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Besluitenlijst Raad 27 juni 2017
NOT17-0196

Aanwezig: Voorzitter
Raadsgriffier
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D66
Senioren Heerhugowaard
PvdA
Burgerbelang
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Nederland Duurzaam
Fractie Jongejan
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:
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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 de raadsvergadering en heet iedereen welkom.
1. Spreekrecht burgers
Er hebben zich geen insprekers aangemeld.
2. Vaststellen raadsagenda
S. Brau stelt voor om van agendapunt 12 (Zienswijze jaarstukken en begroting GGD) een bespreekstuk
te maken. Hij dient voor dit punt een amendement in.
A. Jongenelen stelt voor om van agendapunt 21 (Plan van scholen basisonderwijs) een akkoordstuk te
maken.
De raad gaat akkoord met deze wijzigingsvoorstellen en stelt de agenda gewijzigd vast.
3. Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering d.d. 23 mei 2017
Zonder discussie en hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten de notulen van de
raadsvergadering van 23 mei 2017 vast te stellen.
4. Voorstel voorzitter m.b.t. afdoening ingekomen stukken, w.o. mededelingen van het college
van de raad,
Rubriek AA
Zonder discussie en hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten de ingekomen stukken 01
en 01a voor kennisgeving aan te nemen.
Rubriek AB
Zonder discussie en hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten de ingekomen stukken 01
tot en met 12 voor kennisgeving aan te nemen.
Rubriek AC
Zonder discussie en hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten de ingekomen stukken 01
tot en met 05 voor kennisgeving aan te nemen.
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Rubriek B
Voor deze rubriek zijn geen stukken binnengekomen.
Rubriek C
Zonder discussie en hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten de ingekomen stukken 01
en 02 conform voorstel af te handelen.
Rubriek D
Wethouder Dickhoff deelt de raad mede dat van de provincie een brief is ontvangen waarin zij
aangeven dat zij de financiële positie van de gemeente Heerhugowaard over 2017 als gezond zien.
5. Benoeming en beëdiging mevrouw M.M.M. Wiedijk tot commissielid-niet-raadslid
(RB2017069 / RB2017068)
Op advies van de onderzoekscommissie voor de geloofsbrieven heeft de gemeenteraad unaniem
besloten mevrouw M.M.M. Wiedijk voor de fractie Burgerbelang toe te laten en te benoemen tot
plaatsvervangend commissielid-niet-raadslid van de commissie Stadsontwikkeling.
De onderzoekscommissie werd gevormd door de T.J. Visser-Hogeterp, J.S.L. van Ling en M.A.W.
Bankras..
De voorzitter heeft vervolgens de belofte van mevrouw Wiedijk afgenomen.
6. Jaarstukken 2016 en ontwerpbegroting 2018 RUD NHN (RB2017042)
Zonder discussie en hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten:
-

Gezien hebbende de jaarstukken 2016 en ontwerpbegroting 2018,
het Dagelijks Bestuur van de RUD NHN conform de zienswijzebrief informeren.

7. Vaststellen van gewijzigde paragraaf 4.4 Reclames in de Nota Ruimtelijke Kwaliteit
(RB2017047)
Zonder discussie en hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten:
-

Vaststellen van gewijzigde paragraaf 4.4 Reclames in de Nota Ruimtelijke Kwaliteit.

Een stemverklaring is afgegeven door de heer Harren (VVD).
8. Voorbereidingsbesluit risico-contour bestemmingsplan “Heerhugowaard-Oost” ter correctie
van bijbehorende bedrijvenlijst (RB2017030)
Zonder discussie en hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten:
-

-

te verklaren dat een bestemmingsplanherziening wordt voorbereid voor de wijziging van
de lijst van bedrijfsactiviteiten behorende bij het bestemmingsplan ‘Heerhugowaard Oost”
ten einde de komst van (beperkt) kwetsbare objecten op de binnen de risico contour LPG
gelegen bestemmingen tegen te gaan, zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende
situatietekening met plan IDN NL.IMRO.0398.VB55RISICOHHWOOST-VA01;
te bepalen dat dit besluit in werking treedt op de dag dat het bekend wordt gemaakt;

09. Verantwoording fractievergoedingen 2016 (RB2017024)
Zonder discussie en hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten:
-

a. de bedragen van de uitgaven van de fracties in 2016, zoals opgenomen in de in het
voorstel opgenomen tabel, vast te stellen en
b. de daarin vermelde door de fracties terug te storten bedragen vast te stellen.

