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RAAD
1.
Opening

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.
De heer Buis (KL) is afwezig, mogelijk komt hij nog.

2.

Vaststelling agenda

Op de agenda staan de agendapunten 7 en 8 over de Stichting Museum Broekerveiling.
Op vrijdag 26 januari heeft het college een memo toegezonden, samen met een alternatief
raadsvoorstel.
De raad stemt er mee in dat de twee agendapunten vervangen worden door dit ene
raadsvoorstel? Agendapunten 7 en 8 worden samengevoegd als ‘Financiële ondersteuning
Stichting Museum Broekerveiling’.
Er zijn drie moties vreemd aan de agenda aangekondigd. De Motie Gebiedsgerichte controles
wordt agendapunt 9, de Motie Vermindering fileleed Regio Alkmaar wordt agendapunt 10 en
de Motie Kinderpardon wordt agendapunt 11.
De agenda wordt met bovenstaande aanpassingen, vastgesteld.

3.

Vaststellen
besluitenlijsten van
12 december 2017

Mevrouw Kloosterboer (KL) merkt op dat bij agendapunt 15 over Westrand Sint Pancras de
stemverdeling niet klopt. Het was niet AS, want KL en GL stemden tegen. Ook moet aan
agendapunt 16 over het Voorbereidingskrediet locatie Madderom worden toegevoegd dat deze
senioren niet in aanmerking komen voor een sociale woning.
Met bovenstaande aanpassingen wordt de besluitenlijst van 12 december 2017 vastgesteld.

4.

Mededelingen en
ingekomen stukken

Mededelingen:
Dhr Zwart (GL) zegt naar aanleiding van de beantwoording van Artikel 40 vragen over
Jeugdzorg dat het van belang is dat er continuïteit is ten aanzien van de kwaliteit van
jeugdzorg.
De burgemeester geeft een verklaring over het artikel dat vandaag over hem in het NRC
Handelsblad gepubliceerd is.
Ingekomen stukken:
Het forum heeft de lijst met ingekomen stukken qua wijze van afdoening akkoord bevonden, dit
wordt hierbij vastgesteld.

5.

Beëindiging
lidmaatschap fora

De raad besluit overeenkomstig het voorstel. (AS)
Besluit:
De heer B.J. (Ben) Bovenkerk te ontslaan als burgerraadslid en daarmee als lid van de fora.

6.

7.

8.

Verordeningen
Cliëntenparticipatie
Langedijk 2017
Faciliteren
toekomstplan
Stichting Museum
Broekerveiling
Financiële
ondersteuning
Stichting Museum
Broekerveiling

De raad besluit overeenkomstig het voorstel. (AS)
Besluit:
De Verordening Cliëntenparticipatie Langedijk 2018 vast te stellen.
Dit onderwerp is van de agenda afgehaald. Het college zal een aangepast voorstel
aanleveren voor de raadsvergadering van 6 maart 2018.
GroenLinks dient een amendement in dat verworpen wordt. (zie achteraan deze besluitenlijst)
Voor: GL (2)
Tegen: DL, VVD, KL (2), HvL/D66, CDA, PvdA, CU (18)
De raad besluit overeenkomstig het voorstel. (AS)
Besluit:
1. op basis van de exploitatieresultaten van MBV over de periode 2012-2016 en de
rapportage ‘MBV in financieel perspectief Verleden, Heden en Toekomst’ MBV voor ieder
van de jaren 2018 en 2019 een jaarlijkse exploitatiesubsidie te verlenen.
2. voor tijdelijke financiële ondersteuning van MBV een bestemmingsreserve in te stellen
van € 40.000,-- en deze te voeden door onttrekking van dit bedrag uit de algemene
reserve;
3. uit de onder punt 2 genoemde bestemmingsreserve MBV voor ieder van de jaren 2018 en
2019 € 20.000,-- beschikbaar te stellen.
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9.
10.

Motie GL
gebiedsgerichte
controles
Motie VVD
vermindering fileleed
Regio Alkmaar

GroenLinks houdt de motie aan en zal mogelijk in de raad van 6 maart met een aangepaste
versie komen.
De VVD dient een motie in die aangenomen wordt (zie achteraan de besluitenlijst) (AS)

Verzoekt het college:
Bij alle betrokken partijen een uiterste inspanning te verrichten om;
1.
2.
3.
4.
5.

