren. Het
college komt met een voorstel over de uitwerking van de
motie. De indiener deelt vervolgens mee dat de motie niet
meer in stemming behoeft te worden gebracht vanwege de
reactie van het college.
Besluit:
n.v.t.
Om 21.48 uur.

M= motie
A = amendement
AS = algemene stemmen
V = voorstel

Vastgesteld d.d. 15 oktober 2013
De voorzitter,

De griffier,
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