Besluitenhijst van de openbare raadsvergadering van 10 december 2019
Voorzitter:
Wethouders:
Ambtenaren:
Griffier:
Aanwezig:

Afwezig:

Mevrouw L.A.M. Kompier

Dhr. R. Vennik
Dhr. De Boer (HvUD66), dhr. Buis (KL), mw. Bus (VVD), mw. Van Eijk (GL),
dhr. Hofman (VVD), dhr. De Graaf (VVD), dhr. Kamper (CDA), mw. Kloos
terboer (KL), mw. Nieuwland-Rijs (DL),dhr. Nugteren (CU), dhr. Nijman
(DL), dhr. Rep (CDA),dhr. Schoutsen (GL), dhr. van der Starre (SL), mw.
Visser-Bet (DL), mw. van Verseveld-Gerrits (CDA), mw. Van der Vliet-de
Boer (DL), dhr. Waal (PvdA), dhr. Wagenaar (VVD), mw. Van der Zee
(HvL/D66)
mw. Hartog (SL)

RAAD

T

Opening

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen en kijkers welkom.

2.

Vaststelling agenda

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

Vaststellen besluitenlijsten van 15 en 30
oktober en 5 novem
ber2019
Mededelingen en ingekomen stukken

De besluitenlijsten worden ongewijzigd vastgesteld.

4.

Mededelingen
De fractie van Groen Links heeft behoefte aan aanvullende informatie n.a.v. de beant
woording van art 35 vragen. Wethouder Nieuwenhuizen reageert namens het college.
De heer Waal geeft te kennen met ingang van 1 januari 2021 te stoppen als raadslid. Dit in
verband met een verhuizing naar Heerhugowaard.

5.

Ontslag en benoeming burgerraadslid

Ingekomen stukken
Het forum van 26 november heeft de lijst met ingekomen stukken qua wijze van afdoening
akkoord bevonden, dit wordt hierbij vastgesteld.
De raad besluit overeenkomstig het voorstel (AS).
b e s 1 u i t:
1. de heer E. (Edwin) lwema te ontslaan als lid van de fora;
2. mevrouw J. (Jacqueline) Hink-Haarms te benoemen als lid van de tora;

6.

7.

Herbenoeming lid
Commissie Ruimte
lijke Kwaliteit

ie begrotingswijziging OD NHN

Mevrouw Hink Haarms legt de belofte af.
De raad besluit overeenkomstig het voorstel(AS).
b e s 1 u i t:
mevrouw M. Aarts met terugwerkende kracht per 1 oktober 201 9 te herbenoemen
als stedenbouwkundig lid van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit Langedijk voor
de periode van drie jaar.
De raad besluit overeenkomstig het voorstel(AS).
b e s 1 u i t:
1. In te stemmen met de ie begrotingswijziging 2019 van de OD NHN en deelnem
de OD NHN in de Werkgeversvereniging samenwerkende gemeentelijke organi
(SGO) en te besluiten geen zienswijze in te dienen tegen de le begrotingswijzi
2019 en_de_deelneming_van_de_OD_NHN_in_de_Werkgeversvereniging;
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8.

9.

0.

1.

2.

3.

4.

ie wijziging GR
Werkorganisatie Lan
gedijk en HHW

Lidmaatschap werkgeversvereniging
SGOLDHHW

Lidmaatschap werkgeversvereniging
SGOHalteWerk

Initiatiefvoorstel invulling Regionale
raadsavonden en regionale informatievoorziening

