Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van 11 maart 2020
Voorzitter:
Wethouders:
Ambtenaren:
Griffier:
Aanwezig:

Afwezig:
RAAD
1.
Opening
2.

3.

Mevrouw L.A.M. Kompier
Dhr. Nieuwenhuizen
Dhr. R. Vennik
Dhr. De Boer (HvL/D66), dhr. Buis (KL), mw. Bus (VVD), mw. Van Eijk (GL),
dhr. Hofman (VVD), dhr. De Graaf (VVD), mw. Hartog (SL), dhr. Kamper
(CDA), mw. Kloosterboer (KL), mw. Nieuwland-Rijs (DL), dhr. Molenaar
(HvL/D66), dhr. Nugteren (CU), dhr. Nijman (DL), dhr. Rep (CDA), dhr.
Schoutsen (GL), dhr. van der Starre (SL), mw. Visser-Bet (DL), mw. van
Verseveld-Gerrits (CDA), mw. Van der Vliet-de Boer (DL), dhr. Waal
(PvdA), dhr. Wagenaar (VVD)
-De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen en kijkers welkom.

Vaststelling agenda

GL dient staande de vergadering een motie in bij agendapunt 3 met als onderwerp

Herindelingsadvies
gemeente Langedijk
en Heerhugowaard

“Grenscorrectie Koedijk”.
Het eerder door GL ingediende amendement met eenzelfde strekking werd voor aanvang
van de vergadering ingetrokken.
Dhr. Rep verzoekt om hoofdelijke stemming.
Voor : 16 (DL, VVD, GL, SL, HvL/D66, CU, PvdA)
Tegen : 5 (CDA, KL)
De raad besluit overeenkomstig het voorstel.
b e s l u i t:
1.
2.
3.
4.

De reactienota met de beantwoording van de zienswijzen op de herindeling van
Heerhugowaard en Langedijk vast te stellen;
Als naam van de nieuwe gemeente in het herindelingsadvies op te nemen:
Dijk en Waard;
Het herindelingsadvies Dijk en Waard inclusief Addendum, met als doel per 1 januari
2022 te komen tot een herindeling van de gemeenten Langedijk en Heerhugowaard,
vast te stellen;
De colleges van B&W van de gemeenten Langedijk en Heerhugowaard te verzoeken
het herindelingsadvies te versturen aan gedeputeerde staten van de provincie NoordHolland.

Stemming over de motie “Grenscorrectie Koedijk” :
Voor : 2 (GL)
Tegen : 19 (DL, VVD, KL, SL, CDA, HvL/D66, CU, PvdA)
4.

Sluiting

De motie is verworpen.
De voorzitter sluit de vergadering om 22:50 uur.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 24 maart 2020.
de griffier

de voorzitter

R. Vennik

L.A.M. Kompier
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