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Raadscommissie Maatschappelijke Ontwikkeling d.d. 11 juni 2008
De heer C.C. Mertens (voorzitter), de heer J.M. Hoogland (raadsgriffier),
mevrouw P.M. Bunte (PvdA), mevrouw A.M. Valent (PvdA), de heer
C.J. Schuit (CDA), mevrouw T. Huijboom-Brouwer (ChristenUnie), de heer
A.G. Pool (ChristenUnie), de heer T. Mars (VVD), mevrouw
V.C.M. Stam-de Nijs (VVD), mevrouw D.C.G. Lo Pizzo (GroenLinks), de heer
C. Zijlmans (Burgerbelang), de heer B. Arkeveld (Burgerbelang), mevrouw
C.P.M. van ’t Schip-Nieuwboer (HOP).
Wethouders: G. Baijards-van der Laan en J.W. de Boer.
mevrouw L. Braaksma, mevrouw C. Mijnster, de heer K.J. van Leeuwen
wethouder R.J. Piet, de heer M. Kadioglu (PvdA), de heer A.J. Botman (CDA)
en mevrouw.M. Bol (GroenLinks).
mevrouw M. Schaper-de Jong

Nummer

Onderwerp

08-06-01

Opening en mededelingen
De voorzitter opent de vergadering. De heren Kadioglu (PvdA) en
Botman (CDA) en mevrouw Bol (GroenLinks) zijn afwezig. De vraag is
of de commissie er bezwaar tegen heeft dat de heer Kadioglu (PvdA)
vanavond wordt vervangen door mevrouw Valent (PvdA). De commissie
heeft hier geen bezwaar tegen. Wethouder Piet is verhinderd i.v.m.
bezoek aan Polen.

08-06-02

Publieksrondvraag/spreekrecht
De heer P. Edgar, voorzitter raad van bestuur Westfriesgasthuis maakt
gebruik van het spreekrecht. Het Westfriesgasthuis wil een buitenpoli
realiseren in Heerhugowaard. De heer Edgar heeft begrepen dat dit ook
een hartenwens is van de gemeente. Vroeger hadden de ziekenhuizen
te maken met ziekenfondsgrenzen, maar tegenwoordig zorgt
marktwerking ervoor dat ziekenhuizen zich meer moeten en willen
profileren. De heer Edgar is er trots op dat het Westfriesgasthuis in de
Top 5 of hoger scoort in de beoordelingslijstjes van kranten en
tijdschriften. Sinds een jaar wordt er overleg gevoerd met
gemeentebesturen in de regio. Het Westfriesgasthuis denkt een
behoefte te kunnen invullen met vraaggestuurde zorg. In Hoorn wordt de
diabetisch zorg al jaren door de huisartsen gedaan. Men ziet de
poliklinische zorg in Heerhugowaard niet als een experiment, maar als
een gedegen oplossing voor de komende jaren. De criteria die het
Westfriesgasthuis stelt aan een buitenpoli is dat samenwerken met
‘Huisartsen Onder Een Dak’ de voorkeur heeft. Daarbij moet er uiteraard
voldoende parkeergelegenheid zijn zodat er geen overlast ontstaat voor
de buurt. Wellicht moet er eerst tijdelijke huisvesting komen al is de
voorkeur natuurlijk om zich direct op een permanente locatie te vestigen.

Actie

De commissie heeft geen vragen naar aanleiding van het betoog van de
heer Edgar.
08-06-03

Vaststelling notulen van de commissievergadering van 14 mei 2008
Naar aanleiding van;
Raadsgriffier; het ongevraagd advies van de gehandicaptenraad ligt ter
inzage voor de commissie. In de commissievergadering van 3
september 2008 wil de ClientenAdviesRaad (CAR) graag een toelichting
geven.
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Met inachtneming van bovengenoemde opmerking wordt het verslag
vastgesteld.

08-06-04

Actieve informatie vanuit het college/Wet Gemeenschappelijke
Regelingen (WGR)
De heer Van Leeuwen geeft, namens wethouder Piet, een toelichting op
het onderzoek huisvesting Huygenwaard en de Polsstok.
De tekst wordt aan de notulen toegevoegd.
Wethouder Baijards meldt, namens wethouder Piet, dat het rapport
‘Kansrijk Jong’ ter inzake ligt voor de commissie. Verzoek van het
college om eenmalig 20.000 euro via het raadsbudget beschikbaar te
stellen. De fracties kunnen hiervoor desgewenst een amendement
indienen bij de behandeling van de voorjaarsnota in de raad van 26 juni
a.s.

