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Onderwerp:

00.

Opening
De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur en heet een ieder welkom.

01.

Vaststellen raadsagenda
Op voorstel van de voorzitter wordt agendapunt 12 (Budgetverantwoording personele
inzet project opkomstbevordering) niet behandeld.
J. van Ling (CDA) stelt voor om de CDa-motie ‘Meer ruimte voor Heerhugowaardse en
regionale ondernemers’ aan de agenda toe te voegen.
De raad heeft na stemming besloten deze motie niet toe te voegen aan de agenda.
Voor stemden: CDA, FD
Tegen stemden: HOP, VVD, SP, D66, SH, PvdA, BB, CU, ND, LMJ

03.

Vaststellen notulen raadsvergadering van 28 november 2017
Het verslag van de vergadering van 28 november 2017 wordt ongewijzigd vastgesteld.

04.

Burgemeester J. Hoekema van Langedijk licht het raadsbesluit van de gemeente
Langedijk tot ambtelijke fusie toe
De heer Hoekema geeft een toelichting op het besluit van de gemeenteraad van
Langedijk waarbij de raad zich uitspreekt voor een ambtelijke fusie met de gemeente
Heerhugowaard.

05.

Voorstel voorzitter m.b.t. afdoening ingekomen stukken
Rubriek AA
De raad constateert dat het verzoek van de heer Van der Heijden (parkeerproblematiek
Van Teylingenlaan) ontbreekt.
Toezegging: Het verzoek met het antwoord van het college worden bij de ingekomen
stukken van de raadsvergadering van 23 januari 2018 gevoegd.
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Zonder hoofdelijke stemming wordt unaniem besloten de ingekomen stukken 01 t/m 11b.
voor kennisgeving aan te nemen.
Rubriek AB
Zonder discussie en hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten de
ingekomen stukken 01 t/m 09c. voor kennisgeving aan te nemen.
Rubriek AC
Zonder discussie en hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten ingekomen
stuk 01. Voor kennisgeving aan te nemen.
Rubriek B
Voor deze rubriek zijn geen stukken binnengekomen.
Rubriek C
Voor deze rubriek zijn geen stukken binnengekomen.
Rubriek D
Voor deze rubriek zijn geen stukken binnen gekomen.
Geen van de collegeleden maakt gebruik van de mogelijkheid om mededelingen aan de
raad te doen.
06.

Actualisering budgetten 2017 (begrotingswijziging n.a.v. bestuursrapportage 2017)
(RB2017103)
Zonder discussie en hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten:
1. De ramingen 2017 te wijzigen in overeenstemming met de mutaties zoals opgenomen
in de bestuursrapportage 2017 (tabel op pagina 27, nader gespecificeerd op pagina 28)
zodanig dat die in de jaarrekening 2017 leiden tot een positief resultaat ad € 2,008
miljoen positief.
2. Uit het geprognosticeerde rekeningresultaat 2017 een reserve te vormen c.q. een
bedrag toe te voegen aan een daartoe ingestelde reserve:
a. Onbenutte decentralisatie-uitkering voorschoolse voorziening peuters
(€ 58.000, nieuw te vormen reserve);
b. Afrekening subsidie niet geleverde diensten Sportservice, combinatiefuncties
(€ 170.000, #713165 Impulsregeling combinatiefuncties);
c. Decentralisatie-uitkering Verhoogde asielinstroom (€ 266.000, #713744 verhoogde
asielinstroom);
d. Kosten organisatieontwikkeling (PM – nieuw te vormen reserve); en
e. Toestemming te verlenen om de bestedingen te doen ten laste van de met deze
middelen (nieuw) gevormde reserves voor het aangegeven doel.
3. De onttrekking aan de reserve transitie-, frictie en andere kosten van de bedrijfsvoering
(€ 517.000) goed te keuren.
4. Akkoord te gaan met de overheveling van € 61.000 van programma 3, thema 0302,
naar programma 4 , thema 0405, om daarmee de leemte in de capaciteit bij
Burgerzaken als gevolg van de nieuwkomers op te lossen.

