Vastgestelde Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van 4 juli 2017
Voorzitter:
Wethouders:
Ambtenaren:
Griffier:
Aanwezig:

Afwezig:

Dhr. H. de Graaf
Dhr. Beers, dhr. Nieuwenhuizen en dhr. Fintelman
-Dhr. G.J. de Graaf
Dhr. Bakkum (KL), dhr. Boonstra (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)
Mw. De Boer (HvL/D66)

RAAD
1.

Opening

2.

Vaststelling agenda

3.

Vaststelling van de besluitenlijsten van 6 en 8 juni 2017
Mededelingen en ingekomen
stukken

4.

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.
Van de agenda wordt afgevoerd:
 Agendapunt 9 over de Jaarrekening 2016 is met instemming van het presidium naar de raadsvergadering van 11 juli. Wethouder Nieuwenhuizen geeft kort
aan waar het uitstellen van de behandeling door komt
en wat de scenario’s zijn bij wel en bij niet tijdig aanleveren van een accountantsverklaring voor 11 juli.
 De door de VVD aangekondigde motie vreemd aan
de agenda, met als onderwerp ‘Motie van afkeuring
(weggevallen vertrouwen) richting het Dagelijks Bestuur GGD NHN’, wordt door de VVD aangehouden
en mogelijk 11 juli ingediend.
 Wethouder Fintelman geeft aan dat voor de volgende
raadsvergadering de pre-advisering motie GroenLinks
over de gevolgen Gebiedsgerichte controles Park De
Oude Boomgaard toe te sturen.
Deze aangepaste agenda wordt vastgesteld.
De besluitenlijsten worden ongewijzigd vastgesteld (AS)
Mededelingen:
Er zijn geen mededelingen.
Ingekomen stukken:
De voorliggende wijze van afhandeling ingekomen stukken
wordt vastgesteld. (AS)
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5.

Rapport meldpunt integriteit
(Hamerpunt)

De raad besluit overeenkomstig het voorstel. (AS)
b e s l u i t:
de conclusies van het rapport van het Meldpunt melding integriteitsschendingen Langedijk “dat er ten aanzien van de gemelde gedragingen van de heer
H. de Graaf geen sprake is van gedragingen die in strijd zijn met de beginselen van de Gedragscode bestuurlijke integriteit” over te nemen.

6.

Benoeming leden bezwaar/klachtencommissie (Hamerpunt)

De raad besluit overeenkomstig het voorstel. (AS)
b e s l u i t:
tot lid van de Commissie voor de bezwaarschriften/Klachtencommissie per 4
juli 2017 tot de raadsverkiezingen in het voorjaar 2018 te benoemen:
- de heer J.A. Wammes te Hoorn.

7.

Aanpassing Gemeenschappelijke regeling VVI (Hamerpunt)

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

3.

Langedijk Ontwikkelt met
Water

de gewijzigde gemeenschappelijke regeling genaamd Vuilverbrandingsinstallatie Alkmaar en Omstreken (VVI) vast te stellen;
het standpunt van de gemeenteraad middels bijgaande conceptbrief
kenbaar te maken aan het DB van de GR VVI.

De raad besluit overeenkomstig het voorstel.
Voor 17: DL, VVD, KL, HvL/D66, CDA, PvdA.
Tegen 3: GL, CU
besluit:
de Visie ‘Langedijk ontwikkelt met water’ inclusief addendum en bij behorende
producten Ontwikkelperspectief en Actie- en Projectenlijst vast te stellen en
daarmee de Visie onderdeel laten uitmaken van de Structuurvisie Langedijk.

4.
5.

6.

Jaarrekening 2016 (Verschoven naar 11 juli 2017)
Motie van afkeuring (weggevallen vertrouwen) richting
het Dagelijks Bestuur GGD
NHN
Sluiting

Dit agendapunt is verschoven naar de raadsvergadering van
11 juli 2017
De motie wordt door de VVD aangehouden en mogelijk op 11
juli opnieuw ingediend.
De Voorzitter sluit om 21.21 uur de vergadering

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

De voorzitter,

De griffier,

Dhr. J. Th. Hoekema

Dhr. G.J. de Graaf
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