Concept-Besluitenlijst Gemeenteraad
Datum
Tijd
Locatie
Voorzitter
Griffier

14-12-2017
19:30 – 23.20
Raadzaal (MBG06)
F. Streng
A. Reus

Aanwezig:
CDA:

P. Ligthart, A. Schouten, T. de Lange, A. Wakelkamp, E. Meester, E. van den Bosch, C.
Selders
VVD:
D. Steltenpool, A. van Langen, M. Raat, J. Stam
GB:
P. Mosch, R. Braaksma (v.a. pt. B.9), L. Plekker, J. van IJzerloo
D66:
G. Mos, A. Kapitein, Y. Nijsingh
PvdA:
B. de Jong, D. Kuipers (v.a. pt. C.2)
PWF:
S. Zeilemaker, P. Koning
PW2010:
A. van der Geest
CU:
S. Visser
GroenLinks R. Manshanden
BAMM:
P. Groot
Afwezig:

Ö. Sahin (VVD)

College:

H. Tigges, F. Streng, H. Nederpelt, J. Fit

Van de vergadering zijn audio- en video-opnamen beschikbaar op de site.
Kenmerk

Omschrijving

A

ALGEMEEN

A.1

Opening/moment stilte
De voorzitter opent de vergadering. Dhrn. Kuipers en Braaksma zullen later aanwezig
zijn. Een moment stilte wordt in acht genomen.

A.2

Loting volgorde stemming
Een eventueel hoofdelijke stemming start bij dhr. Ligthart.

A.3

Vaststelling agenda
Mw. Van Langen stelt voor om de behandeling van agendapunt C.2 (bestemmingsplan
buitengebied) uit te stellen of door het college terug te laten nemen in verband met
de onduidelijke weergave van de wijzigingen in het bestemmingsplan, de vele moties
en amendementen bij dit onderwerp en de aard en omvang van de overige
agendapunten. Er is geen urgentie om het onderwerp vanavond te behandelen.
Dit voorstel van orde wordt bij handopsteken verworpen met de stemmen van BAMM
(1), CU (1), PW2010 (1), PWF (2), VVD (4), PvdA (1), D66 (1, dhr. Mos) voor en
GroenLinks (1), D66 (2, dhr. Nijsingh en mw. Kapitein), GB (3) en CDA (7) tegen.
(totaal 11 stemmen voor en 13 stemmen tegen).
Dhr. Zeilemaker stelt voor om dit agendapunt als laatste bespreekstuk te
behandelen. De voorzitter constateert dat dit voorstel geen meerderheid heeft.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

A.4

Ingekomen stukken en mededelingen
De lijst van ingekomen stukken wordt ongewijzigd vastgesteld.

A.5

Vaststellen van de besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad d.d. 9
november 2017 en 16 november 2017
Het verslag van de raad van 9 november wordt ongewijzigd vastgesteld.
Het verslag van de raad van 16 november wordt ongewijzigd vastgesteld.
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A.6

Benoeming commissielid
Het raadsvoorstel wordt zonder stemming aangenomen.
Dhr. Paarlberg legt de eed af.

B

HAMERSTUKKEN

B.1

Rvs. 6e Herziening van het exploitatieplan Zwaagdijk-Oost (DOC-17-032342) (pfh. H.
Tigges)
Het raadsvoorstel wordt zonder stemming aangenomen.

B.2

Rvs. Blijverslening; Langer wonen in eigen huis (IVR-17-04880) (pfh. H. Tigges)
Het raadsvoorstel wordt zonder stemming aangenomen.

B.3

Rvs. Procesplan regionale implementatie Omgevingswet (IVR-17-05091) (pfh. H.
Tigges)
Dhr. Raat verklaart dat zijn fractie vindt dat de principes van de Omgevingswet
(decentraal wat kan, centraal wat moet, ruimte van onderop) voorop moeten staan.
De fractie kan instemmen met het voorstel onder voorwaarde van een toezegging van
de wethouder dat hij ervoor zal waken dat de provincie de regio niet beperkt.
Het raadsvoorstel wordt zonder stemming aangenomen.

B.4

Rvs. Vaststelling kaderstellende notitie Abbekerk (IVR-17-05118) (pfh. H. Tigges)
Het raadsvoorstel wordt zonder stemming aangenomen.

B.5

Rvs. Toekomstvisie kwetsbare inwoners regio West-Friesland 2018-2023
(Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen) (DOC-17-032265) (pfh H. Nederpelt)
Het raadsvoorstel wordt zonder stemming aangenomen.

