Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van 25 februari 2020
Voorzitter:
Wethouders:
Ambtenaren:
Griffier:
Aanwezig:

Afwezig:
RAAD
1.
Opening
2.

Vaststelling agenda

Mevrouw L.A.M. Kompier
Dhr. Nieuwenhuizen, dhr. Reijven en dhr. Jongenelen
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.
2a.
Bij agendapunt 16 wordt een motie ingebracht door de fractie van het CDA, mede
ondertekend door de fracties van KL en GL.
Daarnaast zijn er een aantal moties vreemd ingediend bij agendapunt 19. Het betreft:
 Een motie ingediend door dhr de Boer namens 22 leerlingen van het Jan
Arentsz. Onderwerp is de Adviesraad voor jongeren;
 Nog een motie ingediend door dhr. de Boer namens dezelfde leerlingen van
het Jan Arentsz met als onderwerp het opzetten van een Escaperoom;
 Ook een motie ingediend door dhr. Nugteren namens de onlangs gehouden
Jeugdgemeenteraad. Dit betreft een onderzoek naar een permanente
jongerenvertegenwoordiging en App Jongerenzaken;
Deze worden n.a.v. een ordevoorstel behandeld als 2b direct na het vaststellen van de
agenda.
Daarnaast zijn de volgende moties vreemd ingediend:
 Motie GroenLinks, mede ondertekend door het CDA met als onderwerp
“Zorgvuldigheid 5G regio Langedijk”;
 Motie van Kleurrijk Langedijk, GroenLinks, Senioren Langedijk en Hart voor
Langedijk / D66. Deze motie heeft de Verhuurdersheffing als onderwerp;
 De eerder aangekondigde motie van VVD, mede ingediend door ChristenUnie
en mede ondertekend door GL. Deze motie richt zich op de bestrijding van
antisemitisme.
 Een motie van GL, mede ondertekend door SL. Deze heeft de oude
bibliotheeklocatie als onderwerp
 Een motie van KL met als onderwerp: bibliotheek en Aldi locatie Voorburggracht 220 –
224 te Zuid – Scharwoude
Deze worden aan de agenda toegevoegd als 19a t/m 19e .
Het verzoek om inlichtingen van de fractie van KL d.d. 19 februari wordt behandeld als
agendapunt 4a.
De sluiting wordt agendapunt 20.
De gewijzigde agenda wordt vastgesteld.
2b.
De moties van Jan Arentsz en Trinitas worden met algemene stemmen aangenomen.
Wethouder Reijven legt direct na afloop contact met de leerlingen.
De raadsleden spreken hun waardering uit voor de inzet en betrokkenheid van de
leerlingen.
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3.
4.

Vaststellen van de
besluitenlijst van 28
januari 2020
Mededelingen en
ingekomen stukken

KL heeft enkele tekstuele opmerkingen gemaakt. Deze zijn verwerkt.
De besluitenlijst wordt vastgesteld.
Mededelingen
Wethouder Nieuwenhuizen:
- Komt terug op de vragen over de uitspraken van de directeur RHCA
- De gemeente monitort de eventuele aanwezigheid van lood in het drinkwater van
scholen. Vooralsnog lijkt dit niet aan de orde.
Ingekomen stukken
Wordt hierbij vastgesteld.

5.

Ontslag en
benoeming
burgerraadsleden

4a.
De antwoorden zijn vanmiddag verstuurd.
Wethouder Nieuwenhuizen gaat nader in op de vragen en opmerkingen van de fractie van
KL.
De fractie vindt de beantwoording niet bevredigend. Zal er tijdens de forumvergadering op
26 februari op terug komen.
De raad besluit overeenkomstig het voorstel (AS).
b e s l u i t:
1.
2.
3.
4.

6.

7.

8.

Lidmaatschap GGD
werkgeversverenigin
g SGO

Lidmaatschap WNK
werkgeversverenigin
g SGO

Kadernota Halte
Werk

de heer B. (Bas) de Boer te ontslaan als lid van de fora;
mevrouw T.M.B. (Tanja) Jacet–van Lierop te benoemen als lid van de fora;
mevrouw J.A. (Jolanda) Krul–Brandt te benoemen als lid van de fora.
De heer J.J. (Jordy) Schuijlenburg te benoemen als lid van de fora.

