Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van 9 september
2014
Aanwezig:
Voorzitter:

Drs. J.F.N. Cornelisse

College:

P.J. Beers, B.J.N. Fintelman en J. Nieuwenhuizen

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) – tot en met AP 2, 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), H. de
Graaf (VVD), B. Hoejenbos (VVD), J.A. Hofman
(VVD), P.J.M. van Kleef (GL) vanaf AP 2A, G.P.
Langedijk (HvL/D66), W. Nugteren (CU), G.J.E.
Nijman (DB), M.L. Reijven (PvdA), R.J. Wagenaar
(VVD) en N. Zwart (GL)

Afwezig:

--

RAAD
1. Opening

2. Vaststelling agenda
2A. Benoeming en beëdiging van een nieuw raadslid
3. Vaststelling van de besluitenlijsten van 24 juni
2014 en 2 juli 2014
4. Besluit over de hamerstukken
5. Mededelingen en ingekomen stukken

De voorzitter opent om 20.00 u de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Voor aanvang van de vergadering wordt aan de voorzitter een petitie met handtekeningen overhandigd door de actiegroep
«Burgerinitiatief bescherming natuur in Geestmerambacht»
AP 9 wordt vanwege de publieke belangstelling na 5. behandeld. AP
15 (motie vreemd aan de agenda) wordt toegevoegd.
De voorzitter van de raad neemt afscheid van mevrouw Schrijver. De
heer Van Kleef wordt na onderzoek van de geloofsbrieven toegelaten en beëdigd als raadslid namens GroenLinks.
Conform.

AP 7 is een hamerstuk: conform.
PH Nieuwenhuizen over accommodatiebeleid: over de voortgang en
de planning wordt een memo aan de raad gezonden.
PH Fintelman: de colleges van Heerhugowaard Alkmaar en Langedijk hebben vandaag een eensluidend (positief) besluit genomen
betreffende de oprichting van een ISD HAL.
IS D6: HvL had een oplegnotitie aangekondigd, maar heeft daar
inmiddels van afgezien vanwege de actuele situatie van de subsidient.
E16: DB vraagt wat is de mening van het college over het resultaat
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van de CAO onderhandelingen? PH Nieuwenhuizen: college is
voornemens dit resultaat te volgen.

9. Principeverzoek Adventurepark De Geus in
Geestmerambacht

KL: nadere vragen over art 40 antwoorden inzake "het niet uitvoeren
van raadsbesluiten".
PH Nieuwenhuizen zegt toe nog eens te kijken naar de mogelijkheid
zonnepanelen te plaatsen op de sporthal «De Sperwer».
De heer De Graaf is voorzitter.
Een amendement wordt ingediend door de fracties van KL HvL GL.
Reactie college op amendement: het advies is het amendement niet
over te nemen. In dit geval wordt de gebruikelijke werkwijze bij principeverzoeken gevolgd.
HvL: ondersteunt het amendement. Het park op betere plek is het
doel.
VVD: eerst onderzoek en dan oordeel.
CDA: wil wel graag een wat ruimere gebiedskeuze voor onderzoek.
eens met voorstel, tegen amendement.
CU: wacht onderzoek af; dan pas oordeel. Voor voorstel, tegen
amendement.
PvdA: voor adventurepark, maar de vraag is of deze locatie mogelijk
is. Raad krijgt geen keuze voorgelegd. Tegen voorstel, voor amendement.
DB: eens met voorstel, tegen amendement. Maar de locatie kan aan
de hele noordrand plaatsvinden. Breder onderzoek is gewenst.
PH: het is wel zo dat de aanvrager zich beperkt tot de huidige beoogde locatie. Onderzoek kan altijd breder, maar zo luidt het voorstel
niet.
DB wil dat de gehele noordzijde bekeken wordt, maar dat is niet wat
de ondernemer wil.
VVD: dit voorstel gaat over een specifieke locatie.
PH: als de raad meer wil onderzoeken, dan is dat een besluit, maar
dan volgt nader overleg met de ondernemer.
HvL: amendement twee delen: vooraf en op meerdere locaties. Stel:
alleen over meerdere locaties, dan wel steun DB?
Dus: als verbreed onderzoek dan DB mee?
Nee, DB blijft bij voorstel, en er kan evt. daarna een nader onderzoek plaatsvinden.
KL: graag uitgebreider onderzoek. Toch ook aan DB de vraag: in
verkiezingsprograms staat toch iets anders. Steunt amendement;
tegen voorstel.
VVD: eens met voorstel, tegen amendement.
Schorsing GL.
Handhaaft amendement.
HvL: idem, maar had graag positief willen reageren op verbreding
amendement.
Amendement: verworpen PvdA, GL, HvL KL voor (9 – 12)

6. Gegeven inlichtingen ex.
artikel 41 RvO op vraag
van de fractie van GroenLinks (Fitland XL De Geus)
7. Wijziging gemeenschappelijke regeling Cocensus

