Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van 17 maart 2015
Aanwezig:
Voorzitter:

drs. J.F.N. Cornelisse

College:

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.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), 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

De voorzitter opent om 20.05 uur de vergadering en heet de aanwezigen welkom.
Deze extra vergadering is op verzoek van de fracties DL, VVD,
HvL/D66, CDA en CU.

2. Vaststelling agenda

De agenda wordt conform vastgesteld.

3. Motie vreemd aan de
agenda van Dorpsbelang
Langedijk over de bezuinigingsvoorstellen Veiligheidsregio NHN

Plv. voorzitter dhr. De Graaf leidt dit agendapunt omdat het de portefeuille van dhr. Cornelisse betreft.
Mw. Koning (CDA) geeft aan dat zij niet aan de behandeling van het
agendapunt deelneemt en ook niet mee zal stemmen vanwege persoonlijk belang bij de Veiligheidsregio.
KL onthoudt zich van stemming; men is het wel eens met de strekking van de motie, maar vindt de motie niet passen in het besluitvormingstraject van het AB van de veiligheidsregio.
De motie van DL, VVD, HvL/D66 en CU wordt per beslispunt in
stemming gebracht.
Roept het college op:
In het Algemeen Bestuur van de VRNHN:
1. Een oproep te doen de ongewenste herverdeeleffecten door de ve rdeelsleutel op basis van het inwonersaantal in 2015 tussen de deeln emende gemeenten te neutraliseren;
2. Onverkort vast te houden aan het realiseren van de vastgestelde b ezuinigingsopdracht van 7,4 miljoen in 2015;
3. Voor te stellen een onafhankelijk bureau met expertise op dit gebied
de opdracht te geven om -naast de reeds beschikbare resultaten van de
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benchmarking- ook te kijken naar overhead en de opbouw en efficiency
van de organisatie als geheel. De resultaten van het onderzoek b eschikbaar te hebben ten behoeve van de eerste Begrotingswijziging
2016 van de Veiligheidsregio;

Stemming
1. aangenomen 15-2 (voor: DL, VVD, HvL/D66, mw. Schuijt (CDA),
PvdA, CU, en tegen: GL; KL en mw Koning (CDA) onthouden zich
van stemming)
2. aangenomen 15-2 (voor: DL, VVD, HvL/D66, mw. Schuijt (CDA),
PvdA, CU, en tegen: GL; KL en mw Koning (CDA) onthouden zich
van stemming)
3. aangenomen 15-2 (voor: DB, VVD, HvL/D66, mw. Schuijt (CDA),
PvdA, CU, en tegen: GL; KL en mw Koning (CDA) onthouden zich
van stemming).
4. Sluiting

De plv. voorzitter sluit de vergadering om 20.45 uur.

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

Aldus vastgesteld door de raad van de
gemeente Langedijk in zijn openbare
vergadering van 21 april 2015.
De voorzitter,

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

drs. G.C.I. Kager
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