Een stemverklaring is afgegeven door de heer Duijff (SP)
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10. Zienswijze begroting 2018 en jaarstukken 2016 GR BVO Halte Werk (RB2017049)
Zonder discussie en hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten:
-

gebruik te maken van haar recht op het aanbieden van een zienswijze bij de begroting 2018 en
de jaarstukken 2016.
Deze zienswijze luidt als volgt:
1. Een positieve zienswijze af te geven bij de begroting 2018 met de volgende kanttekening:
a. Halte Werk wordt verzocht in de volgende begrotingen de risico’s te kwantificeren
en te kwalificeren en het totaal aan risico’s naar de deelnemende gemeenten af te
zetten zodat de gemeenten dit mee kunnen nemen in hun risicoparagraaf.
b. Halte Werk wordt tevens verzocht met een plan te komen hoe de taakstelling van
EUR 366.000 oplopend naar EUR 372.000 in 2021 structureel ingevuld kan
worden.
c. De Raad gaat niet akkoord met het vormen van een reserve waarin mogelijk
voordelen van voor 2017 worden gestort.
2. de begroting 2018 op de onderdelen ”inbreng van de gemeentelijke middelen en
afrekening efficiencyresultaat” op basis van een toekomstbestendige verdeelsleutel te
wijzigen en dit via een begrotingswijziging 2018 de gemeenteraden aan te bieden.
3. De Raad gaat akkoord met de jaarrekening 2016 en het efficiencyvoordeel. Het nadeel
hierin, in vergelijking met de begroting, verrekenen conform de verdeelsleutel met de drie
deelnemende gemeenten.

11. Zienswijze begroting 2018 en jaarstukken WNK (RB2017045)
Zonder discussie en hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten:
-

De zienswijze bij de begroting 2018 en de jaarstukken 2016 vast te stellen.
Deze zienswijze luidt:
1. voor de beleidstoelichting raden we aan in de toekomst in de begroting per programma SMART
gedefinieerde KPI’s op te nemen.

