Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van 17 september 2019
Voorzitter:
Wethouders:
Ambtenaren:
Griffier:
Aanwezig:

Afwezig:
RAAD
1.
Opening

Mevrouw L.A.M. Kompier
De heer Nieuwenhuizen
Dhr. R. Vennik
Dhr. De Boer (HvL/D66), mw. Bus (VVD), mw. Van Eijk (GL), mw. Hartog
(SL), dhr. Hofman (VVD), dhr. De Graaf (VVD), dhr. Kamper (CDA), mw.
Kloosterboer (KL), mw. Nieuwland-Rijs (DL), 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), mw. Van der Zee (HvL/D66)
Dhr. Nugteren (CU), dhr. Buis (KL)
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen en kijkers welkom.

2.

Vaststelling agenda

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3.

Vaststellen
besluitenlijsten van 9
juli 2019

4.

Mededelingen en
ingekomen stukken

Per abuis vermeld is dat een motie verworpen is. Dit betrof de motie vreemd met als
onderwerp de Provinciale Milieu Verordening. Deze motie is echter met algemene
stemmen aangenomen
De besluitenlijst van 9 juli wordt, met inachtneming van deze wijziging, vastgesteld.
Mededelingen
Wethouder Nieuwenhuizen beantwoordt een nog openstaande vraag van KL. Het betrof
de taxatie van een woning aan de Benedenweg.
Wethouder Nieuwenhuizen stuurt de raad volgende week een memo over het proces rond
AEB en HVC.

5.

6.

Algemene
Verordening GR
Geestmerambachtr

Beheerstichting
Natuurpark
Geestmerloo

Ingekomen stukken
Het forum van 3 september heeft de lijst met ingekomen stukken qua wijze van afdoening
akkoord bevonden, dit wordt hierbij vastgesteld.
De raad besluit overeenkomstig het voorstel (AS).
b e s l u i t:
geen wensen en/of bedenkingen in te dienen bij de voorgestane aanpassing van de
Algemene Verordening van de Gemeenschappelijke Regeling Geestmerambacht.
De raad besluit overeenkomstig het voorstel.
Voor: 17 (DL, VVD, KL, SL, CDA, Hvl/D66, CU, PvdA)
Tegen: 2 (GL)
b e s l u i t:
Geen wensen en/of bedenkingen in te dienen bij de voorgestane oprichting van
een beheerstichting voor het Natuurpark Geestmerloo.

7.

8.

1e en 2e
begrotingswijziging
GGD Holland
Noorden

De raad besluit overeenkomstig het voorstel (AS).

BP Vronermeerweg
27 en 27A Sint

De raad besluit overeenkomstig het voorstel (AS).

b e s l u i t:
1. geen zienswijze af te geven bij de 1e begrotingswijziging 2019 GGD
Hollands Noorden;
2. geen zienswijze af te geven bij de 2e begrotingswijziging 2019 GGD
Hollands Noorden.
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9.
10.

Pacras

b e s l u i t:
1. de ingediende zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan
Vronermeerweg 27 en 27a in Sint Pancras, ontvankelijk te verklaren;
2. de ingediende zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan conform het
bepaalde in de reactienota ongegrond te verklaren;
3. het bestemmingsplan Vronermeerweg 27 en 27A in Sint Pancras
ongewijzigd vast te stellen, bestaande uit de GML-bestand
NL.IMRO.0416.BPSP2012part005-va01;
4. in te stemmen om op grond van artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening geen
exploitatieplan vast te stellen.

Motie vreemd aan de
agenda HvL/D66

Motie “Kinderburgemeester” wordt ingetrokken na de toezegging dat er eerst een gesprek
plaats zal vinden tussen de indiener en het college. Hierbij zullen de actuele ontwikkelingen
rond de Kinderraad betrokken worden.
De voorzitter sluit de vergadering om 20:46 uur.

Sluiting

Vastgesteld in de openbare vergadering van 15 oktober 2019.
de griffier

de voorzitter

R. Vennik

L.A.M. Kompier
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