Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van 8 oktober 2019
Voorzitter:
Wethouders:
Ambtenaren:
Griffier:
Aanwezig:

Afwezig:
RAAD
1.
Opening
2.

Vaststelling agenda

3.

Herindelingsontwerp
gemeente Langedijk
en Heerhugowaard

Mevrouw L.A.M. Kompier
De heer Nieuwenhuizen en de heer Langedijk
Dhr. R. Vennik
Dhr. De Boer (HvL/D66), dhr. Buis (KL), 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. 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), mw.
Van der Zee (HvL/D66)
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen en luisteraars welkom.
Er zijn voorafgaand aan de vergadering een tweetal amendementen ingediend door
respectievelijk KL en GL. Daarnaast twee moties. Een door HvL/D66 welke mede
ondertekend is door SL en een door GL.
De agenda wordt verder ongewijzigd vastgesteld.
Staande de vergadering wordt het door GL ingediende amendement ingetrokken en na de
schorsing welk volgt op de eerste termijn gewijzigd ingediend als motie.
De eerder ingediende moties van HvL/D66 en GL worden staande de vergadering
ingetrokken. Na de eerder genoemde schorsing dienen HvL/D66, GL en SL een nieuwe
motie “Kernenbeleid” in.
Wethouder Langedijk zegt toe in december 2019 het op te stellen Plan van Aanpak voor
het kernenbeleid met de raad te bespreken.
Aan het eind van de tweede termijn van het CDA dient deze fractie een motie van
wantrouwen in.
Amendement en moties zijn onlosmakelijke verbonden met deze besluitenlijst. Zie
onderaan.
Het amendement van KL wordt verworpen.
Voor : 5 (KL, CDA)
Tegen : 16 (DL, VVD, GL, HvL/D66, SL, CU, PvdA)
Dhr. Rep verzoekt om hoofdelijke stemming over het raadsvoorstel.
Voor : 16 (DL, VVD, GL, HvL/D66, SL, CU, PvdA)
Tegen : 5 (KL, CDA)
Het raadsvoorstel wordt aangenomen.
b e s l u i t:
het herindelingsontwerp om per 1 januari 2022 te komen tot een gemeentelijke
herindeling van de gemeenten Langedijk en Heerhugowaard vast te stellen.
De motie “Kernenbeleid” van HvL/D66, GL en SL wordt aangenomen (AS).
De motie ”Samenwerking” van GL wordt verworpen.
Voor : 2 (GL)
Tegen : 16 (DL, VVD, KL, CDA , HvL/D66, SL, CU, PvdA)
1

De motie van wantrouwen van het CDA wordt verworpen.
Voor : 3 (CDA)
Tegen : 18 (DL, VVD, KL, GL, HvL/D66, SL, CU, PvdA)
4.

Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 23.32 uur.

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

R. Vennik

de voorzitter

L.A.M. Kompier
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