Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van 23 maart 2021
Voorzitter:
Wethouders:
Ambtenaren:
Griffier:
Aanwezig:

Afwezig:
RAAD
1. Opening
2.

Vaststelling agenda

mw. L.A.M. Kompier
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.
De voorzitter checkt of alle raadsleden in deze videovergadering aanwezig zijn.
Er zijn 2 moties vreemd aan de agenda.
Conform afspraak zijn deze meteen na de hamerstukken geagendeerd.
Motie VVD Aandachtspunten inburgering 2021.
Motie VVD, SDenW en PvdA Woonplicht.
Er zijn twee amendementen ingediend door de VVD bij Voormalig Rodeoterrein
Er is een amendement ingediend door GL bij wijziging verordening maatschappelijke
ondersteuning
Voorgesteld wordt om agendapunt 13, Revitalisering SV Vrone naar voren te halen.
Dit voorstel wordt goedgekeurd en wordt agendapunt 8A
SPUK wordt agendapunt 13
Wijziging verordening maatschappelijke ondersteuning wordt agendapunt 14
Sluiting wordt agendapunt 15
Dhr. Nugteren zal bij agendapunt Rodeoterrein de vergadering verlaten i.v.m. persoonlijk
belang.

3.

Vaststellen van
besluitenlijst van 15
december 2020

4.

Mededelingen en
ingekomen stukken

De gewijzigde agenda wordt vastgesteld.
De besluitenlijst van 16 februari 2021 wordt ongewijzigd vastgesteld.

Mededelingen
Wethouder Nieuwenhuizen doet verslag van maatregelen die zijn genomen naar aanleiding
van de coronacrisis. Er wordt met name aandacht gevraagd voor het steunfonds dat is
opgericht en roept de raadsleden op om mensen te wijzen en te attenderen op dit
steunfonds.
Ingekomen stukken
Het forum van 9 maart heeft de lijst met ingekomen stukken qua wijze van afdoening
akkoord bevonden, dit wordt hierbij vastgesteld.
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5. Normenkader 2020

De raad besluit overeenkomstig het voorstel (AS).
b e s l u i t:

6.

Verordening BRP

het Normenkader 2020 vast te stellen.
De raad besluit overeenkomstig het voorstel (AS).
b e s l u i t:
1.

7.
8.

Motie Inburgering
Motie Woonplicht

8A

Revitalisering SV
Vrone

de Verordening Gegevensverstrekking Basisregistratie personen gemeente Langedijk
(Verordening BRP Langedijk) vast te stellen;
2. de Verordening gegevensverstrekking Basisregistratie personen gemeente Langedijk
(van 24 juni 2014) in te trekken.
Na discussie in de raad en gehoord het college wordt de motie ingetrokken.
De motie wordt aangenomen met algemene stemmen en is onlosmakelijk verbonden met
deze besluitenlijst.
Stemming amendement LDW, SDW en CDA.
Amendement wordt aangenomen 15-6 en is onlosmakelijk verbonden met deze
besluitenlijst.
Voor 15
dhr. De Boer (LDenW), dhr. Buis (LDenW), mw. Van Eijk (GL), mw. Hartog (SDenW),
dhr. Kamper (CDA), mw. Kloosterboer (LDenW), mw. Nieuwland-Rijs (LDenW), L.C. van
der Zee (LDenW), 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),
mw. Van de Vliet-de Boer (LDenW).
Tegen 6
dhr. De Graaf (VVD), dhr. Hoejenbos (VVD), dhr. Hofman (VVD), dhr. Nugteren (CU), dhr.
Waal (PvdA), dhr. R.J. Wagenaar (VVD).
De raad besluit overeenkomstig het geamendeerde voorstel (AS).
b e s l u i t:
1.

