Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van 16 december 2014
Aanwezig:
Voorzitter:

drs. J.F.N. Cornelisse

College:

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

Ambtenaren:

--

Griffier (plv):

G.C.I. Kager

Aanwezig:

De dames J. de Boer (HvL/D66), A.E. Kloosterboer
(KL), W. Koning – Hoeve (CDA), E. Nieuwland-Rijs
(DB), A.M. Schuijt (CDA), M. Swager (DB) en J.D.
Visser (DB) en de heren J. T. Bakkum (KL), D.
Boonstra (HvL/D66), A.W. Duijs (DB), H. de Graaf
(VVD),B. Hoejenbos (VVD), J.A. Hofman (VVD),
P.J.M. van Kleef (GL), 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:

De heer A.L.J. Buis (KL)

RAAD
1. Opening

De voorzitter opent om 20.00 uur de vergadering en heet de aanwezigen welkom.
Van dhr. Buis (KL) is bericht van verhindering ontvangen.

2. Vaststelling agenda

De raad besluit het verzoek tot interpellatie (GL) inzake berichtgeving door Burgerrekenkamer toe te staan.
Dit wordt agendapunt 3; de andere agendapunten worden doorgenummerd.

3. Interpellatie (GL)

De vragen worden afdoende beantwoord.
PH Cornelisse zegt toe met de afdeling communicatie te bespreken
hoe moet worden omgegaan met het door derden verspreiden van
(onjuiste) berichtgevingen over de gemeente.

4. Vaststelling van de besluitenlijsten van 12 en 18
november 2014

De bijlage behoort niet bij besluitenlijst van 12 november 2014; de
besluitenlijst wordt zonder bijlage vastgesteld.
De besluitenlijst van 18 november 2014 wordt vastgesteld incl. het
toevoegen van een stemverklaring van KL bij ingekomen stuk D07
(gemeentelijke monumenten), te weten dat het niet de bedoeling kan
zijn dat eigenaren van monumenten financieel in de problemen komen.

5. Besluit over de hamerstukken

Agendapunten 7 en 16 zijn hamerstukken
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6. Mededelingen en ingekomen stukken

Mededelingen college
PH Fintelman meldt n.a.v. berichtgeving over de kwaliteit van het
onderwijs van de Johannes Paulusschool dat het college betrokkenheid heeft getoond naar stichting Atrium en de directie van de betreffende scholen. Er wordt gewerkt aan verbeteringen; zichtbare resultaten zullen wat tijd vergen.
In antwoord op de vraag van HvL/D66 over het toezicht op de gemeentefinanciën, geeft de voorzitter aan dat het besluit van Provincie nog niet bekend is.
Ingekomen stukken: conform besloten.

7. Ontslag van twee leden
van de fora
8. Beheerverordening begraafplaatsen gemeente
Langedijk 2014

Aangenomen (AS)
Aangenomen (AS)
M1. van KL over Beheerverordening Begraafplaatsen wordt
aangenomen, 16-4 (DL, VVD, KL, GL en Hvl/D66 voor).
Verzoekt het college:
In het Uitvoeringsbesluit van de Beheersverordening gemeente Langedijk
2014, bij artikel 2. “Het aantal asbussen met of zonder urn d at mag worden
begraven of verstrooid” in een particulier graf, in een particulier kindergraf
of in een particuliere urnennis het maximum van 3 (drie) asbussen te laten
vervallen.

9. Bezwaarschriften tegen
vaststellen subsidieplafonds
10. Belastingverordeningen
2015

Aangenomen (AS) met stemverklaring van HvL/D66, KL en CU dat
zij zich niet kunnen vinden in de houding van het college naar de
bezwaarmakers
Aangenomen met aantekening dat KL tegen beslispunt 5 (hondenbelasting) is.
M2. van CU over onderzoek tarieven en kostendekkendheid leges
en heffingen wordt gewijzigd aangenomen (AS).
Verzoekt het college:

In het eerste halfjaar 2015 een onderbouwing van de kosten van
de belangrijkste gemeentelijke leges en de bestemmingsheffingen
(afvalstoffenheffing, reinigingsrechten en rioolheffing) aan te lev eren;

Na te gaan wat de mogelijkheden zijn om de lasten van leges en
heffingen te beperken door:
Daadwerkelijk lagere kosten dan er in rekening worden g ebracht;
Efficiëntiewinst in de dienstverlening;
Schrappen van regels en vergunningen die overbodig geacht
kunnen worden

En de leges navenant te wijzigen.