Mw.Schulz

fracties

Wethouder Baijards geeft aan dat er nog een laatste gesprek komt met
de zorgaanbieders voor Huishoudelijke Hulp. Ze kan hier dus nu nog
geen mededelingen over doen. Het persbericht volgt na dit gesprek.
Voorjaarsnota 2008
Mevrouw Stam (VVD);
• Graag een toelichting op het project ‘Frisse Scholen’ (pagina 15)
• Uitbreiding leerplichttaken (pagina 30). BTP tijdelijke uitbreiding.
Hoe reëel is deze optie en waarom wordt er eind 2009 pas
geëvalueerd.
• JIB (pagina 30, ad k.). Wat houdt dit in?
• Kansrijk Jong; er zijn verwachtingen gewekt en toezeggingen
gedaan. Hoe zit dit?
• Minimumvariant? Graag een toelichting.
De heer Arkeveld (Burgerbelang);
• Huygenwaard – dekkingsprobleem (pagina 29). Om welk bedrag
gaat dit?
• Kapitaallasten (pagina 28); 190.000 euro. Graag toelichting.
Mevrouw LoPizzo (GroenLinks);
• Graag toelichting op beleidsintensivering jongeren in beeld.
Mevrouw Bunte (PvdA);
• Pagina 15; Van Teijlingenlaan. Wat houden de
renovatiewerkzaamheden in?
Mevrouw Huijboom (ChristenUnie);
• Heeft het college beleid inzake crisisopvang (pagina 14). Is er
locaal iets te regelen voor realisatie van tijdelijke huisvesting
voor mensen die tijdelijk zonder woonruimte zitten (bijv. na een
scheiding).
Mevrouw Van ’t Schip (HOP);
• Uitbreiding leerplichttaken (pagina 30). Is erg gericht op de
basisschoolleeftijd. Men heeft nooit aangegeven dat men dat wil.
Wethouder Baijards vraagt de fracties om de technische vragen nog
schriftelijk te stellen. De gestelde vragen zullen nu zoveel mogelijk
worden beantwoord en anders volgt schriftelijke beantwoording.
De heer Van Leeuwen geeft aan dat er ten aanzien van het project
Frisse Scholen in 2003 geld beschikbaar is gesteld door het Rijk. De
afgelopen jaren zijn bijna alle scholen aangepakt, alleen Vierspan nog
niet. Er is nog 63.000 euro over (structureel geld). Ten aanzien van
Huygenwaard zijn er diverse scenario’s mogelijk. Gisteren is dit ter
kennisgeving aangenomen door college. Er zijn dus nog geen financiële
consequenties.
Wethouder De Boer voegt toe dat er zo spoedig mogelijk goede

Commissieleden
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huisvesting moet worden gerealiseerd.
Wethouder Baijards geeft aan dat een deel van het gebouw aan de Van
Teijlingenlaan aan de Turkse en Marokkaanse gemeenschap is
verkocht. Het gebouw is echter in slechte staat (achterstallig onderhoud).
De gemeente voelt zich verplicht, o.a. i.v.m. splitsing van het gebouw,
om bij te dragen in de renovatie. Mevrouw Baijards zegt dat Alkmaar
centrumgemeente is ten aanzien van de crisisopvang WMO. Er is een
goed contact tussen de wethouders.
Wethouder De Boer geeft aan dat er een initiatief is in de Rivierenwijk
voor tijdelijke opvang, maar benadrukt dat het niet eenvoudig is om dit
goed te reguleren.
De overige vragen worden schriftelijk beantwoord door het college.
08-06-05

