Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van 16 februari 2021
Voorzitter:
Wethouders:
Ambtenaren:
Griffier:
Aanwezig:

Afwezig:
RAAD
1. Opening
2.

Vaststelling agenda

mw. L.A.M. Kompier
A.G.W. Jongenelen, J. Nieuwenhuizen, N. Langedijk
dhr. R. Vennik
dhr. De Boer (LDenW), dhr. Buis (LDenW), mw. Van Eijk (GL), dhr. De
Graaf (VVD), dhr. Hoejenbos (VVD), dhr. Hofman (VVD), mw. Hartog
(SDenW), dhr. Kamper (CDA), mw. Kloosterboer (LDenW), mw.
Nieuwland-Rijs (LDenW), L.C. van der Zee (LDenW), dhr. Nugteren (CU),
dhr. Nijman (LDenW), dhr. Rep (CDA), dhr. Schoutsen (GL), dhr. Van der
Starre (SDenW), mw. J.D. Visser-Bet (SDenW), mw. Van Verseveld-Gerrits
(CDA), dhr. Waal (PvdA), dhr. R.J. Wagenaar (VVD), mw. Van de Vliet-de
Boer (LDenW)
-De voorzitter opent de digitale raadsvergadering en heet de aanwezigen en kijkers welkom.
Speciaal welkom aan dhr. Wagenaar die terugkeert na een periode van vervanging.
De voorzitter checkt of alle raadsleden in deze videovergadering aanwezig zijn.
Bij de agendapunten 5, 6, 7, 8, 9, 12 en 13 is door GroenLinks een (gelijkluidend)
amendement ingediend.
Dit amendement komt uitgebreid aan de orde bij agendapunt 5, Bij de overige
agendapunten zal de uitslag van de stemming over het amendement worden
overgenomen.
Bij agendapunt 11 is een amendement ingediend door CDA, VVD en SDenW
Bij agendapunt 7 is een motie ingediend door de CU
Er zijn 2 moties vreemd aan de agenda.
Motie VVD Aandachtspunten inburgering 2021. De motie wordt als punt 17 toegevoegd.
Motie VVD Woonplicht. De Motie wordt als punt 18 toegevoegd aan de agenda.
De gewijzigde agenda wordt vastgesteld.
De fractie van SDenW doet een ordevoorstel om agendapunt 15 van de agenda te halen.
Het voorstel wordt verworpen.
Voor 8
Tegen 13
Voor: mw. Van Eijk (GL), mw. Hartog (SDenW), dhr. Kamper (CDA), dhr. Rep (CDA),
dhr. Schoutsen (GL), dhr. Van der Starre (SDenW), mw. J.D. Visser-Bet (SDenW), mw.
Van Verseveld-Gerrits (CDA)
Tegen: dhr. De Boer (LDenW), dhr. Buis (LDenW), dhr. De Graaf (VVD), dhr. Hoejenbos
(VVD), dhr. Hofman (VVD), mw. Kloosterboer (LDenW), mw. Nieuwland-Rijs (LDenW),
L.C. van der Zee (LDenW), dhr. Nugteren (CU), dhr. Nijman (LDenW), dhr. Waal (PvdA),
dhr. R.J. Wagenaar (VVD), mw. Van de Vliet-de Boer (LDenW)

De fractie van het CDA doet een orde voorstel om agendapunt 16 van de agenda te halen.
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Het voorstel wordt verworpen.
Voor 7
Tegen 14
Voor: mw. Van Eijk (GL), Hartog (SDenW), dhr. Kamper (CDA), dhr. Rep (CDA), dhr.
Van der Starre (SDenW), mw. J.D. Visser-Bet (SDenW), mw. Van Verseveld-Gerrits (CDA)
Tegen: dhr. De Boer (LDenW), dhr. Buis (LD&W), dhr. De Graaf (VVD), dhr. Hoejenbos
(VVD), dhr. Hofman (VVD), mw. Kloosterboer (LDenW), mw. Nieuwland-Rijs (LDenW), L.C.
van der Zee (LDenW), dhr. Nugteren (CU), dhr. Nijman (LDenW), dhr. Schoutsen (GL),
dhr. Waal (PvdA), dhr. R.J. Wagenaar (VVD), mw. Van de Vliet-de Boer (LDenW)
3.

Vaststellen van
besluitenlijst van 15
december 2020

4.

Mededelingen en
ingekomen stukken

De gewijzigde agenda wordt vastgesteld.
De besluitenlijst van 15 december 2020 wordt ongewijzigd vastgesteld.