12. Zienswijze jaarstukken 2016 en begroting 2018 GGD NHN (RB2017043)
Door de fractie PvdA is een amendement ingediend met de navolgende tekst:
Amendement A
Registratienummer Bij17-364
GGD: verscherpt toezicht bij aanbestedingen boven de EU-aanbestedingsgrens
De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 27 juni 2017, behandelend
agendapunt 12 met als onderwerp jaarstukken 2016, begroting 2018 GGD.
Constaterende dat:
–
de algemene reserve in 2016 nog maar € 27.000,-- bedraagt en het weerstandsvermogen
aanzienlijk is verslechterd;
–
de jaarrekening 2016 is afgesloten met een tekort van € 451.000,--, voornamelijk door het
moeten nemen van een verlies van € 487.000,-- doordat de beoogde nieuwe software voor het
GGD-dossier niet geleverd is en dat daardoor een nieuw aanbestedingstraject gestart zal
moeten worden met betrekking tot nieuwe software voor het GGD-dossier;
Overwegende dat:
–
de deelnemende gemeenten aan de Gemeenschappelijke Regeling daarmee financiële risico’s
lopen en derhalve moeten voorkomen dat bij nieuwe aanbestedingen opnieuw een situatie
ontstaat zoals bij de aanbesteding GGD-dossier;
–
wij daarom willen dat de GGD een verscherpt toezicht gaat vormgeven en vervolgens de
deelnemende gemeenten gaat informeren op welke manier dit gaat gebeuren;
Besluit aan het door het College voorgestelde raadsbesluit het volgende toe te voegen:
12. College en gemeenteraad van Heerhugowaard dringen bij de GGD aan binnen drie maanden te
bewerkstelligen dat bij aanbestedingen boven de EU-aanbestedingsgrens verscherpt toezicht
plaatsvindt door externe partijen.
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De raad heeft in twee termijnen beraadslaagd inclusief een schorsing van enkele minuten.
In de schorsing is een motie voorbereid (ingediende door A. Harren) met de navolgende tekst:
Motie van afkeuring (van weggevallen vertrouwen) richting het Dagelijks Bestuur van
GGD NHN
De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 27 juni 2017, behandelend
agendapunt 12 met als onderwerp jaarstukken 2016, begroting 2018 GGD NHN;
constaterende dat:
- de jaarrekening 2016 is afgesloten met een tekort van € 451.000,--, voornamelijk door het
moeten nemen van een verlies van € 487.000,-- doordat de beoogde nieuwe software voor het
GGD-dossierniet geleverd is en dat daardoor een nieuw aanbestedingstraject gestart zal
moeten worden met betrekking tot nieuwe software voor het GGD-dossier;
- dat begin 2016 de problemen rondom het GGD-dossier al bekend waren en het bestuur,
volgens de informatie op bladzijde 9 van de jaarstukken, tussentijds op de hoogte gehouden is
over de ontwikkelingen;
- dat het dagelijks bestuur verzuimd heeft deze informatie te delen met de gemeenteraden van
de deelnemende gemeenten in de GR GGD NHN;
- dat wij als raad nu pas uit de jaarstukken kennis hebben kunnen nemen van de problematiek
en de verliesneming van € 487.000,-- met betrekking tot de fout gelopen ICT affaire
- de weigering van DB om verhaalprocedure in te zetten;
- het Algemeen Bestuur een controlerende en sturende taak heeft ten opzichte van het
Dagelijks Bestuur;
overwegende dat:
- de raad een kaderstellende en controlerende taak heeft;
- om de controlerende taak alleen goed kan uitvoeren als de raad voldoende en op tijd
Geïnformeerd wordt;
- het dagelijks bestuur de raden onvoldoende hebben geïnformeerd;
- er voor het GGD-dossier een nieuwe aanbesteding wordt of al is uitgeschreven;
- de deelnemende gemeenten in de GR GGD NHN financiële risico’s lopen en derhalve moeten
voorkomen dat bij deze en toekomstige nieuwe aanbestedingen opnieuw een situatie
ontstaat zoals bij de aanbesteding GGD-dossier;
- gelezen de brief rondom extra budget veilig thuis waarbij het AB niet
geraadpleegd/geïnformeerd is, de brief aantoont dat het DB de besluitvormingsprocedure niet
juist voor ogen heeft;
- onze wethouder en de andere AB-leden onvoldoende in staat zijn/zijn geweest invulling te
geven aan de controlerende en sturende taak ten opzichte van het Dagelijks Bestuur;
spreekt uit:
dat wij het afkeuren dat het dagelijks bestuur onvoldoende de raden geïnformeerd heeft
over de ontwikkelingen rondom het GGD-dossier;
dat wij als raad willen dat bij aanbestedingen met deze grote financiële risico’s geregeld
tussentijds geïnformeerd worden over de voortgang van dit soort aanbestede opdrachten;
draagt/ verzoekt/ het College op:
1. deze motie van afkeuring op agenda onder de aandacht te brengen bij het eerstvolgende
vergadering van het AB;
2. het bestuur op te dragen om binnen drie maanden te komen met een protocol voor het
Verstrekken van informatie aan de deelnemende raden van de GR over aanbestede
opdrachten met grote financiële risico’s;
3. in dit protocol moet minimaal opgenomen worden dat de raden ieder half jaar geïnformeerd
Worden;
de gemeenteraad draagt op:
de raadsgriffie deze motie rond te sturen naar de andere Raden voor het vinden van draagvlak
van deze noodzakelijke motie;
en gaat over tot de orde van de dag.
VVD CDA HOP D66 PvdA BB SP SH ND LMJ ChristenUnie
De heer Brau sluit zich aan bij de ingediende motie en trekt zijn amendement in.
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De gemeenteraad heeft unaniem het volgende besloten:
-