B.6

Rvs. Uitgangspunten / Kaders begroting 2019 WerkSaam Westfriesland (DOC-17033156) (pfh. H. Nederpelt)
Het raadsvoorstel wordt zonder stemming aangenomen.

B.7

Rvs. Wijziging gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord-Holland Noord
(DOC-17-030156) (pfh. F. Streng)

B.8

Rvs. Gezamenlijk ontwikkelen participatiebeleid (DOC-17-033614) (pfh. F. Streng)
Het raadsvoorstel wordt zonder stemming aangenomen.

B.9

Rvs. Wijziging van de Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs Gemeente
Medemblik (DOC-17-0296732) (pfh. J. Fit)
Stemverklaringen:
- P. Koning: de fractie zal tegen stemmen, omdat de fractie het niet eens is
met het niet kunnen verwijzen van één groep;
- A. van der Geest: zal voor stemmen, omdat huisvesting van één klas in een
andere school ertoe leidt dat deze klas geen onderdeel van de
schoolgemeenschap uitmaakt;
- M. Raat: de fractie zal tegen stemmen, omdat de fractie het niet juist vindt
dat het college eerst beleid maakt voor een nieuw klaslokaal buiten de
verordening om en dan met terugwerkende kracht de verordening in laat
gaan. Dat vindt de fractie geen juist bestuur.
- R. Manshanden: zal tegen stemmen omdat zij vindt dat duurzaam met ruimte
moet worden omgegaan waarbij scholen beter zouden kunnen samenwerken.
- E. v.d. Bosch: de fractie zal voor stemmen omdat de fractie het
doorverwijzen van één groep onwenselijk vindt.
- Y. Nijsingh: de fractie zal tegen stemmen, omdat de fractie maatwerk wil
houden; als er iets speelt m.b.t. plaatsing van één klas in een andere school,
moet dat behandeld worden.
- B. de Jong: de fractie zal voor stemmen, omdat de gemeente maatwerk kan
leveren. Het is niet in het belang van een groep als deze elders geplaatst
wordt.
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Het voorstel wordt bij handopsteken aangenomen met de stemmen van BAMM (1), CU
(1), PW2010 (1), PvdA (1), GB (4) en CDA (7) voor en GroenLinks (1), PWF (2), VVD (4)
en D66 (3) tegen. (totaal 15 stemmen voor en 10 stemmen tegen).
B.10

Rvs. SSC DeSom Najaarsrapportage 2017 (DOC-17033576) (pfh. F. Streng)
Mw. Visser verklaart dat zij voor zal stemmen maar dat zij er voorstander van zou
zijn als het resultaat naar een specifieke reserve gaat, zodat er goed zicht blijft op
de uitgaven en inkomsten van DeSom.
Het raadsvoorstel wordt zonder stemming aangenomen.

C

BESPREEKSTUKKEN

C.1

Rvs. Nieuwe verordening startersleningen (DOC-17-033485) (pfh. H. Tigges)
Het amendement “Meer kansen voor starters” (bijlage A) wordt in stemming
gebracht.
Stemverklaringen:
- T. de Lange: zal tegen stemmen. De crisis is net achter de rug en hij heeft
geconstateerd dat er mensen zijn die een te hoge hypotheek hadden.
- G. Mos: conform dhr. De Lange.
- P. Koning: de fractie zal voor stemmen, omdat de fractie van mening is dat
de huizenprijzen in Wognum gelijk liggen aan de prijzen in Hoorn.
- A. v.d. Geest: zij zal voor stemmen omdat iedereen – ook in de huidige markt
– een kans moet krijgen. Als de markt wijzigt kan heroverweging
plaatsvinden.
Het amendement wordt bij handopsteken aangenomen met de stemmen van BAMM
(1), GroenLinks (1), CU (1), PW2010 (1), PWF (2), VVD (4), PvdA (1), GB (4), CDA (6,
mw. Selders, mw. V.d. Bosch, dhr. Meester, mw. Wakelkamp, dhr. Schouten, dhr.
Ligthart voor) en D66 (3) en CDA (1, dhr. De Lange) tegen. (totaal 21 stemmen voor
en 4 stemmen tegen).
Het geamendeerde raadsvoorstel wordt zonder stemming aangenomen.