Mededelingen
Wethouder Nieuwenhuizen doet een kort verslag van de behandeling van het wetsvoorstel
samenvoeging Langedijk en Heerhugowaard in de Tweede Kamer.
Raadslid Rep zal bij behandeling van agendapunt 15 de vergadering verlaten, omdat zijn
echtgenote belanghebbende is.
GL kondigt aan in de volgende raadsvergadering nadere vragen te stellen over het
antwoord op de ingediende artikel 35 vragen betreffende bomenkap.

5. Kadernota WNK

Ingekomen stukken
Het forum van 8 februari heeft de lijst met ingekomen stukken qua wijze van afdoening
akkoord bevonden, dit wordt hierbij vastgesteld.
De fractie van GL dient een amendement in.
Het amendement wordt verworpen.
Voor: 2: mw. Van Eijk (GL), dhr. Schoutsen (GL)
Tegen: 19: dhr. De Boer (LDenW), dhr. Buis (LDenW), dhr. De Graaf (VVD), dhr.
Hoejenbos (VVD), dhr. Hofman (VVD), mw. Hartog (SDenW), dhr. Kamper (CDA), mw.
Kloosterboer (LDenW), mw. Nieuwland-Rijs (LDenW), L.C. van der Zee (LDenW), dhr.
Nugteren (CU), dhr. Nijman (LDenW), dhr. Rep (CDA), dhr. Van der Starre (SDenW), mw
J.D. Visser-Bet (SDenW), mw. Van Verseveld-Gerrits (CDA), dhr. Waal (PvdA), dhr. R.J.
Wagenaar (VVD), mw. Van de Vliet-de Boer (LDenW)
Deze stemming geldt voor alle amendementen ingediend door GL.
De raad besluit overeenkomstig het voorstel (AS).
b e s l u i t:
1.

2.

onderstaande zienswijze af te geven over de kadernota 2022 GR WNK
Personeelsdiensten:
het WNK het gesprek aan te laten gaan met de deelnemende gemeenten over hoe de
GR WNK Personeelsdiensten bij de invulling van de inhoudelijke doestellingen kan
meebewegen met de financiële uitdagingen waar gemeenten in de komende jaren
voor staan;
het college te verzoeken de hierboven genoemde zienswijze van de raad kenbaar te
maken bij het dagelijks bestuur van de GR WNK Personeelsdiensten.
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6.

Kadernota Halte
Werk

De fractie van GL dient een amendement in.
Het amendement wordt verworpen.
Voor 2
Tegen 19
De raad besluit overeenkomstig het voorstel (AS).
b e s l u i t:

7.

Kadernota GGD en
1e
begrotingswijziging
2021

1. onderstaande zienswijzen af te geven over de kadernota 2022 GR BVO Halte Werk:
1.1. Halte Werk het gesprek aan te laten gaan met de gemeenten over hoe de GR
BVO Halte Werk bij de invulling van de inhoudelijke doelstellingen kan
meebewegen met de financiële uitdagingen waar gemeenten in de komende
jaren voor staan;
1.2. Halte werk opdracht te geven om voor de begroting 2022 de indexering van 1,3%
te hanteren, conform de Financiële uitgangspunten gemeenschappelijke
regelingen Noord-Holland Noord (FUGR);
2. het college te verzoeken de hierboven genoemde zienswijzen van de raad kenbaar te
maken bij het bestuur van de GR BVO Halte Werk.
De fractie van GL dient een amendement in.
Het amendement wordt verworpen.
Voor 2
Tegen 19
GL legt een stemverklaring af.
De raad besluit overeenkomstig het voorstel (19-2).
Voor: 19 dhr. De Boer (LDenW), dhr. Buis (LDenW), dhr. De Graaf (VVD), dhr.
Hoejenbos (VVD), dhr. Hofman (VVD), mw. Hartog (SDenW), dhr. Kamper (CDA), mw.
Kloosterboer (LDenW), mw. Nieuwland-Rijs (LDenW), L.C. van der Zee (LDenW), dhr.
Nugteren (CU), dhr. Nijman (LDenW), dhr. Rep (CDA), dhr. Van der Starre (SDenW),
mw. J.D. Visser-Bet (SDenW), mw. Van Verseveld-Gerrits (CDA), dhr. Waal (PvdA), dhr.
R.J. Wagenaar (VVD), mw. Van de Vliet-de Boer (LDenW)
Tegen: 2 mw. Van Eijk (GL), dhr. Schoutsen (GL)
b e s l u i t:
1. Onderstaande zienswijze af te geven over de kadernota 2022 GGD Hollands
Noorden:
a. de beleidsmatige uitgangspunten in de kaderbrief 2022 te ondersteunen;
b. de GGD te verzoeken om met ingang van 2022 binnen de begroting dekking te
vinden voor de structurele lasten voor informatiebeveiliging en
privacybescherming;
c. de GGD te verzoeken om de aanpak van informatiebeveiliging en
privacybescherming te monitoren en actief te informeren over de voortgang;
d. de GGD te verzoeken om haar algemene reserve opnieuw op te bouwen conform
het financieel herstelplan 2018 om risico’s, indien zij optreden, te kunnen
opvangen;
e. het gesprek aan te gaan met de gemeenten en de GGD over hoe de GGD
Hollands Noorden kan meebewegen met de financiële uitdagingen waar
gemeenten in de komende jaren voor staan;
2. onderstaande zienswijze af te geven over de 1e begrotingswijziging 2021 GGD
Hollands Noorden
a. de wijzigingen te ondersteunen;
b. het voorstel om een bedrag van € 545.000,- ten laste te brengen van de
algemene reserve van de GGD te ondersteunen;
c. de GGD te verzoeken om haar algemene reserve opnieuw op te bouwen conform
het financieel herstelplan 2018 om risico’s, indien zij optreden, te kunnen
opvangen.
3. het college te verzoeken de hierboven genoemde zienswijzen van de raad kenbaar te
maken bij het dagelijks bestuur van de GGD Hollands Noorden.
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8.

