Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van 23 april 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) alsmede de heren
J.T. Bakkum (Kleurrijk Langedijk), W. van
Beek (VVD), 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), N.J. van der W el
(Kleurrijk Langedijk) en N. Zwart (GroenLinks

Afwezig:

De heer D. Boonstra (HvL/D66)

RAAD
1. Opening
2. Vaststelling agenda

3. Vaststellen van de
besluitenlijst van 26
maart 2013
4. Mededelingen en ingekomen stukken
5. Ontslag van een burgerraadslid
6. Besluit over de hamerstukken
7. Ontheffing van het
vereiste van ingezetenschap

De heer Boonstra is afwezig.
Besluit: aan de agenda wordt toegevoegd:
Agendapunt 10: motie van het CDA over een onderzoek
naar de mogelijkheden van erfpacht;
Agendapunt 11: een motie van de VVD over koerswijziging
bij de Huisvuilcentrale en de rol van de raad.
Overigens conform.
Besluit: conform.

Mededelingen: geen.
Ingekomen stukken: conform.
De raad besluit mevrouw H. Ali ontslag te verlenen als bu rgerraadslid.
Besluit:
Er zijn – behoudens AP 5 – geen hamerstukken.
Stemverklaring van de VVD.
Besluit: aangenomen 16 – 4 (VVD is tegen).
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8. Beeldkwaliteitsplan
«Langebalkweg 18a» te
Zuid-Scharwoude

De heer Zwart (GL) legt een stemverklaring af.
Besluit: aangenomen 18 – 2 (GL tegen)

9. Startnotitie woonvisie
Langedijk 2013-2020

De fracties stemmen – met de eigen nuances – in met het
voorstel.
De portefeuillehouder zegt toe:
- De nieuwe prognosecijfers van de provincie te b etrekken bij het opstellen van de visie;
- De klankbordgroep jongeren in het traject te betre kken;
- Zorg te besteden aan de verhouding nieuwbouw –
bestaande bouw;
- Aandacht te besteden aan de evaluatie van de situ atie op basis van de bestaande visie.
Besluiten:
Voorstel wordt aangenomen (AS).
De portefeuillehouder zegt dat het college het gevraagde
onderzoek - in de volle breedte overigens - al is begonnen.
De resultaten zullen naar verwachting over zes weken voor
de raad beschikbaar zijn.
Het CDA besluit vervolgens de motie in te trekken.
Besluit: -De portefeuillehouder licht de positie van Langedijk in de
Algemene Vergadering van Aandeelhouders toe. In de Al kmaarsche Courant van 24 april 2013 staat een artikel waarin de laatste voorstellen van de HVC worden besproken en
dit komt tegemoet aan wat de VVD met de motie beoogt.
De portefeuillehouder zegt dat er niet meer informatie voor
de raad beschikbaar was dan wat HVC zelf bekend had
gemaakt – ook in een voor raadsleden uitgeschreven info rmatiebijeenkomst. Daarom heeft zij geen andere informatie
toegezonden.
Op basis van dit debat trekt de VVD de motie in.
Besluit: -Om 21.00 uur.

10. Motie van het CDA
over een onderzoek naar
de mogelijkheden van
erfpacht

11. Motie van de VVD
over koerswijziging bij de
Huisvuilcentrale en de rol
van de raad.

11. Sluiting
M= motie
A = amendement
AS = algemene stemmen
V = voorstel

Aldus vastgesteld door de raad van de
gemeente Langedijk in zijn openbare
vergadering van 28 mei 2013.
De voorzitter,

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

J. van den Bogaerde
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