Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van 25 september 2018
Voorzitter:
Wethouders:
Ambtenaren:
Griffier:
Aanwezig:

Afwezig:

Mevrouw L.A.M. Kompier
De heer Langedijk
-Dhr. drs. G.J. de Graaf
Dhr. De Boer (HvL/D66) , dhr Bovenkerk (SL), dhr Buis (KL), mw. Bus
(VVD), mw. van Eijk (GL), dhr. de Graaf (VVD), dhr. Hofman (VVD), dhr
Kamper (CDA), mw. Kloosterboer (KL), mw. Nieuwland-Rijs (DL), dhr.
Nijman (DL), dhr. Rep (CDA), dhr. Schoutsen (GL), 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. Nugteren (CU)
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RAAD
1. Opening

De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen en luisteraars welkom.
Er is een bericht van verhindering van de heer Nugteren (CU).

2.

Vaststelling agenda

Aan de concept agenda worden toegevoegd:
Een motie van VVD, DL en HvL publiekstoegankelijke toiletten als agendapunt 9.
Een motie van HvL/D66 en DL Jongerenraad als agendapunt 10.
Een motie HvL/D66 Kinderraad als agendapunt 11.
De agenda wordt vastgesteld.

3.

Vaststellen
besluitenlijsten van
10 en 17 juli en 18
september 2018

Naar aanleiding van een vraag van de heer Waal (PvdA) zegt de burgemeester toe dat
de raad geïnformeerd wordt als er duidelijkheid is over hoe het college om zal gaan met de
verschillen in besluitvorming op18 september in Heerhugowaard en Langedijk. De raad
wordt erbij betrokken als er wordt afgeweken van het raadsbesluit van 18 september.
De besluitenlijsten van 10 en 17 juli en 18 september worden ongewijzigd vastgesteld.

4.

Mededelingen en
ingekomen stukken

Mededelingen
Mevrouw Van Eijk (GL) merkt op dat in haar beantwoording van artikel 40 RvO vragen
over de Cliëntenraad HalteWerk verwezen wordt naar de brief van een advocaat, dit
vindt zij onwenselijk. Ook zou zij in het vervolg concretere antwoorden op haar vragen
willen.
Mevrouw Kloosterboer stelt een vervolgvraag over de beantwoording op haar Artikel 40
RvO vragen over De Helling.
De burgemeester attendeert de raadsleden op twee activiteiten die gepland staan.
Ingekomen stukken:
Het forum heeft de lijst met ingekomen stukken qua wijze van afdoening akkoord
bevonden, dit wordt hierbij vastgesteld.
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5.

Toelating de heer
Molenaar (Hart voor
Langedijk/D66) tot de
raad per 15 oktober
als tijdelijke
vervanging van mw
Van der Zee

a. Instellen commissie onderzoek geloofsbrieven
Door loting wordt bepaald dat mw Kloosterboer, de heer Wagenaar en de heer Rep lid van
deze commissie zijn. Mevrouw Kloosterboer is voorzitter.
b. Controle geloofsbrieven
De voorzitter van de commissie, mevrouw Kloosterboer, 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 Molenaar,
C.T.M. (Kees) (m), op dinsdag 25 september 2018 benoemd tot lid van de raad van de
gemeente Langedijk met ingang van 15 oktober 2018, 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.”
c. Toelating
De voorzitter constateert dat met de bevindingen van de commissie onderzoek
geloofsbrieven de heer Molenaar per 15 oktober toegelaten is tot de raad.
Besluit:
de raad van de gemeente Langedijk,
gehoord
het rapport van de commissie betreffende de geloofsbrief van
Molenaar, C.T.M. (Kees) (m) op dinsdag 25 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 X 12, V 4 en V 12 van de Kieswet;
besluit:
toe te laten als lid van de raad van de gemeente Langedijk met
ingang van 15 oktober 2018
Molenaar, C.T.M. (Kees) (m).
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van: dinsdag 25 september 2018.
d. Beëdiging
De heer Molenaar legt de belofte af.

6.

7.

8.

Huisvestingsverorde
ning Langedijk 2015
(Hamerstuk)

De raad besluit overeenkomstig het voorstel (AS).

Zienswijze Ontwerp
Actieplan Geluid
2018-2023
(Hamerstuk)

De raad besluit overeenkomstig het voorstel (AS).

Ontwerpbestemming
splan De Helling 4
(Bespreekstuk)

Op verzoek van GL zegt wethouder Jongenelen toe dat de oevers op ecologisch
verantwoorde wijze aangelegd zullen worden, conform de beleidskaders Langedijk
Ontwikkelt met Water.

b e s l u i t:
de ‘Verordening tot wijziging van de Huisvestingsverordening Langedijk 2015' vast te
stellen.

b e s l u i t:
geen zienswijzen in de dienen op het Ontwerp Actieplan Geluid 2018-2023.

De raad besluit overeenkomstig het voorstel (AS).
b e s l u i t:
1. het bestemmingsplan De Helling 4 te Sint Pancras ongewijzigd vast te laten stellen,
bestaande uit de geometrische bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand,
NL.IMRO.0416.BPGABherz001-va01;
2. op grond van artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening geen exploitatieplan vast te stellen.
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9.

Motie
publiekstoegankelijk
e toiletten

De VVD heeft een motie ingediend, zie onderaan deze besluitenlijst.
De motie wordt aangenomen (AS).
Verzoekt het college:

Te inventariseren hoe hoog de nood in Langedijk is als het gaat om
publiekstoegankelijke toiletten;

Mogelijkheden te onderzoeken om met bijvoorbeeld winkeliers,
horecaondernemers, dorpshuizen openbare gebouwen afspraken te maken over
het publiekstoegankelijk maken van hun toiletvoorzieningenmede voor mensen
met een fysieke beperking;

10.

Motie Jongerenraad

HvL/D66 en DL hebben een motie ingediend, zie onderaan deze besluitenlijst.
De motie wordt aangenomen (AS).
Verzoekt het college:
- Uiterlijk januari 2019 te komen met een voorstel hoe de gemeente Langedijk komt
tot de invulling van een jongerenraad bestaande uit jongeren tussen de 12 en 18
jaar, bestaande uit een oneven aantal leden en 2 coaches.
- Om een intentieverklaring te ondertekenen waarin staat dat de gemeenteraad
eventueel subsidie kan verstrekken aan de jongerengemeenteraad om hun
plannen na goedkeuring door de gemeenteraad uit te voeren.
- Te onderzoeken op welke mogelijke wijze het college de jongerenraad enige vorm
van erkenning kan toekomen.
- Te onderzoeken op welke beleidsplannen de jongerenraad kan evalueren en
uitwerken.
- Te onderzoeken hoe jongeren in de toekomst nauw samen kunnen werken met de
gemeente.
- In de uitvoer van deze punten actief jongeren te betrekken.

11.

Motie Kinderraad

De motie is ingetrokken.

12.

Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 21.21 uur.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 30 oktober 2018.
de griffier

de voorzitter

drs. G.J. de Graaf

L.A.M. Kompier
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