Kadernota RHCA

CU dient een motie in. Deze wordt met algemene stemmen aangenomen en is
onlosmakelijk verbonden met de besluitenlijst.
De fractie van GL dient een amendement in.
Het amendement wordt verworpen.
Voor 2
Tegen 19
De raad besluit overeenkomstig het voorstel (AS).
b e s l u i t:
1.

9

Kadernota Cocensus

onderstaande zienswijze af te geven over de Kadernota 2022 van de GR-RHCA:
- het gesprek aan te gaan met de gemeenten over hoe de GR-RHCA kan
meebewegen met de financiële uitdagingen waar gemeenten in de komende jaren
voor staan;
2. het college te verzoeken de hierboven genoemde zienswijze van de raad kenbaar te
maken bij het dagelijks bestuur van de GR-RHCA.
De fractie van GL dient een amendement in.
Het amendement wordt verworpen.
Voor 2
Tegen 19
De raad besluit overeenkomstig het voorstel (AS).
b e s l u i t:

10

Kadenota VVI

1. de raad voor te stellen de volgende zienswijzen in te dienen op de Kadernota 2022 van
GR Cocensus:
a. het gesprek aan te gaan met de gemeenten over hoe de GR Cocensus kan
meebewegen met de financiële uitdagingen waar gemeenten in de komende
jaren voor staan.
De raad besluit overeenkomstig het voorstel (AS).
b e s l u i t:
Geen zienswijze in te dienen over de Kadernota 2022 GR Vuilverbrandingsinstallatie
Alkmaar en omstreken (VVI).
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11

Kadernota
Geestmerambacht

GL legt een stemverklaring af.
De fracties van CDA, VVD en SDenW dienen een amendement in.
Het amendement wordt aangenomen (18-3) en is onlosmakelijk verbonden met deze
besluitenlijst.
Voor: 18: dhr. De Boer (LDenW), dhr. Buis (LDenW), dhr. De Graaf (VVD), dhr.
Hoejenbos (VVD), dhr. Hofman (VVD), mw. Hartog (SDenW), dhr. Kamper (CDA), mw.
Kloosterboer (LDenW), mw. Nieuwland-Rijs (LDenW), L.C. van der Zee (LDenW), dhr.
Nugteren (CU), dhr. Nijman (LDenW), dhr. Rep (CDA), dhr. Van der Starre (SDenW), mw.
J.D. Visser-Bet (SDenW), mw. Van Verseveld-Gerrits (CDA), dhr. R.J. Wagenaar (VVD),
mw. Van de Vliet-de Boer (LDenW)
Tegen: 3: mw. Van Eijk (GL), dhr. Schoutsen (GL), dhr. Waal (PvdA)
De raad besluit overeenkomstig het geamendeerde voorstel (18-3).
Voor: 18: dhr. De Boer (LDenW), dhr. Buis (LDenW), dhr. De Graaf (VVD), dhr.
Hoejenbos (VVD), dhr. Hofman (VVD), mw. Hartog (SDenW), dhr. Kamper (CDA), mw.
Kloosterboer (LDenW), mw. Nieuwland-Rijs (LDenW), L.C. van der Zee (LDenW), dhr.
Nugteren (CU), dhr. Nijman (LDenW), dhr. Rep (CDA), dhr. Van der Starre (SDenW), mw.
J.D. Visser-Bet (SDenW), mw. Van Verseveld-Gerrits (CDA), dhr. R.J. Wagenaar (VVD),
mw. Van de Vliet-de Boer (LDenW)
Tegen: 3: mw. Van Eijk (GL), dhr. Schoutsen (GL), dhr. Waal (PvdA).

