1. Overzicht Moties raadsperiode 2014-2018
Nog openstaand / lopend (stand van zaken 1 januari 2017)

2014-2

2014-3

Veiligheidsregio
1. De ontstane situatie al dan niet samen
met andere nadeel gemeentes binnen de
Veiligheidsregio NHN voor te leggen aan
de geschillencommissie conform artikel 8
van de gemeenschappelijke regeling;
2. De Tweede Kamer en Minister van BZK
te informeren over de gevolgen van deze
onbedoelde scheefgroei;
3. De Tweede Kamer en de Minister van
BZK op te roepen om initiatief te nemen
in de vorm van het wettelijk verankeren
van de OOV component als basis van de
verdeelsleutel ter bekostiging van de
Veiligheidsregio;
4. De Tweede Kamer en de minister van
BZK op te roepen om initiatie te nemen
om de bekostiging van de
Veiligheidsregio’s voor wat betreft de
OOV component rechtstreeks vanuit het
rijk te doen.

12nov14

Leesbaarheid en hanteerbaarheid
begroting
Verzoekt de raad:
 een opdracht te verstrekken aan een
Raadscommissie om de gewenste
inhoud van de financiële rapportages te
definiëren (welke activiteiten behoeven
nadere doelstellingen en prestatie
indicatoren; wat is daarbij de relatie
tussen voornemens, doelstellingen en
benodigde middelen; hoe verkrijgen we
een goede aansluiting tussen
begroting, tussentijdse
informatievoorziening en jaarrekening)
 daarbij voorrang te geven aan
rapportages inzake de nieuwe

12nov14

1

HvL/D66,
CDA, PvdA,
CU

Noot van de griffier; tijdens de raadsvergadering heeft college het volgende
gezegd Wordt gezien als ruggensteun; bij de uitvoering zal het college zich
e
bij de punten 2,3,4 richten tot de minister. Fracties worden opgeroepen hun 2
Kamerfracties zelf te benaderen.

1. 11 december 2014 is een brief naar de Veiligheidsregio Noord Holland Noord gestuurd waarop de gemeente een beroep doet op de
geschillenregeling. Ook is een afschrift gestuurd van deze brief aan
alles colleges B&W en gemeenteraden in Noord -Holland Noord en
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland.
2., 3. en 4.: 15 januari 2015 is een brief vanuit de gemeente richting
de Tweede Kamer en de minister van BZK gestuurd.
D66 heeft op 30 april 2015 kamervragen gesteld aan de regering
m.b.t. de Langedijker situatie t.o.v. de veiligheidsregio. De minister
van Veiligheid en Justitie heeft deze beantwoord.

Stand van zaken jan—jun 2016

CU

Noot van de griffier: de raadsopdracht is overgenomen door het presidium
waarbij het memo van het college mbt kerntakendiscussie (ingekomen stuk 6
januari 2015) is betrokken.
Motie is in uitvoering
Daarbij wordt een relatie gelegd tussen nieuwe eis en BBV zoals
toegepast in de begroting 2017, een vernieuwde planning en
controlcyclus en andere opzet programma indeling met bijbehorende
doelenboom.
Daarbij zal ook het noodzakelijke presentatiemiddel worden
betrokken.

zorgtaken in het Sociale Domein
 nadat het Sociale Domein in kaart is
gebracht de informatiebehoefte over de
overige programma’s te definiëren
 de ingestelde Raadscommissie de
opdracht te geven om een oordeel te
geven over gebruik van de applicatie
Pepperflow of een vergelijkbare
applicatie.
Verzoekt het college van B en W:
 medewerking te verlenen aan de
opdracht aan de Raadscommissie en
de door de raad gewenste
informatiebehoefte te realiseren
(inzake alle domeinen gemeente breed)
 na een de bevindingen van de
Raadscommissie over te gaan op het
gebruik van een werkbare applicatie
die de leesbaarheid en de
transparantie verbetert en deze te
gebruiken vanaf de
Programmabegroting 2016 en in dat
geval:
 A: de eerste aanschaf van een
dergelijke applicatie te dekken uit de
post Onvoorzien of de Algemene
Reserve,
 B: een dekking te zoeken voor de
jaarlijkse kosten voor licentie,
beveiliging, onderhoud, e.d.

