Concept Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van 5 juni 2018
Voorzitter:
Wethouders:
Ambtenaren:
Griffier:
Aanwezig:

Afwezig:

Mevrouw L.A.M. Kompier
De heren Jongenelen, Nieuwenhuizen en Langedijk
-Dhr. 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), mw.
Kloosterboer (KL), mw. Nieuwland-Rijs (DL), dhr. Nijman (DL), dhr. Rep
(CDA), dhr. Schoutsen (GL), mw. Schuijt (CDA), 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), mw. van der Zee (HvL/D66), bij agendapunten 13 en 16
beslispunt 2 Geestmerambacht mw. van Verseveld-Gerrits (KL), bij
agendapunt 16 mw. Visser-Bet (DL).
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RAAD
1. Opening

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.

2.

Vaststelling
agenda

Op verzoek van KL wordt er een motie vreemd aan de agenda als agendapunt 17a
toegevoegd.
Verder wordt de agenda ongewijzigd vastgesteld.

3.

Vaststellen
besluitenlijsten van
8 mei 2018
Mededelingen en
ingekomen
stukken

De besluitenlijst van 8 mei 2018 wordt ongewijzigd vastgesteld.

Jaarstukken GGD
(HS)

De raad besluit overeenkomstig het voorstel (AS).

4.

5.

Mededelingen:
Er zijn geen mededelingen vanuit de raad of het college.
Ingekomen stukken:
Het forum heeft de lijst met ingekomen stukken qua wijze van afdoening akkoord bevonden,
dit wordt hierbij vastgesteld.

b e s l u i t:
De volgende zienswijzen in te dienen op de Begroting 2019:
1. Een positieve zienswijze af te geven op de begroting 2019 van de GGD, met uitzondering van de
structurele bijdrage voor Veilig Thuis;
2. Normen te ontwikkelen voor de financiële getallen en deze van een beoordeling en toelichting te voorzien;
3. In 2018 met een plan te komen op welke wijze de in de programmabegroting 2019 opgenomen
taakstellingen worden ingevuld.
Ten aanzien van de jaarstukken 2017:
4. Een positieve zienswijze af te geven op de jaarstukken 2017 van de GGD en de daarin opgenomen
incidentele nacalculatie en de voorgestelde resultaatbestemming (het negatief resultaat van € 213.000,- in
mindering te brengen op de Algemene Reserve.
5. Het tekort van Veilig Thuis van € 5574,- in mindering te brengen op de Algemene Reserve.
6. De structurele doorwerking van de afwijking van de loonindex 2017 in de herziene begroting 2018
uitsluitend voor het jaar 2018 toe te kennen, omdat hier in het indexpercentage 2019 al op is
geanticipeerd.
De volgende kanttekening te maken:
7. Gezien het negatieve resultaat leidend tot een negatieve Algemene reserve de GGD de opdracht te geven
om voor september 2018 met een plan te komen op welke wijze de negatieve reserve ingelopen zal
worden.
8. De GGD nogmaals te adviseren om normen te ontwikkelen voor de financiële kengetallen, zodat de
verantwoorde werkelijke financiële kengetallen op waarde kunnen worden geschat en om in het vervolg
een beoordeling hierop te geven;
9. De GGD te adviseren een reëlere prognose van het jaarrekeningresultaat te geven via de 2e
bestuursrapportage, zodat bij de jaarrekening geen afwijkingen gemeld hoeven te worden die al eerder in
beeld waren.

6.

Jaarstukken
Cocensus (HS)

De raad besluit overeenkomstig het voorstel (AS).
b e s l u i t:
1.
2.
3.
4.

7.

Jaarstukken
Veiligheidsregio
NHN (HS)

kennis te nemen van de Ontwerpbegroting 2019 van de GR Cocensus;
geen zienswijze in te dienen op de Ontwerpbegroting 2019 van de GR Cocensus;
het besluit door middel van bijgevoegde brief aan het Dagelijks Bestuur van de GR Cocensus kenbaar te
maken;
kennis te nemen van de Jaarstukken 2017 van de GR Cocensus.

