Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van 12 november 201 4

Aanwezig:
Voorzitter:

J.F.N. Cornelisse

College:

De heren P.J. Beers, B.J.N. Fintelman en
J. Nieuwenhuizen

Ambtenaren:

--

Griffier (plv.):

G.C.I. Kager

Aanwezig:

De dames J. de Boer (HvL/D66), A.E. Kloosterboer (KL), W. Koning – Hoeve (CDA), E.
Nieuwland-Rijs (DB), A.M. Schuijt (CDA), M.
Swager (DB) en J.D. Visser (DB) en de heren
J. T. Bakkum (KL), D. Boonstra (HvL/D66),
A.L.J. Buis (KL), A.W. Duijs (DB), B. Hoejenbos (VVD), J.A. Hofman (VVD), P.J.M. van
Kleef (GL), G.P. Langedijk (HvL/D66), W.
Nugteren (CU), G.J.E. Nijman (DB), M.L. Reijven (PvdA), R.J. Wagenaar (VVD) en N.
Zwart (GL)

Afwezig:

H. de Graaf (VVD)

RAAD
1. Opening

De voorzitter opent om 20.30u de vergadering en heet de aanwezigen welkom.
Er is bericht van verhindering ontvangen van de heer De Graaf (VVD). In
voorkomend geval zal de heer Zwart (GL) als plaatsvervangend voorzitter
optreden nu de heer De Graaf niet aanwezig is.
Griffier de heer Van de Bogaerde wordt vanwege ziekte vervangen door
mevrouw Kager. De raad besluit om de heer Van de Bogaerde een bloemetje te sturen
2. Vaststelling
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
Behandeling programmabegroting 2015:
3. Reactie college
Mededelingen college n.a.v. forumbehandeling 11 november 2014:
- PH Nieuwenhuizen meldt dat zijn vrouw per 1 oktober jl. niet meer werkzaam is voor de controlerend accountant van de gemeente Langedijk.
- PH Nieuwenhuizen biedt namens het college excuses aan voor de onvolkomenheden in de Programmabegroting; schriftelijk is reeds aangegeven dat
er maatregelen worden genomen om herhaling hiervan te voorkomen.
- PH Nieuwenhuizen meldt dat het financieel meerjarenperspectief er niet
goed uit ziet en daarom onlangs op initiatief van Langedijk met de Gedeputeerde is gesproken over een aantal oplossingsgerichte elementen waaronder de posities van grondexploitaties en de bijzondere kwetsbaarheid daarbij.
- PH Nieuwenhuizen meldt dat het college in het voorjaar van 2015 met de
raad in discussie wil gaan over de kerntaken en wat de Programmabegroting
aan inzicht moet bieden.
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- PH Fintelman meldt dat m.b.t. de actualisering WWB en beschikbaarheid
van de verhuisbewegingen (n.a.v. vragen CU in forum op 11 november) het
overzicht vanaf 13 november 2014 bij de griffie ter inzage ligt.
- PH Fintelman meldt t.a.v. de decentralisatie dat de Programmabegroting
cijfers bevat die bekend zijn en verder aangevuld met theoretische berekeningen. Er komt een regionaal monitoringsmodel en maandelijks wordt de
raad geïnformeerd over uitgaven in relatie tot de Programmabegroting.
Ten aanzien van het realiteitsgehalte gaat het college uit van het zorgen om
de zorg zo goed mogelijk binnen de budgetten te laten plaatsvinden.
- PH Cornelisse meldt –t.a.v. de Veiligheidsregio- dat de gemeenten Stede
Broec, Enkhuizen en Drechterland per brief een oproep hebben gedaan om
opnieuw te spreken over de bezuiniging en de verdeelsleutel. Toegezegd
wordt dat de raad inzage krijgt in deze brief.
De reactie van het college op de ingediende amendementen en moties:
Nr.