College

Uitvoeringsprogramma WMO 2008
De heer Arkeveld (Burgerbelang) vraagt of er al knelpunten zijn
gesignaleerd? En is het extra budget wellicht niet voldoende? Moeten
initiatieven ook bekeken worden door de CAR?
Mevrouw LoPizzo (GroenLinks) spreekt ook haar zorg uit over de
financiën en een eventuele heroverweging.
Mevrouw Bunte (PvdA) deelt de zorg ten aanzien van de heroverweging.
En is er al een tussenstand 2008? En is Heerhugowaard al een
nadeelgemeente?
Mevrouw Huijboom (ChristenUnie) vraagt naar het lijstje met de ‘witte
vlekken’. Ook heeft zij een vraag over de uitbreiding woonvormen
(pagina 10).
De heer Schuit (CDA) vraagt zich af hoe het college de cultuuromslag
denkt te bereiken. En wat wordt er bedoeld met ‘voorliggend budget’.
Graag ook een lijstje met een verklaring van de gebruikte afkortingen.
Ook wil de fractie een meer frequente evaluatie (3 maandelijks).
Mevrouw Van ’t Schip (HOP) vraagt of de CAR ook al kennis heeft
genomen van het rapport. Ze vreest dat het college te positief is over
preventief beleid. En is er al iets bekend over actief burgerschap?
Mevrouw Stam (VVD) wil graag meer duidelijkheid over de rechtszaak
van de gemeente Hoorn en welke gevolgen heeft dit? En wat is het
innovatiefonds? En wat wordt bedoeld met ‘verplichtend karakter’. Hoort
het doelgroepenvervoer bij vrije keuze of verplichtend karakter? Wat is
depressiepreventie? En waarom wordt er gesproken over morele
verplichting? Wordt er ten aanzien van de tevredenheidonderzoeken
aangesloten bij de prestatie-indicatoren? De bedragen in bijlage 4
komen niet helemaal overeen met de voorjaarsnota.
Wethouder Baijards geeft een toelichting. Wat nu voorligt is de
cultuuromslag waarover wordt gesproken. De gemeente deed al veel
aan WMO, maar er moet een cultuuromslag komen dat mensen elkaar
weer gaan helpen, meer zorg voor elkaar. Ten aanzien van de
aanbesteding Huishoudelijke Hulp geeft ze aan dat De Omring een
noodkreet heeft uitgevaardigd en een rechtszaak heeft aangespannen.
Dit wordt nauwlettend gevolgd in het land. Huishoudelijke hulp is een
open einde regeling. Het is mogelijk dat er een heroverweging moet
komen in verband met het budget. Voor de komende jaren ziet het er
echter nog niet zorgwekkend uit. De CAR heeft het beleidsplan
ontvangen, maar nog geen reactie gegeven. Een voorbeeld van een
burgerinitiatief is het project ‘ouderen in beweging’. Het blijkt dat
mantelzorg moeilijk in beeld te krijgen is. Er is gevraagd om een 3
maandelijkse evaluatie, maar dat is niet nodig omdat het hier een
organisch proces betreft. De bedragen die in bijlage 4 staan genoemd, is
de trend. De bedragen in de voorjaarsnota zijn leidend. De wethouder
geeft uitleg over het begrip ‘nadeelgemeente’.
Mevrouw Mijnster geeft aan dat met voorliggend budget wordt bedoeld,
niet alleen het budget WMO maar ook andere budgetten, aanpalend aan
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de WMO. Het lijstje met ‘witte vlekken’ is terug te vinden in het
beleidsplan WMO. Het doelgroepenvervoer valt onder het WWZ
programma. Het innovatiefonds houdt in dat men ook organisaties en
bedrijven wil uitnodigen om initiatieven te nemen. Met morele
verplichting wordt bedoeld ‘iets wat men graag wil doen in het kader van
de WMO”.
Op verzoek van mevrouw Stam wordt ‘morele verplichting’ vervangen
door ‘wens’.

Wethouder
Baijards

Advies commissie
Kan wat de commissie betreft als akkoordstuk behandeld worden tijdens
de raadsvergadering van 24 juni a.s.

08-06-06

Visie poliklinische zorg in Heerhugowaard
Eerste termijn
Mevrouw Lo Pizzo (GroenLinks) vraagt of er nog kaders worden gesteld.
Is er nog wat de kiezen straks?
Mevrouw Bunte (PvdA) verwijst, in aansluiting op de inspraak door de
heer Edgar, op de arrogante houding vanuit het MCA. Ze hoopt op een
snelle realisatie.
De heer Pool (ChristenUnie) is blij met de brede invulling. De snelle
vergrijzing noemt hij opvallend. De fractie heeft geen voorkeur voor MCA
of Westfriesgasthuis. Wel voorkeur voor 24-uurs zorg.
De heer Schuit (CDA) heeft geen vragen.
Mevrouw Van ’t Schip (HOP) sluit zich hierbij aan.
Mevrouw Stam is nieuwsgierig naar de stand van zaken. Is buitenpoli
samen met huisartsenpost reële optie?
De heer Arkeveld (Burgerbelang) is blij dat er nu een start gemaakt is
met de poliklinische zorg.
Wethouder Baijards geeft aan dat er twee ziekenhuizen zijn die dit willen
faciliteren. Er wordt op dit moment onderhandeld over verschillende
locaties.
Advies commissie
Kan wat de commissie betreft als akkoordstuk behandeld worden tijdens
de raadsvergadering van 24 juni a.s.