geen directe voorkeur uit te spreken voor een variant maar de invulling van het Vronecomplex samen met de inwoners vorm te geven en deze nieuwe variant na de
participatie ter besluitvorming voor te leggen aan de raad;
2. een principebesluit te nemen om planologische medewerking te verlenen aan de
ontwikkeling van de beide woningbouwplots welke vooraf zal worden gegaan door de
participatie met de omgeving;
3. Voor de verdere uitwerking en uitvoering van het plan een krediet te verstrekken van €
2.686.500,-- Dit wordt als volgt gedekt:
1. inzet positief resultaat grondexploitatie woningbouwplots €2.034.000,--;
2. inzet van €512.000,-- vanuit de reserve Accommodatiebeleid, zijnde het bedrag
dat bij de Jaarrekening 2019 is overgeheveld ten behoeve van het complex van
Vrone;
3. het resterende bedrag van €140.500,-- te dekken vanuit de Algemene Reserve.
Hiervan maximaal € 125.000 te bestemmen voor elementen ter verhoging van de
kwaliteit van het plan o.m. voortkomend uit de participatie;
4. voor het participatieproces de volgende kaders mee te geven:
De parkeerfunctie horend bij het Vrone-complex openbaar terrein te maken en in
de hoek van de Vinkenlaan/Destreelaan te plaatsen zodat deze benut kan worden
voor bezoekers voor de Geist en het zwembad.
5. de grondexploitatie ‘SV Vrone; woningbouw’ vast te stellen voor de ontwikkeling van de
beide woningbouwplots, zodat daarop de kosten en opbrengsten kunnen worden
verantwoord.
De voorzitter schorst om 23.05 uur de vergadering tot woensdag 24 maart 2021 20.00 uur.
De voorzitter heropent op 24 maart 2021, 20.00 uur de vergadering.
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9

Initiatievencampagne
Langedijk

Fractie SDenW legt een stemverklaring af
Wethouder zegt toe dat er een mogelijkheid komt om ook ouderen of anderen die geen
digitale mogelijkheden hebben te laten faciliteren.
Wethouder zegt toe de initiatievencampagne actief onder de aandacht te brengen bij de
verenigingen.
De raad besluit overeenkomstig het voorstel (AS).
b e s l u i t:
1.
2.

10

Voormalig
Rodeoterrein

in te stemmen met Initiatievencampagne Langedijk;
in te stemmen met het gebruik van de bestemmingsreserve kernenbeleid voor de
financiële dekking van de initiatievencampagne met een maximum van € 75.000,-- en
€ 10.000,-- uitvoeringskosten.
Dhr. Nugteren (CU) verlaat de vergadering.
Amendement Schrappen van de onder punt 8 genoemde punten in ruimtelijke
randvoorwaarden.
Amendement wordt verworden 4-16
Voor:
dhr. De Graaf (VVD), dhr. Hoejenbos (VVD), dhr. Hofman (VVD), dhr. R.J. Wagenaar
(VVD).
Tegen: dhr. De Boer (LDenW), dhr. Buis (LDenW), mw. Van Eijk (GL), mw. Hartog
(SDenW), dhr. Kamper (CDA), mw. Kloosterboer (LDenW), mw. Nieuwland-Rijs (LDenW),
L.C. van der Zee (LDenW), 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), mw. Van de Vliet-de Boer (LDenW).
Amendement wijzigen tekst dictum wordt aangenomen 18-2 en is onlosmakelijk verbonden
met deze besluitenlijst.
Voor:
Dhr. De Boer (LDenW), dhr. Buis (LDenW), dhr. de Graaf (VVD), mw. Hartog (SDenW),
dhr, Hoejenbos (VVD), dhr. Hofman (VVD), dhr. Kamper (CDA), mw. Kloosterboer
(LDenW), mw. Nieuwland-Rijs (LDenW), dhr. Nijman (LDenW), dhr. Trep (CDA), dhr. Van
der Starre (SDenW), mw. Van Verseveld-Gerrits (CDA), mw. Visser-Bet (SDenW), Mw.
Van de Vliet-de Boer (LDenW), dhr. Waal (PvdA), dhr. Wagenaar (VVD), mw. Van der Zee
(LDenW).
Tegen:
Mw. Van Eijk (GL), dhr. Schoutsen (GL).
Groen Links legt een stemverklaring af
De raad besluit overeenkomstig het geamendeerde voorstel. (AS = 20-0)
b e s l u i t:
1a. de ruimtelijke randvoorwaarden voormalig Rodeoterrein, Broek op Langedijk vast te
stellen;
1b. in de Ruimtelijke randvoorwaarden op te nemen dat de stedenbouwkundige voldoende
groenaccenten aanbrengt;
1c. het college presenteert voor oktober 2021 een plan van aanpak aan de raad met
oplossingsrichtingen voor knelpunten t.a.v. de doorvaarbaarheid zoals bij de
Dubbelebuurt.
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Gebiedsvisie en
ontwikkelplan
Oostrand Noord- en
Zuid Scharwoude

