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Notulen openbare vergadering van de raad van de gemeente Heerhugowaard, gehouden
op 8 november 2017 om 16.00 uur in het gemeentehuis
Aanwezig:
HOP:
CDA:
VVD:
SP:
D66:
Senioren Heerhugowaard:
PvdA:
Burgerbelang:
ChristenUnie:
Nederland Duurzaam:
Lijst Marjan Jongejan:
Fractie Degreef:

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

Afwezig:

A.G.W. Jongenelen (Burgerbelang), H. Louis (Senioren
Heerhugowaard), F. Hoekstra (VVD)

Wethouders:

L.H.M. Dickhoff, G. Oude Kotte, V.C.M. Stam-de Nijs

Verslaglegging:

H. Wijnveen

_____________________________________________________________________________
De voorzitter opent de begrotingsvergadering om 16.00 uur en heet iedereen van harte welkom.
01.

Spreekrecht burgers
Er heeft zich niemand gemeld voor het spreekrecht burgers.

02.

Vaststellen raadsagenda
Zonder discussie en hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten de
raadsagenda ongewijzigd vast te stellen.

03.

Vaststellen raadsbegroting 2018 (RB201093)
Er is met inachtneming van een onderbreking voor het avondeten (17:15 – 18:20 uur) in
twee termijnen beraadslaagd. De volgende vier moties zijn in de eerste termijn ingediend:

Motie 1

“Van gas los”

De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 8 november 2017 behandeld de
begroting 2018.
Constaterende dat:
Het nieuwe regeerakkoord aangeeft dat “aan het eind van de kabinetsperiode zullen nieuwe woningen
en andere nieuwe gebouwen in de regel niet meer op gas verwarmd worden. Stapsgewijs zal ook de
markt voor verduurzaming van de bestaande woningvoorraad op gang gebracht worden.”
Heerhugowaard voorop loopt in het verduurzamen van de woningvoorraad
Overwegende dat:
- We in Heerhugowaard de warmtenetleiding willen realiseren
- Er veel bouwplannen en mogelijkheden zijn in Heerhugowaard
- Woningbouwcorporaties investeren in de verduurzaming van het woningaanbod en via de taskforce
wonen ook aandacht voor is voor verduurzaming

Spreekt uit:
In Heerhugowaard lopen we voorop met de verduurzaming van onze woningvoorraad en kunnen we, met
het nieuwe regeerakkoord, daar nu weer een versnelling in aanbrengen

Verzoekt het College om:
1. Te onderzoeken of Heerhugowaard vanaf 2019 alle nieuwbouw van gas los kan produceren en dit
waar mogelijk te realiseren
2. De potentie van de warmtenetleiding als gebruiken als één van de mogelijkheden om woningen van
gas los te krijgen en over te schakelen op warmterecht
3. In overleg te treden met de regio om gezamenlijk te komen tot afspraken over van gas los bouwen

En gaat over tot de orde van de dag,
VVD
F. Hoekstra

CDA
J. van Ling

Motie 2

HOP
J. Does

CU
T.J. Visser

PvdA
S. Brau

ND
F. Marchal

“Inzicht in moties en toezeggingen”

De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 8 november 2017 behandelend de
begroting 2017.
Constaterende dat:
- Moties en toezeggingen een belangrijk onderdeel vormen bij de politieke besluitvorming in
Heerhugowaard,
- Geen overzicht bestaat over de voortgangen en status van aangenomen moties en toezeggingen van
het college.
Overwegende dat:
- Raadsleden en wethouders een overzicht nodig hebben in de voortgangen en status van
aangenomen moties en gedane toezeggingen tijdens raads- en commissievergaderingen,
- De afgelopen raadsperiode een grote hoeveelheid aan moties en toezeggingen is geweest, maar
geen beeld is over de voortgangen en ontwikkelingen hiervan,
- Het bij andere gemeentebesturen goed gebruik is om tijdens de raadsvergadering een overzicht vast
te stellen over de voortgangen, de ontwikkelingen en het afdoen van moties en toezeggingen,