08-06-07

Vaststellen beleidskader richtlijnen aanleg kunstgrassportvelden
Eerste termijn
Mevrouw Bunte (PvdA) geeft aan dat de sportverenigingen beter moeten
meewerken als het gaat om schoolprojecten, buitenschoolse opvang en
sportdagen. Dit gaat nu nog moeizaam.
De heer Pool (ChristenUnie) zegt dat de fractie akkoord gaat als op deze
manier voorkomen kan worden dat er moet worden uitgeweken naar de
zondagen.
De heer Schuit (CDA) vraagt op welke basis er herijking plaatsvindt.
Mevrouw Van ’t Schip (HOP) is van mening dat het voorstel niet geheel
volledig is. Er is een amendement aangenomen door de raad, hoe
verhoudt dit zich tot het raadsbesluit. Ze stelt vragen over ongeoorloofde
subsidieverstrekking, tarifering en is verbaasd dat het er wordt
gesproken over uitwijk naar de zondag voor de jeugd.
Mevrouw Stam (VVD) concludeert op basis van 3b. dat kunstgras dus
goedkoper is dan natuurgras. Waar worden de twee kunstvelden van
betaald? Kan de belofte aan de hockeyclub waargemaakt worden? Hoe
is de verhouding in aantallen tussen de velden van natuurgras en
kunstgras?
De heer Arkeveld (Burgerbelang) wil ook weten hoe er nu met het
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amendement omgegaan wordt.
Mevrouw LoPizzo (GroenLinks) is blij met het voorstel. Is het juist dat
Reigerboys 1 veld zelf betaald en dat men 1 veld heeft aangevraagd?
Het antwoord is bevestigend.
Wethouder Baijards geeft een toelichting op het collegevoorstel in relatie
tot het amendement. Verenigingen huren de kunstgrasvelden van de
gemeente. De velden zijn bestemd en geschikt voor multifunctioneel
gebruik. De tarifering wordt nog bekeken en er komt nog een voorstel.
Advies commissie m.b.t. ontwerp besluit
Het ontwerp-besluit als volgt aan te passen:
de Raad van de gemeente Heerhugowaard;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 27 mei 2008;
gelet op het door de raad aangenomen amendement A d.d. 13
november 2007;
gelet op het advies van de commissie Maatschappelijke Ontwikkeling
d.d. 11 juni 2008;
besluit

1. Het “Beleidskader richtlijnen voor realisering van kunstgrasvelden” in
bijlage 1 vast te stellen.
2. Op basis van de toepassing richtlijnen als genoemd onder 1 over te
gaan tot realisering van 2 kunstgrasvelden bij respectievelijk SVW
(B-veld) en Reiger Boys (hoofdveld), onder de voorwaarde dat
Reiger Boys zich vastlegt om binnen 3 jaar de bespelingbelasting
op zaterdag naar 5,5 terug te brengen door meer teams naar zondag
over te hevelen.
3. Het college opdracht te geven de tarifering buitensport
accommodaties te herijken en dat in een nadere uitwerking eind
2008 te presenteren. Het doel is hierna tot instemming te komen
over een heldere tarifering waarbij de uitwerking zal voorzien in het
toegroeien naar de gewenste situatie in een daarin nader te bepalen
aantal jaren. Vervolgens begin 2009 definitieve afspraken
te maken met de betrokken verenigingen over de vergoedingen c.a.
Wethouder Baijards zal er voor zorg dragen dat ontwerp-besluit wordt
aangepast en volgende week wordt nagezonden aan de raad.

Wethouder
Baijards

Advies commissie
Kan v.w.b. de commissie als akkoordstuk behandeld worden tijdens de
raadsvergadering van 24 juni a.s., met inachtneming van bovengenoemd
gewijzigd ontwerp-besluit.

