Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van 18 februari 2014

Aanwezig:
Voorzitter:
College:

drs. J.F.N. Cornelisse

Ambtenaren:

De dames E.M. Overzier en H.J.M. Schrijver en de
heren P.J. Beers en F. Westerkamp
--

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, J.T. Bakkum (Kleurrijk Langedijk), 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), H. de Graaf, 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)
De heer A.T. Groen (CDA) en de heer Th. Korver
(vanaf 22.05 uur)

Afwezig:

RAAD
1. Opening
2. Vaststelling agenda

3. Vaststelling van de
besluitenlijst van 21
januari 2014

De voorzitter opent om 20.00 u de vergadering en heet de aanwezigen
welkom. De heer Groen is wegens ziekte verhinderd.
Aan de agenda wordt toegevoegd:
16. Motie (vreemd aan de agenda) van CU en CDA over informatie ontwikkeling grondexploitatie
17. Motie (vreemd aan de agenda) van CDA en VVD over «bouwvlakken»
18. Motie (vreemd aan de agenda) van CDA en CU over voedselhulp
De fractie van de CU stelt voor de behandeling van de agendapunten 9
en 12 uit te stellen: 9 vanwege het feit dat er nog reacties zijn gekomen
«uit het veld» zijn ontvangen en het onderwerp beter eerst voor reactie
aan het veld hand kunnen worden aangeboden; 12 omdat het advies
c.q. de vragen van de cliëntenraad op een zodanig tijdstip aan de raad
zijn aangeboden dat bestudering daarvan niet goed mogelijk is geweest.
Wethouder Overzier stemt in met latere behandeling en ter inzage legging van de nieuwe beheersverordening.
Wethouder Schrijver ontraadt het niet behandelen van het transitieplan,
wijst er op dat er voor 2015 nog veel moet worden geregeld, maar uitstel
is niet onoverkomelijk.
De raad besluit conform het voorstel van de CU.
Conform.
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4. Mededelingen en
ingekomen stukken
5. Besluit over de hamerstukken
e
7. 1 wijziging legesverordening 2014

Geen mededelingen; ingekomen stukken: conform.
AP 6 is een hamerstuk: conform.
De VVD heeft een amendement ingediend.
PvdA: heeft fractievoorzitters per e-mail gewezen op een verklaring over
de stijging van de kosten.
De wethouder geeft een toelichting op het collegestandpunt en ontraadt
het amendement.
CU: heeft kritiek op de financiële onderbouwing in het raadsvoorstel en
de VVD deelt die mening.
Naar aanleiding van de beantwoording en de nadere informatie besluiten
CU en VVD het amendement niet in stemming te brengen.

8. Vaststelling bestemmingsplan Speelpark de Swaan en
beeldkwaliteitsplan

9. Nieuwe beheerverordening begraafplaatsen gemeente Langedijk 2014
10. Uitbreiding begraafplaats Broek op
Langedijk en kostendekkendheid grafrechten

11. Gefaseerde invulling samenwerkingsverband 3D
12. Transitieplan overheveling begeleiding
2015

Voorstel: conform (AS).
Stemverklaringen:
HvL: stemt in. Dringt er op aan altijd de economische haalbaarheidstoets
te doen.
CU: is ook voor een bedrijfseconomische toetsing. Men heeft zorgen op
dit punt. En vindt dat de openingstijden van de horeca niet goed geregeld zijn. Stemt niet in.
GL: stemt niet in.
CDA: stemt in. Als de agrarische kavel gehandhaafd zou blijven, ligt
deze ook in ecologische zone.
VVD: stemt in.
KL: stemt in.
Aangenomen: 17 - 3 (GL en CU tegen)
Is van de agenda gehaald.

Stemverklaringen:
KL: stemt in.
VVD: stemt verdeeld: 2 – 2. De heer De Graaf en mevrouw Kuil stemmen in, de heren Van Beek en Kuilman niet.
CDA: stemt in.
DB: stemt in.
HvL: stemt in.
PvdA: stemt verdeeld: de heer Korver stemt niet in en de heer Reijven
wel.
GL: stemt niet in.
CU: stemt in.
Stemming:
Aangenomen: 15 - 5 (de fractie van GL en de heren Van Beek, Kuilman
en Korver zijn tegen).
De raad besluit geen wensen of bedenkingen te formuleren.

Is van de agenda gehaald.
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13. Verordening maatschappelijke participatie 2014

Wethouder Schrijver zegt op vraag van CU het vanzelfsprekend te vinden dat de raad wordt geïnformeerd bij substantiële wijzigingen in de
bedragen
Stemverklaringen:
KL: stemt in.
VVD idem
CDA: idem
DB: idem
HvL: idem
PvdA: GL: stemt in.
CU: stemt in.

14. Voorbereidingskrediet locatie «De Ark»
Sint Pancras

Voorstel: aangenomen (AS).
De CU dient een amendement in om de dekking in het voorstel anders
te regelenregelen.
Wethouder Beers: verwijst naar de door de raad vastgestelde nota
Grondbeleid. Dit voorstel is conform deze nota.
Het gaat in het voorstel om de dekking van de voorbereidingskosten. Hij
ontraadt het amendement.
CU: vraagt of het eigen beleid de nota van de commissie BBV overruled? Wethouder Beers: inderdaad.
CU: trekt amendement in.
Stemverklaringen:
CU: er ligt een grote verantwoordelijkheid op schouders van de Stg.
WOEL. Belangrijk is dat de nieuwe raad de voortgang bewaakt.
PvdA: stemt in.
HvL: stemt in.
DB: stemt in.
CDA: stemt in.
VVD: stemt niet in.
KL: stemt in.

