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Besluitenlijst Raad 5 juli 2017
NOT17-0200

Aanwezig: Voorzitter
Raadsgriffier
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CDA
VVD
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D66
Senioren Heerhugowaard
PvdA
Burgerbelang
ChristenUnie
Nederland Duurzaam
Fractie Jongejan
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:

A.B. Blase
E.A. Schreiner
J.M. Does, M.A.W. Bankras-van der Klein, H. Verhagen,
S.C. van der Molen, R.H. Schoemaker, C.P.M. van ’t SchipNieuwboer
J.S.L. van Ling, M. Koster, N. Kevek, M. Klercq-Glas
A. Harren, E.S. van der Laan, F. Hoekstra, V.T.A. Wanst
A.T. Duijff, C.J. Hoekstra, T. Degreef
M. Feelders, J.R. Vrieswijk, D.A. Gosselaar
A.M. Valent-Groot, J.J. van der Starre, I.H. Louis
S. Brau, M. Kadioglu, J.D, Koppelaar
A.G.W. Jongenelen, J.N.P. Beers
T.J. Visser-Hogeterp
F.J. Marchal
M. Jongejan-Arts

Wethouders :

L.H.M. Dickhoff (HOP), G.E. Oude-Kotte (CDA), V.C.M. Stam-de Nijs (VVD),

Afwezig

:

--

Notulist

:

H. Wijnveen

Nr. Onderwerp:
De voorzitter opent om 09.00 uur de raadsvergadering en heet iedereen welkom.
1. Spreekrecht burgers
Er hebben zich geen insprekers aangemeld.
2. Vaststellen raadsagenda
De voorzitter stelt vast dat de twee aan de agenda toegevoegde raadsvoorstellen (agendapunten 5 en
6) vanuit de commissievergadering van 4 juli 2017 geagendeerd kunnen blijven. De agenda wordt
derhalve ongewijzigd vastgesteld.
3. Besluitvorming over jaarstukken 2016, Bestemmen van het rekeningresultaat 2016, Nota
reserves en voorzieningen 2017 (Reservekeeper 2017), Voorjaarsnota 2017 en wijziging
begroting 2017 (RB2017026)
Er is met inachtneming van twee (lunch-)pauzes in twee termijnen beraadslaagd.
Er zijn 7 moties naar aanleiding van dit voorstel ingediend.
Het besluitvoorstel van het college (RB2017026) luidt als volgt:
A.1. De Voorjaarsnota 2017 vast te stellen met de daarin opgenomen voorstellen.
a.2. Het tarievenblad behorende bij de parkeerverordening als volgt te wijzigen
1. Maximaal dagtarief voor de twee gemeentelijke parkeervoorzieningen vaststellen op € 2,00
en invoeren per 1 september 2017;
2. Artikel 1 van de tarieventabel van de parkeergeldverordening aanpassen voor het maximale
dagtarief, “per 24 uur maximaal € 2,00”;
3. Artikel 2.5 van de tarieventabel van de parkeergeldverordening aanpassen voor een bedrijfsabonnement als bedoeld in artikel 3 van de parkeerverordening 2007 "€ 104,00 per kwartaal"
4. Het raadsbesluit en de tarieventabel ter inzage te leggen.
B.
b.1. De jaarstukken 2016 inclusief de bijlage SiSA verantwoordingsinformatie vast te stellen
conform het concept, met
- Een eigen vermogen van € 98.555.000;
- Een balanstotaal van € 226.067.000;
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- Gerealiseerd saldo van baten en lasten van € 16.971.000;
- Gerealiseerd rekeningresultaat 2016 van € 11.378.000.
b.2. Het rekeningresultaat 2016 ad € 11.378.000 als volgt te bestemmen:
Bedragen maal € 1.000

€

11.378

Toevoeging reserve primair onderwijs

€

183

Toevoeging decentralisatie uitkering verhoogde asielinstroom aan daartoe ingestelde
reserve

€

183

Restant ISV bestedingsplan 2012/ 2013

€

85

Toevoeging reserve transitie-, frictie- en andere kosten in de bedrijfsvoering

€

517

Spodo subsidie toevoegen aan reserve NBK1 (conform voorstel RB2017006)

