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ORGAAN  Raad 

DATUM  18/03/2019 

AGENDAPUNT  02.01 

ONDERWERP  Opening 

   

BESLUIT  De debatvoorzitter opent de vergadering. 

AGENDAPUNT  02.02 

ONDERWERP  Vaststellen Agenda en behandellijst 

AGENDAPUNT  02.02.01 

ONDERWERP  Agenda raad 18 maart 2019 

   

BESLUIT  Aangemeld worden: 

motie GBK inzake waarderingssubsidie (behandeling bij Kaderstelling subsidiebeleid) 

motie vaod WK, VVD, CDA inzake asbestsubsidieregeling (behandeling na Actualiteiten). 

De agenda van 18 maart 2019 is met deze toevoeging vastgesteld. 

AGENDAPUNT  02.02.02 

ONDERWERP  Behandellijst Het Gesprek 25 februari 2019 en Kort verslag Hoorzitting 26 februari 2019 

   

BESLUIT  De Behandellijst van Het Gesprek 25 februari 2019 is vastgesteld. 

 

Het Kort verslag Hoorzitting 26 februari 2019 is vastgesteld met op verzoek van GBK de 

aantekening dat het besluit van de raad in dit geval de meerderheid van de raad betreft. 

AGENDAPUNT  02.02.03 

ONDERWERP  Behandellijst Het Debat 25 februari 2019 

   

BESLUIT  De Behandellijst Het Debat 25 februari 2019 is vastgesteld. 

AGENDAPUNT  02.03 

ONDERWERP  Agendapunten 

AGENDAPUNT  02.03.01 

ONDERWERP  Plan Tuindersweijde-Zuid activeren grondexploitatie 

   

BESLUIT  Portefeuillehouder C. van de Pol geeft aan dat een kaderstellende bijeenkomst over 

Tuindersweijde in voorbereiding is. 

Het onderwerp kan door naar het Besluit. 
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AGENDAPUNT  02.03.02 

ONDERWERP  Begroting 2019 Veilig Thuis 

   

BESLUIT  Het onderwerp kan door naar het Besluit. 

AGENDAPUNT  02.03.03 

ONDERWERP  Initiatiefvoorstel startersleningen 

   

BESLUIT  De fracties VVD, CDA, WK en PvdA/GL geven er de voorkeur aan het onderwerp 

starterslening te bespreken bij het over enkele maanden te behandelen onderwerp 

Woonvisie. 

AGENDAPUNT  02.03.04 

ONDERWERP  Weigering VVGB Zonnepark Oudendijk 

   

BESLUIT  Het onderwerp kan door naar het Besluit. 

AGENDAPUNT  02.03.05 

ONDERWERP  Kaderstelling Subsidiebeleid 2019 

   

BESLUIT  Aangemelde motie GBK inzake waarderingssubsidies. 

 

De volgende input wordt meegegeven aan het college voor de opstelling van het 

subsidiebeleid: 

 zorg voor een oplossing voor schrijnende gevallen; 

 zorg voor een oplossing voor verenigingen die gebruik moeten maken van een 

gecertificeerde begeleider/leerkracht; 

 kijk naar evenementen met een bovenlokale uitstraling. 

 

Portefeuillehouder W. Bijman geeft desgevraagd aan dat conform afspraak een voorstel in 

voorbereiding is voor een legesvrijbeleid voor kortdurende evenementen. 

AGENDAPUNT  02.03.06 

ONDERWERP  Lijst toezeggingen en moties 18 maart 2019 

   

BESLUIT  De Lijst toezeggingen en moties 18 maart 2019 is vastgesteld. 

AGENDAPUNT  02.04 

ONDERWERP  Actualiteiten 

AGENDAPUNT  02.04.01 

ONDERWERP  Lokaal 

   

BESLUIT  Er zijn geen lokale Actualiteiten. 
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AGENDAPUNT  02.04.02 

ONDERWERP  Regionaal: verantwoording portefeuillehouders over regionale aangelegenheden 

   

BESLUIT  Portefeuillehouder W. Bijman geeft een terugblik op de ingediende zienswijze op de 

kadernota van de GGD en verwijst naar het komende begrotingstraject. 

 

Portefeuillehouder van de Pol geeft een terugkoppeling op ingediende zienswijzen op de 

kadernota's van enkele regelingen. Ze geeft verder aan dat in juli 2019 een 

intentieovereenkomst met HHNK wordt gesloten in verband met de overdracht van wegen 

in Westfriesland. 

 

Portefeuillehouder R. Posthumus geeft onder andere een terugblik op de zienswijze 

kadernota veiligheidsregio, de bestuurlijke opdracht omgevingswet en de complexiteit van 

de verplichte GGZ. 

Met betrekking tot de driehoek basiseenheid veiligheid geeft hij aan dat voortgang wordt 

gemaakt op het onderwerp ondermijning en big data en dat voortaan lokaal toelichting 

wordt gegeven op het (jaarlijkse) veiligheidsplan, indien daar bij de raad behoefte aan is. 

AGENDAPUNT  02.05 

ONDERWERP  Moties Vreemd aan de orde van de dag 

   

BESLUIT  Aangemeld motie WK, VVD, CDA inzake asbestregeling. 

AGENDAPUNT  02.06 

ONDERWERP  Sluiting 

   

BESLUIT  De debatvoorzitter sluit het Debat. 

  Deze behandellijst is vastgesteld in Het Debat op: 

DATUM  23 april 2019 