11.Eindejaarrapportage
2014

Aangenomen (AS) met in achtneming van de wijziging in het besluit
van het begrotingsjaar ‘2014’ in ‘2015’.

12. Koppelnotitie subsidieen accommodatiebeleid

Aangenomen, 11 - 9 (DL, VVD en CDA voor)
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13. Accommodatiebeleid:
beleidskader

A1. van VVD over accommodatiebeleid wordt aangenomen (AS)
Besluit:
1. het beleidskader accommodatiebeleid gemeente Langedijk d.d. 3 oktober 2014 vast
te stellen
te wijzigen in:
1. het beleidskader accommodatiebeleid gemeente Langedijk d.d. 17 november 2014
vast te stellen

A2. van KL, HvL/D66, GL, PvdA en CU over accommodaties derden
wordt verworpen: 9-11 (KL, HvL/D66, GL, PvdA en CU voor)
A3. van KL, HvL/D66, GL, PvdA en CU over CEC De Binding wordt
verworpen: 9-11 (KL, HvL/D66, GL, PvdA en CU voor)
A4. van KL, HvL/D66, GL, PvdA en CU over Museale gebouwen
wordt verworpen: 9-11 (KL, HvL/D66, GL, PvdA en CU voor)
Voorstel: beslispunten worden afzonderlijk in stemming gebracht
1. geamendeerd besluit: aangenomen,11-9 (DL, VVD en CDA voor)
2. aangenomen, 11-9 (DL, VVD en CDA voor)
3. aangenomen, 15-5 (DL, VVD, CDA, GL, PvdA en CU voor)
4. aangenomen, 15-5 (DL, VVD, CDA, GL, PvdA en CU voor)
5. aangenomen, 11-9 (DL, VVD en CDA voor)
M3. van CDA over CEC de Binding wordt verworpen: 7-13 (CDA en
DL voor)
M4. van DL, VVD en CDA over (kaderstellende) visie op gemeentelijk vastgoed wordt aangenomen: 11-9 (DL, VVD en CDA voor)
Vraagt het college:
Aanvullend aan hetgeen in het accommodatiebeleid wordt geregeld:
1. een duidelijke, maar vooral integrale en kaderstellende visie op gemeentelijk vastgoed op te stellen en aan de raad voor te leggen;
2. op voorhand zoveel mogelijk in te zetten op overdracht van het beheer en onderhoud van accommodaties aan de gebruikers al dan niet in combinatie met verkoop.

M5. van KL, HvL/D66, GL, PvdA en CU over (kaderstellende) visie
op gemeentelijk vastgoed wordt verworpen: 9-11 (KL, HvL/D66, GL,
PvdA en CU voor)
M6. van KL, HvL/D66, GL, PvdA en CU over sportaccommodaties
wordt verworpen: 9-11 (KL, HvL/D66, GL, PvdA en CU voor)
M7. van DL, VVD en CDA over accommodaties derden wordt aangenomen: 11-9 (DL, VVD en CDA voor)
Verzoekt het college:
Na te gaan of er nadelige effecten optreden en indien dit zo is met passende maatregelen te komen om deze op te heffen.

14. Verordeningen WWB
en Participatiewet voor wat
betreft inkomensaspect
15. Verordeningen WWB
en Participatiewet voor wat
betreft re-integratieaspect

Aangenomen (AS)

Voorstel: beslispunten worden afzonderlijk in stemming gebracht
1. aangenomen (AS)
2. aangenomen (AS)
3. aangenomen (AS)
4. aangenomen 15-5 (PvdA, HvL en dhr. Duijs (DL) zijn tegen)
Met stemverklaring van GL dat zij de adviezen van de Cliëntenraad
en het regionaal platform als waardevol hebben ervaren.
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16. Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Langedijk
2015
17. Sluiting

Aangenomen (AS)

De voorzitter sluit de vergadering om 23.50 uur.

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

Aldus vastgesteld door de raad van de
gemeente Langedijk in zijn openbare
vergadering van 20 januari 2015.
De voorzitter,

drs. J.F.N. Cornelisse
de interim-griffier,

G.C.I. Kager
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