om de zienswijze bij de begroting 2018 en de jaarstukken 2016 van GGD HN vast te stellen.
Deze zienswijze luidt :
M.b.t. de begroting 2018 :
1. Een negatieve zienswijze af te geven bij de begroting 2018 omdat de uitwerking van de
indexering 2018 zoals in de begroting 2018 is opgenomen niet conform de bestuurlijk
vastgestelde indexatiebrief van de adviesgroep GR is en niet in overeenstemming met de
uitgangspunten van de raad welke in 2012 is vastgesteld.
2. De GGD de verplichting op te leggen over 2018 een indexering toe te passen conform de
bestuurlijk vastgestelde indexatiebrief van de adviesgroep GR en in overeenstemming
met de uitgangspunten van de raad welke in 2012 is vastgesteld. Dit houdt in een
indexatie bij een verhouding 70/30 van 3,02% over 2018. Dus bijdrage 2017 per inwoner
(volgens primaire begroting die op 13 juli 2016 is vastgesteld) plus 3,02%.
3. Een mogelijke nacalculatie over 2018 bij de jaarrekening 2018 te vergelijken met een
loonindexatie voor 2018 van 3,8%, dit conform de bestuurlijk vastgestelde indexatiebrief
van de adviesgroep GR en de uitgangspunten van de raad welke in 2012 zijn vastgesteld.
4. Niet akkoord te gaan met de verhoging van de bijdrage van macro EUR 100.000 in
verband met de omgevingswet.
5. Akkoord te gaan met de verhoging van de bijdrage van macro EUR 40.000 in verband
met het formatie aangaande antibioticaresistentie.
6. Akkoord te gaan met de herverdeeleffecten aangaande overheveling maatwerk
jeugdgezondheidszorg en de bijdrage jeugdgezondheidszorg vanaf begroting 2018 te
baseren op het aantal 0-18 jarigen.
7. Conform de aanbiedingsbrief van de GGD niet akkoord te gaan met aanpassing van de
begroting 2017.
8. Normen te ontwikkelen voor de financiële getallen en deze van een beoordeling en
toelichting te voorzien.
9. Ontwikkel een set aan strategische effectindicatoren en streefwaarden, stel die vast, en
neem die mee in de jaarstukken 2017.
10. De onderbouwing van (nieuwe) ontwikkelingen, wat daar de consequenties van zijn, en
wat daar vervolgens voor nodig is kan en moet in de toekomst écht beter.
11. De link tussen de wettelijk verplichte / niet wettelijk verplichte taken door GGD uit te
voeren en deze begroting is onvoldoende duidelijk. Opdracht aan de GGD is om deze
duidelijkheid in haar begroting 2019 e.v. aan te brengen.
M.b.t. de jaarstukken 2016 :
1. Een positieve zienswijze af te geven op de jaarstukken 2016 van de GGD en de daarin
voorgestelde resultaatbestemming (het negatief resultaat van EURO 451.000 in
mindering te brengen op de algemene reserve) met daarbij als kanttekening om, gezien
het incidentele karakter van het negatieve resultaat als gevolg van afboeking
projectkosten GGD-dossier, de nacalculatie 2016 incidenteel door te voeren.
2. De GGD nogmaals te adviseren om normen te ontwikkelen voor de financiële
kengetallen, zodat de verantwoorde werkelijke financiële kengetallen op waarde kunnen
worden geschat en om in het vervolg een beoordeling hierop te geven.

Vervolgens is de motie in stemming gebracht. De gemeenteraad heeft unaniem besloten de motie aan
te nemen.
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13. Aanleg kunstgraskorfbalveld en plaatsen hekwerk op sportpark De Vork (RB2017054)
Zonder discussie en hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten:
-

1. In te stemmen met de aanleg van een kunstgraskorfbalveld en het plaatsen van een
hekwerk op sportpark de Vork
2. Krediet beschikbaar te stellen ter hoogte van € 150.000,-- (excl. BTW) voor het realiseren
van de onder punt “1” van dit besluit genoemde sportvoorzieningen.
3. De kapitaallasten die voortvloeien uit de onder punt “1” van dit besluit genoemde
investering kunnen ten laste worden gebracht van de reserve NBK2.

14. Aanvullend krediet ten behoeve van uitbreiding Waardergolf met gewenningsbad en
steunpunt dagbesteding (RB2017052)
Zonder discussie en hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten:
-

1. In te stemmen met het ophogen van het krediet van € 1.455.000,00 (excl. BTW) conform
het raadsbesluit van 22 april 2014 (RB2014333) met € 175.000,00 (excl. BTW) ten
behoeve van de toevoeging van het het gewenningsbad in het therapiebad.
2. Het krediet ad.1 af te schrijven in 25 jaar.
3. Een krediet beschikbaar te stellen van € 900.000,00 (incl. BTW) ten behoeve ruimten
steunpunt dagbesteding voor Esdégé Reigersdaal (ER).
4. Het krediet ad. 3 af te schrijven in 25 jaar.

15. Jaarrekening 2016 en zienswijze begroting 2018 Cocensus (RB2017032)
Zonder discussie en hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten:
-

- de jaarstukken 2016 van de GR Cocensus vast te stellen
- een positieve zienswijze af te geven over de bestemming van het rekeningresultaat van
de GR Cocensus.
- een positieve zienswijze af te geven op de begroting 2018 van Cocensus.