15. Procedurevoorstel
over het vervolg met de
SRA

Voorstel: aangenomen 16 - 4 (VVD tegen).
Stemverklaringen:
CDA: vindt het jammer dat er geen acht betrokken gemeenten zijn. Heeft
wel zorg over de situatie mede in verband met de samenhang met de
drie D's. Akkoord met voorstel.
HvL: Mist de inhoud waarom dit voorstel moet. Maar begrijpt de noodzaak. Frontoffice binnen Langedijk blijft een uitgangspunt.
CU: Je wordt er toe gedwongen. De bij het vorige voorstel over de SRA
door de raad geformuleerde zienswijzen blijven gelden.
Voorstel: aangenomen (AS).
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16. Motie (vreemd aan
de agenda) van CU en
CDA over informatie
ontwikkeling grondexploitatie

CU: zegt in de toelichting het zelf ook een beetje raar te vinden dat een
uitspraak van de raad wordt gevraagd over iets dat vanzelfsprekend is.
HvL: wat wil je er mee?
CU: ook voor de kiezer, goede informatie over het onderwerp.
CDA: het gaat om goed beleid voor de toekomst. Gaat ook om voldoende informatie voor de coalitievorming.
Bakkum: kies dan voor na de verkiezingen.
Wethouder Overzier: verwijst naar tweede antwoord op de art. 40 vragen, Er zijn nu nog geen cijfers over de GREX'en beschikbaar: dat wordt
waarschijnlijk eind maart. De accountant heeft een planning om de 1e
twee weken van april de controle te doen, eerder gaat niet. Na de accountantscontrole ontvangt de raad de informatie. Het college ontraadt
de motie.
CU: vraagt niet om exacte cijfers, globale indicatie kan ook.
CDA: gaat om een indicatie, niet om exacte cijfers.
Stemverklaringen:
GL: tegen de motie.
HvL: tegen.
DB: tegen.
CDA: voor.
VVD: voor.
KL: doe maar na de verkiezingen.
PvdA: tegen.

17. Motie (vreemd aan
de agenda) van CDA
en VVD over «bouwvlakken»

Stemming: verworpen 13 - 7 (CU/VVD/CDA voor).
De VVD geeft een toelichting op de motie.
GL: zegt dat de bestuursrechter in de overwegingen van de motie niet
correct wordt geciteerd.
VVD: dat is geen citaat uit de uitspraak.
CU: vraagt wat toetsing van de bestemmingsplannen aan de uitspraak
van de bestuursrechter betekent.
Wethouder Beers: het college meent de motie ten stelligste te moeten
ontraden vanwege de juridische, planologische en financiële gevolgen.
Hij legt dat in een uitvoerig betoog uit.
Tenslotte zegt hij dat de motie kan ook niet kan worden uitgevoerd.
GL: wil graag het antwoord wethouder op papier. Wethouder zegt dat
toe.
(De heer Korver heeft de vergadering om 22.05 u verlaten)

18. Motie (vreemd aan
de agenda) van CDA
en CU over voedselhulp

VVD: de motie wordt voor dit moment ingetrokken.
CDA: licht de motie toe.
PvdA: heeft de noodkreet van de voedselbank niet gekregen.
CDA: heeft een e-mail van de penningmeester ontvangen.
GL: vorige keer oproep aan wethouder om gesprek aan te gaan. Hoe is
dat verlopen?
Wethouder Schrijver: heeft twee gesprekken gehad. De noodkreet ging
over vervoer en huisvesting. Ze heeft de stichting in contact gebracht
met andere organisaties. De bus kan nu rijden. Stichting De Waaier
helpt mee nieuwe sponsoren te zoeken. De inzet van een fondsenwerver wordt door Wonen plus Welzijn opgepakt. Er lijken nu goede perspectieven. Niet bekend dat er nu (nog) een liquiditeitsprobleem is.
DB: is motie daarmee overbodig? Wethouder Schrijver: ja dat klopt.
Stichting heeft gezegd dat de bus nu weer kan rijden dankzij sponsors.
KL: waarom de motie niet even aanhouden, misschien is het probleem
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zo ook wel prima opgelost.
HvL: u blijft in gesprek? Wethouder Schrijver bevestigt dat.
GL: steunt de motie zo niet.
HvL: als er wel een liquiditeitsprobleem is wat dan? Wethouder Schrijver:
dan ga ik opnieuw in gesprek.
CDA: bepleit noodhulp te verlenen.
DB: aarzelt. Motie is prima, maar twee soorten informatie. Graag nader
onderzoek.
HvL: heeft voldoende aan de informatie van de wethouder; de motie is
nu niet nodig, men ziet graag rapportage aan de raad over stand van
zaken.
CDA: goede actie door de wethouder maar er is nog geen geld. Handhaaft de motie.
CU: er is geen structureel geld om de bus te laten rijden. Inzet van de
wethouder is prima, maar levert nu te weinig op. Motie blijft relevant.
KL: bepleit opnieuw aan houden om te zien hoe het over een maand er
voor staat.
Stemverklaringen:
KL: nu tegen, misschien over een maand anders.
VVD: nu niet te beoordelen.
DB: steunt
HvL: nu niet.
PvdA: nu niet.
GL: nu niet.
CDA/CU voor.
Tenslotte: CDA: blijft er van overtuigd dat de stichting het geld nodig
heeft.

19. Sluiting

Stemming: de motie wordt verworpen 12 - 7 (CU/CDA/DB en mevrouw
Kuil voor).
De voorzitter sluit deze laatste inhoudelijke vergadering van de raad in
deze raadsperiode om 22.52 uur.

M= motie
A = amendement
AS = algemene stemmen
V = voorstel
Aldus vastgesteld door de raad van de
gemeente Langedijk in zijn openbare
vergadering van 26 maart 2014.
De voorzitter,

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

J. van den Bogaerde
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