Spreekt uit:
Inzicht in moties en toezeggingen van het college versterkt de rol van de raad, de besluitvorming en het
gemeentebestuur als geheel. Het zorgt ook dat het college weet wat zij moeten meenemen in het beleid en
nog moeten oppakken. De griffie en het college moeten hiervoor samen tot een praktische oplossing
komen om het inzicht te verschaffen.
Verzoekt het College en de raadsgriffier om:
1. De laatste maanden van deze raadsperiode te gebruiken om een pragmatische en eenvoudige
manier te ontwikkelen om inzicht te geven in de voortgangen en ontwikkelingen van de diverse
moties en toezeggingen,
2. In overleg te treden met de huidige commissievoorzitters en de voorzitter van de gemeenteraad
om te bekijken hoe toezeggingen helder beschreven en bijgehouden kunnen worden.
3. Bij het uitvoeren van deze motie het presidium te betrekken om te bezien of de methode ook door
raadsleden als eenvoudig en pragmatisch wordt ervaren.
4. De voortgang in februari 2018 te presenteren bij de commissie Middelen-Stadsbeheer.
En gaat over tot de orde van de dag,
VVD

CDA

HOP

CU

D66

ND

BB

LMJ

PvdA

SH

SP

Degreef

F. Hoekstra

Motie 3

“Bespoedigen toewijzing volkstuinencomplex Middenweg 2”

De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 8 november 2017 bijeen:
Constaterende dat:
- In het Beleidsplan Volkstuinen 2011-2016 het uitgangspunt is het behoud van het areaal aan
volkstuinen (uitgangspunt: nulmeting 2008);
-

Het volkstuincomplex aan de Krusemanlaan plaats heeft moeten maken voor de
Westfrisiaweg en het Crematorium Waardse Landen;

-

Al sinds 2009 een nieuwe locatie wordt gezocht voor de volkstuinvereniging als substituut voor
het complex aan de Kroesemanlaan;

-

De volkstuinvereniging is toegezegd dat er voor een vervangende locatie wordt gezorgd in
Heerhugowaard Zuid;

-

Dat tot twee keer toe een beoogde locatie is afgewezen, eenmaal door de gemeenteraad
vanwege mogelijk gevaar voor een aangrenzend agrarisch complex en eenmaal door de
Provincie Noord Holland;

-

De volkstuinvereniging in 2019 haar 50 jarig bestaan wil vieren;

-

De volkstuinvereniging nu al een aantal jaren in onzekerheid verkeert omtrent de vervangende
locatie.

Overwegende dat:
- Er een geschikte locatie is gevonden aan de Middenweg 2 die weliswaar kleiner is dan de
oude locatie maar verder voldoet aan alle eisen;
- Op 30 augustus 2016 er raadsbreed een amendement is aangenomen waarin het college
wordt gevraagd de volkstuinvereniging te betrekken bij een onderzoek naar de behoefte aan
volkstuinen in Heerhugowaard;
- Uit het onderzoek is gebleken dat de behoefte inderdaad is gebleken;
- De gemeenteraad raadsbreed een voorstel heeft aangenomen om € 411.000,- te reserveren
voor de aanleg van een nieuw volkstuinencomplex;

Spreekt uit:
College en gemeenteraad hun toezegging omtrent een vervangend volkstuinencomplex nu
gestand moeten doen.
Draagt het College op:
Zo spoedig mogelijk met een voorstel te komen voor het vestigen van een volkstuincomplex aan
de Middenweg 2, waarbij het plaatsen van kassen door de volkstuinders mogelijk moet zijn;
En gaat over tot de orde van de dag,
HOP

ChristenUnie

CDA

PvdA

“Onderzoek Maaibeleid”

Motie 4

De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 8 november 2017 bijeen:
Constaterende dat:
- Het maaibeleid in Heerhugowaard in 2012 is aangepast als een van de
bezuinigingsmaatregelen tijdens de crisis;
-

Deze maatregel is genomen nadat het burgerpanel daarover was geraadpleegd;

-

Dat binnen in 2013 na klachten van inwoners het maaibeleid is bijgesteld;

-

Dat wij nog regelmatig klachten ontvangen van onze inwoners over het huidige maaibeleid;