2014-5

Onderzoek tarieven en kostendekkendheid
leges

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

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 gebracht;
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16dec14
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CU

Advies : De motie als afgehandeld te beschouwen
De kostendekkendheid van Leges heeft continu de aandacht. In de
nieuwe BBV regelgeving moet in de paragraaf over de leges per lege
de kostendekkendheid worden toegelicht.
Als het mogelijk is de kosten met betrekking tot de leges, en daarmee
de tarieven, te verlagen wordt dit doorgevoerd.
Hierbij moet meegenomen worden dat er voor leges altijd een deel
vaste kosten zal blijven bestaan waardoor de kosten niet evenredig
afnemen met het aantal aangevraagde vergunningen etc.





2014-6

2014-7

2015-5

Efficiëntiewinst in de
dienstverlening;
Schrappen van regels en
vergunningen die overbodig
geacht kunnen worden
En de leges navenant te wijzigen.

(Kaderstellende) visie op gemeentelijk
vastgoed
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.

16dec14

Accommodaties derden
Na te gaan of er nadelige effecten optreden en
indien dit zo is met passende maatregelen te
komen om deze op te heffen.

16dec14

Verdeelsleutel VRNHN
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.

24mrt15

Motie is in uitvoering.
1. De integrale visie zal tweede helft 2015 beschikbaar zijn voor de
raad.
Door prioritering in de uitvoering van het accommodatiebeleid is dit
onderwerp vertraagd. U kunt de rapportage verwachten tweede helft
2016.
Door prioritering in de uitvoering van het accommodatiebeleid is dit
onderwerp verder vertraagd.

2.

DL, VVD, CDA

Onderhandelingen met gebruikers worden op dit moment gevoerd.
Stand van zaken zal geven worden in voortgangsrapportage,
beschikbaar raad voor de behandeling van de begroting.
Stand van zaken zal wederom geven worden in een
voortgangsrapportage, beschikbaar voor de raad voor de
behandeling van de begroting.
Voortgangsrapportage is eind 2016 beschikbaar gesteld aan de
raad.

Motie is in uitvoering.
Op dit moment zijn er nog geen nadelige effecten voorzien.
Motie is in uitvoering.
Net als vorig jaar zijn er op dit moment nog geen nadelige effecten voorzien
Motie is in uitvoering.
Op dit moment zijn er nog steeds geen nadelige effecten voorzien.

Verzoekt de Rekenkamer Langedijk
onderzoek te doen naar:
1. De rechtmatigheid van de
besluitvorming rondom de

3

DL, VVD, CDA

Stand van zaken jan—jun 2016

DL, HvL/D66,
GL, CU, VVD

30 april 2015 is een memo verstuurd naar de raad met het onderwerp
“Reactie op motie besluitvorming verdeelsleutel 24 maart 2015”,
waarin de raad geïnformeerd wordt over dit onderwerp.

kostenverdeelsystematiek.
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.
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.

2015-7

Kadernota / Begroting,
precariobelasting 2015’
Voor het tekort van € 490.000 dat ontstaat
bij het aannemen van het amendement
precariobelasting 2015 dekking te zoeken
binnen de posten: verdeelsleutel
veiligheidsregio*, uitvoering wettelijke
taken van de gemeente en het
accommodatiebeleid.

25jun15

VVD,DL, CDA

De precariobelasting 2015 is verwerkt in jaarrekening over 2015.
Derhalve hoeft er geen dekking gezocht te worden. Voor 2016 is de
precario opgelegd. Voor 2017 en verder is precario uit voorzichtigheid
uit de begroting gehaald.
Advies: de motie daarmee als afgehandeld te beschouwen

2015-8

Begroting, ‘kinderboerderijen
Langedijk’
* Vooralsnog de kinderboerderijen Jong
Leven en de Beestenboel buiten de
overdracht van gemeentelijke
eigendommen te plaatsen. Dit voor zover
de terreinen en opstallen noodzakelijk zijn
voor het in stand houden van de
speelvoorzieningen op het huidige
gebruiksniveau.
* De kinderboerderijen Jong Leven te Sint
Pancras en De Beestenboel te ZuidScharwoude te benoemen en te
behandelen als bijzondere
speelvoorzieningen, dit budgettair gezien
te verwerken en de financiële
consequente inzichtelijk te maken in de
begroting van 2016.

