Besluitenhijst van de openbare raadsvergadering van 28 januari 2020
Voorzitter:
Wethouders:
Ambtenaren:
Griffier:
Aanwezig:

Afwezig:
RAAD
1.
Opening
2.

Vaststelling agenda

3.

Aanwijzingsbesluit
(plaatsvervangend)
griffier

Mevrouw L.A.M. Kompier
Dhr. Langedijk
Dhr. R. Vennik
Dhr. De Boer (HvUD66), dhr. Buis (KL), mw. Bus (VVD), mw. Van Eijk (GL),
dhr. Hof man (VVD), dhr. De Graaf (VVD), mw. Hartog (SL), dhr. Kamper
(CDA), mw. Kloosterboer (KL), mw. Nieuwland-Rijs (DL), dhr. Nugteren
(CU), dhr. Nijman (DL), 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
(HvUD66)
dhr. Rep (CDA) m.k.

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen en kijkers welkom.
Mw. van Verseveld(CDA) en dhr. Wagenaar(VVD) willen een mededeling doen bij agenda
punt 5.
Mw. Kloosterboer(KL) wil bij agendapunt 5 waar het de ingekomen stukken betreft een
“stemverklaring” afleggen.
Er wordt een motie vreemd ingediend door de fracties van CU, GL, DL en HvL/D66 inzake
Klimaatmaatregelen en klimaatadaptatie. Deze wordt behandeld als agendapunt 1 1.
De sluiting is vervolgens agendapunt 12. Agenda verder conform.
De raad besluit overeenkomstig het voorstel (AS).
besluit:
het aanwijzen van de heer R. Vennik per 1 januari 2020 tot griffier van de
gemeente Langedijk.
2. het aanwijzen van mevrouw N.A.J. Rutgers-Segers per 1 januari 2020 tot
plaatsvervangend griffier van de gemeente Langedijk.
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.
1.

4.

5.

6.

Vaststellen van de
besluitenlijst van 10
december 2019
Mededelingen en ingekomen stukken

Benoeming burgerraadslid

Mededelingen
Mw. van Verseveld(CDA) kondigt een oplegnotitie aan met oog op bespreking van de slotwijziging.
Dhr. Wagenaar (VVD) staat uitgebreider stil bij de herdenking van de Holocaust en kondigt
in dit verband een motie aan waarin het tegenaan van antisemitisme centraal staat. Deze
wordt geagendeerd voor de volgende raadsvergadering.
Ingekomen stukken
Het forum van 14 januari 2020 heeft de lijst met ingekomen stukken qua wijze van afdoe
ning akkoord bevonden. Dit wordt hierbij vastgesteld met de aantekening dat Mw. Kloosterboer meldt dat Kleurrijk Langedijk zich niet kan vinden in de inhoud van memo D09 (update
Kernenbeleid).
De raad besluit overeenkomstig het voorstel (AS).
b e s 1 u i t:
1. Mevrouw P. (Paulina) Tjassens Keiser te benoemen als lid van de fora.

7.

Ontslag en benoeming leden Commis
sie Sociaal Domein

Mevrouw Tjassens Keiser legt de belofte af.
De raad besluit overeenkomstig het voorstel (AS).
1

b e s 1 u i t:
1.
2.
3.

8.

APV

mevrouw J.D. Visser op verzoek van de fractie van Dorpsbelang Langedijk per heden
te ontslaan als lid van de commissie sociaal domein;
mevrouw C.G.M. van Hoorn te benoemen tot lid van de commissie Sociaal domein
voor de duur van deze raadsperiode;
de heer C.T.M Molenaar te benoemen tot lid van de commissie sociaal domein voor
de duur van deze raadsperiode.