C.2

Rvs. Vaststelling bestemmingsplan 'Buitengebied' (DOC-17-032341) (pfh. H. Tigges)
Bij de beraadslagingen wordt de volgende toezegging gedaan door de
portefeuillehouder:
- Als er een verzoek komt om te mogen boren naar gas, zal dit via een
raadsvoorstel worden voorgelegd aan de raad.
Het amendement “Huidig beleid voor arbeidsmigranten” (bijlage C) wordt gewijzigd.
Het amendement “200 meter afstandsgrens grootschalige agrarische ontwikkelingen”
(bijlage D) wordt gewijzigd.
Het amendement “Wijzigen bestemmingsplan “De Tulp”” (bijlage F) wordt gewijzigd.
De motie “Evaluatie voor beleid arbeidsmigranten” (bijlage J) wordt gewijzigd.
Het amendement “2 hectare bouwvlak bij recht in het buitengebied” (bijlage B)
wordt in stemming gebracht.
Het amendement wordt bij handopsteken verworpen met de stemmen van BAMM (1),
en VVD (4) voor en GroenLinks (1), CU (1), PW2010 (1), PWF (2), PvdA (2), D66 (3),
GB (4) en CDA (7) tegen. (totaal 5 stemmen voor en 21 stemmen tegen).
Het gewijzigde amendement “Huidig beleid voor arbeidsmigranten” (bijlage C) wordt
bij handopsteken aangenomen met de stemmen van GroenLinks (1), PW2010 (1),
PWF (2), PvdA (2), D66 (3), GB (4) en CDA (7) en BAMM (1), CU (1) en VVD (4) tegen.
(totaal 20 stemmen voor en 6 tegen) .
Het gewijzigde amendement “200 meter afstandsgrens grootschalige agrarische
ontwikkelingen” (bijlage D) wordt in stemming gebracht.
Stemverklaringen:
- S. Zeilemaker: de fractie zal tegen stemmen vanwege de wijziging in het
amendement.
- A. v.d. Geest: conform dhr. Zeilemaker.
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Het gewijzigde amendement wordt bij handopsteken aangenomen met de stemmen
van BAMM (1), GroenLinks (1), CU (1), PvdA (2), D66 (3), GB (4) en CDA (7) voor en
PW2010 (1), PWF (2) en VVD (4) tegen. (totaal 19 stemmen voor en 7 tegen) .
Het amendement “Bevriezen proefboringen buitengebied” (bijlage E) wordt
ingetrokken door de indiener.
Het gewijzigde amendement “Wijzigen bestemmingsplan “De Tulp”” (bijlage F)
wordt bij handopsteken aangenomen met de stemmen van BAMM (1), GroenLinks (1),
CU (1), PW2010 (1), PWF (2), VVD (4), PvdA (2), D66 (3), GB (4) en CDA (7) voor.
(totaal 26 stemmen voor en 0 tegen) .
Het amendement “Landschappelijke karakteristiek sloten” (bijlage G) wordt in
stemming gebracht.
Het amendement wordt bij handopsteken aangenomen met de stemmen van BAMM
(1), GroenLinks (1), CU (1), PW2010 (1), PWF (2), PvdA (2), D66 (3), GB (4) en CDA
(7) voor en VVD (4) tegen. (totaal 22 stemmen voor en 4 tegen) .
Het amendement “Vervanging windmolens” (bijlage H) wordt in stemming gebracht.
Het amendement wordt bij handopsteken aangenomen met de stemmen van BAMM
(1), GroenLinks (1), CU (1), PW2010 (1), PWF (2), VVD (4), PvdA (2), D66 (3), GB (4)
en CDA (7) voor. (totaal 26 stemmen voor en 0 tegen) .
Het amendement “Aanduiding recreatieve vaarroutes” (bijlage I) wordt in stemming
gebracht.
Stemverklaringen:
- T. de Lange: stemt tegen, omdat het amendement overbodig is.
- S. Zeilemaker: de fractie stemt tegen, omdat een speciale vermelding ertoe
kan leiden dat er voor andere routes wellicht geen verhoging van de bruggen
meer komt, wat een beperking is.
- A. van Langen: de fractie stemt voor; de aanduiding betekent dat er op
termijn meer recreatieve vaarroutes komen en daar is de fractie voor.
Het amendement wordt bij handopsteken aangenomen met de stemmen van BAMM
(1), GroenLinks (1), CU (1), PW2010 (1), VVD (4), PvdA (2), D66 (3) en GB (4) voor en
PWF (2) en CDA (7) tegen. (totaal 17 stemmen voor en 9 tegen).
Het geamendeerde raadsvoorstel wordt zonder stemming aangenomen.
De gewijzigde motie “Evaluatie voor beleid arbeidsmigranten” (bijlage J) wordt in
stemming gebracht.
Stemverklaring:
- P. Mosch: de fractie stemt voor omdat in de motie wordt aangegeven dat de
opdracht aan het college in 2018 moet zijn uitgevoerd. Als dit extra
capaciteit vereist, kan de personeelsreserve worden ingezet.
De gewijzigde motie wordt bij handopsteken aangenomen met de stemmen van BAMM
(1), GroenLinks (1), CU (1), PW2010 (1), PWF (2), VVD (4), PvdA (2), D66 (3), GB (4)
en CDA (7) tegen. (totaal 26 stemmen voor en 0 tegen) .
De motie “Schrappen proefboring mijnbouwlocaties buitengebied” (bijlage K) wordt
ingetrokken door de indiener.
De motie “Deregulering welstand” (bijlage L) wordt in stemming gebracht.
De motie wordt bij handopsteken verworpen met de stemmen van BAMM (1) en VVD
(4) voor en GroenLinks (1), CU (1), PW2010 (1), PWF (2), PvdA (2), D66 (3), GB (4) en
CDA (7) tegen. (totaal 5 stemmen voor en 21 tegen) .
De motie “Bestemmingsplan IJsselmeergebied” (bijlage M) wordt in stemming
gebracht.
Stemverklaringen:
- S. Zeilemaker: de fractie zal tegen stemmen omdat de motie – gezien de
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uitleg van de wethouder – overbodig is.
- A. Schouten: de fractie zal tegen stemmen, eveneens om deze reden.
De motie wordt bij handopsteken verworpen met de stemmen van BAMM (1)
GroenLinks (1), CU (1), PW2010 (1) en VVD (4) voor en PWF (2), PvdA (2), D66 (3),
GB (4) en CDA (7) tegen. (totaal 8 stemmen voor en 18 tegen) .
C.3

