Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van 18 december 2018
Voorzitter:
Wethouders:
Ambtenaren:
Griffier:
Aanwezig:

Afwezig:

Mevrouw L.A.M. Kompier
Dhr. Nieuwenhuizen, dhr Jongenelen
-Dhr. G.J. de Graaf
Dhr. De Boer (HvL/D66) , dhr. Bovenkerk (SL), dhr. Buis (KL), mw. Bus
(VVD), mw. van Eijk (GL), dhr. Hofman (VVD), dhr. De Graaf (VVD), dhr
Kamper (CDA), mw. Kloosterboer (KL), dhr. Molenaar (HvL/D66), mw.
Nieuwland-Rijs (DL), dhr. Nugteren (CU), dhr. Nijman (DL), dhr. Rep (CDA),
dhr. Schoutsen (GL), dhr. van der Starre (SL), mw. van Verseveld-Gerrits
(CDA), mw. Visser-Bet (DL), mw. van der Vliet-de Boer (DL), dhr. Waal
(PvdA), dhr. Wagenaar (VVD)
-
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RAAD
1. Opening
2.

Vaststelling agenda

3.

Rapportage
bedrijfsplan
Heerhugowaard en
Langedijk

De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen en luisteraars welkom bij de
extra en tevens laatste raadsvergadering van 2018.
De agenda wordt vastgesteld, inclusief motie van GL.
KL dient een amendement in (zie onderaan deze besluitenlijst).
Het amendement wordt verworpen.
Voor: 5 (KL, CDA)
Tegen: 16 (DL, VVD, GL, SL, HvL/D66, CU, PvdA)
De raad stemt overeenkomstig het voorstel.
Voor: 16 (Nieuwland-Rijs (DL), Nugteren (CU), Nijman (DL), Schoutsen (GL), Van der
Starre (SL), Visser-Bet (DL), Van der Vliet-de Boer (DL), dhr. Waal (PvdA),
Wagenaar (VVD), De Boer (HvL/D66) , Bovenkerk (SL), Bus (VVD), Van Eijk
(GL), Hofman (VVD), De Graaf (VVD), Molenaar (HvL/D66))
Tegen: 5 (Rep (CDA), Van Verseveld-Gerrits (CDA), Buis (KL), Kamper (CDA),
Kloosterboer (KL))
Er was een stemverklaring van de heer Molenaar (HvL/D66)
b e s l u i t:
1. op basis van de Rapportage bedrijfsplan Heerhugowaard en Langedijk d.d. 22
november 2018, te concluderen dat een bestuurlijke fusie meerwaarde heeft voor de
inwoners en ondernemers in de gemeente Langedijk;
2. de intentie uit te spreken om een bestuurlijke fusie aan te gaan met Heerhugowaard;
3. het college opdracht te geven de Arhi-procedure voor te bereiden en daarbij rekening
houden met:
a. draagvlak;
b. interne samenhang/dorps en kernenbeleid;
c. bestuurskracht;
d. evenwichtige regionale verhoudingen;
e. duurzaamheid;
4. in te stemmen met het verder inrichten van een ambtelijke fusieorganisatie als
voorbereiding op een bestuurlijke fusie.

4.

Motie van
GroenLinks, vreemd
aan de agenda,
kosten dierenarts

5.

Sluiting

Naar aanleiding van de ingediende motie zegt wethouder Jongenelen toe dat in het eerst
deel van 2019 meer informatie aan de raad gestuurd zal worden over de zorgplicht van de
gemeente ten aanzien van wilde dieren en zwerfdieren die medische hulp nodig hebben.
De gemeente Alkmaar heeft dit namens de regio in onderzoek.
GL trekt na het horen van de toezegging de motie in.
De voorzitter wenst alle aanwezigen en luisteraars mooie feestdagen en een goede
jaarwisseling toe.
De vergadering wordt om 21.33 uur gesloten.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 29 januari 2019.
de griffier

de voorzitter

drs. G.J. de Graaf

L.A.M. Kompier
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