Voorbereidingsbesluit Havengebied
Broek op Langedijk

Normenkader 2019

Slotwijziging 2019

2. Het Dagelijks Bestuur van de OD NHN conform bijgaande brief te informeren
over dit besluit.
De raad besluit overeenkomstig het voorstel(AS).
b e s 1 u i t:
Het college toestemming te verlenen voor de le wijziging van de Gemeenschap
pelijke regeling werkorganisatie Langedijk en Heerhugowaard.
De raad besluit overeenkomstig het voorstel(AS).
besluit:
Geen wensen en bedenkingen kenbaar te maken ten aanzien van het voornemen
van het bestuur van de Werkorganisatie Langedijk en Heerhugowaard om lid te
worden van de Werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke Organisa
ties (SGO).
De raad besluit overeenkomstig het voorstel(AS).
besluit:
Geen wensen en bedenkingen kenbaar te maken ten aanzien van het voornemen
van het bestuur van de Werkorganisatie Halte Werk om lid te worden van de
Werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties (SGO).
De raad besluit overeenkomstig het voorstel(AS).
b e s 1 u i t:
1. een gezamenlijk informatieportaal voor de Regio Alkmaar in te stellen en in te
laten richten;
2. over te gaan tot het jaarlijks organiseren van één of meerdere raadsconferen
ties;
3. een Regionale Raadsgroep op te richten en daar als raad twee leden voor at
te vaardigen.
De raad besluit overeenkomstig het voorstel(AS).
b e s 1 u i t:
een voorbereidingsbesluit ex artikel 3.7 Wet ruimtelijke ordening (Wro) te nemen
met toepassing van artikel 3.3 Wro voor het Havenplein te Broek op Langedijk.
De raad besluit overeenkomstig het voorstel(AS).
b e s 1 u i t:
het Normenkader 201 9 vast te stellen.
De CDA-fractie dient staande de vergadering twee moties in:
Langedijk beweegt mee
Halte Werk. Deze wordt na amendering mede ingediend door GL
-

-

Toezeggingen:
wethouder Reijven: draagt zorg voor heldere toelichting en onderbouwing bij de extra
bijdrage Halte Werk.
Wethouder Nieuwenhuizen: komt op korte termijn met een bestedingsplan “reserve
dorpskernen”.
-

-

De CU dient staande de vergadering een amendement in. Dit wordt aangenomen, is ver
werkt in deze besluitenlijst en hier onlosmakelijk mee verbonden.
Voor : 15 (DL, VVD, CL, SL, HvL/D66, CU, PvdA)
TEGEN: 5 ( CDA, KL)
Het geamendeerde besluit wordt in stemming gebracht:
Dhr. Rep verzoekt om hoofdelijke stemming.
Voor : 15 (DL, VVD, GL, SL, GL, HvL/D66, CU, PvdA)
Tegen: 5 (CDA, KL)
De raad besluit overeenkomstig het geamendeerde voorstel.
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b e s 1 u i t:
1. de Slotwijziging 2019 met een geprognosticeerd positief jaarrekeningresultaat
van € 457.000,-- en de voorgestelde budgetoverhevelingen vast te stellen;
2.
a.

b.

3.
4.

akkoord te gaan om € 150.000,-- van het geprognosticeerde positieve
jaarrekeningresultaat te bestemmen en toe te voegen aan een nieuw in te
stellen bestemmingsreserve dorpskernen;
Het college te mandateren om ontrekking uit de reserve tot 10.000 euro Vrij
te besteden en achteraf te verantwoorden via de bestuursrapportage
akkoord te gaan om € 10.000,-- beschikbaar te stellen voor procesgelden van
het kernenbeleid;
akkoord te gaan om € 10.000,-- beschikbaar te stellen voor de ontwikkeling
van de “Vrone” locatie.

Stemming over de motie Halte Werk:
Voor : 8 (CDA, GL, KL, Mw. Nieuwland-Rijs)
Tegen :12 (PvdA, CU, HvL/D66, VVD, dhr. Nijman, Mw. Visser-Bet en
Mw. Van der Vliet-de Boer)

De motie is verworpen.
Motie “Langedijk beweegt mee” wordt ingetrokken.
Belastingverordeningen 2020

Toezeggingen:
wethouder Langedijk zegt toe een politiek bestuurlijke avond te beleggen over de toe
komst begraafplaatsen in lijn met de ingediende motie van VVD, DL en SL
-

Amendement CU en GL wordt ingetrokken
Motie GL en CU wordt ingetrokken
De raad besluit overeenkomstig het voorstel.
Voor :17 (PvdA, CU, HvLID66, SL, GL, KL, VVD, DL)
Tegen: 3 (CDA)
b e s 1 u i t:
1 .Vaststellen van:
1. Verordening onroerendezaakbelastingen 2020;
2. Verordening reinigingsheffingen 2020;
3. Verordening rioolheffing 2020;
4. Verordening rioolaansluitrecht 2020;
5. Verordening lijkbezorgingsrechten 2020;
6. Verordening precariobelasting kabels en leidingen 2020;
7. Verordening toeristenbelasting 2020;
8. Verordening forensenbelasting 2020;
9. Legesverordening 2020 en
10. Besluit kwijtscheldingsregels 2020;
Intrekken van:
Verordening hondenbelasting 2018;
1
2 Verordening onroerendezaakbelastingen 2019;
3. Verordening reinigingsheffingen 2019;
4. Verordening rioolheffing 2019;
5. Verordening rioolaansluitrecht 2019;
6. Verordening lijkbezorgingsrechten 2019;
7. Verordening precariobelasting kabels en leidingen 2019;
8. Verordening toeristenbelasting 2019;
9. Verordening forensenbelasting 2019;
10. Legesverordening 2019 en
3

2

1 1. Besluit kwijtscheldingsregels 2019;
3

4

16.

