Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van 21 januari 2014

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. Westerkamp.

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), en J.D. Visser (Dorpsbelang Langedijk) evenals de heren, J.T. Bakkum
(Kleurrijk Langedijk), 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), 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 Wel (Kleurrijk Langedijk) en
N. Zwart (GroenLinks)

Afwezig:

Mevrouw E.A. de Rijcke-Houkes (GroenLinks) en
de heren H. de Graaf (VVD) en W. van Beek
(VVD)

RAAD
1. Opening
2. Vaststelling agenda

3. Vaststelling van de
besluitenlijst van 17
december 2013
4. Mededelingen en
ingekomen stukken
5. Besluit over de hamerstukken

De voorzitter opent om 20.00 u de vergadering en heet de aanwezigen
welkom.
Aan de agenda is toegevoegd:
13. Aanwijzing leden klankbordgroep Rekenkamer
13A: Motie (vreemd aan de agenda) van het CDA over «Voedselbank».
Het CDA stelt – gelet op de brief van de regionale CDA-fracties van 21
januari 2014 – het agendapunt over de SRA van de agenda te halen en
opnieuw te agenderen voor de februarivergadering. Na stemming over
dit voorstel staken de stemmen (9 – 9); de voorzitter stelt vast dat daardoor de oorspronkelijke agenda gehandhaafd wordt.
Conform.

Geen mededelingen; ingekomen stukken: conform.
AP 7, 11 en 13 zijn hamerstukken: conform.
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6. Verklaring van geen
bedenking parkeerterrein tegenover Wagenweg 2 in Oudkarspel

8. Onderbrengen veiligheidshuizen onder de
gemeenschappelijke
regeling Veiligheidsregio Noord-Holland
Noord

9. Permanente bewoning van recreatiewoningen

De heer Fintelman zit voor.
Stemverklaringen:
GL: tegen stemmen.
HvL: voorstemmen maar met grote aarzeling.
DB: voorstemmen
CDA: voorstemmen
KL: tegenstemmen
PvdA: voorstemmen
Aangenomen 13 - 5 (GL en KL tegen).
De heer Fintelman zit voor.
Stemverklaringen:
CU: tegen voorstel (vanwege de verankering bij GR Veiligheidsregio)
KL: tegen voorstel (idem)
CDA: voorstemmen
VVD: voorstemmen
GL: tegenstemmen
Aangenomen 12 - 6 (tegen CU, GL en KL)
De heer Fintelman zit voor.
HvL legt een verklaring: n.a.v. het collegememo van 15jan14 stond een
verkeerde tekst op hun website.
HvL heeft een probleem met bewoners van recreatiewoningen die voor 1
jan 2013 vetrokken en nu buiten de boot vallen.
PvdA: uit kritiek op het nieuwe voorstel ad 2, omdat daar de term Plan
van Aanpak wordt gebezigd, welke niet juist is en op de datum van het
gewijzigde besluit.
Ten aanzien van HvL zegt de portefeuillehouder dat die enkele gevallen
(die voor 1 januari 2013 zijn vertrokken) anders als het ware een terugkeergarantie zouden krijgen, waardoor de kring van personen ongewis
wordt; dit wordt ontraden.
Plan van Aanpak: moet zijn «beleidsnota» en de juiste wordt ingevuld.
Stemverklaringen:
DB: instemmen
CDA: instemmen
VVD: instemmen
KL: instemmen
CU: tegenstemmen
PvdA: instemmen en niet instemmen. Men wenst per punt te stemmen
en dan is de fractie tegen punt 2
GL: instemmen
HvL: tegenstemmen

10. Oprichting SRA

Stemming:
Punt 1: aangenomen 15 - 3 (HvL en CU tegen)
Punt 2: aangenomen 13 - 5 (PvdA, CU en HvL tegen)
De heer Fintelman: het CDA doet mee aan de behandeling van het
voorstel en zal de brief van de regionale CDA-fracties nu als motie inbrengen.
De fractie van GroenLinks dient een amendement in over het instellen
van een auditcommissie via de te wijzigen gemeenschappelijke regeling.
Het amendement wordt staande de vergadering aangepast.
Het college snapt het amendement en heeft er geen bezwaar tegen.
Het college ontraadt de motie.
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Stemverklaringen:
PvdA: beslispunt 6 met toezegging tijdens forumbehandeling is essentieel. Instemmen. Amendement: verwerpen. Motie: verwerpen.
VVD: instemmen. Amendement: verwerpen. Motie: instemmen.
KL: punt 6 belangrijk. Instemmen voorstel, amendement instemmen;
motie verwerpen.
CDA: instemmen voorstel. Amendement: verwerpen. Motie: instemmen.
DB: instemmen voorstel. Amendement: verwerpen. Motie: instemmen.
HvL: instemmen voorstel. Amendement: instemmen. Motie: instemmen.
GL: instemmen voorstel. Amendement: instemmen. Motie: verwerpen.
CU: instemmen voorstel. Amendement: verwerpen. Motie: instemmen.

12. Decentralisatie
Jeugdzorg: regionaal
beleidskader jeugdzorg
2015

Stemming:
Amendement: verworpen 11-7 (HvL, GL en KL voor)
Voorstel: aangenomen: AS
Motie: 11 - 7 aangenomen (PvdA, KL en GL tegen)
De fractie van GroenLinks dient een amendement in over uitbreiding
doelgroep .
Reactie college: het wetgevingstraject loopt nog en daarmee is het
amendement prematuur. Er volgt een meerjarig beleidsplan c.a. Er komen nog nieuwe mogelijkheden. College stelt voor hier een motie van te
maken.
GL: wil het amendement omzetten in en motie. De fractie bepleit toezending aan de 1e Kamer en de regioraden.
De heren Korver en Bakkum hebben de vergadering verlaten.
Stemverklaringen:
CU: voorstel: instemmen. Motie: verwerpen. Jammer dat het advies clientenraad zo laat kwam.
GL: voorstel: instemmen. Motie: instemmen.
PvdA: voorstel: instemmen. Motie: verwerpen.
HvL: voorstel: instemmen. Motie: instemmen.
DB: voorstel: instemmen. Motie: verwerpen. Heet moeite met het uitgangspunt van de centrumgemeente.
CDA: voorstel: instemmen. Wil nauw betrokken worden bij de verdere
uitwerking. Motie: verwerpen.
VVD: voorstel: instemmen. Motie: verwerpen.
KL: voorstel: instemmen. Deelt de opmerking over de cliëntenraad. Motie: verwerpen.

13A. Motie CDA over
«Voedselbank»

14. Sluiting

Stemming:
Voorstel: aangenomen (AS)
Motie: 3 - 13 verworpen (GL en HvL voor)
De fractie van het CDA licht de motie toe. Het gaat over een vanwege
het subsidieplafond geweigerde subsidieaanvraag door «Geloof, hoop
en liefde».
Naar aanleiding van de opmerkingen vanuit de raad gaat het CDA meer
informatie vergaren en komt er wellicht in de volgende raad op terug. De
fractie trekt de motie nu in.
De voorzitter sluit de vergadering om 22.55 uur.

M= motie
A = amendement
AS = algemene stemmen
V = voorstel
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Aldus vastgesteld door de raad van de
gemeente Langedijk in zijn openbare
vergadering van 18 februari 2014.
De voorzitter,

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

J. van den Bogaerde
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