Rvs. Informatievoorziening gemeenschappelijke regelingen (DOC-17-035595) (pfh. F.
Streng)
Mw. Van Langen verlaat de vergadering.
De motie “Informatiekliko” (bijlage N) wordt 2x gewijzigd.
Het raadsvoorstel wordt zonder stemming aangenomen.
De gewijzigde motie wordt bij handopsteken aangenomen met de stemmen van
GroenLinks (1), CU (1), PW2010 (1) PWF (2), VVD (3), PvdA (2) en D66 (3) voor en
BAMM (1), GB (4) en CDA (7) tegen. (totaal 13 stemmen voor en 12 tegen) .

C.4

Rvs. Beleidsplan 2018-2021 Werksaam Westfriesland (DOC-17-033798) (pfh. H.
Nederpelt)
Het raadsvoorstel wordt zonder stemming aangenomen.
De motie “Sociaal beleid langdurige bijstandscliënten” (bijlage O) wordt bij
handopsteken verworpen met de stemmen van BAMM (1) en VVD (3) voor en
GroenLinks (1), CU (1), PW2010 (1), PWF (2), PvdA (2), D66 (3), GB (4) en CDA (7)
tegen. (totaal 4 stemmen voor en 21 stemmen tegen).

C.5

Rvs. Belastingverordeningen 2018 (DOC-17-033288) (pfh. H. Nederpelt)
Mw. Van Langen voegt zich weer bij de vergadering.
Het amendement “Verordening hondenbelasting” (bijlage Q) wordt gewijzigd.
Het amendement “Tarief afvalstoffenheffing” (bijlage P) wordt bij handopsteken
verworpen met de stemmen van GroenLinks (1), CU (1), PW2010 (1) en VVD (4) voor
en BAMM (1), PWF (2), PvdA (2), D66 (3), GB (4) en CDA (7) tegen. (totaal 7 stemmen
voor en 19 stemmen tegen).
Het gewijzigde amendement “Verordening hondenbelasting” (bijlage Q) wordt bij
handopsteken aangenomen met de stemmen van BAMM (1), GroenLinks (1), CU (1),
PW2010 (1), PWF (2), VVD (4), PvdA (2), D66 (3) GB (4) en CDA (7) voor. (totaal 26
stemmen voor en 0 tegen) .
Het geamendeerde raadsvoorstel wordt bij handopsteken aangenomen met de
stemmen van BAMM (1), GroenLinks (1), PW2010 (1), PWF (2), PvdA (2), D66 (3) GB
(4) en CDA (7) voor en CU (1) en VVD (4) tegen. (totaal 21 stemmen voor en 5 tegen).