07.

Maatschappelijke investering ontmoetingsfunctie Hugo Waard (RB2017105)
Zonder discussie en hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten:
De raad besluit tot het onttrekken van € 179.000,-- aan de NBK2 en deze beschikbaar te
stellen ter dekking van de investeringen in de wijkontmoetingsruimtes in en rondom Hugo
Waard.
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08.

Sporttoestellen in de buitenruimte en kunstwerk sportgebouw De Draai
(RB2017112)
Zonder discussie en hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten:
1. Sporttoestellen met routes aan te leggen in Heerhugowaard ad €55.000.
2. Sportfunctioneel kunstwerk te plaatsen op het plein bij sporthal de Draai ad €20.000.
3. Krediet beschikbaar te stellen van €75.000 (excl. BTW) en de kapitaallasten ten laste
te laten komen van de bestemmingsreserve NBK2.
4. Begroting overeenkomstig het besluit te wijzigen.
Er zijn voorafgaande aan de besluitvorming stemverklaringen afgelegd door F. Marchal
(Nederland Duurzaam) en A. Jongenelen (namens de gemeenteraad).

09.

Vaststelling bestemmingsplan Waarddijk 6A (RB2017106)
Zonder discussie en hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten:
Het bestemmingsplan voor de Waarddijk 6a met IMRO code
NL.IMRO.0398.BP69WAARDDIJK6A-ON01 op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke
ordening ongewijzigd vast te stellen

10.

Verordening Huygenspas 2018 (RB2017111)
Zonder discussie en hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten:
De verordening Huygenpas 2018 vast te stellen.
De ingangsdatum van deze verordening is 1 januari 2018.

11.

Actualisering Reglement van orde raad en commissies (RB2017064)
Er is in twee termijnen vergaderd over dit onderwerp. Daaronder een tweetal korte
schorsingen van de vergadering. De volgende amendementen voor besluitvorming
ingebracht:
Amendement A (ingebracht door D66 en SP)
De Raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 4 december 2017

-

-

-

Constaterende dat:
Gemeenteraadslid worden één van de meest laagdrempelige vormen van directe
democratie binnen de politiek is,
Binnen de Heerhugowaardse politiek verschillende politieke partijen (zoals Burger
Belang, HOP, Lijst Marjan Jongejan en lijst Thierry Degreef) zich in het verleden zich
hebben afgescheiden van bestaande politieke partijen,
Meer politieke versnippering een afspiegeling is van onze tijdgeest en van
maatschappelijke ontwikkelingen.
Overwegende dat:
Raadsleden zonder last en ruggespraak gekozen worden,
Raadsleden niet beperkt mogen worden in hun kaderstellende, controlerende of
vertegenwoordigde rol al dan niet door afsplisting uit een politieke partij ingegeven,
Raadsleden elkaars naaste zijn, dus gelijkwaardig zijn en gelijkwaardig behandeld
moeten worden,
Alle raadsleden dezelfde rechten en plichten in een democratisch stelsel moeten houden.
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Besluit:
Besluitpunt aan het voorgestelde Besluit punt 3 te verwijderen:
artikel 4 lid 7: Beperking aantal commissieleden bij afsplitsing.
En gaat over tot de orde van de dag,
Fractie D66 Heerhugowaard
Fractie Socialistische Partij
Michael Feelders
Ane Duijff
De gemeenteraad heeft met 11 stemmen voor en20 stemmen tegen, besloten
Amendement A te verwerpen.
Voor stemden: SP, BB, SH, LMJ, D66
Tegen stemden: VVD, CDA, FD, ND, CU, HOP, PvdA

