Fusieraad gemeentes Langedijk en Heerhugowaard
30 oktober 2019, Raadzaal Huis van de Gemeente Langedijk
Raasleden:
Langedijk
Aanwezig: Dhr. De Boer, mw. Bus, mw. Van Eijk, mw. Hartog, dhr. Hofman, dhr. De Graaf, dhr.
Kamper, mw. Kloosterboer, mw. Nieuwland-Rijs, dhr. Nijman, dhr. Rep, dhr. Schoutsen, dhr. van der
Starre, mw. Visser-Bet, mw. van Verseveld-Gerrits, mw. Van der Vliet-de Boer, dhr. Waal, dhr.
Wagenaar, mw. Van der Zee
Afwezig: Heerhugowaard
Aanwezig: M.A.W. Bankras, H. Verhagen, A.J.H. Arissen, F.H.J.M. de Bont, R. Schoemaker, N.F. de
Nijs; J.J. van der Starre, J.M. van Ruitenbeek, N.J. Troost, W.J. Mandersloot, F. Hoekstra, R.
Vermeulen, A. Harren, W. Boer, F. Lammerts, M. Klercq, N. Kevek, J.H. John, J.S.L. van Ling, M.
Feelders, A. Grim, D. Gosselaar, C. Kwint, D. Barhorst, S.L. Visser, M. Poland, S. Brau, J. Koppelaar, T.J.
Visser
Afwezig: C. van ’t Schip
Voorzitter: Mw. Kompier
Portefeuillehouders: dhr. Blase en dhr. Nieuwenhuizen
Griffier: Dhr. Vennik

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering van de gezamenlijke Fusieraad en heet alle aanwezigen en kijkers
welkom.
De voorzitter licht doel, spel- en spreekregels bij de fusieraad toe.
2. Vaststellen agenda
De agenda wordt vastgesteld, waar n.a.v. een ordevoorstel van de heer Wagenaar (VVD, Langedijk)
afgesproken wordt dat eerst de indieners van de twee amendementen aan het woord zullen komen,
gevolgd door de andere fracties.
3. Naamgeving nieuwe gemeente
VVD Langedijk dient een amendement in, dat gesteund wordt door alle fracties uit Langedijk.
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Nederland Duurzaam (Heerhugowaard) dient een amendement in, dat gesteund wordt door de
volgende Heerhugowaardse partijen: Nederland Duurzaam, HOP, Senioren Heerhugowaard, CDA,
PVDA, VVD, D66.
Na enige discussie worden beide amendementen ingetrokken en vervangen door één door alle
aanwezige fracties gesteund amendement:
Amendement C
Gehoord de discussie in de Fusieraad tussen de raden van Langedijk en
Heerhugowaard op 30 oktober 2019

Besluit
Varianten 1 en 2 te vervangen door variant 3:
a. Mogelijke namen voor de nieuwe gemeente worden opgehaald onder inwoners
van Langedijk en Heerhugowaard door middel van een digitaal platform en offline
media; Waarbij de voorkeur uitgaat naar een nieuwe naam.
b. Een commissie, bestaande uit twee collegeleden per gemeente (totaal vier) en de
twee plaatsvervangend raadsvoorzitters vanuit de beide gemeentes, aan te
stellen, die toetst op de kwaliteit van de namen;
c. Deze commissie maakt een lijst van geschikte namen (richtlijn vijf);
d. Er wordt een peiling gehouden onder de inwoners met behulp van het digitale
platform en de offline media, over de namen die de voornoemde commissie heeft
vastgesteld. Dit wordt gedaan volgens een door het college vast te stellen
procedure, bijvoorbeeld zoals die in het voorstel onder variant twee beschreven is.

De voorzitter concludeert dat dit amendement door alle aanwezige fracties gesteund wordt,
waarmee dit besluit voorgelegd zal worden aan de beide gemeenteraden die na afloop van deze
Fusieraad bijeen komen.
4. Sluiting
De fusieraad wordt om 21.40uur gesloten.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad
van de gemeente Heerhugowaard d.d. 26 november 2019,
de griffier,

de voorzitter,

G.J. de Graaf

A.B. Blase
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