Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van 17 december 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 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), N.J. van der W el (Kleurrijk
Langedijk) en N. Zwart (GroenLinks)

Afwezig:

J.T. Bakkum (Kleurrijk Langedijk)

RAAD
1. Opening
2. Vaststelling agenda
3. Vaststelling van
de besluitenlijsten
van 12, 19, 20 en 25
november 2013

De voorzitter opent om 20.00 u de vergadering en heet de aanwezigen welkom.
De agenda wordt conform vastgesteld.
Conform.

4. Mededelingen en
ingekomen stukken

Geen mededelingen; ingekomen stukken: conform.

5. Besluit over de
hamerstukken
6. Benoeming burgerraadsleden

AP 8, 10 en 11 zijn hamerstukken: conform.
Conform.
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7. Voorstel tot intrekking van de Dranken horecaverordening en tot wijziging
van de APV 2008

9. Bestemmingsplan
«Veilingterrein,
Noord-Scharwoude»
12. Subsidie- en
accommodatiebeleid

13. Strategisch Integraal Huisvestingsplan Onderwijs
14. Voornemen samenwerking regionale
sociale diensten
15. Indienen zienswijze
op concept regiobeeld
2025
16. Transitie jeugdzorg;
Regionaal Transitiearangement regio
Alkmaar
17. Vaststellen notitie
«Bestuurlijke besluitvorming 3D in de regio
Alkmaar» en bestuursopdracht «Nadere invulling congruent samenwerkingsverband
Regio Alkmaar»
18. Sluiting

Amendement VVD. De heer Buis neemt geen deel aan de beraadslagingen en de besluitvorming. De heer Fintelman zit voor
bij de punt. Het college ontraadt het amendement. HvL roept het
college op om een convenant te sluiten met het totale veld. De
VVD brengt – gelet op de mening in de raad – het amendement
niet in stemming. Het voorstel wordt vervolgens aangenomen
(19 – 0)
Aangenomen (18 – 2); GL is tegen.

De heer Kuilman neemt geen deel aan de beraadslagingen en de
besluitvorming.
Amendement VVD: het college zegt de tweede bullit te kunnen
overnemen en bij de eerste bullit kritisch te zullen kijken naar het
aantal maatschappelijke doelen.
Amendement PvdA c.a.: het college kan deels instemmen met
1A.
Amendement VVD:
e
1 bullit: verworpen 6 – 13 (VVD en DB voor);
e
2 bullit: aangenomen 18 – 1 (CU tegen)
Amendement PvdA c.a.: aangenomen 16 – 3 (GL en CU tegen)
Voorstel: aangenomen 18 – 1 (CU tegen).
Motie PvdA.
Voorstel aangenomen (AS)
Motie aangenomen (AS).
Met de door de raad geformuleerde zienswijze z al het college op
18 december 2013 een besluit nemen over het definitieve raad svoorstel.
Zienswijzen: conform (AS).
HvL vraagt aandacht voor het meezenden van de drie aangen omen amendementen.
Zienswijzen: conform (AS).
Een aantal fracties uit zorg bij de onderwerpen jeugdzorg en bezuinigingen.
Voorstel: conform (AS).
Besluit:
Punt 1: verworpen 0 – 20
Punt 2: verworpen 5 – 15 (PvdA en CDA voor).

De voorzitter sluit de vergadering om 21.55 uur.

M= motie
A = amendement
AS = algemene stemmen
V = voorstel
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A ld us vas tg es te l d d oo r d e r a a d v an de
gem ee n te La n ge d ij k i n zij n o pe n ba re
v erg a d eri n g v a n 2 1 j a nu ar i 2 0 14 .
De vo or zi t t er ,

drs . J .F .N . C or n e l is s e
De gr if f i er ,

J . v an de n B o ga er de
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