Amendement (ingebracht door Nederland Duurzaam, Senioren Heerhugowaard en
Burgerbelang)
Onderwerp: Actualisering Reglement van orde raad en commissies
De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op
15 december,
Constaterende dat:
- Er weinig tot geen financiële consequenties zijn die nopen tot het beperken van het
aantal beschikbare commissieleden per fractie;
Overwegende dat,
- Het voor de kwaliteit van het raadswerk van belang is dat er voldoende
commissieleden met ervaring en expertise kunnen spreken in de commissies;
Spreekt uit:
In plaats van het aantal commissieleden te beperken er beter gestuurd kan worden op
de totale inzet van commissieleden;
Besluit
Artikel 4 lid 6 a., b. en c. van het RVO te wijzigen als volgt:
Het maximum aantal keren per maand in te zetten commissieleden-niet-raadsleden per
fractie is, afhankelijk van de zetelverdeling direct na de verkiezingen:
- 3 voor een fractie van 1 zetel;
- 2 voor een fractie van 2 of 3 zetels;
- 1 voor een fractie van 4 of meer zetels:
Er mogen maximaal drie commissieleden-niet-raadsleden per fractie worden beëdigd
conform bovenstaande tabel, met uitzondering van een afgesplitste fractie, dit wordt
geregeld in artikel 4 lid 7.

Nederland Duurzaam
F.J. Marchal

Senioren Heerhugowaard
Annette Valent

Burgerbelang
Ad Jongenelen

De raad heeft unaniem besloten het voornoemde amendement aan te nemen.
Voorafgaande aan de besluitvorming over dit amendement hebben J. Does (HOP) en
M. Feelders (D66) een stemverklaring afgelegd.
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Vervolgens is het raadsvoorstel inclusief verwerking van het aangenomen amendement in
stemming gebracht met de navolgende besluittekst:
- artikel 4 lid 6 a., b. en c. van het Reglement van orde te wijzigen als volgt:
6. Het maximum aantal keren per maand in te zetten commissieleden-niet-raadsleden
per fractie is, afhankelijk van de zetelverdeling direct na de verkiezingen;
- 3 voor een fractie van 1 zetel;
- 2 voor een fractie van 2 of 3 zetels;
- 1 voor een fractie van 4 of meer zetels;
Er mogen maximaal drie commissieleden-niet-raadslid per fractie worden beëdigd
conform bovenstaande tabel, met uitzondering van een afgesplitste fractie, dit wordt
geregeld in artikel 4 lid 7;
- vast te stellen het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere
werkzaamheden van de raad en raadscommissies van Heerhugowaard 2017.
De gemeenteraad heeft unaniem besloten dit raadsbesluit aan te nemen.
Er is voorafgaande aan de besluitvorming een stemverklaring afgelegd door M. Feelders
(D66).
12.

Belastingverordeningen 2018 (RB2017094)
Er is in één termijn over dit onderwerp beraadslaagd. De volgende besluittekst is
vervolgens per beslispunt in stemming gebracht:
1.

2.

Tot het vaststellen van de onderstaande verordeningen
a. Verordening onroerende zaakbelastingen 2018
b. Verordening afvalstoffenheffing 2018
c. Verordening lijkbezorgingsrechten 2018
d. Verordening marktgelden 2018
e. Verordening rioolheffing 2018
f. Verordening kwijtscheldingsbesluit 2018
g. Legesverordening 2018
Tot het vaststellen van de in de legesverordening 2018, onder titel 2 artikel 1.1.2
genoemde taxatieboekjes (Taxatieboekjes Vastgoedmarkt 2018 van BIM Media
B.V.)

De raad heeft besloten beslispunt 1 met 28 stemmen voor en 3 stemmen tegen besloten
beslispunt 1 aan te nemen.
Voor stemden: HOP, CDA, VVD, SP, D66, SH, PvdA, CU, ND, FD
Tegen stemden: BB, LMJ
De raad heeft besloten beslispunt 2 met 28 stemmen voor en 3 stemmen tegen besloten
beslispunt 2 aan te nemen.
Voor stemden: HOP, CDA, VVD, SP, D66, SH, PvdA, CU, ND, FD
Tegen stemden: BB, LMJ
De gehele besluittekst is daarmee door de raad vastgesteld.
13.

