Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van 18 november 2014

Aanwezig:
Voorzitter:

drs. J.F.N. Cornelisse

College:

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), R.J. Wagenaar (VVD) en N. Zwart (GL)

Afwezig:

De heren M.L. Reijven (PvdA) en H. de Graaf
(VVD)

RAAD
1. Opening

2. Vaststelling agenda
3. Vaststelling van de besluitenlijst van 30 september en 7 oktober 2014
4. Stand van zaken afdoening moties (stand augustus 2014)

5. Besluit over de hamerstukken
6. Ingekomen stukken en
mededelingen

De voorzitter opent om 20.00 uur de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Er zijn berichten van verhindering van de heren Reijven (PvdA) en De Graaf (VVD). In voorkomend geval zal de heer
Zwart (GL) als plaatsvervangend voorzitter optreden nu de heer De
Graaf niet aanwezig is.
Conform
Conform

Motie m.b.t. subsidie(plafonds) (nr. 43b)
HvL/D66 constateert dat niet conform de motie is gehandeld, waarop
PH Fintelman aangeeft dat in het accommodatiebeleid de cijfers
leerlingenprognose zijn opgenomen, echter bij volgende berekeningen ook feitelijke cijfers worden betrokken.
Conform, met in achtneming van de toelichting.
n.v.t.
Mededelingen college
- PH Fintelman meldt dat m.i.v. 12 november jl. WNK doorgaat onder
de naam ‘WNK personeelsdiensten’.
- PH Fintelman meldt dat bijna alle contracten zijn getekend waardoor de continuïteit van de zorg in 2015 gewaarborgd is. Ten aanzien van het onderdeel jeugd GGZ is wel overeenkomst en binnenkort wordt ook dit contract getekend.
Vervolgvragen op Schriftelijke vragen 55plus bus
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In antwoord op de vervolgvragen van GL antwoordt PH Fintelman
dat de regievoering bij het college ligt, er verschillende vormen van
vervoervoorzieningen zijn en over de invulling van de volgende contractperiode nog gesprekken worden gevoerd. Met de cliëntenraad
wordt er informatief gesproken op uitvoeringsniveau.
Motie bij ingekomen stuk D07 (gemeentelijke monumenten)
M1 wordt ingediend door KL.
PH Cornelisse zegt toe dat wordt nagegaan in hoeverre er bij een
gemeentelijk monument (niet) vergunningsvrij gebouwd mag worden.
(zie ook: beantwoording technische vragen 28okt14, blz. 7 vraag 5).
Gelet op de toezegging wordt de M1 aangehouden.
7. Integraal Meerjarenbeleidsplan Veiligheid 20152018.

De beslispunten worden afzonderlijk in stemming gebracht.
1. Aangenomen 16-3; stemverklaring KL dat zij ‘het kennis nemen
van’ geen beslispunt vinden
2a. Aangenomen (AS)
2b. Aangenomen 18-0; dhr. Wagenaar (VVD) onthoudt zich van
stemming vanwege belangenverstrengeling
2c. Aangenomen (AS)
2d. Aangenomen (AS)

8. Onderzoek naar de (bestuurlijke) toekomst van
Langedijk

De opmerkingen in de oplegnotitie wordt door de Griffie openbaar
gemaakt.
Aangenomen (AS), met stemverklaring van HvL/D66, GL, en CU
vragen aandacht in het proces voor draagvlak en betrokkenheid van
de burgers.

9. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 21.25 uur.

M= motie
AS = algemene stemmen
PH = portefeuillehouder

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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