Concept-Besluitenlijst Gemeenteraad
Datum
Tijd
Locatie
Voorzitter
Griffier

23-01-2020
19:30 – 21.35
Raadzaal (MBG06)
F. Streng
A. Reus

Aanwezig:
VVD:
CDA:
GB:
PWF:
D66:
PvdA:
GroenLinks
PW2010:
CU:
BAMM:

T. Berlijn, M. Raat, J. de Vries, J. Stam (bij pt. C.1), D. Steltenpool, T. Beerepoot
P. Ligthart, E. Meester, E. van den Bosch, S. Commandeur, S. Schouten, C. Selders
R. Paarlberg, G. Gringhuis, L. Plekker, R. Braaksma, P. Mosch
P. Koning, S. Zeilemaker
Y. Nijsingh, G. Mos
B. de Jong, T. Beuker
R. Manshanden
C. Neefjes
S. Visser
A. Meester

Afwezig:

--

College:
F. Streng, H. Nederpelt, D. Kuipers, J. Fit en A. van Langen
Van de vergadering zijn audio- en video-opnamen beschikbaar op de site.
Ag.pt.

Onderwerp

A

Algemeen

A.1

Opening/moment stilte
De voorzitter opent de vergadering en heet allen welkom. Een moment stilte wordt
in acht genomen.

A.2

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

A.3

Vaststelling agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

A.4

Ingekomen stukken en mededelingen
De raad stemt in met de volgende wijzigingsvoorstellen:
Nr.
1068

Afzender
Bekend bij de
griffie

Onderwerp
Klaagschrift werkwijze
college B&W

Naar
II

1062

VNG

Wet verplichte geestelijke
gezondheidszorg

III

1048

VNG

Ledenbrief 19/106
Onafhankelijke
clientondersteuning,
leveringsproblemen
Hulpmiddelencentrum en
stand van zaken diverse
onderwerpen sociaal domein

III

Toelichting
(op verzoek van
dhrn. Raat, Koning
en mw. Selders)
(op verzoek van
mw. Selders)
Verzoek aan
college: raad
informeren over de
actie van de
gemeente
(op verzoek van
mw. Selders)
Verzoek aan
college: raad
informeren over de
actie van de
gemeente

1

1075

Gemeente
Adhesiebetuiging afschaffing II
(op verzoek van
Leeuwarden
verhuurdersheffing
mw. Visser)
1074
Gemeente
Idem
Idem idem
Achtkarspelen
Met inachtneming van deze wijzigingen wordt de lijst van ingekomen stukken
vastgesteld.
A.5

Vaststellen van de besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad d.d. 19
december 2019
Het verslag wordt ongewijzigd goedgekeurd en vastgesteld.

B

HAMERSTUKKEN

B.1

Samenwerking Kwetsbare Inwoners (pfh. D. Kuipers) (DOC-19-201483)
Het raadsvoorstel wordt zonder stemming aangenomen.
Verzoek om aantekening:
- S. Schouten: de fractie wil geacht worden te hebben voorgestemd omdat
hetgeen voorgesteld wordt een prima uitgangspunt is om mensen niet uit hun
eigen veilige en bekende omgeving te halen maar de nodige zorg om hen
heen te bouwen.
De raad besluit:
1. Kennis te nemen van het adviesrapport van de DSP groep;
2. Te besluit tot:
- het regionaal bundelen vanaf 2022 van de middelen voor de bekostiging van de
regionale voorzieningen, de regionale toegang en de gemeentelijke backoffice taken
in het kader van de Westfriese beleidsvisie: ‘Herstel en Participatie: Toekomstvisie
kwetsbare inwoners 2018 – 2023.
Jaarlijks wordt vijf procent van het regionale budget bestemd voor innovatie;
- het onderbrengen van de middelen voor begeleiding (BG) bij de lokale budgetten
sociaal domein;
- het aanhouden van een egalisatiereserve voor situaties waarin het regionaal budget
ontoereikend blijkt; de hoogte van de egalisatiereserve bedraagt maximaal vijf
procent van het regionaal budget;
- het verdelen over de Westfriese gemeenten van een eventueel resterend positief
resultaat boven het afgesproken maximum van de egalisatiereserve op basis van de
objectief verdeelde middelen voor Beschermd Wonen;
- het aanvullen van de egalisatiereserve bij een negatieve stand tot minimaal een
neutrale stand op basis van de objectief verdeelde middelen voor Beschermd Wonen;
- het beheren van het regionaal budget inclusief egalisatiereserve en de bestedingen
daarvan door gemeente Hoorn.