Beleidskader Schuldhulpverlening 2018 (RB2017114)
Er is in twee termijnen over dit onderwerp beraadslaagd.
Het volgende amendement is voor besluitvorming ingebracht:
Amendement B
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Onderwerp Beleidskader schuldhulpverlening 2018
De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 19 december 2017,
behandelend agendapunt 14 met als onderwerp vaststelling Beleidskader schuldhulpverlening
2018;
Constaterende
dat tijdens het stabilisatie traject een bewindvoerder wordt aangesteld.
Doel van deze bewind voering is:
het tot rust brengen van de financiële situatie. Schulden worden niet meer groter en
betalingsafspraken worden nagekomen, zodat geen huisuitzetting of afsluiting van gas, water
en elektriciteit (meer) dreigt.
het kenmerk van bewind voering is:
Beschermbewind waardoor dreigende situaties gestabiliseerd worden. Door betere
afstemming van werkprocessen en communicatie tussen gemeente en bewindvoerders wordt
de klant beter geholpen en worden kosten voorkomen.
Oorsprong van bewindvoering is:
Vastgelegd door het Landelijk Vakinhoud Civiel en Kanton (LOVCK) en als zodanig bedoeld
voor mensen die door lichamelijke of geestelijke toestand tijdelijk of blijvend niet in staat zijn
om hun financiële belangen te behartigen of problematische schulden hebben. Het verzoek tot
en toekennen van bewindvoering wordt gedaan bij de kantonrechter.
Eindiging bewindvoering:
De bewindvoering eindigt bij besluit van de kantonrechter als voldaan wordt aan een of
meerdere van de hieronder genoemde redenen:
1. Zelfredzaamheden alleen of met hulp van derden;
2. Voorzetten niet zinvol;
3. Overlijden betrokkene;
4. Indien op voorhand afgesproken voor een bepaalde tijdsduur.
Overwegende dat:
1. Dat er vanuit de beslagvrije voet deze bewindvoerder moet worden betaald a € 144,00 per
maand. Dat dit een direct gevolg heeft voor het besteedbare vrije deel van deze beslagvrije
voet, omdat na aftrek van meerdere vaste lasten (Electra, water,
2. verzekeringen e.d.) er uiteindelijk slechts een vrij besteedbaar deel van € 50,00 per week
overblijft.
3. Dat er aantoonbaar weinig tot geen besteedbaar geld overblijft om enigszins deel te nemen
aan de maatschappij en dat er geen aflossing cq terugloop van de schuldenlast plaatsvind
bij een inkomen rondom de 120% grens van het minimum inkomen.
4. Dat bewindvoering niet aan tijd is gebonden en bij aanblijvende schulden daarna alsnog
een periode van 3 jaar schuldsanering volgt via de Wet Schuldsanering natuurlijke
rechtspersonen. Hetgeen tot een overmatig lange en zware periode van beperkte
mogelijkheden geeft voor betrokkenen
Besluit
Toe te voegen aan Beleidskader Schuldhulpverlening 2018;
De periode van bewindvoering, voorafgaand aan de WSNP (Wet Schuldsanering Natuurlijke
Personen) na maximaal ½ jaar te evalueren op goede financiële huishouding en aantoonbare
afname van de schuldenlast. Indien er geen enkele kans is op het slagen van het minnelijke
traject, dit middels de evaluatie te constateren en zo het WSNP-traject zo snel mogelijk te
kunnen opstarten.
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Ondertekening fracties
De gemeenteraad heeft met 28 stemmen voor en 3 stemmen tegen dit amendement
aangenomen.
Voor stemden: HOP, CDA, VVD, SP, D66, SH, BB, CU, ND, LMJ, FD
Tegen stemden: PvdA
Vervolgens is het raadsvoorstel in stemming gebracht.
De gemeenteraad heeft unaniem besloten:
Het besluitkader Schuldhulpverlening 2018 vast te stellen.
Sluiting:
De voorzitter sluit de vergadering om 23.15 uur.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad
van de gemeente Heerhugowaard d.d. 28 februari 2017,
de loco-raadsgriffier,

de voorzitter,
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