Mevrouw Jacet-van Lierop legt de eed af.
Mevrouw Krul-Brant en de heer Schuijlenburg leggen de belofte af.
De raad besluit overeenkomstig het voorstel (AS).
b e s l u i t:
geen wensen en bedenkingen kenbaar te maken ten aanzien van het voornemen
van het algemeen bestuur van de GGD Hollands Noorden om lid te worden van de
Werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties.
De raad besluit overeenkomstig het voorstel (AS).
b e s l u i t:
een zienswijze met geen bedenkingen in te dienen tegen het voornemen van het
algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling WNK
Personeelsdiensten om lid te worden van de Werkgeversorganisatie SGO.
De raad besluit overeenkomstig het voorstel. (AS)
b e s l u i t:
1.
2.

9.

Kadernota
Veiligheidsregio NHN

geen zienswijze in te dienen ten aanzien van de Kadernota 2021 Halte Werk;
in te stemmen met de zienswijze-brief aan het bestuursteam van Halte Werk.

De raad besluit overeenkomstig het voorstel. (AS)
b e s l u i t:
1. geen zienswijze in te dienen over het Regionaal Risicoprofiel 2020-2021,
het Beleidsplan 2020-2023 en de Kadernota 2021 van de Veiligheidsregio
Noord-Holland Noord;
2. door middel van bijgevoegde brief aan het dagelijks bestuur van de
Veiligheidsregio Noord-Holland Noord kenbaar te maken dat er geen
zienswijze wordt ingediend.
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10.

Kadernota VVI

De raad besluit overeenkomstig het voorstel (AS).
besluit

11.

Kadernota
Omgevingsdienst
NHN

1. een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de kadernota 2021 van
de VVI Alkmaar e.o.
2. deze zienswijze door middel van bijgevoegde brief aan het (dagelijks) bestuur
van VVI Alkmaar e.o. kenbaar te maken.
De raad besluit overeenkomstig het voorstel (AS).
besluit
1.

2.

3.

12.

Kadernota GGD

de volgende zienswijzen in te dienen naar aanleiding van de Kadernota 2021
OD NHN:
a. alvorens over te gaan tot het overdragen van taken aan de OD NHN dient
een eenduidig overzicht opgesteld te worden over inhoud en impact van
deze taken zowel op beleids- als financieel niveau;
b. De schaalvergroting zal bijdragen aan de ontwikkeling van goed beleid,
echter wel moet duidelijk vastgelegd worden hoe lokaal beleid, lokale
voorkeuren en lokale initiatieven daarin worden gewaarborgd en wat de
financiële consequenties zullen zijn, zowel bij
autonome
ontwikkeling per gemeente als bij uitbesteden bij de OD NHN, voordat
een besluit kan worden genomen over het al dan niet uitbesteden van
taken dient (meer) inzicht te worden gegeven in deze en andere
consequenties;
c. Maak inzichtelijk hoe hoog het weerstandvermogen momenteel is;
de volgende opmerkingen meer te geven:
a. Hoe is het gesteld met de uitvoering van het Masterplan ICT en realisatie
van doelstellingen genoemd in dit plan en met de ICT-verplichtingen (o.a.
DSO) die uit de Omgevingswet voortvloeien. Wij gaan ervan uit dat dit
een kostenneutrale implementatie
betreft;
b. De motivatie over de indexering van de loon-/prijsverhouding 70/30 is
onvoldoende. Hier dient een betere verklaring voor te komen;
het Dagelijks Bestuur van de OD NHN conform bijgaande (zienswijze)brief te
informeren over uw besluit.

De raad besluit overeenkomstig het voorstel (AS).
besluit

13.

