Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van 15 oktober 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 20.15 –
22.15 uur), 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), A.T. Groen (CDA),
H. de Graaf (VVD), Th. Korver (PvdA), P. C.
Kuilman (VVD), G.P. Langedijk (HvL/D66),
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:

--

RAAD
1. Opening

2. Vaststelling agenda

3. Vaststelling van de
besluitenlijsten van 17
september 2013

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen
welkom. De heer Bakkum is nog niet gearriveerd (komt om
20.15 u en vertrekt om 22.15 uur)
Besluit: aan de agenda wordt toegevoegd:
13. motie (vreemd aan de agenda) «Extra middelen voor
armoedebestrijding – gemeentelijk armoedebeleid»
15. motie (vreemd aan de agenda) «Landverhuur».
Bij 4. Beantwoordt de portefeuillehouder artikel 40 vragen
van de fractie van GroenLinks (Column burgemeester) .
De heer Zwart wil n.a.v. eerdere artikel 40 vragen (Gees tmerambacht) gebruik maken van de mogelijkheid nadere
inlichtingen te vragen omtrent de gegeven antwoorden.
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

1

4. Mededelingen en ingekomen stukken

5. Besluit over de hamerstukken
6. Benoeming en ontslag
van leden van de fora

7. W ijkcentrum NoordScharwoude
9. Strategische regionale
samenwerking

11. Ecologische structuurvisie 2012-2022

12. Startnotitie Kadernota
Langedijker Sociaal Domein 2013 – 2016
13. Motie (vreemd aan de
agenda): «Extra middelen
voor armoedebestrijding gemeentelijk armoedebeleid»
14. Sluiting

De heer Fintelman neemt het voorzitterschap over. De burgemeester beantwoordt artikel 40 vragen van de fractie van
GroenLinks (column burgemeester).
Bij ingekomen stuk D06 zijn twee moties ingekomen: M1
(Kleurrijk Langedijk) «Parkeerplaats Bovenweg» en M2
(VVD/ Dorpsbelang Langedijk) «Herinrichting Bovenweg en
Voorburggracht».
M1 wordt tekstueel aanpast bij de laatste constatering:
«Blijkens recent…bestemd is als groen met een wijzigingsbevoegdheid voor parkeren of een vrijstaande woning .»
De portefeuillehouder zegt dat het college deze motie kan
uitvoeren. De motie wordt aangenomen met algemen e
stemmen.
M2 wordt verworpen met 7 – 14 (VVD en DB voor).
Besluit:
AP 8 en 10 zijn hamerstukken; de raad besluit conform.
Besluit:
De heer Kaan wordt ontslag verleend; mevrouw Van der
Vliet (namens DB) en de heren Langedijk (namens
HvL/D66) en Nieuwenhuizen (namens de VVD) worden benoemd en beëdigd.
Besluit:
Conform, met dien verstande dat de VVD wordt geacht t egen te hebben gestemd op beslispunt 3 en 4.
Er worden drie amendementen ingediend door CU,
HvL/D66, GL, KL, VVD en CDA:
A1: wijziging beantwoording kaderstellende vraag 1;
A2: wijziging beantwoording kaderstellende vraag 2, eerste
bullit;
A3: wijziging beantwoording kaderstellende vraag 3, eerste
bullit.
Besluit:
De drie amendementen worden met algemene stemmen
aangenomen.
Het geamendeerde voorstel wordt met algemene stemmen
aangenomen.
HvL/D66 ziet graag dat de jaarlijkse uitvoeringsparagraaf
ter kennisname aan de raad wordt aangeboden.
Besluit:
Aangenomen (18 – 2; PvdA tegen)
Besluit:
Aangenomen (17 – 3; KL tegen)
Besluit:
Aangenomen (19 – 1; CU tegen)

De raad besluit:
de agendapunten:
- Motie (vreemd aan de agenda «Landverhuur»
- Nadere inlichtingen n.a.v. beantwoording artikel 40
vragen (GL; Geestmerambacht) niet meer te beha ndelen.
De portefeuillehouder zegt (toe) dat dat voor wat betreft de
motie er geen acties door het college zijn tussen deze en
de volgende raadsvergadering.
De voorzitter sluit de vergadering om 23.05 uur.
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M= motie
A = amendement
AS = algemene stemmen
V = voorstel

Aldus vastgesteld door de raad van de
gemeente Langedijk in zijn openbare
vergadering van 19 november 2013.
De voorzitter,

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

J. van den Bogaerde

-3-

