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

Afwezig:

Mevrouw L.A.M. Kompier
De heer Nieuwenhuizen
-Dhr. G.J. de Graaf
Dhr. De Boer (HvL/D66) , dhr Bovenkerk (SL), mw. Bus (VVD), mw. van
Eijk (GL), dhr. de Graaf (VVD), dhr. Hofman (VVD), dhr Kamper (CDA, vanaf agendapunt 4), mw. Kloosterboer (KL), mw. Nieuwland-Rijs (DL), dhr.
Nijman (DL), dhr. Nugteren (CU), dhr. Rep (CDA), dhr. Schoutsen (GL),
mw. Schuijt (CDA, tot agendapunt 5), dhr. van der Starre (SL), mw. van
Verseveld-Gerrits (KL), mw. Visser-Bet (DL), mw. van der Vliet – de Boer
(DL), dhr. Waal (PvdA), dhr. Wagenaar (VVD), mw. van der Zee (HvL/D66)
Dhr Buis (KL)

RAAD
1. Opening
2.

Vaststelling agenda

De voorzitter opent de ingelaste raadsvergadering van dinsdag 18 september 2018 en heet
de aanwezigen welkom.
e
Het voorstel van KL om agendapunt 5 ‘Afronding 1 fase ambtelijke fusie’ van de agenda te
halen, wordt verworpen.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3.

Afscheid mevrouw
Schuijt (CDA) en
toelating dhr Kamper

a. Afscheid mevrouw Schuijt
Er wordt een afscheidswoord door mw Schuijt, de secretaris van het bestuur van het CDA
(de heer Van Wonderen), de fracties en de voorzitter gesproken.
b. Instellen commissie onderzoek geloofsbrieven
Door loting wordt bepaald dat mw Van Verseveld, de heer De Graaf en de heer Nijman lid
van deze commissie zijn. Mevrouw Van Verseveld is voorzitter.
c. Controle geloofsbrieven
De voorzitter van de commissie, mevrouw Van Verseveld, deelt het volgende mee:
“De COMMISSIE uit de raad van de gemeente Langedijk, in wier handen werd gesteld de
geloofsbrief en verdere bij de Kieswet gevorderde stukken, ingezonden door Kamper,
G.J.F. (Gerard) (m), op dinsdag 18 september 2018 benoemd tot lid van de raad van de
gemeente Langedijk, rapporteert de raad van de gemeente Langedijk, dat zij bovengenoemde bescheiden heeft onderzocht en in orde bevonden.
Gebleken is dat de benoemde aan alle in de Gemeentewet gestelde eisen voldoet.
De commissie adviseert tot zijn toelating als lid van de raad van de gemeente Langedijk.”
d. Toelating
De voorzitter constateert dat met de bevindingen van de commissie onderzoek geloofsbrieven de heer Kamper toegelaten is tot de raad.
Besluit:
de raad van de gemeente Langedijk,
gehoord
het rapport van de commissie betreffende de geloofsbrief van Kamper, G.J.F. (Gerard) (m) op dinsdag 18 september 2018 tot lid van de
raad van de gemeente Langedijk benoemd verklaarde;
overwegende,
dat deze commissie de stukken heeft onderzocht en in orde bevonden;
gelet op
artikel V 4 en V 12 van de Kieswet;
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besluit:

toe te laten als lid van de raad van de gemeente Langedijk
Kamper, G.J.F. (Gerard) (m).

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van: dinsdag 18 september 2018.
e. Beëdiging
De heer Kamper legt de ambtseed af.
4.

5.

Benoeming van de
heer Molenaar (Hart
voor Langedijk/D66)
als lid van de Klankbordgroep Rekenkamer, vanwege het
vertrek van de heer
Mol als burgerraadslid.

De raad besluit overeenkomstig het voorstel (AS).
b e s l u i t:
aan te wijzen als lid van de klankbordgroep rekenkamer:
de heer C.T.M. Molenaar (HvL/D66).

e

Afronding 1 fase
ambtelijke fusie

PvdA, CU, HvL/D66, VVD en DL dienen een amendement in (zie onderaan deze besluitenlijst).
Het amendement wordt aangenomen.
Voor: 15
(Hofman (VVD), Bus (VVD), Wagenaar (VVD), De Graaf (VVD), Visser (DL), Nijman (DL),
Nieuwland (DL), Van der Vliet (DL), Waal (PvdA), Nugteren (CU), Van der Zee (HvL/D66),
De Boer (HvL/D66), Van der Starre (SL), Schoutsen (GL), Van Eijk (GL))
Tegen: 5
(Van Verseveld (KL), Kloosterboer (KL), Kamper (CDA), Rep (CDA), Bovenkerk (SL))
Besluit:
 Aan de zinsnede “gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 28
augustus 2018, nummer 47” toe te voegen “en het aanvullende memo van het college van 10 september 2018”;

5.

Beslispunt 5 te schrappen en daarvoor in de plaats te stellen:
in het licht van de uitkomsten van het haalbaarheidsonderzoek en het maken van
een bedrijfsplan ambtelijke fusie het college opdracht te geven tevens een bedrijfsplan bestuurlijke fusie, zoals verwoord in genoemd memo, op te stellen.

De raad besluit overeenkomstig het voorstel.
Voor: 15
(Hofman (VVD), Bus (VVD), Wagenaar (VVD), De Graaf (VVD), Visser (DL), Nijman (DL),
Nieuwland (DL), Van der Vliet (DL), Waal (PvdA), Nugteren (CU), Van der Zee (HvL/D66),
De Boer (HvL/D66), Van der Starre (SL), Schoutsen (GL), Van Eijk (GL))
Tegen: 5
(Van Verseveld (KL), Kloosterboer (KL), Kamper (CDA), Rep (CDA), Bovenkerk (SL))
b e s l u i t:
1.
2.
3.
4.
5.

het rapport over het haalbaarheidsonderzoek ambtelijke fusie Heerhugowaard en
Langedijk vast te stellen;
te concluderen dat een ambtelijke fusie haalbaar is;
daarmee fase 1 van het proces naar een ambtelijke fusie af te sluiten;
het college de opdracht te geven te starten met fase 2 van het proces van de ambtelijke fusie - het maken van een bedrijfsplan;
in het licht van de uitkomsten van het haalbaarheidsonderzoek en het maken van
een bedrijfsplan ambtelijke fusie het college opdracht te geven tevens een bedrijfsplan bestuurlijke fusie, zoals verwoord in genoemd memo, op te stellen.
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SL dient een motie in. (zie onderaan deze besluitenlijst).
De motie wordt verworpen.
Voor: 5
(Van Verseveld (KL), Kloosterboer (KL), Kamper (CDA), Rep (CDA), Bovenkerk (SL))
Tegen: 15
(Hofman (VVD), Bus (VVD), Wagenaar (VVD), De Graaf (VVD), Visser (DL), Nijman (DL),
Nieuwland (DL), Van der Vliet (DL), Waal (PvdA), Nugteren (CU), Van der Zee (HvL/D66),
De Boer (HvL/D66), Van der Starre (SL), Schoutsen (GL), Van Eijk (GL))
De voorzitter deelt mede dat in de raad van Heerhugowaard het voorstel ongewijzigd en
unaniem aangenomen is. Daarnaast is er in Heerhugowaard een motie bij dit onderwerp
unaniem aangenomen.
6.

Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 22.14uur.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 25 september 2018.
de griffier

de voorzitter

drs. G.J. de Graaf

L.A.M. Kompier
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