25jun15

VVD,DL,CDA

Motie is in behandeling.
Voor de behandeling van de begroting in de raad zal een overzicht
gegeven worden van de voortgang van het accommodatiebeleid.
Dit onderwerp zal daarin worden meegenomen.

tijdelijke opvang van asielzoekers in
Langedijk
1. In contact te treden met het COA en te
onderzoeken of er binnen de

22 sep15

2015-11

4

Motie is in behandeling.
Voor de behandeling van de begroting 2017 in de raad zal er
wederom overzicht gegeven worden van de voortgang van het
accommodatiebeleid.
Dit onderwerp zal daarin worden meegenomen.
Motie is afgehandeld:
De kinderboerderijen zijn benoemd als bijzondere speelvoorzieningen.
Over het onderhoud van de bijzondere speelvoorzieningen en de
bijbehorende kosten hiervoor is overeenstemming bereikt met de
twee besturen van de kinderboerderijen. Financiële consequenties
zijn verwerkt in de begroting 2017.
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CDA, CU, DL,
GL, HvL/D66,
KL, PvdA en
VVD

Motie is in behandeling, zij het de laatste fase.
Het college heeft ingestemd met afronding van de bestuursopdracht,
via een eindrapportage, die in februari wordt verwacht.
Naar verwachting zal dat leiden tot eindigen bestuursopdracht.

De raad zal ivm de motie worden geïnformeerd.

gemeente Langedijk geschikte
locaties zijn, dan wel geschikt
gemaakt kunnen worden voor de
opvang van asielzoekers;
2. In samenspraak met het COA te
beoordelen in hoeverre de gemeente
Langedijk bij kan dragen aan de
(tijdelijke) oplossing van de
geconstateerde problemen;

3. Bij (tijdelijke) oplossingen die passen

2015-12

binnen het beleid van het COA de
inwoners en het maatschappelijk
middenveld van Langedijk te
betrekken.
Partiële herziening Bovenweg 29 Sint
Pancras
Te zoeken naar mogelijkheden om
initiatiefnemer dhr. Z. vrij te stellen van
het betalen van kosten voortvloeiend uit
het opstellen van deze partiële herziening.

6 okt 15

KL en VVD

2015-13

Vluchtelingenwerk

6 okt15

CDA

1. de werkzaamheden van
Vluchtelingenwerk ‘tegen de lat’
van het subsidiebeleid Langedijk
te houden welke is gericht op
activiteit en prestatie;
2. de begeleiding van de
vergunninghouders uit te voeren
volgens de visie en richtlijnen op
de maatschappelijke
ondersteuning met de
regievoerder;
3. een overgangsperiode in te stellen
tot uiterlijk eind 2016 waarin een
zorgvuldige overgang van de
activiteiten van het
5
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Een dergelijk verzoek dient bekeken te worden door de
heffingsambtenaar van de gemeente. Het voorliggende geval is
bekeken en de gemeente heeft de vastgestelde procedure
gehanteerd. Derhalve is het in het kader van het risico op
rechtsongelijkheid met andere gevallen niet gewenst om in de
betreffende situatie een uitzondering te maken.
Advies : De motie daarmee als afgedaan te beschouwen
<PH Nieuwenhuizen geeft tijdens de raadsvergadering in reactie op
de motie aan dat deze onder de aandacht van de verantwoordelijke
(de heffingsambtenaar) wordt gebracht met verwijzing naar art 63 van
de Algemene wet inzake Rijksbelastingen (hardheidsclausule).>
1.

De subsidieaanvraag van Stichting Vluchtelingenwerk voor
2016 is getoetst aan subsidiebeleid 2015. Op basis hiervan is
een budgetsubsidie verleend.

2. De werkwijze die met de Stichting Vluchtelingenwerk gewoon
was, doorgezet maar dan afgestemd op het aantal
gehuisveste vergunningshouders.

3. De overgangsperiode is ingesteld. Voor de komende
jaren,2017 en volgende, is het bedoeling deze
werkzaamheden aan te besteden.