Het ingediende amendement van HvL/D66, VVD en DL wordt opnieuw in stemming ge
bracht.
Voor : 10 (HvUD66, VVD, DL)
Tegen: 10 (PvdA, CU, CDA, SL, GL, KL)
Omdat de stemmen opnieuw staken wordt het amendement geacht te zijn verwor
pen (artikel 32 Gemeentewet).
Na een schorsing worden de beraadslagingen heropend. Omdat het amendement
is verworpen stemmen de fracties van VVD en HvL/D66 tegen het raadsvoorstel.
Voor : 14 (PvdA, CU, CDA, SL, GL, KL, DL)
Tegen: 6 (VVD, HvL/D66)
De raad besluit overeenkomstig het voorstel.
b e s 1 u i t:
De Algemene plaatselijke verordening gemeente Langedijk 2019 vast te stellen

Nieuwe verhouding
GlobalGoals werkgroep

De VVD kan zich niet verenigen met bes lispunt 5 en zal derhalve tegen het voorstel stem
men
Voor : 16 (DL, KL, GL, SL, CDA, HvL/D66, CU, PvdA)
Tegen : 4 (VVD)
De raad besluit overeenkomstig het voorstel.
b e s 1 u i t:
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Warmtetransitievisie

te bevestigen dat gemeente Langedijk een GlobalGoals gemeente is;
Langedijk4GlobalGoals los te knippen van de gemeenteraad;
het Millenniumcomité op te heffen;
een budget-subsidierelatie aan te gaan met de stichting Langedijk4GlobalGoals op basis van actieplannen en begroting;
voor de budgetsubsidie jaarlijks maximaal €1 6.000,- te reserveren, met dien
verstande dat de gelden gekoppeld worden aan de zes in het op 24 septem
ber 2019 vastgestelde Ambitiedocument Duurzaam Langedijk nader geduide
Global Goals;
het restant van de in de afgelopen jaren ontvangen sponsorbijdragen
(€731 9,-) aan de stichting L4GG beschikbaar te stellen.

Mw Kloosterboer (KL) dankt de ambtelijke Organisatie en het college voor de aangebrachte
verbeteringen in de stukken. Zou het wel op prijs stellen als de externe partij verzocht
wordt het kaartje op blz. 31 aan te passen.
De raad besluit overeenkomstig het voorstel (AS).
b e s 1 u i t:
2

1.
2.

ÏÏ
12.

Motie vreemd

Sluiting

de Warmtevisie Verkenning Aardgasvrije Gemeente Langedijk’ vast te stellen;
een haalbaarheidsonderzoek te starten naar aardgasvrij Zuid- en Noord
Scharwoude.

De motie wordt ingetrokken na een toezegging van portefeuillehouder Langedijk
om de in de motie opgevoerde punten in breder perspectief te plaatsen en deze
binnen twee maanden met de raadswerkgroep duurzaamheid te bespreken.
De voorzitter sluit de vergadering om 21 .21 uur.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 25 februari 2020.
de griffier

de voorzitter

R. Vennik

L.A.M. Kompier
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®Hart

voor Langedijk

Dorpsbélang
angedijk
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Amendement
Schrappen verbod Happy Hours
De gemeenteraad van de gemeente Langedijk op 10 december in vergadering bijeen,
Constaterende dat:
-

-

-

De leeftijd om alcohol te kopen in 2014 van 16 naar 18 jaar is gegaan
Het verbod op zogenaamde Happy Hours in meerdere gemeenten uit de Algemene
Plaatselijke Verordening is geschrapt.
Het houden van een Happy Hour niet verplicht is voor een horecaondernemer in de
gemeente Langedijk.

Overwegende dat:
De verhoging van de alcoholleeftijd in 2014 een dermate grote bijdrage levert aan de
volksgezondheid dat het verbod op een Happy Hour niet nodig is.
De gemeenteraad niet moet sturen op de onderlinge concurrentie tussen
horecaondernemingen in de gemeente Langedijk.
Het schrappen van het verbod op Happy Hours geen significant extra risico meebrengt op
het gebied van volksgezondheid en alcoholmisbruik.
-

-

-

Besluit:
-

Artikel 2:34g: Verbod ‘happy hours’ te schrappen

En gaat over tot de orde van de da
Dcrpsbelang

-
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