Dhr. Nugteren sluit weer aan in de vergadering.
SDenW en GL leggen een stemverklaring af.
De raad besluit overeenkomstig het voorstel. (19-2)
Voor:
Dhr. De Boer (LDenW), dhr. Buis (LDenW), dhr. de Graaf (VVD), mw. Hartog (SDenW),
dhr. Hoejenbos (VVD), dhr. Hofman (VVD), dhr. Kamper (CDA), mw. Kloosterboer
(LDenW), mw. Nieuwland-Rijs (LDenW), dhr. Nugteren (CU), dhr. Nijman (LDenW), dhr.
Rep (CDA), dhr. Van der Starre (SDenW), mw. Van Verseveld-Gerrits (CDA), mw. VisserBet (SDenW), Mw. Van de Vliet-de Boer (LDenW), dhr. Waal (PvdA), dhr. Wagenaar
(VVD), mw. Van der Zee (LDenW).
Tegen:
Mw. Van Eijk (GL), dhr. Schoutsen (GL).
b e s l u i t:
1.
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Financieel
management m.b.t.
de bestuurlijke fusie

in te stemmen met het Plan van Aanpak Gebiedsvisie Oostrand Noord- en ZuidScharwoude;
2. voor de uitvoering van het project € 150.000,-- ter beschikking te stellen en te dekken
uit de algemene reserve.
De raad besluit overeenkomstig het voorstel (AS).
b e s l u i t:
1.

13

SPUK

de ARHI-gelden, nadat deze zijn toegekend, op te laten nemen in de begrotingen van
de gemeente Langedijk, gemeente Heerhugowaard en de werkorganisatie Langedijk
en Heerhugowaard;
2. alle baten en lasten m.b.t. de bestuurlijke fusie centraal te administreren in de
financiële administratie van de Werkorganisatie Langedijk en Heerhugowaard;
3. de aanvraag en toetsingskaders op basis waarvan dekking vanuit de ARHI-gelden
aangevraagd en beoordeeld worden, vast te stellen.
CDA legt een stemverklaring af.
De raad besluit overeenkomstig het voorstel (AS).
b e s l u i t:
1.
2.

een bedrag van € 127.000,-- ter beschikking te stellen aan SSL ter compensatie van
de niet-ontvangen gelden Specifieke Uitkering Stimulering Sport (SPUK) 2019;
het bedrag van € 127.000,-- te dekken uit de algemene reserve.
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Wijziging
verordening
maatschappelijke
ondersteuning

Het door GL ingediende amendement wordt in getrokken.
De raad besluit overeenkomstig het voorstel (AS).
b e s l u i t:
de volgende wijziging van de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente
Langedijk 2019 vast te stellen:
Artikel I
Artikel 17, lid 3 worden gewijzigd als volgt:
Bestaande tekst
Artikel 17, lid 3: In afwijking van artikel 17, lid 2
bedraagt de bijdrage in de kosten van de
maatwerkvoorziening collectief vervoer voor
ritten tot en met 25 kilometer € 0,89 per rit plus €
0,14 per kilometer. Voor ritten tussen 25 en 35
kilometer is de bijdrage € 0,89 per rit plus € 1,86
per kilometer.
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Sluiting

Artikel II
Deze verordening treedt in werking per 1 april 2021.
De voorzitter sluit de vergadering om 21.26 uur.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 20 april 2021.
de griffier

de voorzitter

R. Vennik

L.A.M. Kompier
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Nieuwe tekst
Artikel 17, lid 3: In afwijking van
artikel 17, lid 2 bedraagt de bijdrage
in de kosten van de
maatwerkvoorziening collectief
vervoer voor ritten tot en met
27,5 kilometer € 0,99 per rit
plus € 0,157 per kilometer
(OV-tarief Noord-Holland Noord).