11.

Motie GL
Kinderpardon

de communicatie vanaf de A9 op de situatie op de ring Alkmaar beter te laten
aansluiten ;
de werkzaamheden in tijd verkort te krijgen;
de ervaringen van de transportsector mee te nemen in het minimaliseren van de
overlast tijdens de werkzaamheden;
de werkzaamheden aan de Leegwaterbrug (N242) niet tegelijkertijd met de
werkzaamheden aan de N246 uit te laten voeren;
wanneer technisch uitstel van werkzaamheden voor beide wegen onvermijdelijk is
in te zetten op oplossende/aanvullende maatregelen om het fileleed tegen te gaan.

GL dient een motie in die aangenomen wordt (zie achteraan de besluitenlijst)
Voor: DL, KL (2), HvL/D66, CDA, GL, PvdA, CU (16)
Tegen: VVD (4)
spreekt uit bij de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid te pleiten voor een oplossing voor
deze groep kinderen, bijvoorbeeld door versoepeling van het meewerkcriterium van het
Kinderpardon,

12.

Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 22.40uur.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 6 maart 2018.

de griffier

drs. G.J. de Graaf

de voorzitter

drs. J.Th. Hoekema
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(het getekende amendement is verloren gegaan)

Amendement
Onderwerp: Agendapunt 8: Financiële ondersteuning Stichting Museum
BroekerVeiling
Ingediend door: GroenLinks,
De raad van de gemeente Langedijk in vergadering bijeen op 30 januari
2018
Gelezen:
 het voorliggende raadsvoorstel, verzonden aan de raad op vrijdag 26 januari
2018, 12.00 uur,
 de memo van het college van B&W dd 23 januari 2018 inhoudende een voorstel
om de behandeling van het raadsvoorstel bij agendapunt 7 aan te houden en
het raadsvoorstel bij agendapunt 8 aangepast voor te leggen,
 de achterliggende stukken bij het raadsvoorstel zoals in de gepubliceerde
agenda voor de raadsvergadering vermeld.
Gehoord:
 de inspreekbijdrage namens bewoners aan het Schapenland,
 de discussie in het forum op 16 januari over bovengenoemd onderwerp.
Constateren dat:
 Stichting Museum BroekerVeiling over kalenderjaar 2017 naar verwachting een
negatief exploitatieresultaat heeft van omstreeks €48.430,--,
 de verwachting is dat het exploitatieresultaat over 2018 bij ongewijzigde
omstandigheden in de zelfde orde van grote zal liggen,
 het raadsbesluit dd 14 februari 2012 aangeeft dat de gemeente Langedijk in
2016 de subsidie aan Stichting Museum BroekerVeiling vanaf 2017 te
heroverwegen op basis van de tot dan toe behaalde exploitatieresultaten,
 Stichting Museum BroekerVeiling reeds in 2016 de voor de heroverweging
benodigde gegevens en informatie heeft aangeleverd,
 op 15 januari 2015 het Subsidiebeleidskader en ASV zijn vastgesteld met onder
andere de volgende doelstellingen:
◦ transparant en objectief subsidiebeleid,
◦ subsidieverstrekking aan activiteiten die bijdragen aan de realisatie van de
gestelde maatschappelijke doelen,
◦ subsidieverstrekking aan activiteiten die passen binnen de actuele
beleidsdoelstellingen van de gemeente,
Overwegende dat:
- het in de rede ligt om in 2017 50% van het geprognosticeerde exploitatietekort
voor rekening van de gemeente Langedijk te brengen,
- dit ook geldt voor het jaar 2018,
Besluit het in het raadsvoorstel geformuleerde besluit te wijzigen in:
1. op basis van de exploitatieresultaten van MBV over de periode 2012-2016 en de
rapportage ‘Museum in financieel perspectief Verleden, Heden en Toekomst’
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stichting Museum BroekerVeiling voor ieder van de jaren 2017 en 2018 een
jaarlijkse exploitatiesubsidie te verlenen ten bedrage van maximaal €20.000,--,
2. de tijdelijke financiële ondersteuning te dekken uit de Algemene Reserve.
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