€

3.604

Gemiste rente Spodo-subsidie toevoegen aan reserve NBK1

€

485

Afdrachten bovenwijks naar reserve NBK1

€

170

Transitiebudget WNK toevoegen aan daartoe gevormde reserve

€

42

Vrijval voorziening grondexploitaties toevoegen aan reserve NBK1

€

5.000

Budget fietsverbinding Middenweg

€

30

Budget bedrijfsvoering Sociaal Domein

€

400

Restant rekeningresultaat 2016 naar algemene reserve

€

679

Rekeningresultaat 2016 volgens jaarstukken
Bestedingsvoorstellen

b.3. Het ontschotte budget Sociaal domein te definiëren als de budgetten jeugdzorg, de budgetten
WMO oud en WMO nieuw en het participatiebudget.
C. c.1. De nota reserves en voorzieningen 2017, onderdeel Reservekeeper vast te stellen conform het
concept
c.2. Akkoord te gaan met een onttrekking aan de reserve transitie-, frictie- en andere kosten in de
bedrijfsvoering ter dekking van de eenmalige projectkosten die samenhangen met de voorbereiding
en implementatie van een ICT bodemplaat.
D. De begroting 2017 te wijzigen op grond van de onder B en C genomen besluiten alsmede voor de
structurele effecten uit de jaarstukken 2016 (€ 272.000 nadelig).
De besluitvorming over dit besluitvoorstel is als volgt verlopen:
Onderdeel A.:
Dit voorstel is aangenomen met 29 stemmen voor en 2 stemmen tegen.
Voor stemden: HOP, CDA, VVD, SP, D66, SH, PvdA, CU, ND, LMJ
Tegen stemde: BB
Onderdeel B:
Dit voorstel is aangenomen met 26 stemmen voor en 5 stemmen tegen.
Voor stemden: HOP, CDA, VVD, D66, SH, PvdA, CU, ND, LMJ
Tegen stemden: BB. SP
Onderdeel C:
Dit voorstel is aangenomen met 26 stemmen voor en 5 stemmen tegen.
Voor stemden: HOP, CDA, VVD, D66, SH, PvdA, CU, ND, LMJ
Tegen stemden: BB. SP
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Onderdeel D:
Dit voorstel is aangenomen met 26 stemmen voor en 5 stemmen tegen.
Voor stemden: HOP, CDA, VVD, D66, SH, PvdA, CU, ND, LMJ
Tegen stemden: BB. SP
Vervolgens zijn de 6 moties in stemming gebracht. Voor de leesbaarheid van de besluitenlijst zijn de
teksten van de moties hier achtereenvolgens opgenomen met daarbij de vermelding van de
besluitvorming.
Motie 1
Ingediend door SP
Onderwerp: Tekort jeugdzorg
De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 05 juli behandelen agendapunt 03
Stukken VJN met als onderwerp tekort jeugdzorg
Constaterende dat:
 Er een structureel tekort van 5 miljoen is op jeugdzorg;
 De gemeente Heerhugowaard grote projecten gepland heeft staan zoals, vernieuwing van het
stationsgebied en grote infrastructurele veranderingen;
 In het coalitieakkoord staat dat “De coalitie wil de meest kwetsbaren ontzien: kinderen en
jeugd in probleemsituaties, chronisch zieken en gehandicapten”.
Overwegende dat:
 Het belang van zorg voorop te staan;
 Het verstandig is de financiële buffers te behouden met oog op de toekomst en verdere
uitwerking van de decentralisaties in de zorg.
Draagt/ verzoekt/ het College op:
1. Alle grote uitgaven van de gemeente te bevriezen tot er een oplossing is gevonden voor het
tekort op jeugdzorg;
2. Bij de landelijke overheid te blijven aandringen op een financiële oplossing voor het tekort op
jeugdzorg.
En gaat over tot de orde van de dag,