08-06-08

Plan van nieuwe scholen basisonderwijs 2009/2010 t/m 2011/2012
Mevrouw Van ’t Schip (HOP) mist de Atalanta school in dit voorstel.
De overige fracties hebben geen vragen.
De heer Van Leeuwen geeft aan dat de verzelfstandiging van Atalanta,
gelet op de uitspraak van de Raad van State, op dit moment niet
mogelijk is. Er is echter een wetswijziging in voorbereiding, waardoor het
makkelijker wordt om dislocaties te verzelfstandigen (kan nog wel even
duren). Zodra duidelijk is hoe de nieuwe regelgeving er uit komt te zien,
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zal de gemeente zich beraden samen met de Blauwe Loper op de
kansen die dit biedt.
Advies commissie
Kan, wat de commissie betreft, als akkoordstuk behandeld worden
tijdens de raadsvergadering van 24 juni a.s.
08-06-09

Extra middelen voor bestrijding van armoede bij kinderen
Mevrouw Huijboom (ChristenUnie) geeft aan dat ze graag op de hoogte
gehouden wil worden.
De heer Schuit (CDA) sluit zich hierbij aan.
Mevrouw Van ’t Schip (HOP) vraagt of er onderzocht is of de kinderen
wel behoefte hebben aan computers. Wellicht is er een combinatie
mogelijk met de Huygenpas.
Mevrouw Stam (VVD) heeft ook vraag over computers
Mevrouw LoPizzo sluit zich aan bij eerdere vragen.
Mevrouw Bunte (PvdA) geeft aan dat op school is gebleken dat alle
kinderen wel een computer hebben.
De voorzitter geeft aan dat het college een nader voorstel krijgt voor de
besteding, geldt dit ook voor de raad?
Wethouder De Boer zegt toe dat de raad te zijner tijd ook een
bestedingsplan voorgelegd krijgt. Ook zal er toetsing plaatsvinden via de
scholen en bovendien wordt het advies van de CAR gevraagd.

Wethouder
De Boer

Advies commissie
Kan, wat de commissie betreft, als akkoordstuk behandeld worden
tijdens de raadsvergadering van 24 juni a.s.
08-06-10

Aanpassing verordening tegemoetkoming kosten kinderopvang
2004
Advies commissie
Kan, wat de commissie betreft, als akkoordstuk behandeld worden
tijdens de raadsvergadering van 24 juni a.s.

08-06-11

Aanpassingen Kadernota WWB, re-integratie en
afstemmingsverordening
Mevrouw Huijboom (ChristenUnie) vraagt verduidelijking aan de
wethouder inzake ex gedetineerden.
Wethouder De Boer geeft een toelichting. De vraag van mevrouw
Huijboom wordt afdoende beantwoord.
Advies commissie
Kan, wat de commissie betreft, als akkoordstuk behandeld worden
tijdens de raadsvergadering van 24 juni a.s.

08-06-12

Zienswijze visiebegroting WNK 2009 en meerjarenraming 2010-2014
Wethouder De Boer geeft een toelichting en schetst de positieve
ontwikkeling.
Advies commissie
Kan, wat de commissie betreft, als akkoordstuk behandeld worden
tijdens de raadsvergadering van 24 juni a.s.

08-06-13

Zienswijze verordeningen WSW
Mevrouw Stam (VVD) vraagt of dit gevolgen heeft voor de tweede
evaluatie?
Mevrouw Bunte (PvdA) is benieuwd hoe het met het PGB gaat werken.
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Wethouder De Boer geeft een toelichting. Keuzevrijheid brengt kosten
met zich mee. Een persoonsgebonden budget kost veel meer. Dit is dus
een belangrijk aandachtspunt. Ook is de vraag of je van mensen wel
kunt vragen om zelf de keuzes te maken. De wethouder zal de
commissie informeren als er meer gegevens beschikbaar zijn. In het
najaar zal het onderzoek geëvalueerd worden.

Wethouder
De Boer

Advies commissie
Kan, wat de commissie betreft, als akkoordstuk behandeld worden
tijdens de raadsvergadering van 24 juni a.s.

08-06-14

Rondvraag en sluiting
Op vraag mevrouw Stam (VVD) geeft wethouder De Boer aan dat nu al
aangeven wordt of woningen meer of minder geschikt zijn voor ouderen.
De voorzitter sluit de vergadering om 22.30 uur onder dankzegging aan
de aanwezigen voor hun inbreng.

Vastgesteld in de vergadering van de commissie MO d.d. 3 september 2008.

C.C. Mertens,
Voorzitter

J.M. Hoogland,
griffier
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