C

BESPREEKSTUKKEN

C.1

Afwegingskader woningbouw in kleine kernen (pfh. A. van Langen) (DOC-19203367)
Het amendement “Passend bouwen in het landschap” (bijlage A),
en de motie “Afwegingskader woningbouwplannen in kleine kernen – versoepelen
toetsing kleine woningbouwplannen” (bijlage B) worden ingediend.
Bij de beraadslagingen doet de portefeuillehouder de volgende toezegging:
- het college gaat er actief mee aan de slag om te bevorderen dat er
bouwplannen geconcretiseerd worden in de vier kleine kernen (promotie,
voorlichting)
De motie “Afwegingskader woningbouwplannen in kleine kernen – versoepelen
toetsing kleine woningbouwplannen” (bijlage B) wordt gewijzigd.
Het amendement “Passend bouwen in het landschap” (bijlage A) wordt in
stemming gebracht.
Het amendement “Passend bouwen in het landschap” wordt bij handopsteken
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verworpen met de stemmen van GroenLinks (1) en D66 (2) voor en CDA (6), PWF (2),
PvdA (2), PW2010 (1), BAMM (1), CU (1), GB (5) en VVD (6) tegen (totaal 3 stemmen
voor en 24 stemmen tegen).
Het raadsvoorstel wordt zonder stemming aangenomen.
Verzoek om aantekening:
- R. Manshanden: de fractie wil geacht worden te hebben voorgestemd maar
zal erop toezien dat in de kleine kernen niet alleen dure huizen worden
gerealiseerd maar ook goedkope woningen, voor iedereen.
De raad besluit:
Het ‘Afwegingskader voor woningbouw in kleine kernen’ vast te stellen, met daarin
de volgende afwegingen:
PROGRAMMATISCH KADER: AANTAL EN KWALITEIT
1: Het plan past binnen de indicatieve regionale en gemeentelijke woningbehoefte
(incl. buffer) en blijft in principe binnen de gemeentelijke behoefte (Westfriese
basis).
2: Het plan voldoet aan de voorwaarde dat minimaal 70% van de woningbouw in de
grote (krachtige) kernen wordt gerealiseerd (Westfriese basis).
3: Het plan voldoet aan de regionale behoefte, zowel kwantitatief als kwalitatief
(Westfriese basis)
4: Het plan kan binnen bestaand stedelijk gebied (BSG) worden gerealiseerd.
Wanneer het plan buiten BSG is gelegen, is getoetst of realisatie binnen BSG mogelijk
is (Westfriese basis)
5: Als realisatie past binnen de regionale behoefte, maar niet binnen BSG, is getoetst
of het plan binnen een provinciaal beschermingsregime ligt en multimodaal is
ontsloten (Westfriese basis).
RUIMTELIJK EN KWALITEITSKADER: LOCATIE EN INPASSING
6: Voorkeur voor herstructurerings- of transformatielocaties (gemeentelijke basis)
Documentnummer: DOC-19-203367 2 van 6
7: het plan verslechtert de aanwezige landschappelijke en/of ruimtelijke kwaliteit
niet en voegt bij voorkeur kwaliteit toe (gemeentelijke basis)
8: Het plan levert een positieve bijdrage aan duurzaamheid en klimaatadaptie en/of
een andere maatschappelijke meerwaarde (Westfries vooruitdenken + gemeentelijke
aanvulling)
FINANCIEEL KADER
9: In geval van passief grondbeleid weegt de gemeente het woningbouwprogramma
en de ruimtelijke kwaliteit af tegen het uitgangspunt van een sluitende
grondexploitatie met een redelijk rendement
De gewijzigde motie “Afwegingskader woningbouwplannen in kleine kernen –
versoepelen toetsing kleine woningbouwplannen” (bijlage B) wordt in stemming
gebracht.
Stemverklaring:
- R. Manshanden: de fractie stemt voor de motie maar zal erop toezien dat in
de kleine kernen niet alleen dure huizen worden gerealiseerd maar ook
goedkope woningen, voor iedereen.
De gewijzigde motie “Afwegingskader woningbouwplannen in kleine kernen –
versoepelen toetsing kleine woningbouwplannen” (bijlage B) wordt bij handopsteken
aangenomen met de stemmen van CDA (6), PWF (2), PvdA (2), PW2010 (1), BAMM (1),
CU (1), GroenLinks (1), GB (5) en VVD (6) voor en D66 (2) tegen (totaal 25 stemmen
voor en 2 stemmen tegen).
D

ALGEMEEN

D.1

Begrotingswijzigingen
Het raadsvoorstel wordt zonder stemming aangenomen.
De raad besluit:
de 1e wijziging van de begroting 2020 vast te stellen.
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D.2

Moties Vreemd aan de orde van de dag
De motie “Buurtgezinnen” wordt ingediend (bijlage C).
Bij de beraadslagingen doet de portefeuillehouder de volgende toezegging:
- Het college zal de resultaten van de ervaringen in de gemeente Opmeer
gedurende een jaar met de pilot buurtgezinnen presenteren aan de raad
(waarbij inzicht in de kosten gegeven wordt, d.w.z. financiële gevolgen en
onzekerheden).
De motie “Buurtgezinnen” wordt ingetrokken.
De motie “Vlaggen in de raadzaal” wordt ingediend (bijlage D).
Na de beraadslagingen wordt de motie ingetrokken.

D.3

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 21.35 uur.

Gewijzigd/ongewijzigd vastgesteld in de vergadering van 27 februari 2020
…………………………..

…………………………….

griffier

voorzitter
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