-

Overwegende dat:
Het voor veel inwoners vervelend is dat onkruidzaad vanuit de berm overwaait naar de privé
tuin;
Inwoners last ondervinden van te weinig maaien in sommige gebiedsdelen van de gemeente;

Verzoekt het College:
Het burgerpanel te raadplegen over het huidig maaibeleid en te onderzoeken op welke
onderdelen het burgerpanel bijstelling van het maaibeleid wenselijk acht en de gemeenteraad
hierover te informeren voor 1 februari 2018, zo mogelijk eerder.
En gaat over tot de orde van de dag,
HOP

CDA

SH

PvdA

Besluit raadsvoorstel (RB2017093):
a.

b.
c.

1. De raadsbegroting 2018 (https://heerhugowaard.begroting-2018.nl –
webpublication.xml d.d. 21-09-2017) vast te stellen conform het concept;
2. Het renteomslagpercentage 2018 vast te stellen op 2%;
3. Als gevolg van sub 1 de investeringskredieten die in de jaarschijf 2018 van de
Raadsbegroting 2018 zijn opgenomen te voteren;
4. Als gevolg van sub 1 de begrotingssubsidies vast te stellen;
5. de effecten van de besluiten van 8 november 2017 via begrotingswijziging te
verwerken.
De tariefvoorstellen lokale heffingen 2018 en de daarbij behorende
belastingverordeningen 2018 vast te stellen op 19 december 2017.
Kennis te nemen van de bestuursrapportage 2017.

Het besluit is in zijn geheel in stemming gebracht. De gemeenteraad heeft het
besluit-voorstel met 25 stemmen vóór en 3 stemmen tegen aangenomen.
Vóór stemden: HOP, CDA, VVD, D66, SH, PvdA, CU, ND, LMJ, Degreef
Tegen stemden: SP en BB.
Na een schorsing van 10 minuten op verzoek van fractie Degreef worden de moties in
stemming gebracht. De indiener van motie 2 (fractie VVD, A. Harren) trekt zijn motie
terug.
Motie 1
De gemeenteraad besluit unaniem de motie aan te nemen.
Motie 3
Voorafgaande aan deze stemming heeft mevrouw C. van ’t Schip de vergadering
verlaten, waardoor zij niet heeft deelgenomen aan de stemming over deze motie.
De fracties HOP en SP hebben een stemverklaring afgelegd.
De gemeenteraad besluit met 26 stemmen vóór en 1 stem tegen motie 3 aan te nemen.
Vóór stemden: HOP, CDA, VVD, SP, D66, SH, PvdA, BB, CU, LMJ en Degreef.
Tegen stemde: ND.
Na de stemming heeft mevrouw Van ’t Schip zich weer bij de vergadering gevoegd.
Motie 4
De fractie Degreef heeft een stemverklaring afgelegd.
De gemeenteraad besluit met 23 vóór en 5 stemmen tegen motie 4 aan te nemen.
Vóór stemden: HOP, CDA, VVD, SP, SH, PvdA, BB, CU, Degreef
Tegen stemden: LMJ, ND, D66
TOEZEGGINGEN
De volgende toezeggingen zijn in de loop van de vergadering door het college aan de
raad gedaan:
Wethouder M. Stam:
Zegt toe te kijken wanneer zij de toelichting kan geven over de afhandeling van de motie
”ecologisch wijken”. December zal moeilijk haalbaar zijn. Ze zal zo spoedig mogelijk laten
weten wanneer wel en het op de termijnagenda plaatsen.

Wethouder Stam:
Gaat onderzoeken of de ‘groene ladder’ ook toepasbaar kan zijn op meerdere
onderdelen van het duurzaamheidsbeleid.
Wethouder G. Oude Kotte:
Mevrouw A. Valent vraag of het zo is dat de gronden van de beoogde volkstuinen aan
de Middenweg gebruikt worden voor opslag van vervuilde grond, waardoor ontwikkeling
van de volkstuinen opgehouden wordt. Wethouder Oude Kotte zal deze vraag schriftelijk
beantwoorden.
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering om 21.00 uur.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad
van de gemeente Heerhugowaard d.d. 28 november 2017,
de raadsgriffier,

de voorzitter,

