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Nieuwland-Rijs (DL), dhr. Nijman (DL), dhr. Nugteren (CU), dhr. Reijven
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RAAD
1.

Opening

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom.

2.

Vaststelling agenda

De besluitenlijsten van 4 en 11 juli 2017 zijn wel aan de raad toegezonden, maar abusievelijk niet op de agenda gekomen.
De voorzitter stelt voor de besluitenlijsten toch vast te stellen. De raad stemt hiermee in.
De besluitenlijsten worden ongewijzigd vastgesteld.
Het interpellatieverzoek van GL over de beantwoording door het college van B&W van
15 september 2017 van de schriftelijke vragen over “het achterwege blijven van informatie
m.b.t. financiële verplichting Geestmerambacht” wordt door de raad afgewezen.

3.

Mededelingen en
ingekomen stukken

De agenda wordt verder ongewijzigd vastgesteld.
Mededelingen
De heer Van Kleef (GL) geeft aan een mededeling van het college te verwachten over een
artikel in de krant over de noodzaak tot het betalen van BTW aan een samenwerkingsverband in het geval van een ambtelijke fusie.
De heer Zwart (GL) kondigt aan vervolg raadsvragen te zullen stellen naar aanleiding van
de beantwoording van de vragen van GL en CU over de brand bij Oostelijke Randweg 10.
De heer Nugteren (CU) kondigt aan vervolg raadsvragen te zullen stellen naar aanleiding
van de beantwoording van de vragen over café de Roode Leeuw.
Wethouder Nieuwenhuizen geeft aan op dit moment nog geen inschatting te kunnen
geven wat de financiële gevolgen kunnen zijn van het moeten betalen van BTW over diensten die afgenomen worden van een samenwerkingsverband bij een ambtelijke fusie. Hier
zal de komende tijd meer duidelijkheid over ontstaan, mede door de nog te vormen jurisprudentie.
Ingekomen stukken
De heer Zwart (GL) geeft aan dat hij had verwacht dat de toezegging om de raad te informeren over de planning, de route en de rol van de raad ten aanzien van stuk D13b (Memo
aan de raad PvA huisvesting - doorstroming en aanvullende huisvesting) al na zou zijn
gekomen.
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Wethouder Fintelman antwoordt, dat hij in het forum van 12 september geen termijn genoemd heeft en dat hij de termijn nu ook nog niet kan inschatten. Zo snel mogelijk wordt
de raad geïnformeerd over de termijn waarop de toezegging nagekomen zal worden.
De heer Nugteren (CU) wil weten wanneer de raad meegenomen wordt in de vervolgstap
om tot een ambtelijke fusie te komen.
De burgemeester geeft aan dat er in november of december 2017 een voorstel aan de
raad voorgelegd zal worden.

4.
5.

6.

Afscheid wethouder Fintelman
Onderzoek geloofsbrieven beoogd wethouder
Rep (CDA)

Benoeming en
beëdiging wethouder Rep (CDA)

De voorgestelde wijze van afdoening van de ingekomen stukken wordt vastgesteld.
Er worden woorden van dank uitgesproken door de voorzitter, fractievoorzitters en wethouder Fintelman.
De commissie Onderzoek Geloofsbrieven bestaat uit de heer Van Kleef (vz), mevrouw
Kloosterboer en de heer Wagenaar. Zij zullen bij agendapunt 6 ook als stembureau fungeren.
De commissie Onderzoek Geloofsbrieven constateert, na onderzoek gedaan te hebben,
dat er geen wettelijke bezwaren zijn om de heer Rep tot wethouder te benoemen.
Na een kort debat over de ontstane situatie wordt overgegaan tot schriftelijke stemming.
De voorzitter van het stembureau (de heer Van Kleef) constateert het volgende:
- Er zijn 20 raadsleden aanwezig
- Er zijn 20 stembriefjes ingeleverd
- Er zijn 15 geldige stembriefjes
- Er zijn vier blanco stembriefjes
- Er is één ongeldig stembriefje
- Er zijn 15 stemmen uitgebracht op de heer Rep
De voorzitter concludeert dat dat de heer Rep door de gemeenteraad benoemd is tot
wethouder.
b e s l u i t:
1. de heer G.J. Rep, op voordracht van het CDA, te benoemen tot wethouder van de
gemeente Langedijk;
2. de tijdsbestedingsnorm van wethouder Rep te bepalen op 100%.
Op de vraag van de voorzitter of de heer Rep de benoeming aanneemt, antwoordt hij volmondig ‘ja’.

6a
.