Financiële verdeelsleutel Veilig Thuis
per 1 oktober 2019

Het college mandaat te verlenen om de tarieven van de onroerendezaakbelas
tingen 2020 aan te passen indien de ontwikkeling van de waarden van wonin
gen en niet-woningen dit noodzakelijk maakt;
Het college mandaat te verlenen om tarieven uit de legesverordening bijvoor
beeld voor een rijbewijs of een verklaring omtrent gedrag voor 2020 aan te
passen naar het door het rijk vastgestelde tarief indien het tarief van 2020 af
wijkt van 2019.

Motie inzake verordening Lijkbezorgingsrechten. Aangenomen(AS).
Deze motie is onlosmakelijk verbonden met deze besluitenlijst.
De raad besluit overeenkomstig het voorstelf AS).
b e s 1 u i t:
Akkoord te gaan met een overschrijding van € 22.934,-- op Veilig Thuis in 2019
en het structurele bedrag van € 52.331
te verwerken in de tussenrapportage
2020 en de kadernota 2021.
,--

17.

18.

Voorbereidingsbesluit Westrand Sint
Pancras

APV 2019

19

Motie vreemd

20.

Afscheid Mw.van der
Zee en toelating dhr.
Molenaar tot de raad

21.

Sluiting

Mw. Bus neemt niet deel aan de stemming.
De raad besluit overeenkomstig het voorstel(AS).
b e s 1 u t:
een voorbereidingsbesluit ex artikel 3.7 Wet ruimtelijke ordening (Wro) te nemen
met toepassing van artikel 3.3 Wro voor de Westrand te Sint Pancras.
Het ingediende amendement van HvL, VVD en DL wordt in stemming gebracht.
Voor : 10 (HvL/D66, VVD, DL)
Tegen: 10 (PvdA, CU, CDA, SL, GL, KL)
De stemmen staken.
Stemming over amendement en het raadsvoorstel wordt verdaagt naar de volgende verga
den ng.
Motie Eikenprocessierups wordt aangenomen (AS) en is onlosmakelijk verbonden met
deze besluitenlijst.
De raad besluit overeenkomstig het voorstel(AS).
b e s 1 u i t:
na positief advies van de Raadscommissie onderzoek geloofsbrieven’ het nieuw be
noemde lid van de gemeenteraad, de heer C.T.M. Molenaar, toe te laten als lid van de ge
meenteraad met ingang vani januari 2020.
De voorzitter sluit de vergadering om 23.18 uur.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 28 januari 2020.
de griffier

de voorzitter

R. Vennik

L.A.M. Kompier
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Langedijk

Motie inzake de verordening op de Lijkbezorgingsrechten 2020
De raad van de gemeente Langedijk in vergadering bijeen op 10 december 2019
Constaterende dat:
in het verleden keuzes zijn gemaakt door de raad ten aanzien van de capaciteit
van de begraafplaatsen die achteraf gezien niet gelukkig zijn;
deze keuzes er toe leîden dat de tarieven genoemd in de verordening op de
lijkbezorgingsrechten in absolute en relatieve zin hoog zijn;
dat dit zou kunnen leiden tot keuzes ten aanzien van de stoffelijke overblijfselen
van naasten door nabestaanden die financieel zijn gedreven;
dat dit niet leidt tot het door de raad beoogde effect, een betaalbare laatste
rustplaats dichtbij.
-

-

-

Overwegende dat:
een overcapaciteit is ontstaan door de keuze om begraven dichtbij de
nabestaanden mogelijk te maken;
dat dit financieel ook mogelijk moet zijn en niet tot financieel gedreven keuzes
moet leiden;
de overcapaciteit zorgt voor kosten die worden verhaald op nabestaanden die wel
gebruik maken van de mogelijkheid tot het gebruik van een laatste rustplaats voor
nabestaanden;