16. Zienswijze begroting 2018 en jaarstukken 2016 gemeenschappelijke regeling RHCA
(RB2017039)
Zonder discussie en hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten:
-

om de zienswijze bij de begroting 2018 en de jaarstukken 2016 van het RHCA vast te stellen.
Deze zienswijze luidt:
- Een positieve zienswijze af te geven bij de begroting 2018;
- Akkoord te gaan met het onttrekken van het negatieve resultaat uit de Algemene Reserve in
de jaarrekening 2016.

17. Jaarstukken 2016 en begroting 2018 van het openbaar lichaam Vuilverbrandingsinstallatie
Alkmaar en omstreken (VVI) (RB2017051)
Zonder discussie en hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten:
-

om de positieve zienswijze bij de begroting 2018 en de jaarstukken 2016 van
Vuilverbrandingsinstallatie Alkmaar en omstreken vast te stellen. Deze zienswijze luidt
- De begroting 2018 geeft een goed beeld van de financiële verplichtingen en geeft geen
aanleiding tot vragen.
- De jaarstukken 2016 zijn compleet en laten geen onduidelijkheid bestaan over de
uitgevoerde zaken en daaraan gekoppelde financiële gevolgen.
Hierbij is rekening gehouden dat de vorig jaar aangegeven aandachtspunten omtrent
kengetallen en het aansluiten bij de richtlijnen BBV zijn overgenomen. Daarnaast is een
goedkeurende accountantsverklaring bijgevoegd.
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18. Wijzigingsbesluit op de legesverordening 2017 (RB2017035)
Zonder discussie en hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten:
-

de verordening tot wijziging van de 1e gewijzigde legesverordening 2017 vast te stellen.

19. Interne verbouwing brandweerkazerne i.v.m. een 24-uurs bezetting met twee personen
(RB2017053)
Zonder discussie en hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten:
-

Een krediet beschikbaar te stellen van € 60.000,00 inclusief BTW voor de interne verbouwing
van de brandweerkazerne ten behoeve van het SI2 project.
De kapitaallasten zullen worden gedekt uit het door de Raad beschikbaar gestelde budget ter
grootte van € 27.000,00, najaarsnota 2014, programma 1 Leefbaarheid en veiligheid ad. D.

20. Bekrachtiging Luilakverordening (RB2017066)
Zonder discussie en hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten:
-

De Luilakverordening 2017 te bekrachtigen.

21. Plan van Scholen basisonderwijs (RB2017040)
Zonder discussie en hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten:
-

Vast te stellen het Plan van Scholen voor het basisonderwijs voor de periode 2018/2019 t/m
2020/2021 en daarin de opname van een interconfessionele basisschool, te situeren in
De Draai-Zuid, met als startdatum 1 augustus 2020.

22. Jaarstukken 2016 en begroting 2018 van de Veiligheidsregio Noord-Holland-Noord
(RB2017048)
De raad heeft in twee termijnen beraadslaagd over dit raadsvoorstel.
Het voorstel is met 26 stemmen voor en 5 stemmen tegen aangenomen.
(vóór stemden: HOP, CDA, VVD, D66, SH, PvdA, CU, ND, LMJ. Tegen stemden: BB en SP)
De raad heeft besloten:
-

de volgende zienswijze over de begroting 2018 en de jaarstukken 2016 bij het DB
veiligheidsregio in te dienen:
1. Zowel de begroting 2018 als de jaarrekening 2016 voldoen niet aan de bestuurlijk
vastgestelde indexatiebrief (zie bijlage E201644538) en de in 2012 door de raden
vastgestelde uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen (zie bijlage RB2012038).
2. Het DB te vragen de begroting en jaarrekening op het punt van indexering en nacalculatie
te laten voldoen aan de punt 1 genoemde brief en uitgangspunten.
3. Het volgen van de uitgangspunten gemeenteraden en de indexatiebrief zal gevolgen hebben
voor de jaarrekening en de hoogte van het positief resultaat. De raad verzoekt de
Veiligheidsregio ten aanzien van de bestemming van het positief resultaat en de noodzaak
tot het vormen van en storten in de bestemmingsreserves een besluit te nemen dat voldoet
aan de door de gemeente afgegeven richtlijnen en robuuster is onderbouwd dan in de
aanbiedingsbrief bij de jaarstukken.
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23. Wijziging Algemene plaatselijke verordening (RB2017092)
Door de fractie ChristenUnie is een amendement ingediend met de navolgende tekst:
Amendement B
Registratienummer
De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 27 juni 2017, behandelend
agendapunt 23 “Wijziging Algemene plaatselijk verordening”.
Constaterende dat
 In artikel 2:42 van de Algemene plaatselijke verordening onder meer is bepaald dat het
verboden is om op een openbare plaats, zonder toestemming van de rechthebbende,
met krijt een afbeelding, letter of cijfer of teken aan te brengen of te doen aanbrengen;
 Er een boete van € 140,- staat op overtreding van dit verbod.
 Het verbod betekent dat het voor kinderen verboden is om met stoepkrijt tekeningen te
maken in de openbare ruimte;
 De APV als doel heeft de gemeente netjes, leefbaar en veilig te houden;
Overwegende dat
 Kinderen gestimuleerd moeten worden om buiten te spelen;
 Stoep krijten een onschuldig tijdverdrijf is dat weinig of geen overlast veroorzaakt;
 Het krijt na een regenbui van de stoep of straat verdwenen is;
 Het verbod overbodig en betuttelend is