C.6

Rvs. Herfstnota 2017 (DOC-17-033506) (pfh. H. Nederpelt)
De motie “Reserve organisatie ontwikkeling” (bijlage S) wordt gewijzigd.
Het raadsvoorstel wordt zonder stemming aangenomen.
De motie “Middelen voor Innovatieagenda” (bijlage R) wordt in stemming gebracht.
Stemverklaringen:
- C. Selders: de fractie zal voor de motie stemmen omdat de motie
mogelijkheden biedt om pareltjes te vinden binnen het sociaal domein die
een meerwaarde opleveren voor de inwoners.
- M. Raat: de fractie zal tegen stemmen. De uitleg van de wethouder was wel
voldoende maar tevens een reden om tegen de motie te stemmen; niet
duidelijk is waarom de portefeuillehouder zich achter de motie heeft
gesteld.
De motie wordt bij handopsteken aangenomen met de stemmen van BAMM (1),
GroenLinks (1), CU (1), PW2010 (1), PWF (2), PvdA (2), D66 (3), GB (4) en CDA (7)
voor en VVD (4) tegen. (totaal 22 stemmen voor en 4 tegen) .
De gewijzigde motie “Reserve organisatie ontwikkeling” (bijlage S) wordt bij
handopsteken aangenomen met de stemmen van BAMM (1), GroenLinks (1), CU (1),
PW2010 (1), PWF (2), VVD (4), PvdA (2), D66 (3), GB (4) en CDA (7) voor. (totaal 26
stemmen voor en 0 tegen) .
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C.7

Rvs. Onderzoek naar uittreden uit het CAW (DOC-17-033882) (pfh. H. Tigges)
Het amendement “CAW-taken en bevoegdheden” (bijlage T) wordt gewijzigd.
De motie “Taken en bevoegdheden CAW” (bijlage U) wordt gewijzigd.
De motie “Aandelen HVC/CAW” (bijlage W) wordt gewijzigd.
Het gewijzigde amendement “CAW-taken en bevoegdheden” (bijlage T) wordt in
stemming gebracht.
Stemverklaringen:
- P. Groot: zal tegen stemmen omdat het amendement te warrig is en de focus
zou moeten liggen bij het opstellen van een goede
dienstverleningsovereenkomst.
- E. Meester: de fractie zal voor stemmen en wijst erop dat de
portefeuillehouder de raad heeft opgeroepen om er begrip voor te hebben als
de termijnen die in het amendement onder 3. staan niet geheel gerealiseerd
kunnen worden.
Het amendement wordt bij handopsteken aangenomen met de stemmen van
GroenLinks (1), CU (1), PW2010 (1), VVD (4), PvdA (2), D66 (3), GB (4) en CDA (7)
voor en BAMM (1) en PWF (2) tegen. (totaal 23 stemmen voor en 3 tegen) .
Het geamendeerde raadsvoorstel wordt in stemming gebracht.
Stemverklaringen:
- S. Zeilemaker: de fractie zal tegen stemmen, omdat de fractie voor
uittreding is (z.s.m.).
Het geamendeerde raadsvoorstel wordt bij handopsteken aangenomen met de
stemmen van GroenLinks (1), CU (1), PW2010 (1), VVD (4), PvdA (2), D66 (3), GB (4)
en CDA (7) voor en BAMM (1) en PWF (2) tegen. (totaal 23 stemmen voor en 3 tegen) .
De gewijzigde motie “Taken en bevoegdheden CAW” (bijlage U) wordt bij
handopsteken aangenomen met de stemmen van GroenLinks (1), CU (1), PW2010 (1),
VVD (4), PvdA (2), D66 (3), GB (4) en CDA (7) voor en BAMM (1) en PWF (2) tegen.
(totaal 23 stemmen voor en 3 tegen) .
De motie “Ondersteuning CAW” (bijlage V) wordt bij handopsteken aangenomen met
de stemmen van BAMM (1), GroenLinks (1), CU (1), PW2010 (1), PWF (2), VVD (4),
PvdA (2), D66 (3) GB (4) en CDA (7) voor. (totaal 26 stemmen voor en 0 tegen) .
De gewijzigde motie “Aandelen HVC/CAW” (bijlage W) wordt bij handopsteken
verworpen met de stemmen van GroenLinks (1), CU (1), PW2010 (1), VVD (4) en GB
(4) voor en BAMM (1), PWF (2), PvdA (2), D66 (3) en CDA (7) tegen. (totaal 11
stemmen voor en 15 tegen).

D

ALGEMEEN

D.

Rvs. Begrotingswijzigingen
Het raadsvoorstel wordt zonder stemming aangenomen.

D.2

Moties Vreemd aan de orde van de dag
Er zijn geen moties Vreemd aan de orde van de dag ingediend.

D.3

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering.

Gewijzigd/ongewijzigd vastgesteld in de vergadering van de raad van 1 februari 2018.
……………………

…………………………

griffier

voorzitter