Besluitvorming:
Deze motie is door de indieners ingetrokken.
Motie 2
Ingediend door Nederland Duurzaam
Onderwerp: Verduurzaming gemeentelijke Sportaccommodaties
De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 05 juli 2017, behandelend
agendapunt 03 met als onderwerp Voorjaarsnota 2017
Constaterende dat,
- Sinds de invoering van de Strategienota Duurzame ontwikkeling 2016-2019 meerdere
ontwikkelingen zichtbaar zijn, maar de uitvoering op het gebied van verduurzaming van het
gemeentelijke vastgoed nog enigszins achterblijft bij de gestelde ambitie;
- De voorbeeldfunctie van de gemeente vermeld in voornoemde nota een vooruitziende blik en
ambitieus handelen op dit gebied vereist;
- Er door de Raad als punt op de horizon is geplaatst de gemeente in 2030 energieneutraal te
krijgen, hetgeen niet gaat lukken zonder de noodzakelijke investeringen tijdig te maken;
- Er door de gemeente, via Sport NV, een groot aantal sportaccommodaties worden beheerd
waarbij veel relatief makkelijke verduurzamingskansen zich voordoen (bijv. zonnepanelen i.c.m.
LED lichtmasten, isolatie van verouderde gebouwen);
- Steeds meer sportverenigingen ook individueel de mogelijkheden onderzoeken om te
verduurzamen, maar dit nog niet tot het gewenste resultaat heeft geleid;
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Overwegende dat,
- Het welbekende Energieakkoord 2013 een niet te onderschatten rol toekent aan lokale
overheden bij het streven naar energieneutraliteit waarbij zij gemeenten specifiek opdragen op
dit gebied ontwikkelingen te stimuleren;
- De gemeente met de oprichting van Sport NV in 2016 een professionalisering van het
sportaanbod en het beheer voorstaat en hierbij ook een duurzaam investeringsbeleid hoort;
- De bestemmingsreserve Duurzaamheid over het algemeen voldoende dekking kan bieden voor
dergelijke activiteiten, zeker gezien het revolverende karakter;
- Dit revolverende karakter ervoor zorgt dat investeringen in verduurzaming van de bij de
gemeente (Sport NV) in beheer zijnde sportaccommodaties zichzelf weer terugverdienen en
daarna geld gaan opleveren;
- Het aanbrengen van verduurzaming van sportaccommodaties in het zicht springt van vele
burgers die hier gebruik van maken en dit derhalve op zichzelf ook een stimulerende en
aanwakkerende werking met zich meebrengt;
- Er met het instellen van zogenaamde Energiecoaches door de Raad al een instantie in het
leven is geroepen die met de uitvoering kan helpen;
- De gemeente uiteindelijk, los van alle maatschappelijke partners en bedrijven,
verantwoordelijkheid draagt voor voortgang op dit dossier;
Draagt het College op:
te komen tot een voorstel waarbij een concreet plan wordt geformeerd om de sportaccommodaties in
Heerhugowaard in de gehele breedte te gaan verduurzamen waar mogelijk en rendabel,
en hierbij de volgende kaders te gebruiken;
- dit te doen met behulp van externe subsidies voor zover beschikbaar en met behulp van externe
partijen en/of bedrijven die hierin gespecialiseerd zijn;
- er zoveel mogelijk wordt gericht op energie- en isolatiemaatregelen waarmee de locaties voldoen aan
de bouw- en energienormen van de toekomst;
- voor zover er financiering vanuit de gemeente benodigd is deze initieel te dekken uit de Reserve
Duurzaamheid en met een aanvullend dekkingsvoorstel te komen mocht blijken dat de initiële
investeringen deze reserve (snel) uit zullen putten;
- bij voorfinanciering vanuit de gemeente, waar het maatregelen aan eigendom van (sport)verenigingen
betreft, gebruik te maken van een duurzaamheidslening (al dan niet verankerd in een aan de Raad
voor te leggen separate verordening);
- de Raad dit plan voor te leggen voor 1 december 2017 zodat in het voorjaar van 2018 een aanvang
gemaakt kan worden met de uitvoering, waarbij in ieder geval voor 1 januari 2018 de aanvraag voor
benodigde subsidie (SDE) gereed zodat hier in 2018 gebruik van kan worden gemaakt;
En gaat over tot de orde van de dag.
Besluitvorming:
Deze motie is verworpen met 13 stemmen voor en 18 stemmen tegen.
Voor stemden: SP, BB, SH, D66, ND, LMJ
Tegen stemden: VVD, CDA, PvdA, CU, HOP
Stemverklaringen zijn afgelegd door de fracties SP, HOP en Burgerbelang.