Aanwijzen van
G.J. Rep, drs.
J.Th. Hoekema en
P.J. Beers als
vertegenwoordigers in diverse
gemeenschappelijke regelingen

De heer Rep legt de eed af, waarmee hij benoemd en beëdigd is als wethouder van de
gemeente Langedijk.
De raad besluit overeenkomstig het voorstel. (AS)
be

s l u i t:

tot aanwijzing van in besturen van de daarbij aangegeven gemeenschappelijke regelingen:
a.

wethouder G.J. Rep te benoemen in organen van de volgende gemeenschappelijke
regelingen:
1. als lid in het algemeen bestuur van het Werkvoorzieningsschap NoordKennemerland;
2. als plaatsvervangend lid in de algemene raad van het Openbaar lichaam vuilverbranding Alkmaar en omstreken;
3. als plaatsvervangend lid in het algemeen bestuur van het recreatieschap Geestmerambacht;
4. als lid in het algemeen bestuur van de GGD;
5. als plaatsvervangend lid in het algemeen bestuur van het Regionaal Historisch
Centrum Alkmaar.

b.

waarnemend burgemeester drs. J.Th Hoekema te benoemen in organen van de volgende gemeenschappelijke regelingen:
1. als plaatsvervangend lid in het algemeen bestuur van het recreatieschap Geestmerambacht;
2. als lid in het bestuur van de Veiligheidsregio.
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c.

wethouder P.J. Beers te benoemen als (tweede) lid in het algemeen bestuur van het
recreatieschap Geestmerambacht.

d.
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.

7.

8.

9.

Benoeming lid
commissie Sociaal
Domein

Ontslag raadsadviseur / plaatsvervangend griffier

Afscheid burgerraadslid Kleurrijk
Langedijk en benoeming burgerraadsleden Kleurrijk Langedijk en
Hart voor Langedijk/D66

Benoeming leden
raad van toezicht
stichting De Blauwe Loper

kennis te nemen van de aanwijzing door het college in organen van de volgende
gemeenschappelijke regelingen:
1. algemeen bestuur van de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord: wethouder P.J. Beers als lid;
2. algemeen bestuur van Cocensus: wethouder G.J. Rep als plaatsvervangend lid;
3. algemeen bestuur van HalteWerk: wethouder G.J. Rep als lid.
De raad besluit overeenkomstig het voorstel. (AS)
b e s l u i t:
mevrouw J.D. (Joke) Visser te benoemen tot lid van de commissie Sociaal Domein.
De raad besluit overeenkomstig het voorstel. (AS)
b e s l u i t:
mevrouw Oomen per 20 oktober 2017 eervol ontslag te verlenen als raadsadviseur en
plaatsvervangend griffier.
De raad besluit overeenkomstig het voorstel. (AS)
b e s l u i t:
1. de heer W.P. (Wim) Dekker te ontslaan als burgerraadslid en daarmee als lid van
de fora.
2. mevrouw I.D.M. (Inez) van Verseveld-Gerrits te benoemen tot lid van de fora.
3. de heer J. (Jorrit) Mol te benoemen tot lid van de fora.
Mevrouw Van Verseveld legt de eed af.
De heer Mol legt de belofte af.
De raad besluit overeenkomstig het voorstel. (AS)
b e s l u i t:
1.

10. Benoeming lid
bezwaar/klachtencommissi
e

11. Reglement van
Orde 2017

de heren Roem en Ten Dam her te benoemen als lid van de raad van toezicht stichting De Blauwe Loper;
2. de heer Brakenhoff te benoemen tot lid van de raad van toezicht stichting De Blauwe
Loper.
De raad besluit overeenkomstig het voorstel. (AS)
b e s l u i t:
tot lid van de Commissie voor de bezwaarschriften/Klachtencommissie per 26 september
2017 tot de raadsverkiezingen in het voorjaar 2018 te benoemen:
mevrouw mr. M. Smakman te Heerhugowaard.
De raad besluit overeenkomstig het voorstel. (AS)
b e s l u i t:

12. Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs
2017

het Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad van
Langedijk 2017 vast te stellen.
De raad besluit overeenkomstig het voorstel. (AS)
b e s l u i t:
de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Gemeente Langedijk 2017 vast te
stellen.
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13. Verzelfstandiging
markt

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

14. Motie vreemd aan
de agenda GL
Richtlijnen of vuistregels voor redelijke overheadkosten
en winstmarges
zorgaanbieders
15. Interpellatie GL
over de beantwoording door het college van B&W dd 15
september 2017
van de schriftelijke
vragen over “het
achterwege blijven
van informatie
m.b.t. financiële
verplichting Geestmerambacht”.
16. Sluiting

de “Marktverordening Langedijk” en de “Verordening marktgelden Langedijk 2016” in te
trekken.
Gehoord de discussie heeft GL de motie ingetrokken.

Het interpellatieverzoek is afgewezen.

De voorzitter sluit de vergadering om 21.50 uur.

Aldus vastgesteld door de raad van de
gemeente Langedijk in zijn openbare
vergadering van 14 november 2017.

De voorzitter,

De griffier,

drs. J. Th. Hoekema

drs. G.J. de Graaf
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