Indiener(s)

Onderwerp

Reactie
college
Positief
met kleine aanvulling.
Positief
mits wijzigingen
worden
aangebracht

A1

PvdA

A2

HvL/D66

Meerjarenperspectief versus
accommodatiebeleid
Reserve afvalstoffenheffing

M
1

HvL/D66, CDA,
PvdA, CU

Positief

M
2

CU

Positief

Evt. opmerkingen
Is uitvoerbaar.

De wijzigingen
hebben betrekking op toevoeging van het bedrag bij punt 4. Bij
punt 5 een toevoeging mbt
structureel verlagen van afvalstoffenheffing. En
een aanvulling op
beslispunt 3 van
het voorstel ten
aanzien van lastenverzwaring.
Wordt gezien als
ruggensteun; bij
de uitvoering zal
het college zich
bij de punten
2,3,4 richten tot
de minister. Fracties worden opgeroepen hun 2e
Kamerfracties zelf
te benaderen.
Is uitvoerbaar.

Toegezegd wordt dat ten aanzien van het accommodatiebeleid, het college
de stukken die reeds voorliggen bij het forum, aanpast op het punt van het
uitwerkingsplan.
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3. Meningsvormende fase
4. Besluitvormende fase

De fracties geven hun mening over de ingediende amendementen en
moties.
Besluiten over de amendementen:
A1. het gewijzigde amendement wordt unaniem aangenomen.
Besluit:
De tabel Meerjarenperspectief, bladzjde 13/14 van de Programmabegroting 2015 als
volgt te wijzigen:
1. ‘3. Subsidie- en accommodatiebeleid’ wordt gewijzigd in ‘3. Algemeen’
2. ‘c. Invulling accommodatiebeleid wordt gewijzigd in ‘Algemene taakstelling’.

A2. het gewijzigde amendement wordt unaniem aangenomen.
Besluit:
Een 4 e en 5 e en 6 e beslispunt als volgt aan het raadsbesluit toevoegen :
4. De aan de egalisatiereserve gedoteerde garantieprovisie van de HVC over te
hevelen naar de algemene reserve (totaalbedrag van € 275.917,00);
5. Het besluit tot onttrekking van de egalisatiereserve van € 110.000,00 aan de raad
voor te leggen als er duidelijkheid is omtrent de milieust raat en het onderzoek naar
de afvalinzameldienst, en gegeven die duidelijkheid bezien kan worden of en hoe de
afvalstoffenheffing structureel kan worden verlaagd;
6. beslispunt 3 aanvullen met: ‘zonder dat dit leidt tot lastenverzwaring voor de bu rger in de vorm van een extra verhoging van de rioolheffing tot het moment van vas tstellen van het nieuwe GRP.

Besluit over het voorstel: het voorstel wordt incl. de aangenomen
amendementen unaniem aangenomen.
Besluiten over de moties.
M1. de motie wordt unaniem aangenomen.
Besluit:
1. De ontstane situatie al dan niet samen met andere nadeel gemeentes binnen de
Veiligheidsregio NHN voor te leggen aan de geschillencommissie conform artikel
8 van de gemeenschappelijke regeling;
2. De Tweede Kamer en Minister van BZK te informeren over de gevolgen van
deze onbedoelde scheefgroei;
3. De Tweede Kamer en de Minister van BZK op te roepen om initiatief te nemen in
de vorm van het wettelijk verankeren van de OOV component als basis van de
verdeelsleutel ter bekostiging van de Vei ligheidsregio;
4. De Tweede Kamer en de minister van BZK op te roepen om initiatie te nemen
om de bekostiging van de Veiligheidsregio’s voor wat betreft de OOV component
rechtstreeks vanuit het rijk te doen.

