
Besluitenlijst raadsvergadering 21 november 2011 
 
1. Opening. 
De voorzitter opent de vergadering. Er is bericht van verhindering ontvangen van mevrouw Pater en 
de heren Bruin, Burggraaff, Koning, Prins en Rademaker. 
 
2. Spreekrecht burgers. 
Mevrouw Meeuwis spreekt in over agendapunt 11 het voorstel tot het vaststellen van een Verordening 
tot wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening 2011.  
 
3. Vragenkwartier. 
De fractie van het CDA vraagt of het college een nadere toelichting kan geven over het vervolg en de 
gevolgen voor wijkgericht werken na het vertrek van de wijkmanager. 
Wethouder Bruin geeft een nadere toelichting. 
 
4. Bepalen stemvolgorde. 
Een eventuele hoofdelijke stemming begint bij mevrouw Van der Paard.  
 
5. Vaststelling agenda. 
De agenda is ongewijzigd vastgesteld. 
 
A. Hamerpunten  
 
6. Voorstel aan te sluiten bij de Regionale Programmaraad Noord-Holland en de heer Kooy en 
mevrouw De Jong te benoemen tot de twee leden uit de subregio Noordkop van de Regionale 
Programmaraad Noord-Holland. 
Mevrouw De Jong en de heer Kooy zijn bij acclamatie benoemd.  
Het voorstel is unaniem aanvaard. 
 
7. Voorstel tot het onderschrijven van de regionale visie op de ontwikkeling van detailhandel. 
Het voorstel is unaniem aanvaard.  
 
8. Voorstel tot het vaststellen van de Evaluatie Kadernota Detailhandel 2007. 
Het voorstel is unaniem aanvaard.  
 
9. Voorstel tot het instellen van een werkgeverscommissie en het vaststellen van een 

delegatiebesluit uitvoering arbeidsvoorwaardenregeling griffie. 
Er is schriftelijk gestemd. De uitslag van de stemming is als volgt: 
Mevrouw Biersteker  24 stemmen; 
De heer Bakker    5 stemmen; 
De heer Rademaker    5 stemmen; 
De heer Reiff   20 stemmen; 
De heer Rijnten  21 stemmen; 
Mevrouw Biersteker en de heren Reiff en Rijnten zijn benoemd als lid van de werkgeverscommissie 
en hebben deze benoeming aanvaard.  
Het voorstel is unaniem aanvaard. 
 
10. De heer B.O.B. Haitsma te benoemen als lid van de selectiecommissie aanbesteding 

accountancydiensten, ter vervanging van mevrouw Y. Berckmoes-Duindam. 
De heer Haitsma is bij acclamatie benoemd. 
 
B. Bespreekpunten 
 
11. Voorstel tot het vaststellen van een Verordening tot wijziging van de Algemene Plaatselijke 

Verordening 2011. 
Het voorstel is in meerderheid aanvaard. De fracties van de VVD en Trots stemmen tegen het 
voorstel.  
 
12. Afscheid van mevrouw Y. Berckmoes-Duindam als raadslid. 
De voorzitter spreekt mevrouw Berckmoes toe en bedankt haar voor haar inzet. Mevrouw Berckmoes 
ontvangt bloemen en een vaas. 
 
13. Sluiting. 
De voorzitter sluit de vergadering. 