Kadernota WNK

1. de volgende zienswijze op de Kaderbrief 2021 GGD Hollands Noorden af te
geven:
de Kaderbrief 2021 te ondersteunen, inclusief de inzet op de vier
focuslijnen;
daarbij mee te geven dat het creëren van nieuwe diensten op dit vlak niet
ten koste mag gaan van de GR taken;
2. aanvullend de GGD HN het volgende te verzoeken:
bij het uitwerken van de vier focuslijnen in de begroting 2021, de
beoogde resultaten en effecten per focuslijn te beschrijven;
in de begroting 2021 het onderscheiden van GR taken en aanvullende
diensten verder door te zetten;
3. de GGD HN te verzoeken de bestemming van het resultaat 2019 uit de
kaderbrief te halen.
De raad besluit overeenkomstig het voorstel (AS).
Dhr Rep van de fractie CDA legt een stemverklaring af.
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b e s l u i t:
1. geen zienswijze af te geven ten aanzien van de kadernota 2021 van de GR WNK
Personeelsdiensten
2. het besluit door middel van een brief voor 1 maart 2020 kenbaar te maken
aan het dagelijks bestuur van WNK Personeelsdiensten.
14.

Kadernota Cocensus

De raad besluit overeenkomstig het voorstel (AS).
B e s l u i t:
1. kennis te nemen van de Kadernota 2021-2025 van de GR Cocensus;
2. geen zienswijze in te dienen op de Kadernota 2021-2025 van de GR
Cocensus;
3. het raadsbesluit door middel van bijgevoegde brief aan het Dagelijks
Bestuur van de GR Cocensus kenbaar te maken.

15.

Kadernota RHCA

Staande de vergadering wordt het voorstel mondeling geamendeerd. Er wordt besloten
geen zienswijze in te dienen.
De raad besluit overeenkomstig het geamendeerde voorstel (AS).
Besluit

16.

Kadernota
Geestmerambacht

1. Geen zienswijze in te dienen
2. Het dagelijks bestuur van het RHCA hiervan op de hoogte te stellen
De raad besluit overeenkomstig het voorstel.
Voor : 14 (PvdA, CU, HvL/D66, SL, VVD, DL)
Tegen: 7 (CDA,GL, KL)
Besluit
geen zienswijze in te dienen op de Kadernota 2021 van de Gemeenschappelijke
Regeling Recreatieschap Geestmerambacht.
De motie wordt verworpen
Voor : 7 (CDA,GL, KL)
Tegen: 14 (PvdA, CU, HvL/D66, SL, VVD, DL)

17.

Nieuwe kaderstelling
SV Vrone

De raad besluit overeenkomstig het voorstel (AS).
Besluit
1.

18.

Gedragscode

het college van burgemeester en wethouders opdracht te geven om de
renovatie van het sportcomplex van SV Vrone ter hand te nemen
overeenkomstig scenario 6 van het raadsvoorstel;
2. Voor dit doel een voorschotkrediet beschikbaar te stellen ad € 45.000,-- ter
aanvulling op het door de raad op 10 december 2019 in de slotwijziging 2019
voor de ontwikkeling van SV Vrone beschikbaar gestelde € 10.000,-De raad besluit overeenkomstig het voorstel (AS).
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Besluit

19.

Moties vreemd aan
de agenda

1. de gedragscode voor de gemeenteraad van Langedijk vast te stellen;
2. de gedragscode voor de gemeenteraad van Langedijk, vastgesteld op 25
november 2008, in te trekken voor zover deze van toepassing is op
raadsleden.
19a.
Motie Zorgvuldigheid 5G regio Langedijk wordt verworpen
Voor: 10 (GL, CDA, SL, dhr. Molenaar/HvL/D66)
Tegen: 11 (PvdA, CU, dhr. de Boer/HvL/D66, VVD,DL)
19b.
Motie verhuurdersheffing wordt aangenomen en is onlosmakelijk verbonden met
de besluitenlijst
Voor : 11 (KL, GL, CDA, SL, HvL/D66)
Tegen: 10 (PvdA, CU, VVD, DL)
19c.
Motie bestrijding antisemitisme, racisme, discriminatie wordt unaniem
aangenomen en is onlosmakelijk verbonden met de besluitenlijst

20.

Sluiting

19d en 19e
Moties van respectievelijk GL en KL betreffende de Oude bibliotheeklocatie
worden ingetrokken na een toelichting van wethouder Jongenelen.
De voorzitter sluit de vergadering om 23:02 uur.

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

de voorzitter

R. Vennik

L.A.M. Kompier
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