
 
Besluiten- en toezeggingenlijst  

Raadsvergadering van 9 november 2017 
 

1. OPENING EN MEDEDELING 
 

Aanwezig: A.R.B. van den Tillaar (voorzitter), W.B. Kraan (POV), C. van Dalen (CU), M. de Zwarte 
(CDA), A.A.G. Muller (CDA), A. van der Giessen (VVD), T.E. Vork – Ritter (VVD, vanaf 19.00 u), Y. Bouziani 
(PvdA), F.E.C. Oreel (PvdA), J.L. Reijnierse (fractie Reijnierse), J.L. Vermeulen 
(PSR), G. Blom (PSR), A. Achterhuis (PSR), R.J. Suurmond (PSR), J.C.A. Dooms (LPV), P.W. 
Hirdes (LPV), G. Sips (LPV), S.C.G.A. Eggermont (LPV), O.P. Penraat (SP), C.J. Colijn-Ventevogel (SP), 
J.J. Rijkse (SP), N.G.D. Peters (D66), D. Verboom (D66), J. van Eck 
(D66), L.E.J. Janse-van der Weele (SGP), E. Verhage (GL), M. Weug (LPV). 
Afwezig: J. de Lange (SP) 
College: wethouders: J. de Jonge, S. Stroosnijder, J.A. Elliott- Hilverdink, A. Vader. 
Griffier: C.A. Nieuwenhuyzen 
 

2. VASTSTELLEN VAN DE AGENDA 
 
De agenda is ongewijzigd vastgesteld 
 

3. SPREEKRECHT BURGERS 
 
Geen insprekers 
 

4. BEHANDELING PROGRAMMABEGROTING 2018-2021 (1e termijn) 
 
Algemene beschouwingen van de partijen  

 
5. SCHORSING 

 
6. HERVATTING REACTIE COLLEGE (1e termijn) 

 
7. RAADSDEBAT OVER PROGRAMMABEGROTING 2018-2021 

 
8. BESLUITEN 

 
8.1 Programmabegroting 2018-2021 

 
Amendement PSR – toeristenbelasting met 1,7% inflatiecorrectie laten stijgen. 
 
Met de stemmen van de POV (1), CU(1), fractie Reijnierse (1), GL (1), SGP (1), PSR (4), SP (3), 
CDA (2), D66 (3) voor wordt het amendement aangenomen. 
 
Stemverklaring CDA: Het CDA kan niet instemmen met de begroting vanwege de tekst over het 
Nollebos, vanwege de stelposten en vanwege de verhogingen van het OZB tarief naar 150% van 
het landelijk gemiddelde.   
 
De raad besluit met de stemmen van de LPV (5), PSR (4), SP (3), D66 (3), SGP (1), CU (1), VVD 
(2) voor: 
 

1) in te stemmen met de Programmabegroting 2018 
met dien verstande dat de toeristenbelasting in 2018 met 1,7% inflatiecorrectie stijgt. 
Met dien vertande dat de prestatie over het Nollebos op pagina 58 wordt gewijzigd in 
'Westduin/Nollebos - streefbeeld opstellen en de mogelijkheid tot herontwikkeling van 2 
bedrijven binnen de aangewezen zoeklocaties'. 

2) in te stemmen met de meerjarenbegroting 2018-2021 
 

 



MOTIES 
Motie PSR – Hou de muziek erin wordt ingetrokken 
Motie POV - Walcherse bestuurlijk verhoudingen wordt met de stemmen van GL (1), POV (1), 
fractie Reijnierse (1), de PvdA (2) en 2 stemmen van de PSR voor verworpen. 
 

8.2 Aanvraag artikel 12-status voor het jaar 2018 
De raad besluit unaniem: 
om voor 1 december 2017 aan de beheerders van het gemeentefonds een aanvullende uitkering 
uit het Gemeentefonds voor het jaar 2018 op grond van artikel 12 van de Financiële 
verhoudingswet aan te vragen volgens bijgaande brief. Met dien verstande dat de brief tekstueel 
iets gewijzigd dient te worden. 
 

  
8.3 Tarieven gemeentelijke belastingen 2018 

De raad besluit unaniem: 
Het vaststellen van de verordeningen: 

1. De verordening Afvalstoffenheffing 2018 
2. De verordening Rioolheffingen 2018  
3. De verordening Hondenbelasting 2018 
4. De verordening Havengelden 2018 
5. De verordening Lijkbezorgingsrechten 2018 
6. De verordening Precariobelasting 2018 
7. De verordening Forensenbelasting 2018 
8. De verordening Marktgelden 2018 
9. De verordening Toeristenbelasting 2018 
 
Met dien verstande dat de toeristenbelasting conform het aangenomen amendement met 1,7 

% inflatiecorrectie stijgt.  
Met dien verstande dat de fractie van de SGP tegen de verhoging van de tarieven van 

begraven is.  
 
TOEZEGGINGEN: 
 

1) Voor de adviesraad van december ontvangt de raad een overzicht welke partijen de 
enquête voor het onderzoek naar de accommodaties hebben ontvangen en welke partijen 
uitgenodigd zijn voor de voorlichtingsbijeenkomst. 

2)  In december ontvangt de raad voor nadere besluitvorming het streefbeeld voor het gebied 
'Westduin/Nollebos – met daarin de mogelijkheden tot herontwikkeling van 2 bedrijven. 

3) De raad ontvangt een nadere analyse van de personeelskosten (opname actiepuntenlijst) 
4) Het college gaat duidelijk communiceren over het investeringsfonds per 1 januari 2018 

waar alle verenigingen gebruik van kunnen maken voor de aanschaf van eenmalige 
zaken.  

5) In december komt er een procesvoorstel naar de raad over de Walcherse samenwerking 
in het sociale domein.  

 
  

 