b e s l u i t:

1.
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Kadernota
Veiligheidsregio NHN

onderstaande zienswijze af te geven over de Kadernota 2022 van GR Recreatieschap
Geestmerambacht:
a. het gesprek aan te gaan met de gemeenten over hoe de GR Recreatieschap
Geestmerambacht kan meebewegen met de financiële uitdagingen waar
gemeenten in de komende jaren voor staan.
b. Af te zien van betaald parkeren of het heffen van entreevergoedingen omdat dit
voor de gemeente Langedijk geen oplossing is om het te verwachten exploitatietekort
te dekken en passen niet bij de ambitie van een toegankelijk Geestmerambacht.
2. het college te verzoeken de hierboven genoemde zienswijze van de raad kenbaar te
maken bij het dagelijks bestuur van de GR Recreatieschap Geestmerambacht.
De fractie van GL dient een amendement in.
Het amendement wordt verworpen.
Voor 2
Tegen 19
GL en LDenW leggen een stemverklaring af.
De raad besluit overeenkomstig het voorstel (19-2).
Voor: 19 dhr. De Boer (LDenW), dhr. Buis (LDenW), dhr. De Graaf (VVD), dhr.
Hoejenbos (VVD), dhr. Hofman (VVD), mw. Hartog (SDenW), dhr. Kamper (CDA), mw.
Kloosterboer (LDenW), mw. Nieuwland-Rijs (LDenW), L.C. van der Zee (LDenW), dhr.
Nugteren (CU), dhr. Nijman (LDenW), dhr. Rep (CDA), dhr. Van der Starre (SDenW), mw.
J.D. Visser-Bet (SDenW), mw. Van Verseveld-Gerrits (CDA), dhr. Waal (PvdA), dhr. R.J.
Wagenaar (VVD), mw. Van de Vliet-de Boer (LDenW)
Tegen: 2 mw. Van Eijk (GL), dhr. Schoutsen (GL)
b e s l u i t:

1.

onderstaande zienswijze af te geven over de kadernota 2022 van de Veiligheidsregio
Noord-Holland Noord:
a. het gesprek aan te gaan met de gemeenten over hoe de Veiligheidsregio NoordHolland Noord kan meebewegen met de financiële uitdagingen waar gemeenten
in de komende jaren voor staan.
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2.
3.
4.

geen zienswijze in te dienen over het voorstel Omgevingswet;
geen zienswijze in te dienen over het voorgenomen besluit tot deelname aan de
landelijke Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio’s;
het college te verzoeken de hierboven genoemde zienswijzen van de raad kenbaar te
maken bij het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord.
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Kadernota
Omgevingsdienst
NHN

De fractie van GL dient een amendement in.
Het amendement wordt verworpen
Voor 2
Tegen 19
De raad besluit overeenkomstig het voorstel (AS).
b e s l u i t:

1.