Vluchtelingenwerk kan
plaatsvinden en het nieuw te
ontwikkelen beleid kan
waarborgen;
4. aan te geven hoe de bekostiging
van de overgang en uitvoering van
het nieuw te ontwikkelen beleid
gerealiseerd kan worden.

2016-01

Herziening bestemmingsplan
Centrumplan Broekerveiling

4. Voor het beleidsterrein waar vluchtelingewerk bij betrokken is
worden in regionaal verband afgestemd. Uitgangspunt zijn de
inkomsten van rijkswege. Afstemming/postiebepaling heeft
ook plaatsgevonden voor de opvang en begeleiding van
AMV-ers. Hierbij hebben Parlan en de woningbouwvereniging
Langelijk het voortouw genomen en de verantwoordelijkheid
genomen. Vluchtelingwerk en de gemeente spelen geen
(regie)rol maar zijn zijdelings betrokken.
16feb 16

KL

22mrt 16

GL, PvdA,
HvL/D66, KL
en CU

Het college bij aanvragen door andere
categorie 1,2 en 3 horecabedrijven in
Langedijk voor het gebruiken van veilige
terrasverwarming tijdens de toegestane
tijden voor terrasgebruik, deze aanvraag
positief honoreert en vergunning hiervoor
verleent;
Het college bij een herijking of evaluatie
van het horecabeleid, zoals in 2012
vastgesteld, het plaatsen en gebruiken
van veilige terrasverwarming toestaat en
opneemt in het beleid;
2016-02

Peuterspeelzaalwerk Langedijk
Roept het college op:
1.
Dusdanige actie te ondernemen
dat op korte termijn het
peuterspeelzaalwerk zo mogelijk in alle
kernen wordt gecontinueerd en de raad
over de resultaten hiervan te informeren
uiterlijk tijdens de raadsvergadering van
19 april 2016.
2.
Zorg te dragen voor een adequate
invulling bij alle toekomstige IKC’s in
Langedijk conform de hiervoor
vastgestelde kaders, wat in ieder geval
6
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1. + 3 Afgehandeld.
Alle kinderen in Langedijk kunnen een plek voor
kinderopvang of peuteropvang krijgen. Een nieuw
beleid, verordening en bekostigingswijze is geregeld,
zodat alle kinderen dezelfde ontwikkelingskansen
hebben. (15 december 2015, raadsbesluit)
2. In elke kern zijn er scholen die uitvoering geven aan het
IKC concept. De ene school is daar al verder mee dan
de andere school. In Oudkarspel wordt er gewerkt aan
de uitvoering van een IKC die een volledig jaarrond
aanbod gaat bieden voor 0-12 jarigen in schooljaar
2017/2018. In Noord-Scharwoude is al een aanbod voor

2016-03

2016-04

betekent dat in elk IKC, te beginnen in
Oudkarspel, een volledig jaarrond
aanbod voor 0 – 12-jarigen, inclusief
kinder- en peuteropvang, voor- en
vroegschoolse educatie, voor-, tussenen buitenschoolse opvang,
peuterspeelzaalwerk naast
kinderopvang, te allen tijde wordt
gewaarborgd.
3.
De raad uiterlijk op 1 juni 2016 te
informeren over de uitvoering van
bovengenoemde facetten van het
peuterspeelzaalwerk en kinderopvang in
het schooljaar 2016 - 2017.
Uitwerkingsplan Beheer Openbare
Ruimte
Draagt het college op
 te onderzoeken welke
mogelijkheden bestaan om
meer samenhang te creëren
tussen de strategische
beheervisie en het
snippergroenbeleid
 te onderzoeken of hierbij een
groenstructuurvisie als
instrument behulpzaam kan
zijn/noodzakelijk is
 de resultaten van deze
onderzoeken uiterlijk in januari
2017 met de gemeenteraad te
delen
Zienswijze jaarrekening 2015,
begroting 2017 Halte W erk

0-12 jarigen binnen het Palet. In Broek op Langedijk is
dit binnen het Mayerslot. In Sint Pancras wordt er nu
ook toegewerkt naar een aanbod voor 0-12 jarige op de
locatie aan de Sperwer. Wanneer er binnenkort of in de
toekomst zich verder concrete ontwikkelingen
voordoen, m.b.t. de IKC ontwikkeling, dan wordt de
raad hiervan op de hoogte geste ld door een memo.