M2. de motie wordt unaniem aangenomen.
Besluit:
Verzoekt de raad:
 een opdracht te verstrekken aan een Raadscommissie om de gewenste inhoud
van de financiële rapportages te definiëren (welke activiteiten behoeven nadere
doelstellingen en prestatie indicatoren; wat is daarbij de relatie tussen voorn emens, doelstellingen en benodigde middelen; hoe verkrijgen we een goede aa nsluiting tussen begroting, tussentijdse informatievoorziening en jaarrekening)
 daarbij voorrang te geven aan rapportages inzake de nieuwe zorgtaken in het
Sociale Domein
 nadat het Sociale Domein in kaart is gebracht de informatiebehoefte over de ov erige programma’s te definiëren
 de ingestelde Raadscommissie de opdracht te geven om een oordeel te geven
over gebruik van de applicatie Pepperflow of een vergelijkbare applicatie.
Verzoekt het college van B en W:
 medewerking te verlenen aan de opdracht aan de Raadscommissie en de door de
raad gewenste informatiebehoefte te realiseren (inzake alle domeinen gemeente
breed)
 na een de bevindingen van de Raadscommissie over te gaan op het gebruik van
een werkbare applicatie die de leesbaarheid en de transparantie verbetert en deze
te gebruiken vanaf de Programmabegroting 2016 en in dat geval :
 A: de eerste aanschaf van een dergelijke applicatie te dekken uit de post Onvoo rzien of de Algemene Reserve,
 B: een dekking te zoeken voor de jaarlijkse kosten voor licentie, beveiliging, o nderhoud, e.d.
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5. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 23.30 uur.

M= motie
A = amendement

Aldus vastgesteld door de raad van de
gemeente Langedijk in zijn openbare
vergadering van 16 december 2014.
De voorzitter,

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

J. van den Bogaerde
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Bijlage
Nr. 1

Nr.

Indiener(s)

Onderwerp

Voor

Tegen

Stemming

A1

HvL/KL/DB

Vaartoezicht

GL

19 - 2

A2

PvdA/KL/DB

Langedijk informeert

VVD
CDA CU

13 - 8

A3

PvdA/HvL/DB

Vrijwilligersprijs

KL VVD
CDA CU

9 - 12

A4

PvdA/DB

Interactief werken met
platforms

HvL
KL DB
VVD
CDA
PvdA
CU
PvdA
KL DB
HvL
GL
PvdA
HvL
DB
GL
PvdA
DB

5 - 16

A5

PvdA/HvL/DB

Budget millenniumgemeente

VVD KL
CDA
HvL GL
CU
VVD

A6

PvdA/DB/HvL

Budget rekenkamer

VVD KL

13 - 8

A7

HvL

Investeringen restwerken
Twuyverhoek

CDA GL
CU
PvdA

13 - 8

A8

GL

Milieustraat

A9
A10

VVD
VVD

Restwerken Twuyverhoek
Raadsbesluiten voor investeringen > € 50.000

A12

CDA

Begraafplaats BOL

A13

CDA

Taakstelling subsidies en
accommodaties

A14

CDA

Budget Millenniumcomité

PvdA
HvL
DB
CDA
KL GL
CU
PvdA
DB
HvL
CDA
GL
CU
HvL
DB
VVD
KL

Evt. opmerkingen

17 - 4

Ingetrokken, college komt met een
raadsvoorstel,
waarin alle elementen zijn verwerkt.
Ingetrokken.
VVD
DB
GL

KL CDA
HvL
PvdA
CU

9 - 12

Wordt niet ingediend vanwege
collegebesluit van
12-11-13
CDA

KL VVD
DB HvL
PvdA
GL CU

3 - 18

Wordt niet in
stemming gebracht.
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Nr. 2
M1
M2

CU
CU

Zwemmen in Langedijk
Zelfbedieningsbalies

M3

CU

Cultuurhuis De Binding

M4

KL PvdA
CDA
KL
GL

JOGG

M5
A11
WORDT:
M6

Vrijwilligersprijs
Pensioenopbouw politieke ambtsdragers

Niet in stemming gebracht.
Niet in stemming gebracht
vanwege toezegging college om binnen drie
maanden met onderzoeksresultaten te komen.
CU
CDA

KL VVD
DB HvL
PvdA
GL

4 - 17

Niet in stemming gebracht.
Niet in stemming gebracht.
GL KL
DB
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VVD
CDA
HvL
PvdA
CU

9 - 12