14

Bestemmingsplan
percelen
Veilingterrein Oost
Noord-Scharwoude

onderstaande zienswijze af te geven over Kadernota 2022 van de Omgevingsdienst
Noord-Holland Noord:
a. de uitbreiding van formatie vanwege Omgevingswet met 3 fte -betreft geen
basistaak, waarvoor voor de uitvoering ervan op deze wijze geen extra opdracht
is gegeven- dient geheel uit bestaande formatie en middelen te worden
gefinancierd;
b. het opstarten van Traineeship dient uit eigen middelen van de Omgevingsdienst
te worden gefinancierd;
c. de uitbreiding van formatie met 2 fte vanwege VTH-strategie dient ook uit
bestaande middelen en formatie te worden gerealiseerd. Het betreft een
wettelijke taak, waar de Omgevingsdienst al vanaf de start aan moest voldoen. Er
is geen opdracht gegeven voor de uitvoering van deze taken;
d. maak inzichtelijk wat het bedrag van het weerstandvermogen momenteel is;
e. het gesprek aan te gaan met de gemeenten over hoe de Omgevingsdienst
Noord-Holland Noord kan meebewegen met de financiële uitdagingen waar
gemeenten in de komende jaren voor staan.
2. het college te verzoeken de hierboven genoemde zienswijze van de raad kenbaar te
maken bij het Dagelijks Bestuur van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord.
GroenLinks legt een stemverklaring af. Omdat het percentage van 30% sociale woningen
niet gehaald wordt zal GL tegen stemmen.
De raad besluit overeenkomstig het voorstel (19-2).
en
Voor: 19: dhr. De Boer (LDenW), dhr. Buis (LDenW), dhr. De Graaf (VVD), dhr.
Hoejenbos (VVD), dhr. Hofman (VVD), mw. Hartog (SDenW), dhr. Kamper (CDA), mw.
Kloosterboer (LDenW), mw. Nieuwland-Rijs (LDenW), L.C. van der Zee (LDenW), dhr.
Nugteren (CU), dhr. Nijman (LDenW), dhr. Rep (CDA), dhr. Van der Starre (SDenW), mw.
J.D. Visser-Bet (SDenW), mw. Van Verseveld-Gerrits (CDA), dhr. Waal (PvdA), dhr. R.J.
Wagenaar (VVD), mw. Van de Vliet-de Boer (LDenW)
Tegen: 2: mw. Van Eijk (GL), dhr. Schoutsen (GL)
b e s l u i t:
1. de ingediende reacties in het kader van het artikel 3.1.1 Bro-overleg, conform het
bepaalde in de reactienota (Bijlage I), gegrond te verklaren;
2. het bestemmingsplan Percelen Veilingterrein Oost, Noord-Scharwoude, gewijzigd vast
te stellen, bestaande uit het GML-bestand NL.IMRO.0416.BPNSVT2012her001-va01
(Bijlage II);
3. te verklaren dat geen exploitatieplan conform artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening hoeft
te worden vastgesteld.
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15

Woningbouw
Voorburggracht/Lour
ens Bogtmanstraat

Dhr. Rep verlaat tijdens dit agendapunt de vergadering.
Alle fracties leggen een stemverklaring af.
De raad besluit overeenkomstig het voorstel (18-2).
Voor: 18: dhr. De Boer (LDenW), dhr. Buis (LDenW), mw. Van Eijk (GL), dhr. De Graaf
(VVD), dhr. Hoejenbos (VVD), dhr. Hofman (VVD), mw. Hartog (SDenW), mw.
Kloosterboer (LDenW), mw. Nieuwland-Rijs (LDenW), L.C. van der Zee (LDenW), dhr.
Nugteren (CU), dhr. Nijman (LDenW), dhr. Schoutsen (GL), dhr. Van der Starre (SDenW),
mw. J.D. Visser-Bet (SDenW), dhr. Waal (PvdA), dhr. R.J. Wagenaar (VVD), mw. Van de
Vliet-de Boer (LDenW)
Tegen: 2: dhr. Kamper (CDA), mw. Van Verseveld-Gerrits (CDA).
b e s l u i t:

16

Omgevingsprogram
ma mobiliteit

1. in te stemmen met het stedenbouwkundig plan januari 2021 voor de locatie
'Voorburggracht/Lourens Bogtmanstraat' in Oudkarspel;
2. het vaststellen van de grondexploitatie Lourens Bogtmanstraat.
Het amendement van SDenW wordt ingetrokken.
De raad besluit overeenkomstig het voorstel (AS).
b e s l u i t:

17
18
19

Motie
aandachtspunten
inburgering 2021
Motie Woonplicht
Sluiting

1. het Omgevingsprogramma Mobiliteit 2021 vast te stellen, met de
volgende ambities:
- bereikbaarheid;
- duurzaamheid;
- verkeersveiligheid;
- leefbaarheid;
waarbij de komende jaren meer dan voorheen wordt ingezet op lopen, fietsen en
duurzaamheid.
2. het college opdracht te geven uitvoering te geven aan de genoemde maatregelen uit
het omgevingsprogramma, waarbij de uitvoering zowel inhoudelijk als qua planning kan
wijzigen naar aanleiding van de keuzen die gemaakt gaan worden voor het sluitend
maken van het meerjarenperspectief.
Wordt verplaatst naar de raadsvergadering van maart 2021
Wordt verplaatst naar de raadsvergadering van maart 2021
De voorzitter sluit de vergadering om 23.37 uur.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 23 maart 2021.
de griffier

de voorzitter

R. Vennik

L.A.M. Kompier
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