3. In mei 2016 heeft de raad een memo ontvangen over
het huidige aanbod van peuterspeelzaalwerk en
kinderopvang

19apr 16

VVD

In verband met prioritering van alle werkzaamheden binnen de
organisatie is de uitvoering van deze motie vertraagd.
De planning is om voor het zomerreces van 2017 de onderzoeken af
te ronden.

31mei 16

CDA, VVD,
HvL/D66

31mei 16

VVD

Verzoekt het college:
1.de vertegenwoordiger van de
gemeente Langedijk in het bestuur
van Halte Werk de discussie aan
te gaan om te bewerkstelligen dat
bij het verdelen van de baten en
de lasten eenzelfde verdeelsleutel
wordt gehanteerd.
2016-05

Jaarstukken geestmerambacht
7

e

Motie zal 2 helft 2016 worden opgepakt.
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Motie is in uitvoering
Voor de reguliere baten en lasten is de verdeelsleutel hetzelfde alleen
voor de verdeling van een mogelijk efficiencyresultaat is nog een
afwijkende verdeelsleutel van toepassing in de begroting 2017.
Er wordt een voorstel uitgewerkt om dit ook gelijk te trekken.

2016-06

2016-07

Verzoekt het college:
1. Bij alle betrokken partijen een
uiterste inspanning te
verrichten om De Groene
Loper door het recreatieschap
te laten realiseren.
2. W erk met werk te maken door
De Groene Loper in
samenhang met de
doorvaarbaarheid te
ontwikkelen.
3. Tweemaal per jaar de
gemeenteraad door middel
van een memo te informeren
over de voortgang.
Aanpassen salaris directie NV HVC
1. Om tijdens de eerstvolgende
vergadering van
aandeelhouders van de HVC
er met grote klem op aan te
dringen dat het salaris van de
directie van de NV HVC wordt
aangepast aan een meer
acceptabel niveau waardoor
het zeker niet langer de
normen overschrijdt zoals
gesteld in de WNT
M2 de motie van VVD, DL, CDA, CU, en
GL over Innovatiefonds Sociaal Domein
wordt unaniem aangenomen (21-0).

31mei 16

Verzoekt het college:

1.
de huidige Regeling
Innovatiefonds WMO om te vormen
naar een nieuw Innovatiefonds
Sociaal Domein;
2.
een op te richten
innovatiefonds Sociaal Domein de
doelstelling mee te geven
vernieuwing te stimuleren en
“proeftuinopstellingen” mogelijk te
maken;
3.
de ervaring die met innovatie
8
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PvdA HvL/D66

In de AVA is namens de VVI notitie ingebracht. hierbij wordt dringend
verzocht om aan te sluiten bij de normen van de WNT. Daarnaast
wordt door een renumeratiecommissie van de RvC van de HVC een
onderzoek gedaan naar de beloning van de statutair directeur
Advies: de motie hiermee als afgedaan te beschouwen

projecten wordt opgedaan te
gebruiken bij de doorontwikkeling
van de zorg in het sociaal domein;
4.
de kosten van het
innovatiefonds o.a. te dekken uit de
meevallers van 2015;
5.
de raad in oktober 2016 en
daarna halfjaarlijks via memo te
informeren over de voortgang
2016-08

Motie van Kleurrijk Langedijk
Kostenverdeling Westrand Sint pancras
Wordt aangenomen 14-6 (tegen Hvl/D66,
GL en PvdA

De motie wordt ter hand genomen in de planontwikkeling en
bijbehorende projectadministratie

Draagt het college op

1 Het parkeren aan de Benedenweg
gelijktijdig aan de ontwikkeling van de
Westrand mee te nemen.
2 Maatregelen en middelen beschikbaar
te maken voor de nodige realisatie van de
benodigde parkeerplekken aan de
Benedenwegzijde
3 Een aparte kostenplaats te maken,
zodat de kosten van het parkeren
volgbaar zijn

MOTIES
2014-1

UITGEVOERD

Subsidie- en accommodatiebeleid:

22apr14

1, Mogelijkheden te onderzoeken om de
bestemming van accommodaties te
heroverwegen of wijzigen, dan wel de
betreffende accommodatie af te stoten. Dit
voor de accommodaties
welke momenteel leeg staan of waarvan de
gebruikers geherhuisvest kunnen worden in
andere gemeentelijke accommodaties of
ruimtes welke geëxploiteerd worden door
marktpartijen. Hierbij wordt nadrukkelijk gelet
op het beperken van de structurele lasten;
2. Bezuinigingsmogelijkheden te onderzoeken

9
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VVD/DB/CDA

De motie is uitgevoerd.
Punten 1 en 2 zijn meegenomen in het accommodatiebeleid dat in
december 2014 is vastgesteld door de raad.
Punt 3 is afgehandeld bij de behandeling van de begroting 2015. (in
2014 dus)

2014-4

2015-1

2015-2

door het onderhoud van accommodatie over te
dragen aan de gebruikers;
3. Voordat de begroting in de raad wordt
behandeld een raadsvoorstel aan de raad voor
te
leggen om de subsidieplafonds per
programma gewijzigd vast te stellen indien dit
mogelijk
door bezuinigingen op het
accommodatiebeleid en/of het onderhoud aan
accommodaties.
Beheerverordening Begraafplaatsen
In het Uitvoeringsbesluit van de
Beheersverordening gemeente Langedijk
2014, bij artikel 2. “Het aantal asbussen
met of zonder urn dat 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.

16dec14

KL

Motie is uitgevoerd.
Het uitvoeringsbesluit van de beheersverordening is op dit punt aangepast.

Ondersteuning subsidieaanvragen
Ambtelijke capaciteit beschikbaar te
stellen om in 2015 bij subsidieaanvragen,
zo mogelijk, te ondersteunen.

20jan15

GL

Deze motie is op het moment aan de orde en dus in behandeling. Aanvragen
kunnen tot 1 oktober worden ingediend.

Instellen klankbordgroep subsidies
Verzoekt de gemeenteraad:
een klankbordgroep van vier personen uit
de Gemeenteraad/burgerraadsleden
(twee leden van de coalitie en twee leden
van de oppositie) in te stellen met de
volgende opdracht:
* reflecteren op de door het college
ontwikkelde beleidsregels, voorwaarden
en toewijzingscriteria;
* samen met de verantwoordelijk
wethouder en de beleidsambtenaar op
basis van de beleidsregels en criteria de
consequenties streekproefgewijs in beeld
te krijgen van het uit te voeren beleid. De
voorgestelde werkwijze is dat de
aanvragen van een achttal
stichtingen/verenigingen - afkomstig uit
de beleidsvelden van de vier
maatschappelijke doelen(twee per
beleidsveld) - geanonimiseerd in beeld

20jan15

10

Motie is uitgevoerd.
Subsidieaanvragen 2015 zijn ondersteund naar behoefte.
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CU

Deel 1 van de motie, betreffende het instellen van de klankbordgroep is reeds
uitgevoerd. De subsidiebeleidsregels zijn op 30 juni 2015 door het college
vastgesteld.
Deel 2 van de motie, staat gepland voor het eerste kwartaal van 2016.
Deel 2 van de motie is tevens uitgevoerd :
het college heeft medewerking verleend aan deel 1 van de motie;
aan de raad is op 21 april 2016 een memo verstrekt , ‘proces subsidiebeleid +
subsidielijst 2016’.

gebracht worden en dat de uiteindelijke
subsidietoewijzing met de klankbordgroep
besproken wordt. Daarbij wordt gekeken
of de uitwerking van de vastgestelde
beleidsstukken daadwerkelijk het beoogd
resultaat behaalt (zie paragraaf 1.2
Doelstelling Beleidskaders). Op deze
manier krijgt zowel het college van B. en
W. als de gemeenteraad zicht op de
consequenties van dit beleid;
* aan de gemeenteraad verslag te doen
van het doorlopen proces en de
uitkomsten/conclusies van de exercitie.
Verzoekt het college van B. en W.:
* medewerking te verlenen aan het
verzoek van de gemeenteraad zoals
hierboven is verwoord;
* de raad in het eerste kwartaal van 2016
een integrale lijst te verstrekken van alle
subsidieontvangers respectievelijk
gesubsidieerde activiteiten in 2016
inclusief de subsidiebedragen.