Besluit:
De bij raadsvoorstel RB2016092 voorgestelde wijziging van de Algemene plaatselijke verordening als
volgt aan te vullen:
- Het woord “krijt” te schrappen uit artikel 2:42 tweede lid van de Algemeen plaatselijke
verordening.
En gaat over tot de orde van de dag.
Fractie ChristenUnie
De raad heeft in twee termijnen beraadslaagd en unaniem besloten amendement B aan te nemen.
Vervolgens is het amendeerde besluit in stemming gebracht en heeft de raad unaniem besloten:
-

a. vast te stellen de in het raadsvoorstel/-besluit aangegeven wijziging van de Algemeen
plaatselijke verordening Heerhugowaard.
b. Het woord “krijt” te schrappen uit artikel 2:42 tweede lid van de Algemeen plaatselijke
verordening.
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24. Motie 01 fractie Senioren Heerhugowaard over Woonvoorziening dementerenden
(E201715888)
De raad heeft in twee termijnen beraadslaagd over deze motie. Daarbij heeft de indiener, mw. A.
Valent, de in de motie opgenomen toelichting geschrapt en de besluittekst aangepast ten opzichte van
de ingediende versie.
De raad heeft unaniem besloten:
-

Verzoekt het College:
1.
In contact te treden met betrokken organisaties om de behoefte en de mogelijkheden te
verkennen om voorzieningen voor dementerenden te realiseren in Heerhugowaard. Dit
mee te nemen bij het opstellen van de nieuwe woonvisie.
2.
Binnen het redelijke open te staan voor initiatieven van de markt, ook als er een verzoek
komt om hiervoor, tegen een marktconforme vergoeding, overtollig geworden
gemeentelijke vastgoed te mogen gebruiken.

25. Motie fractie SP over Verspreiding invasieve plantensoorten (Duizendknoop)
(E201715781)
De raad heeft in twee termijnen beraadslaagd over deze motie.
De motie is met 9 stemmen voor en 22 stemmen tegen verworpen.
(vóór stemden: SP, BB, SH, LMJ, tegen stemden: HOP, CDA, VVD, D66, PvdA, CU, ND)
26. Bekrachtiging geheimhouding (RB2017070)
De raad heeft in één termijn beraadslaagd over dit raadsvoorstel.
De raad heeft met 25 stemmen voor en 6 stemmen tegen het raadsvoorstel aangenomen.
(vóór stemden: HOP, CDA, VVD, D66, D66, PvdA, CU, ND, tegen stemden: SP, BB, LMJ)
Besloten is:
de door burgemeester en wethouders d.d. 23 juni 2017 op grond van een belang in artikel 10
Wet openbaarheid van bestuur opgelegde geheimhouding van een set stukken, hier aangeduid
als pakket B, te bekrachtigen.
27. Motie vreemd aan de orde van de dag – Motie SP Voorstel burgemeestersnorm
De raad heeft in twee termijnen beraadslaagd over deze motie.
De motie is met 5 stemmen voor en 26 stemmen tegen verworpen.
(vóór stemden: SP, BB, tegen stemden: HOP, CDA, VVD, D66, SH, PvdA, CU, ND, LMJ)
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter om 22.35 uur de vergadering.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad
van de gemeente Heerhugowaard d.d. 26 september 2017,
de raadsgriffier,

de voorzitter,
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