-

-

-

-

dat de hoogte van het tarief leidt tot een onwensbare situatie

Verzoekt het college:
Om een onderzoek uit te voeren welke mogelijkheden bestaan om het tarief op
een aanvaard baarder niveau te brengen;
Waarbij dat tarief in verhouding staat tot de lijkbezorgingsrechten in onze
fu s iegemee nte;
Na te gaan hoe de kosten die niet verhaald kunnen worden, worden gedekt;
De raad bij de kadernota te berichten over de uitkomsten, waar mogelijk direct met
een voorstel tot harmonisatie van tarief en een met de gemeente Heerhugowaard
geharmoniseerde verojden,jsi,g liJkbzorinsrechter) 2021.
—

—

—

—

h’(

En gaat over tot de orde van de dag.

Dorpsbelang Langedijk
Hart voor Langedijk / D66
PvdA

Kleurrijk Langedijk
Groen Links
Senioren Langedijk

AMENDEMENT
Onderwerp: Slotwijziging 2019
Ingediend door: CU en HvL/D66

De raad van de gemeente Langedijk, in de vergadering bijeen op 10 december 2019
Constaterende dat:
Er 150.000 euro beschikbaar-is gesteld bij de slotwijziging 2019 voor het kernenbeleid
Het kernenbeleid in 2019 en 2020 wordt uitgerold
-

-

Overwegende dat:
Bij kleine lokale initiatieven snel handelen gewenst is;
De uitvoering en uitrol van het kernenbeleid een extra impuls krijgt door het geld
snel beschikbaar te hebben
-

-

Besluit:
1. Beslispunt 2 onder te verdelen in 2a en 2b en beslispunt 2b toe te voegen:
Het college te mandateren om onttrekking uit de reserve tot 10.000 euro Vrij
besteden en achteraf te verantwoorden via de bestuursrapportage.

te

Ingediend door:

ChnstenUnie
Dorpsbelang Langedijk
GroenLinks
Hart voor Langedijk / D66
Kleurrijk Langedijk
PvdA
Senioren Langedijk
VVD

.
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GROENUNKS
Motie vreemd aan de agenda, Eikenprocessierups
De raad van de gemeente Langedijk in vergadering bijeen op 10december2019

Constaterende dat:
de eikenprocessierups steeds verder oprukt;
bestrijding lastig is en bovendien kan leiden tot onbedoelde effecten aan de flora
en fauna.

—

—

Overwegende dat:
dat goed bestuur betekent, dat je vooruit moet kijken, in de winter moet ploegen
en zaaien om in de zomer en het najaar te oogsten;
bestrijding van overlastgevende dieren- en plantensoorten het liefst op een
natuurlijke wijze gebeurt en dat overlast kan worden voorkomen;
dat mezen nuttige vogeltjes zijn en de eikenprocessierups lusten;
dat ook vleermuizen gezien worden als zeer nuttig bij de bestrijding van de
eikenprocessievlinder;
bepaalde plantensoorten bevorderen dat er meer natuurlijke vijanden van de
processierups ontstaan.

—

—

—

—

—

Verzoekt het college:
In contact te treden met omliggende gemeenten (÷provincie) voor een
gezamenlijke aanpak, maar indien geen steun bij deze gemeenten is,
onafhankelijk een voorbeeldfunctie te vervullen op dit gebied;
Na te gaan welke plekken in Langedijk een risico vormen voor overlast door de
eikenprocessierups;
Na te gaan hoeveel nestkasten nodig zijn om een effectieve bestrijding van de
rups met inzet van een gezonde populatie mezen en vleermuizen te garanderen;
Na te gaan welke planten- en bomensoorten in de omgeving van die plekken
kunnen worden geplant om natuurlijke vijanden van de processierups en -vlinder
te lokken;
Uit de lopende budgetten voor het onderhoud van groen, de mezen- en
vleermuizenkasten en waardplanten ten behoeve van de natuurlijke vijanden te
bekostigen, dan wel aan de raad voor te leggen welke kosten hier mee gemoeid
zijn, indien dit bedrag uit de lopende budgetten voor onderhoud of uit de budgetten
van 2020 niet te dekken is en de raad hier zo snel mogelijk over in te lichten.

—

—

—

—

—

En gaat over tot de orde van de dag.
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Dorpsbelang Langedijk

.

HartvoorLangedijk/D66
PvdA
ChristenUnie
CDA
Kleurrijk Langedijk
Groen Links
Senioren Langedijk