De raad besluit overeenkomstig het voorstel (AS).
b e s l u i t:
1.

de volgende zienswijzen in te dienen op de Begroting 2019:
Er is in de begroting 2019 een verhoging opgenomen van € 2.498.000 ten opzichte van de begroting 2018.
Deze verhoging is als volgt onder te verdelen:
a.
€ 658.000: verhoging i.v.m. wijziging toerekeningsystematiek indexatie 2018 (Dubbele nacalculatie
2016), dit is in afwijking op de besluitvorming van juli 2017 over begroting 2018.
b.
€ 403.000: verhoging in verband met nacalculatie 2017, dit is in afwijking tot de bestuurlijk vastgestelde
indexatiebrief.
c.
€ 1.437.000: Indexatie 2019, conform bestuurlijk vastgestelde indexatiebrief.
De verhoging in verband met punten a en b moeten volgens de besluitvorming en de bestuurlijk vastgestelde
indexatiebrief worden toegepast. De verhoging in verband met punt c is juist.
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2.

3.
4.

8.

9.

het standpunt van het college over de jaarrekening 2017 over te nemen:
De nacalculatie 2017 en verder wijkt af van de bestuurlijk vastgestelde indexatiebrief. De nacalculatie zoals
vastgesteld in de bestuurlijk vastgestelde indexatiebrief moet worden gevolgd. Dit houdt in dat de jaarrekening
sluit met een tekort van € 260.000. Dit kan worden opgevangen door een uitname uit de algemene reserve.
Deze is met een bedrag van € 1.502.000 voldoende om dit te dekken. Voor het meerjarig tekort wordt
geadviseerd om de VRNHN een taakstelling op te leggen. Dit houdt in dat voor de begroting 2019, die nu
sluitend is, een taakstelling wordt opgelegd;
geen zienswijzen in te dienen op de begrotingswijziging Contra Terrorisme, Extremisme en Radicalisering;
deze zienswijzen en dit standpunt door middel van bijgevoegde brief aan het dagelijks bestuur van de
Veiligheidsregio Noord-Holland Noord kenbaar te maken

Jaarstukken
Regionale
uitvoeringsdienst
(HS)

De raad besluit overeenkomstig het voorstel (AS).

Jaarstukken VVI
(HS)

De raad besluit overeenkomstig het voorstel (AS).

b e s l u i t:
1.
2.
3.

een zienswijze te geven op de begroting 2019 en de jaarstukken 2017 van de RUD NHN;
de bijdrage voor milieutaken voor de RUD NHN ad € 236.353,-- op te nemen in de begroting 2019;
het Dagelijks Bestuur van de RUD NHN conform bijgaande zienswijzebrief te informeren over onze
zienswijzen.

b e s l u i t:
1.
2.
3.

10.

Jaarstukken RHCA
(HS)

geen zienswijze in te dienen op de begroting 2019;
een positief standpunt in te nemen op de jaarstukken 2017;
het standpunt van de raad over de financiële stukken van de VVI door middel van bijgevoegde conceptbrief aan
het DB van de GR VVI kenbaar te maken.

De raad besluit overeenkomstig het voorstel (AS).
b e s l u i t:
1. geen zienswijzen in te dienen op de begroting 2019;
2. geen zienswijzen in te dienen op de jaarstukken 2017;
3. de standpunten genoemd onder beslispunten 1 en 2 door middel van bijgevoegde brief aan het DB van de GRRHCA kenbaar te maken.

11.

Wijziging
gemeenschappelij
ke regeling RHCA
(HS)

De raad besluit overeenkomstig het voorstel (AS).
b e s l u i t:
1.
2.
3.

12.

13.

akkoord te gaan met het voorstel om de huidige GR-RHCA te wijzigen van een gemengde regeling in een
collegeregeling;
als bestuursorgaan gemeenteraad uit deze GR-RHCA te treden;
als gemeenteraad het college van burgemeester en wethouders toestemming te geven voor het wijzigen van
de GR-RHCA per 1 juli 2018, overeenkomstig de bij dit besluit behorende bijlage.

Hondenbeleid en
losloopgebieden
gemeente
Langedijk (wellicht
motie dan
bespreekstuk
anders
Hamerstuk)

De raad besluit overeenkomstig het voorstel (AS).