Motie 3

Ingediend door: Senioren Heerhugowaard
Onderwerp: Gratis HugoHopper abonnement voor de Huygenpas-houders
De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen 5 juli 2017, behandelend als onderwerp
“Vaststellen voorjaarsnota 2017”.
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Constaterende dat:
- de eenzaamheid in Heerhugowaard toe zal nemen door de vergrijzing en doordat ouderen langer
thuis (moeten) blijven wonen;
- er een duidelijke relatie is tussen eenzaamheid en verminderde mobiliteit, zo blijkt uit diverse
onderzoeken waaronder de ouderenombudsman, de Stichting Vervoer voor Elkaar of van de VU
Universiteit;
- van deze doelgroep ook meer sociale participatie en zelfredzaamheid verwacht wordt.
Overwegende dat:
- de proef in andere gemeentes waarbij minimuminkomens, overdag gratis gebruik kunnen maken van
het openbaar vervoer, een succes is gebleken, waarbij ook de eenzaamheid is afgenomen
(voorbeelden: Eindhoven en Amsterdam);
- de kosten voor gebruikers van de HugoHopper bestaan uit het lidmaatschap (€ 12,50 per jaar en
een bedrag per rit (€ 0,50) waarbij het bedrag van het lidmaatschap voor minima een drempel kan
zijn voor het eerste gebruik van de HugoHopper.
Spreekt uit:
dat de gemeente Heerhugowaard de mobiliteit van minima kan bevorderen, en daarmee de eenzaamheid
verminderen, door het lidmaatschap van de HugoHopper op te nemen in de Huygenpas.
Verzoekt het College:
1. Te onderzoeken of het mogelijk is om het abonnement van de HugoHopper toe te voegen aan de
Huygenpas en wat de kosten daarvoor zijn.
2. Indien uit het onderzoek, zoals beschreven in het eerste punt, blijkt dat dit mogelijk en redelijk is een
voorstel hiertoe voor te leggen aan de raad voor de behandeling van de begroting 2018.
En gaat over tot de orde van de dag,
Besluitvorming:
Deze motie is unaniem aangenomen.

Motie 4
Ingediend door: D66
Onderwerp: Gedeeltelijke afschaffen eigen bijdrage WMO
De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 05 juli 2017 behandelend de
voorjaarsnota 2017;
Constaterende dat:
- De gemeente Heerhugowaard in het sociaal domein streeft naar resultaatgericht werk i.p.v. een
declaratiesysteem;
- De gemeente Heerhugowaard streeft naar deregulering in het sociaal domein.
Overwegende dat:
- Door afschaffen van de eigen bijdrage WMO de administratieve druk bij zowel zorgaanbieders als de
gemeente Heerhugowaard afneemt en daarmee een besparing van maatschappelijke kosten kan
worden gerealiseerd;
- Deregulering van de WMO kan zorgen voor meer resultaatgericht en dus ook kostenbesparend
werk;
- De eigen bijdrage op dienstverlening inwoners niet per definitie kostenbewust maakt;
- Stapeling van zorgkosten niet wenselijk is voor de kwetsbare groep die al vaak met hoge zorgkosten
te maken heeft;
- Er door het afschaffen van de eigen bijdrage waarschijnlijk geen extra aanvragen toegekend zullen
worden. Immers, de WMO is zorg op indicatie;
- Het afschaffen van de eigen bijdrage voor woningaanpassing en voor hulpmiddelen van
meerderjarigen een te grote kostenpost voor de gemeente zal zijn en daarom hun eigen bijdrage op
deze onderdelen vooralsnog gehandhaafd moeten worden;
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-

