Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van 24 maart 2015
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.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 20.00 uur de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Mw. Koning wordt gefeliciteerd met haar toelating tot
de Provinciale Staten; zij neemt afscheid in de raad van 21 april a.s.

2. Vaststelling agenda

Motie vreemd aan de agenda DL, HvL/D66, GL, CU, en VVD inzake
besluitvorming verdeelsleutel de Veiligheidsregio NHN; wordt agendapunt 10.
De raad besluit agendapunt 7 niet te behandelen vanwege nieuwe
ontwikkelingen. De raad neemt het delegatiebesluit om uitstel van
behandeling juridisch te regelen (AS).

3. Vaststelling van de besluitenlijsten van 17 februari 2015

Conform besloten (AS)

4. Besluit over de hamerstukken

Agendapunt 6 is een hamerstuk

N.a.v. de besluitenlijst overhandigt GL een initiatiefvoorstel ‘toegankelijkheid openbare ruimte gemeente Langedijk’. De raad is akkoord
dat het onderwerp qua behandeltraject wordt geagendeerd voor de
raad van 21 april a.s..
De voorzitter zegt toe dat het college een reactie bijvoegt over het
voorgestelde traject.
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5. Mededelingen en ingekomen stukken

Mededelingen college
- PH Nieuwenhuizen meldt n.a.v. de memo van het college d.d. van
17 maart jl. dat naast de afwaardering van Breekland fase 2 en de
bufferzone ook naar de andere grondexploitaties wordt gekeken. De
verwachting is dat hier ook afwaarderingen zullen plaatsvinden.
- PH Nieuwenhuizen meldt de raad dat er een aanvullend memo
over het besluit bijdrage voorzieningen Vroonermeerplas komt; de
bijdrage van Langedijk is en blijft maximaal 900.000 euro.
- PH Nieuwenhuizen zegt toe dat de raad z.s.m. schriftelijk antwoord
krijgt of de rekensom in de memo klopt met de vastgestelde eindejaarsnota (reserve BGE).
- PH Nieuwenhuizen zegt toe dat in de studie naar de verkeersbewegingen Vroonermeer nrd de effecten van de extra bebouwing
worden betrokken bij de actualisering van het verkeersmodel.
- PH Nieuwenhuizen zegt toe dat de raad in mei wordt geïnformeerd
over grondexploitaties en daarbij wordt het stec rapport betrokken.
Daarna is het mogelijk eea in het forum te bespreken.
- PH Beerse meldt dat er een rechterlijke uitspraak ligt over het geschil tussen Distriport en de Provincie. Dit kan mogelijk financiële
consequenties hebben voor de gemeente omdat de gemeente aandeelhouder is. De raad wordt door het college en de directeur van
het ontwikkelingsbedrijf verder schriftelijke op de hoogte gebracht.
Ingekomen stukken: conform besloten (AS)

6. Aansluiten bij Convenant
of Mayors en instemmen
met Actieplan voor energiebesparing en duurzame
energie in regio Alkmaar
2015-2020

Aangenomen (AS).

7. Zendtijdtoewijzing aan
Stichting Radio Langedijk
Compleet FM

Dit onderwerp is van de agenda gehaald.

e

8. Aanwijzen 2 vertegenwoordiger in het algemeen
bestuur van het Geestmerambacht

In het raadsvoorstel wordt op verzoek van Kleurrijk Langedijk gee
schrapt: blz. 1; 3 alinea de laatste regel. “In de praktijk….

9. Benoemen lid commissie
Ruimtelijke Kwaliteit

Hamerstuk (AS)

10. Motie vreemd aan de
agenda DL, HvL/D66, GL,
CU, en VVD over besluitvorming verdeelsleutel de
Veiligheidsregio NHN

M1. De beslispunten van de motie van DL, HvL/D66, GL, CU, en
VVD worden afzonderlijk in stemming gebracht.

Schriftelijke stemming over het voorstel
Aangenomen (19 voor en 2 ongeldige stemmen)

Vraagt het college:
Voor de raad van 21 april 2015 antwoord te geven op de vraag wat het
motief en de onderbouwing van het Dagelijks Bestuur is om te besluiten tot
een andere kostenverdeelsystematiek.
Verzoekt de Rekenkamer Langedijk onderzoek te doen naar:
1. De rechtmatigheid van de besluitvorming rondom de kostenverdeelsy stematiek.
2. Hoe het proces en de uitkomst van de besluitvorming zich verhouden in
termen van de beginselen van behoorlijk bestuur in formele en materiele
zin.
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3. De handelswijze van de voorzitter van de VRNHN door niet in te gaan op
het verzoek van de gemeente Langedijk een beroep te willen doen op de
geschillencommissie conform de gemeenschappelijke regeling.
De raad voor het zomerreces te informeren over de uitkomsten van het
onderzoek.

Vraag aan het college:
- Aangenomen (20-1)(PvdA tegen)
Beslispunten Rekenkamer:
1. Aangenomen (17-4)(PvdA en KL tegen)
2. Aangenomen (17-4)(PvdA en KL tegen)
3. Aangenomen (20-1)(PvdA tegen)
11. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 21.30 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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