Vastgestelde Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van 11 juli 2017
Voorzitter:
Wethouders:
Ambtenaren:
Griffier:
Aanwezig:

Afwezig:

Dhr. H. de Graaf
dhr. Nieuwenhuizen en dhr. Fintelman
-Dhr. G.J. de Graaf
Dhr. Bakkum (KL, agendapunten 1 t/m 5), mw. De Boer (HvL/D66), dhr.
Buis (KL), dhr. H. de Graaf (VVD), dhr. Hoejenbos (VVD), dhr. Hofman
(VVD), dhr. Kamper (CDA), dhr. Van Kleef (GL), Mw. Kloosterboer (KL),
dhr. Langedijk (HvL/D66), mw. Nieuwland-Rijs (DL), dhr. Nijman (DL), dhr.
Nugteren (CU), dhr. Reijven (PvdA), mw. Schuijt (CDA), mw. Swager (DL),
mw. Van der Vliet-de Boer (DL), mw. Visser (DL), dhr. Wagenaar (VVD)
dhr. Zwart (GL)
Dhr. Boonstra (HvL/D66)

RAAD
1.

Opening

2.

Vaststelling agenda

3.

Mededelingen

4.

Jaarrekening 2016

De plaatsvervangend voorzitter opent de raadsvergadering en
heet de aanwezigen welkom.
De heer De Graaf is plaatsvervangend voorzitter tot de waarnemend burgemeester op 20 juli met zijn werkzaamheden
start. Hij zal niet over de te behandelen onderwerpen mee
discussiëren, maar hij zal wel mee stemmen.
Aan de agenda zijn toegevoegd:
 De van 4 juli doorgeschoven Jaarrekening 2016, als
agendapunt 4.
 De beantwoording van het verzoek om inlichtingen
van GroenLinks over een omgevingsvergunning, als
agendapunt 6.
 Een motie van afkeuring richting het Dagelijks Bestuur
GGD NHN door de VVD was als agendapunt 7 op de
conceptagenda gezet, maar de VVD heeft aangegeven deze toch niet in te dienen.
 De motie Vaker legen GFT Container, door de VVD
als agendapunt 8.
 De op 6 juni aangehouden Motie GroenLinks Gevolgen Gebiedsgerichte controles Park De Oude Boomgaard.
De raad stemt in met de gewijzigde agenda.
Wethouder Fintelman deelt mede dat hij de zomerperiode zal
gebruiken om zich te beraden op zijn positie als wethouder.
Wethouder Nieuwenhuizen deelt mede dat er vier gesprekken
met omliggende gemeenten plaatsgevonden hebben over
ambtelijke fusie. De gespreksverslagen hiervan worden met 2
a 3 weken aan de raad toegezonden.
Amendement KL wordt aangenomen (AS)
b e s l u i t:
Om beslispunt 6. Jaarrekening 2016 te wijzigen
Van:
“in te stemmen met de bestemming van het (restant)budget van het project
Speelvoorziening Twuyverhoek van € 40.000,-- ten gunste van een speel-
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voorziening in het project IKC locatie Sint Pancras Zuid;”
In:
“het (restant)budget van € 40.000,-- van het project Speelvoorziening Twuyverhoek in te zetten om op een plek in Sint Pancras een speelvoorziening 12+
te realiseren;”

De raad besluit overeenkomstig het geamendeerde voorstel.
(AS)
b e s l u i t:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

5.

Kadernota 2018

de herziene grondexploitaties vast te stellen;
het gerealiseerde positief resultaat van de Jaarstukken 2016 vast te
stellen op € 1.716.165,57;
het resultaat van grondexploitaties van € 445.000,- toe te voegen aan
de Reserve Bouwgrondexploitatie;
in te stemmen met de overheveling van de incidenteel ondersteunende
en intensiverende activiteiten bestaand beleid van totaal € 210.000,naar het begrotingsjaar 2017;
in te stemmen om het restant van het positieve resultaat van €
1.061.165,57 toe te voegen aan de Algemene reserve;
het (restant)budget van € 40.000,-- van het project Speelvoorziening
Twuyverhoek in te zetten om op een plek in Sint Pancras een speelvoorziening 12+ te realiseren;
het Jaarverslag en de Jaarrekening 2016 vast te stellen, rekening
houdend met de artikelen 197 en 213 van de Gemeentewet.

Amendement CU, PvdA, GL, CDA, HvL/D66, KL wordt aangenomen .
Amendement beslispunt 1: AS
Amendement beslispunt 2:
Voor (11): Nugteren, Reijven, Van Kleef, Zwart, Schuijt, Kamper, Langedijk, De Boer, Bakkum, Kloosterboer, Buis.
Tegen (9): Van der Vliet, De Graaf, Hofman, Wagenaar,
Hoejenbos, Visser, Nijman ,Swager, Nieuwland.
Amendement beslispunt 3:
Voor (11): KL, HvL/D66 (2), CDA, GL, PvdA, CU
Tegen (9): DL, VVD
Amendement beslispunt 4:
Voor (11): KL, HvL/D66 (2), CDA, GL, PvdA, CU
Tegen (9): DL, VVD
Amendement beslispunt 5:
Voor (11): KL, HvL/D66 (2), CDA, GL, PvdA, CU
Tegen (9): DL, VVD
b e s l u i t:
1.
2.

