Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van 27 maart 2014

Aanwezig:
Voorzitter:

Drs. J.F.N. Cornelisse

College:
Ambtenaren:

--

Griffier:

J. van den Bogaerde

Aanwezig:

de dames J. de Boer (HvL/D66), A.E. Kloosterboer (KL), W. Koning – Hoeve (CDA,)E. Nieuwland-Rijs (DB), H.J.M. Schrijver (GL), M. Swager
(DB) en J.D. Visser (DB) en de heren J. T. Bakkum
(KL), D. Boonstra (HvL/D66), A.W. Duijs (DB),
B.J.N. Fintelman (CDA), H. de Graaf (VVD), B.
Hoejenbos (VVD), J.A. Hofman (VVD), G.P. Langedijk (HvL/D66), J. Nieuwenhuizen (VVD), G.J.E.
Nijman (DB), W. Nugteren (CU), en M.L. Reijven
(PvdA)

Afwezig:

--

RAAD
1. Opening

2. Beëdiging van de
gekozen raadsleden
3. Vaststelling van de
agenda
4. Mededelingen en
ingekomen stukken
5. Aanwijzing van een
plaatsvervangend
voorzitter
6. Benoeming (plaatsvervangend) voorzitters
van de fora.
7. Benoeming raadsleden tot lid van de fora.
8. Benoeming en beediging van burgerraadsleden

De voorzitter opent om 20.00 u de vergadering en heet de aanwezigen
welkom. Bericht van verhindering is ontvangen van de heren Buis en
Zwart.
De leden leggen ten overstaan van de voorzitter de eed of belofte af
zodat zij zijn beëdigd. De heren Buis en Zwart kunnen de volgende vergadering worden beëdigd.
Conform.
Geen mededelingen; geen ingekomen stukken.
Het CDA kandideert de heer Fintelman en de VVD de heer De Graaf. Na
schriftelijke stemming blijkt dat de heer Fintelman wordt aangewezen (15
stemmen op de heer Fintelman, 4 op de heer De Graaf).
Conform voorstel; de heren Fintelman, De Graaf en Langedijk worden
benoemd (AS).
Conform voorstel (AS).

Conform voorstel.
Benoemd en beëdigd worden namens:
Dorpsbelang Langedijk:
B. de Boer (Bas)
K. van der Vliet-de Boer (Karin)
de VVD:
P. de Graaf (Piet)
R.J. Wagenaar (Rob)
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9. Sluiting

Kleurrijk Langedijk:
M.S. Boudewijn (Maaike)
A. Eversdijk (Aad)
L.J.J. Schuijt (Leon)
J.I. Verhagen (Jenny)
het CDA:
G.J.F. Kamper (Gerard)
C.M.A.V. van Kleef (Caroline)
G.J. Rep (Gerard)
A.M. Schuijt (Marian)
Hart voor Langedijk/D66:
J.A. van Dongen (Johan)
N. Langedijk (Nils)
N. Pereboom (Nico)
W.A. van Santen (Anneke)
GroenLinks:
M.C. Bovenkerk-van Oosterom (Pauline)
P.J.M. van Kleef (Piet)
E.A. de Rijcke-Houkes (Elly)
N.J. Zuurbier (Niek)
de PvdA:
M.A. Ait Ochaine (Mohammed)
A.E. Glas (Arthur)
M.H. Reijven (Menno)
H.J. Waal (Harry)
de ChristenUnie:
J.W. Gunnink (Jan Willem)
E. de Jong-Schmidt (Ellen)
De voorzitter sluit vervolgens de vergadering om 20.55 uur.

M= motie
A = amendement
AS = algemene stemmen
V = voorstel

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 2 ap r i l 2 01 4 .
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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