Voorstel: aangenomen: DB VVD CDA CU voor (12 – 9)
GL: wil geen gebruik maken om van de mogelijkheid om verder in te
gaan op het antwoord.
Maar heeft wel opmerkingen. Vooral over het feit dat er wel plannen
liggen, maar geen eerdere informatie aan de raad is gegeven.
Komt er later op terug.
Hamerstuk (conform).
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8. Implementatieplan overheveling begeleiding Awbz
naar WMO

10A. Jaarstukken 2013
Veiligheidsregio NHN

10B. Begroting 2015 Veiligheidsregio NHN

GL: heeft problemen met de rol van de medewerkers. PH Fintelman
licht dit nader toe, waarna GL ook voor het voorstel is. Waardering
voor de ambtelijke voorbereiding. Aandacht voor de rol van de Cliëntenraad.
Conform (AS).
De heer De Graaf zit voor; mevrouw Koning neemt geen deel aan de
beraadslagingen en de besluitvorming.
HvL: opmerking over de ambulancezorg. DB maakt opmerking over
het feit dat het AB al heeft besloten. PH zegt dat dit een uitzondering
is; neemt de opmerking mee naar het AB.
Stemming:
Punt 1: aangenomen 17 – 3 (KL tegen)
Punt 2a: aangenomen 17 – 3 (HvL tegen)
Punt 2b: conform (AS)
Punt 2c: conform (AS)
Punt 2d: aangenomen 18 – 2 (GL tegen).
De heer De Graaf zit voor; mevrouw Koning neemt geen deel aan de
beraadslagingen en de besluitvorming.
HvL: voor het voorstel. Biedt ruimte aan de PH om in het AB te handelen naargelang de situatie zich ontwikkelt.
CDA: instemmen, maar plaatst wel kanttekening.
GL: tegen a.: dat is niet verantwoord. Stemt in met b – d.
PvdA: lastig voorstel, ook i.r.t. beleidsplan. Ondersteunt het voorstel
de PH ruimte te bieden in het AB.
CU: bepleit kostenbewust werken; stemt in.

10C. Beleidsplan, Risicoprofiel en dekkingsplan
veiligheidsregio NHN

11. Strategisch beheer
openbare ruimte gemeente
Langedijk

KL: tegen a, stemt in met b – d.
VVD: stemt in.
DB: stemt in.
Stemming:
a. aangenomen 15 – 5 (KL en GL tegen)
b. conform (AS)
c. conform (AS)
d. conform (AS).
De heer De Graaf zit voor; mevrouw Koning neemt geen deel aan de
beraadslagingen en de besluitvorming.
PvdA: als je extra bezuinigingen voorstelt kan dit beleidsplan niet
worden vastgesteld. PH: het plan «rolt voort» en zal n.a.v. de besluitvorming over de begroting 2015 moeten worden bijgesteld.
HvL: is benieuwd naar de uitwerking. Het lijkt een aanzienlijke verbetering voor Langedijk.
PH: voor 2014 is er nog geen spectaculaire verbetering waar te nemen.
PvdA: kan vanwege besluit over de begroting niet instemmen met dit
voorstel.
Stemming: aan genomen 19 –1 (PvdA tegen).
Motie DB-VVD-CDA over behoud speelplaatsen.
Discussie over de vraag hoeveel en op welk kwaliteitsniveau er
speelplaatsen behouden moeten blijven.
Volgens de indieners: meer dan 65 op minimaal niveau B; en het
college moet voor dekking zorgen.
PH: er is een aantal speelplekken gesloten en dat heeft niet veel
reacties opgeleverd. Ondersteunt de suggestie van KL om de bevolkingsprognose naast dit plan te leggen. College zal de motie uitvoeren.
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12. Woonvisie Langedijk
2014-2030
13. Vaststelling bestemmingsplan Twuyverhoek
14. Beheersverordening
Oudkarspel

15. Motie (vreemd aan de
agenda): huisvesting historische vereniging Sint Pancras

16. Sluiting

Stemming:
Voorstel: conform (AS)
Motie: aangenomen 12 – 9 (DB, CDA, VVD, PvdA voor).
Wordt doorgeschoven naar de vergadering van 7 oktober 2014.
Conform (AS).
GL is tegen het voorstel.
HvL: vindt dat de procedure (in de richting van de inwoners) niet
goed is.
Stemming: aangenomen 15 – 6 (GL, HvL en de heer Buis tegen).
De discussie n.a.v. deze motie gaat over het al dan niet «om niet»
beschikbaar stellen van het gebouw aan de historische vereniging
en over het «overdragen» dan wel «beschikbaar stellen».
Het CDA bepleit behandeling als het accommodatiebeleidsplan
wordt besproken. KL zegt op zich wel te kunnen wachten maar heeft
de indruk dat er al iets is besloten m.b.t. het gebouw.
PvdA zegt te begrijpen dat er nog geen besluiten zijn over het gebouw.
Na eens schorsing zegt KL de motie niet in stemming te willen brengen.
Om 23.40 uur.

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

Aldus vastgesteld door de raad van de
gemeente Langedijk in zijn openbare
vergadering van 7 oktober 2014.
De voorzitter,

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

J. van den Bogaerde
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