2015-3

2015-4

Commissie Sociaal Domein
1. De commissie Sociaal Domein 2015-2018 in
te stellen
2. De verordening op de commissie Sociaal
Domein 2015-2018 (zie bijlage) vast te stellen
3. Vijf (burger)raadsleden te benoemen als lid
van de commissie Sociaal Domein 2015-2018
VRNHN
In het Algemeen Bestuur van de VRNHN:
1. Een oproep te doen de ongewenste
herverdeeleffecten door de
verdeelsleutel op basis van het
inwonersaantal in 2015 tussen de
deelnemende gemeenten te
neutraliseren;
2. Onverkort vast te houden aan het
realiseren van de vastgestelde
bezuinigingsopdracht 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
benchmarking- ook te kijken naar
overhead en de opbouw en efficiency
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17feb15

VVD en PvdA

Motie is uitgevoerd
Noot van de griffier: de motie was een opdracht aan de raad. De raad heeft in
dezelfde vergadering invulling gegeven aan de drie beslispunten

17mrt15

DL, VVD,
HvL/D66 en
CU

Motie uitgevoerd
1. In het AB VR NHN van 22 mei 2015 heeft burgemeester Cornelisse
deze oproep gedaan.
2. Een gezamenlijk amendement “Besluit bezuinigingsmaatregelen
Veiligheidsregio Noord-Holland Noord” met gemeente Koggenland is
ingediend tijdens het AB VR NHN van 27 maart 2015 waarin
onverkort vastgehouden wordt aan de bezuinigingsopdracht van € 7,4
miljoen maar over de periode 2015-2018.
3. Een gezamenlijk amendement “Besluit bezuinigingsmaatregelen
Veiligheidsregio Noord-Holland Noord” met gemeente Koggenland is
ingediend tijdens het AB VR NHN van 27 maart 2015.
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van de organisatie als geheel. De
resultaten van het onderzoek
beschikbaar te hebben ten behoeve
van de eerste Begrotingswijziging
2016 van de Veiligheidsregio;

2015-6

VRNHN
Uitvoering te geven aan punt 1 van
het dictum in de motie van 17 maart
2015, door een dringende oproep te
doen aan het AB van de
veiligheidsregio om de ongewenste
herverdeeleffecten door de
verdeelsleutel op basis van het
inwonersaantal in 2015 tussen de
deelnemende gemeenten te
neutraliseren.

21apr15

HvL/D66,
VVD, DB, KL,
CDA, GL, CU

Motie uitgevoerd
In het AB VR NHN van 22 mei 2015 heeft burgemeester Cornelisse
deze oproep gedaan. Zie hiervoor ook het vastgestelde verslag van
deze vergadering.

2015-9

Begroting ‘gefaseerde verhoging
rioolrechten’
 De rioolrechten gelijkmatig te verhogen
totdat het uiteindelijke bedrag in 2021
wordt bereikt.
 Dit te verwerken in het raadsvoorstel
waarin de gemeenteraad wordt
gevraagd het gemeentelijk
rioleringsplan 2016-2020 vast te stellen.
Investering milieustraat
een uiterste inspanning te leveren om een
aanvullende partij te vinden om gebruik te
gaan maken van de nieuwe milieustraat.

25jun15

VVD,DL,CDA

Motie is uitgevoerd.

8sep15

DL, VVD,CDA

Atelier6
1. zich in te spannen om Atelier6 in
en voor Langedijk te behouden

10nov15

GL en CU

Motie is uitgevoerd.
Er is extra inspanning geleverd om aanvullende partijen te vinden.
Zowel Alkmaar als Schagen heeft interesse in medegebruik van de
nieuwe milieustraat. We zijn in onderhandeling met beide gemeentes
om tot contractvorming te komen.
Motie uitgevoerd
Er zijn gesprekken gevoerd met Atelier 6 over vervangende
accommodatie in onze gemeente. Een haalbare en betaalbare
mogelijkheid deed zich echter niet voor. Atelier 6 heeft ook in
de gemeente Heerhugowaard gezocht en nadat een geschikte
accommodatie was gevonden zich in deze gemeente
gevestigd.

2015-10

2015-14

12
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