Het belangrijk is de eigen bijdrage WMO voor minderjarigen volledig af te schaffen. Een kind mag
immers niet de dupe worden van onvoorziene omstandigheden, waar volwassenen voor
verantwoordelijk zijn;
Spreekt uit:
Dat de gemeente Heerhugowaard de eigen bijdrage op de WMO gedeeltelijk moet afschaffen.
Verzoekt het College:
1. Met ingang van 1 januari 2018 de eigen bijdrage op de WMO af te schaffen, met uitzondering van de
eigen bijdrage van woningaanpassingen en hulpmiddelen van meerderjarigen;
2. De inkomstenderving van deze gedeeltelijke afschaffing van de eigen bijdrage van de WMO te
financieren uit het ontstane overschot op de WMO.
3. Deze beleidswijziging op te nemen in de begroting 2018;
4. De Raad, rechtstreeks of via de commissie Maatschappelijke Ontwikkeling, uiterlijk 5 oktober 2017
op de hoogte te brengen van de stand van zaken omtrent de uitvoering van deze motie.
En gaat over tot de orde van de dag.

Besluitvorming:
Deze motie is door de indieners ingetrokken.
Motie 5
Ingediend door: HOP
Onderwerp: Verbeteren fietsparkeren Stadshart
De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 5 juli 2017 behandelen agendapunt
3 met als onderwerp Voorjaarsnota;
Constaterende dat:
- Het Stadshart verandert van puur winkelgebied naar verblijfsgebied
- Dit een toename geeft aan het aantal bezoekers dat de fiets als voorkeursvervoersmiddel
gebruikt
- Dat hierdoor in toenemende mate het aantal fietsparkeerplaatsen te kort schiet
- Dit onwenselijke resultaten geeft, zoals overlast van verkeerd staande fietsen tot aan het
mogelijk mijden van het Stadshart;
Overwegende dat:
- De gemeenteraad een stimulans wil geven aan het Stadshart als verblijfsgebied
- De gemeenteraad het gebruik van de fiets wilt stimuleren als stadsvervoersmiddel
- Het voorhanden hebben van genoeg fietsparkeerplekken zorgt voor minder overlast rond het
Stadshart.
Spreekt uit:
Dat een levendig stadshart wenselijk is, waarbij fietsgebruik dient te worden gestimuleerd
Verzoekt het College:
1. Te onderzoeken of het aantal fietsparkeerplaatsen in het Stadshart geoptimaliseerd kan worden
en waar dat eventueel het beste kan plaatsvinden.
En gaat over tot de orde van de dag.

Besluitvorming:
Deze motie is unaniem aangenomen.
Stemverklaringen zijn afgelegd door de fracties SP en Burgerbelang.
Motie 6
Ingediend door: PvdA
Onderwerp: Kinderen in armoedesituaties
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De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 05 juli 2017
Constaterende dat:
 De Rijksoverheid per nu jaarlijks structureel een aanzienlijk bedrag toevoegt aan de
bestaande financiën die zijn bedoeld om kinderen in armoedesituaties te ondersteunen;
Overwegende dat:
 Een snelle inzet van dit geldbedrag zeer gewenst is;
Spreekt uit:
dat ondersteuning door verstrekking van goederen aan kinderen in armoedesituaties structureel de
mogelijkheid biedt in grotere mate deel te kunnen nemen aan de maatschappij. Het is geenszins de
intentie van deze motie om te pleiten voor het verstrekken van geldbedragen, wel voor maatwerk,
rekening houdend met eigendomsrechten, verzekeringen en vervangingstermijnen van goederen.
Verzoekt/ het College:
1. te komen tot een monitor ‘armoede onder de jeugd’

2. en nulmeting uit te voeren
3. het tijdpad aan te houden dat in het collegeprogramma is vermeld en de raad met
regelmaat t informeren over de voortgang;
En gaat over tot de orde van de dag.
Besluitvorming:
Deze motie is aangenomen met 30 stemmen voor en 1 stem tegen.
Voor stemden: HOP, CDA, VVD, SP, D66, SH, PvdA, BB, CU, LMJ
Tegen stemde: CU
Een stemverklaring is afgelegd door de fractie SP.
Motie 7
Ingediend door de VVD
Onderwerp: Eigen bijdrage WMO
De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 5 juli 2017 behandelen
Voorjaarsnota 2017.
Constaterende dat:
- Staatssecretaris van Rijn heeft uitgesproken dat gemeenten zijn steun krijgen voor het
1
dereguleren en/of afschaffen van de inkomensafhankelijke bijdrage voor de WMO ;
- mensen soms lang moeten wachten voordat ze duidelijkheid hebben over de hoogte van hun
eigen bijdrage;
- dit vooral komt door de complexiteit van de berekening op individueel niveau.
Overwegende dat:
- het belangrijk is dat inwoners verantwoordelijkheid voelen voor de zorg en hulpmiddelen die z
gebruiken;
- het kader van de Raad, zoals besproken in de raad van Langedijk en Heerhugowaard, de eig
bijdrage om principe redenen is blijven bestaan;
- er verschillende opties zijn om met de eigen bijdrage om te gaan, bijvoorbeeld gelijkstellen.
en gehorende de beraadslagingen;
Spreekt uit:
Een eigen bijdrage in de WMO wenselijk is, maar dat de berekening zorgt voor veel onduidelijkheid en
administratieve rompslomp die niet direct bijdraagt aan het welzijn van onze inwoners.

