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Geachte leden van de gemeenteraad van Heerhugowaard,
Kennisnemen van
Op 19 februari 2020 heeft u een addendum op het herindelingsadvies ontvangen. In deze RIB
willen wij een toelichting geven op de achtergrond en de reden van dit addendum over de
ontbrekende zienswijze. Vervolgens heeft u op dinsdag 25 februari 2020 een tweede versie van
het addendum ontvangen in verband met het wegvallen van een aantal pagina’s in bijlage 7.
Reactie op bijlage zienswijze dorpsraad Sint Pancras. Deze RIB geeft alleen een toelichting op
het addendum onderdeel van de ontbrekende zienswijze.
Inleiding
Op 14 februari heeft u als raad het herindelingsadvies, bijbehorend raadsvoorstel en de
amenderingen ten opzichte van het herindelingsontwerp ontvangen. Als bijlage op dit
herindelingsadvies vindt u de reactienota, waarin een reactie is te vinden per ingediende
zienswijze. Bij het verzamelen van alle zienswijzen en het geven van een reactie daarop in de
reactienota, is per abuis 1 zienswijze gemist. De oorzaak hiervan is een handmatige fout. Om dit
te herstellen heeft u een addendum ontvangen.
Kernboodschap
Om het indienen van een zienswijze zo laagdrempelig mogelijk te maken, is ervoor gekozen om
dit zowel op digitale als niet digitale manieren mogelijk te maken, waaronder:

2





per brief (per post of afgeven aan de balie);
per e-mail of;
via het online webformulier.

Voor de eerste twee manieren geldt dat deze via standaardprocedures automatisch in het
archiefsysteem terecht komen, waarmee de zienswijzen een registratienummer krijgen. Op basis
van deze registraties zijn de reacties opgesteld. Het toevoegen van de optie online webformulier
is gekozen zodat het voor de digitale indiener zo makkelijk mogelijk wordt gemaakt: de indiener
vult alleen de velden in met de informatie waar om gevraagd wordt. Bij deze optie wordt het
online webformulier gekoppeld aan een e-mailadres als ontvangadres van de reacties. Vanuit dit
ontvangadres dienden de zienswijzen handmatig in het archiefsysteem gezet te worden.
Naar aanleiding van een gemelde storing op 6 december 2019 over het online webformulier is
een test gestart of zienswijzen via deze weg wel goed binnenkomen. Mogelijke reden van de
ervaren storing is dat de website het op deze dag enkele minuten niet heeft gedaan en een
storing van een uur bij Ziggo waar inwoners mogelijk last van hebben gehad. Conclusie van deze
test is dat het online webformulier naar behoren werkte en dat de storingen van deze dag van
zeer minimale invloed zijn geweest op het indienen van een zienswijze van het webformulier. In
deze testfase is echter wel de fout gemaakt om een daadwerkelijk ingediende zienswijze aan te
merken als testzienswijze, waardoor deze niet is geregistreerd met een registratienummer en
daardoor niet is meegenomen in het overzicht van ingediende zienswijzen en bij het opstellen
van een reactie.
Er zijn geen andere meldingen van storingen over het webformulier voor het indienen van een
zienswijze ontvangen.
De melding van 15 februari over een missende zienswijze is aanleiding geweest om nog
aanvullend onderzoek te doen of alle zienswijzen die met een online formulier zijn ingediend
geregistreerd zijn. Hieruit blijkt dat alleen de zienswijze die binnengekomen is tijdens de test van
6 december niet in het systeem terecht is gekomen.
Consequenties
Omdat alle zienswijzen die in de reactienota zijn opgenomen van een reactie zijn voorzien,
hebben wij ervoor gekozen nadat bekend werd dat 1 zienswijze werd gemist, u zo snel mogelijk
een addendum na te sturen met een reactie op de betreffende zienswijze. Hierop is het
raadsvoorstel ook aangepast zodat u als raad het herindelingsadvies inclusief addendum
vaststelt. Ook is bij argument 3.1 in het raadsvoorstel aangegeven welke aantallen zijn gewijzigd
door dit addendum. Het addendum vormt geen aanleiding voor verdere aanpassingen in het
herindelingsadvies. De zienswijze-indiener van deze betreffende zienswijze ontvangt een brief
met de beantwoording met onze excuses. De Dorpsraad Sint Pancras ontvangt een nieuwe
versie van de reactie op de bijlagen met onze excuses.
Communicatie
De zienswijze-indiener van deze betreffende zienswijze ontvangt een brief met de beantwoording
met onze excuses.
Vervolg
Het addendum (tweede versie) wordt, bij vaststelling door de raden, verwerkt in de reactienota
(bijlage 6 en 7 van het herindelingsadvies). De zienswijze zelf wordt toegevoegd aan bijlage 8.
Ingekomen zienswijzen.
Bijlage(n)
n.v.t.
Hoogachtend,
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Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard,
de secretaris,
de burgemeester,

A.S. Meijer

A.B. Blase