3.

4.
5.

Aan beslispunt 3 toe te voegen: ‘als uitgangspunt te nemen’ en ”het
vaststellen van” bij beslispunt 3 weg te halen;
Aan beslispunt 4 te wijzigen in: kennis te nemen van de mutaties
nieuw beleid (nr. VIII in het Meerjarenperspectief van de Kadernota) en de incidentele mutaties (nr. IX in het Meerjarenperspectief
van de Kadernota) en deze in de begroting als keuze-opties uit te
werken uitgezonderd de budgetten ten behoeve van LOMW. Met
als resultaat een sluitend Meerjarenperspectief;
Als beslispunt 5 toe te voegen: Dat ten behoeve van de behandeling van de Begroting 2018 de maatschappelijke en financiële gevolgen van het achterliggende beleid voor 15 oktober 2017 bekend
moeten zijn, te weten: bezuinigingen uit de kerntakendiscussie,
subsidiebeleid, alsmede de gevolgen voor de ambtelijke organisatie
mede gelet op de toename van inhuur van externen en gebruik van
‘de flexibele schil’;
Als beslispunt 6 toe te voegen: Dat bij de autonome ontwikkelingen
€ 112.000 Armoedebestrijding jeugd en € 50.000 Mantelzorgcompliment worden besteed aan het genoemde doel;
Als beslispunt 7 toe te voegen: Dat de PM posten in het Programma Burgers en Bestuur, training personeel en kosten ambtelijke fusie, in de Begroting 2018 op te nemen en te verwerken in begrote
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bedragen;

De raad besluit overeenkomstig het geamendeerde voorstel.
Voor (11): KL, HvL/D66 (2), CDA, GL, PvdA, CU
Tegen (9): DL, VVD
b e s l u i t:
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.

6.
7.

8.

Beantwoording verzoek GL
om inlichtingen verleende
Omgevingsvergunning
Motie van afkeuring (weggevallen vertrouwen) richting
het Dagelijks Bestuur GGD
NHN (VVD)
Motie Vaker legen GFT Container (VVD)

akkoord te gaan met ruimte voor de kapitaallasten genoemd onder nr.
VI in het Meerjarenperspectief van de Kadernota;
het voorgestelde MIP 2018-2021 als uitgangspunt voor de Programmabegroting 2018 te hanteren;
het begrotingssaldo na structurele mutaties bestaand beleid genoemd
onder nr. I t/m VII in het Meerjarenperspectief van de Kadernota als uitgangspunt te nemen;
kennis te nemen van de mutaties nieuw beleid (nr. VIII in het Meerjarenperspectief van de Kadernota) en de incidentele mutaties (nr. IX in
het Meerjarenperspectief van de Kadernota) en deze in de begroting als
keuze-opties uit te werken uitgezonderd de budgetten ten behoeve van
LOMW. Met als resultaat een sluitend Meerjarenperspectief;
dat ten behoeve van de behandeling van de Begroting 2018 de maatschappelijke en financiële gevolgen van het achterliggende beleid voor
15 oktober 2017 bekend moeten zijn, te weten: bezuinigingen uit de
kerntakendiscussie, subsidiebeleid, alsmede de gevolgen voor de ambtelijke organisatie mede gelet op de toename van inhuur van externen
en gebruik van ‘de flexibele schil’;
dat bij de autonome ontwikkelingen € 112.000 Armoedebestrijding
jeugd en € 50.000 Mantelzorgcompliment worden besteed aan het genoemde doel;
dat de PM posten in het Programma Burgers en Bestuur, training personeel en kosten ambtelijke fusie, in de Begroting 2018 op te nemen en
te verwerken in begrote bedragen.

Agendapunt niet besproken.
Motie door de VVD niet ingediend.

Motie van VVD
De motie wordt verworpen.
Voor (4): VVD
Tegen (15): DL, KL (2), HvL/D66 (2), CDA, GL, PvdA, CU
Dictum:
Verzoekt het college:

Om in juli 2017 te starten met een tijdelijk gewijzigde inzamelfrequentie van de GFT container.

De GFT container in de maanden juli en augustus extra te laten ledigen.

De meerkosten te verrekenen met de voorziening 713 egalisatie
Huishoudelijk afval.

De raad, naar aanleiding van de evaluatie van het inzamelsysteem,
een voorstel te doen toekomen met betrekking tot de definitieve inzamelfrequentie in 2018.

9.
10.

Motie GroenLinks Gevolgen
Gebiedsgerichte controles
Park De Oude Boomgaard
Sluiting

Motie door GL ingetrokken vanwege de toegezegde werkwijze
van het college zoals beschreven in het preadvies.
De voorzitter sluit de vergadering op 12 juli 2017 om 00.02
uur.

Aldus vastgesteld door de raad van de
gemeente Langedijk in zijn openbare
vergadering van 26 september 2017.
De voorzitter,

De griffier,
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Dhr. J. Th. Hoekema

Dhr. G.J. de Graaf
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