1
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Verzoekt het college:
1. De mogelijkheden te onderzoeken voor het versimpelen of gelijktrekken van de
inkomensafhankelijke eigen bijdrage voor de WMO met als doel een duidelijker beleid voor
inwoners en snellere administratieve afhandeling.
2. De kosten van het versimpelen of gelijktrekken van de eigen bijdrage inzichtelijk te maken en te
komen met een dekkingsvoorstel.
3. De gemeenteraad over de uitkomsten hiervan uiterlijk in de gemeenteraad van december 2017
in te lichten.
En gaat over tot de orde van de dag,

Besluitvorming:
Deze motie is aangenomen met 27 stemmen voor en 3 stemmen tegen.
Voor stemden HOP, CDA, VVD, D66, SH, PvdA, BB, CU, ND, LMJ
Tegen stemde: SP
Stemverklaringen zijn afgelegd door de fracties: VVD, SP, D66, SH, BB, LMJ
Op dit moment in de vergadering verlaat de heer J. Beers (Burgerbelang) de vergadering wegens
verplichtingen elders

4. Krediet deklaag parallelweg N242 (RB2017065)
De raad heeft in twee termijnen beraadslaagd en vervolgens met 27 stemmen voor en 3 stemmen tegen
besloten:
-

- Een krediet van € 170.000 te voteren voor het aanbrengen van een rode deklaag op de
parallelweg van de N242;
- op deze deklaag niet af te schrijven, maar de investering bij te schrijven op de waarde
van de gronden Westpoort en deze te betrekken bij de nieuwe grondexploitatie Westpoort

Voor stemden: HOP, CDA, VVD, D66, SH, PvdA, BB, CU, ND, LMJ
Tegen stemde: SP
De stemming is voorafgegaan door een stemverklaring van de fracties: D66, VVD, SP
5. Stadshart – Herziening van de grondafspraken
De raad heeft in twee termijnen beraadslaagd. Daarbij is een amendement door de VVD ingediend met de
navolgende tekst:
De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 5 juli 2017 behandelen Stadshart
herziening grondzaken:
- gehoord de beraadslagingen;
besluit:
toe te voegen aan het besluit, de volgende wens:
8. qua ruimtelijke invulling een zichtbare samenhang tussen de twee gebiedsontwikkelingen
(station en stadshart)
Besluitvorming: dit amendement is unaniem aangenomen.
Vervolgens is het geamendeerde besluit in stemming gebracht. De gemeenteraad heeft het besluit unaniem
aangenomen.
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TOEZEGGINGEN
In deze vergadering zijn de volgende toezeggingen gedaan:
door wethouder Dickhoff:
1.
Hij neemt contact op met de voorzitter van ’t recreatieschap, zodat die contact opneemt met de
voorzitter van de reddingbrigade. Dit n.a.v. een vraag vanuit de raad over de mogelijkheden van het
onderbrengen van de reddingsbrigade nabij The Temple.
door wethouder Oude Kotte:
2.
De gemeenteraad en de participanten krijgen invloed op de heroverweging van het
evenementenbeleid.
3.
Hij komt via een notitie terug naar de raad op de structuur en de invloed van de raad op de
GGD NHN

6. Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter om 16.50 uur de vergadering.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad
van de gemeente Heerhugowaard d.d. 26 septmber 2017,
de raadsgriffier,

de voorzitter,
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