
Besluitenlijst raadsvergadering 4 juli 2011 (IR11.0166) 
 
 
1. Opening. 
De voorzitter opent de vergadering en heet in het bijzonder de Gasten van de raad welkom.   
 
2 Spreekrecht burgers. 
Van het spreekrecht is geen gebruik gemaakt.  
 
3. Vragenkwartier. 
Er zijn geen vragen ingediend voor het vragenkwartier.  
 
4. Bepalen stemvolgorde. 
Een eventuele hoofdelijke stemming begint bij de heer Verhoef.  
 
5. Vaststelling agenda. 
Agendapunt 13 (het voorstel tot het niet indienen van zienswijzen met betrekking tot de 
Conceptprogrammaverantwoording Regionaal Historisch Centrum 2010) wordt een hamerpunt. 
De agendapunten 7 (het voorstel over de begroting 2012 van de GGD Hollands Noorden)  
en 12 (het voorstel tot het vaststellen van het stedenbouwkundig plan en de herziene grondexploitatie 
Kooypunt 3) worden bespreekpunten in verband met aangekondigde amendementen.  
 
A. Hamerpunten 
 
6. Voorstel met betrekking tot de jaarstukken 2010 van de GGD Hollands Noorden. 
Het voorstel is unaniem aanvaard. 
 
8. Voorstel met betrekking tot de jaarstukken 2010 en de begroting 2012 van de 
 Gemeenschappelijke Regeling Gesubsidieerde arbeid Kop van Noord-Holland. 
Het voorstel is unaniem aanvaard. 
 
9. Voorstel tot vaststelling van de deelsubsidieverordening Subsidieverlening aan 
 sportverenigingen. 
Het voorstel is unaniem aanvaard. 
 
10. Voorstel tot het afgeven van een verklaring van geen bedenkingen voor een viertal 
 bouwprojecten. 
Het voorstel is in meerderheid aanvaard. De fractie van de PvdA stemt tegen het voorstel. 
 
11. Voorstel tot het vaststellen van de Algemene plaatselijke verordening 2011. 
De heren Koopman en Nihot nemen niet deel aan de stemming over dit voorstel. Het voorstel is 
zonder tegenstemmen aanvaard. 
 
13. Voorstel tot het niet indienen van zienswijzen met betrekking tot de 
 Conceptprogrammaverantwoording Regionaal Historisch Centrum (RHC) 2010. 
Het voorstel is unaniem aanvaard.  
De burgemeester deelt mee dat hij toetreedt tot het algemeen bestuur van het RHC. Hiertoe krijgt de 
raad nog een apart voorstel aangeboden.  
 
B. Bespreekpunten 
 
7. Voorstel tot vaststelling van de zienswijze op de begroting 2012 en de begroting Digitaal 
 Dossier Jeugdgezondheidzorg 2011 van de GGD Hollands Noorden. 
De fracties van de PvdA, D66 en GroenLinks dienen een amendement in (A 7.1), waarmee het 
ontwerpbesluit als volgt wordt gewijzigd: 
De zienswijze op de begroting Gemeenschappelijke Regeling 2012 van de GGD Hollands Noorden 
onder kenmerk AU 11.08632 vast te stellen met de volgende wijziging: “loon- en prijscompensatie van 
2% toe te kennen voor 2012”. 
Het amendement is in meerderheid verworpen. De fracties van de PvdA, GroenLinks, D66, de 
ChristenUnie en de SP stemmen voor het amendement. 
 
De fractie van de SP dient een amendement in (A 7.2) waarbij het besluit onder 1 als volgt wordt 
gewijzigd: “De zienswijze op de begroting Gemeenschappelijke Regeling 2012 van de GGD Hollands 



Noorden onder kenmerk AU11.08632 vast te stellen onder de voorwaarde de subsidie van de 
activiteiten die behoren tot het maatwerkdeel van het basistakenpakket JGZ te continueren.”  
Het amendement is in meerderheid verworpen. De fracties van de SP en GroenLinks stemmen voor 
het amendement. 
 
De fractie van de SP dient een amendement in (A 7.3) waarbij het besluit onder 2 als volgt wordt 
gewijzigd: “De zienswijze op de begroting Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg 2011 van de GGD 
Hollands Noorden onder kenmerk AU11.08632 vast te stellen onder de voorwaarde de subsidie van 
de activiteiten die behoren tot het maatwerkdeel van het basistakenpakket JGZ te continueren.”  
Het amendement is in meerderheid verworpen. De fracties van de SP en GroenLinks stemmen voor 
het amendement. 
 
Het voorstel is unaniem aanvaard. 
 
12. Voorstel tot het vaststellen van het stedenbouwkundig plan en de herziene 
 grondexploitatie Kooypunt 3. 
De fractie van Behoorlijk Bestuur dient een amendement in (A 12.1) waarmee punt 2 van het besluit 
wordt gewijzigd in: “de herziene grondexploitatie Kooypunt van 29 april 2011 met verwacht positief 
resultaat vast te stellen”. Het amendement is unaniem aanvaard. 
 
Het voorstel is eveneens unaniem aanvaard. 
 
14. Sluiting. 
De voorzitter sluit de vergadering. 