Jaarstukken
Geestmerambacht
(BS)

Mevrouw Van Verseveld (KL) verlaat de raadzaal om mogelijke verdenking van
belangenverstrengeling te voorkomen .

b e s l u i t:
1.

de nota Hondenbeleid en losloopgebieden in Langedijk vast te stellen;

2.

de eenmalige uitvoeringskosten van € 30.000,- te dekken uit de algemene middelen 2018 en te verwerken in
de 1e tussenrapportage 2018;

3.

de structurele kosten van € 3.000,- voor maaien, onderhoud en beheer mee te nemen in de Kadernota 2019.

De raad besluit overeenkomstig het voorstel (AS).
b e s l u i t:
1.
2.
3.

14.

Jaarstukken Halte
Werk (BS)

geen zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2019 van de GR Recreatieschap Geestmerambacht;
geen bedenkingen naar voren te brengen bij de ontwerpjaarrekening 2017 van de GR Recreatieschap
Geestmerambacht;
kennis te nemen van de ontwerpbegrotingswijziging 2018 van de GR Recreatieschap Geestmerambacht.

Mevrouw Van Verseveld (KL) keert terug in de raadzaal.
De VVD dient een amendement in, maar trekt deze, gehoord de discussie, weer in.
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De raad besluit overeenkomstig het voorstel (AS).
b e s l u i t:

15.

Jaarstukken WNK
(BS)

1.

in te stemmen met de begroting 2019 en de jaarrekening 2017 van GR BVO Halte Werk;

2.

dit besluit door middel van bijgevoegde brief aan het bestuur van de GR BVO Halte Werk kenbaar te maken.

De raad besluit overeenkomstig het voorstel (AS).
b e s l u i t:
1.
2.

16.

Benoeming
collegeleden in
Gemeenschappelij
ke regelingen (BS)

in te stemmen met de begroting 2019 en de jaarrekening 2017 van WNK Personeelsdiensten;
dit besluit door middel van bijgevoegde brief aan het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling
WNK kenbaar te maken.

Mevrouw Visser heeft de raadzaal verlaten.
De raad besluit overeenkomstig het voorstel.
Mevrouw Kloosterboer (KL) en de heer Buis (KL) worden geacht tegen beslispunt 2
Geestmerambacht gestemd te hebben en mevrouw Van Verseveld (KL) wordt geacht niet
meegestemd te hebben bij dit zelfde agendapunt, om mogelijke verdenking van
belangenverstrengeling te voorkomen.
b e s l u i t:
1.

te benoemen in besturen van de onderstaande gemeenschappelijke regelingen:

M.L. Reijven als lid, en J. Nieuwenhuizen als plaatsvervangend lid in het algemeen bestuur van het
Werkvoorzieningsschap Noord-Kennemerland;
J. Nieuwenhuizen als lid, en M.L. Reijven als plaatsvervangend lid in het algemeen bestuur van het Openbaar
lichaam vuilverbranding Alkmaar en omstreken;
J. Nieuwenhuizen en A.G.W. Jongenelen als leden, en M.L. Reijven en N. Langedijk als plaatsvervangende leden in
het algemeen bestuur van het Recreatieschap Geestmerambacht;
M.L. Reijven als lid, en J. Nieuwenhuizen als plaatsvervangend lid in het algemeen bestuur van de GGD;
J. Nieuwenhuizen als lid, en M.L. Reijven als plaatsvervangend lid in het algemeen bestuur van het Regionaal
Historisch Centrum Alkmaar.
2.

kennis te nemen van de benoeming door het college in besturen van de onderstaande
gemeenschappelijke regelingen:

A.G.W. Jongenelen als lid, en M. Langedijk als plaatsvervangend lid in het algemeen bestuur van de Regionale
Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord;
J. Nieuwenhuizen als lid, en M.L. Reijven als plaatsvervangend lid in het algemeen bestuur van de
Gemeenschappelijke regeling Cocensus;
M.L. Reijven als lid, en J. Nieuwenhuizen als plaatsvervangend lid in het algemeen bestuur van HalteWerk.

17a. Motie KL

Mevrouw Visser is terug in de raadzaal.
KL dient een motie van wantrouwen in tegen wethouder Nieuwenhuizen, waarin hem
verzocht wordt met onmiddellijke ingang zijn ontslag als wethouder in te dienen .
Na excuses van wethouder Nieuwenhuizen trekt KL de motie in.
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17.

Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 21.55uur.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 10 juli 2018.
de griffier

de voorzitter

drs. G.J. de Graaf

L.A.M. Kompier
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