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00.

Opening
De voorzitter opent de vergadering om 09.15 uur en heet een ieder welkom.

01.

Spreekrecht burgers
Wordt geen gebruik van gemaakt.

02.

Vaststellen raadsagenda
Wordt zonder wijzigingen ten opzichte van de concept-agenda vastgesteld.

03.

Besluitvorming over:
a. Jaarstukken 2018
b. Bestemmen rekeningresultaat 2018
c. Voorjaarsnota 2019
Er is in twee termijnen over de ter besluitvorming voorliggende stukken beraadslaagd.
Het navolgende amendement en vijftien moties zijn in stemming gebracht.

Amendement A Uitvoeringsprogramma Raadsagenda/Bestuurlijke wensen
Thema 1 Heerhugowaard 9 (Bij19-537)
De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 4 juli
Constaterende dat:
- In de voorjaarsnota wordt de ambitie beschreven om eenzaamheid significant te
verminderen.
- In de voorjaarsnota beschreven projecten alleen gericht zijn op eenzaamheid onder
ouderen.
- De eenzaamheidcijfers van de overheid laat zien dat eenzaamheid onder de gehele
bevolking in alle leeftijden een groot probleem is en niet alleen van ouderen (>65 jaar)
Overwegende dat:
De jongerenraad in februari via een motie gevraagd heeft initiatieven op te zetten om
eenzaamheid onder ouderen én jongeren actief te bestrijden.
- Er al eerder in de afgelopen jaren door verschillende partijen om aandacht voor
eenzaamheid is gevraagd.
Besluit:
- Het door het College voorgestelde tekst op bladzijde 23 van de Voorjaarsnota 2019 als volgt te
wijzigen:
c. Wat gaan wij doen?
De gemeente en belangrijke in- en externe stakeholders gaan de aanpak tegen eenzaamheid
onder alle leeftijdscategorieën gezamenlijk verder uitwerken. Deze aanpak richt zich enerzijds op
het effectiever maken van de huidige inzet, mede door middel van experimenteren en innovatie
pilots.. Anderzijds op het voorkomen van eenzaamheid onder alle leeftijdscategorieën door het
sociale netwerk van mensen actief uit te breiden en te verstevigen door de fysieke infrastructuur
daarop in te richten en activiteiten of flexibele locaties vanuit de behoefte in de wijk te
ondersteunen. Ook zal hierbij aandacht zijn voor de praktische belemmering om aan activiteiten
mee te doen. Dit zal mogelijk leiden tot verbeteringsvoorstellen op het gebied van vervoer,
waaronder uitbreiding routes Hugohopper.
Ondertekening fracties
HOP
CDA
Motie 1

SH

VVD

Informatievisie (Bij19-525)

De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 04 juli 2019 behandelend
agendapunt 03 met als onderwerp Jaarstukken 2018 en Voorjaarsnota 2019
Constaterende dat:
- Digitale dienstverlening een belangrijk onderdeel is van de Raadsagenda 2018-2022;
- Er nog geen visie aanwezig is op het gebied van (digitale) informatievoorziening in de
gemeente Heerhugowaard;
- Hierover ook niets genoemd wordt in de Voorjaarsnota 2019;
- De gemeenteraad op 20 februari 2018 het raadsvoorstel Aanschaf nieuwe ICT bodemplaat
(RB2018013) unaniem heeft aangenomen.

Overwegende dat:
- Een informatievisie (i-visie) nodig is om richting en sturing te geven aan de
informatievoorziening in de gemeente;
- De veranderende (digitale) samenleving vereist een flexibele, transparante en betrouwbare
overheid;
- We in de gemeente steeds meer te maken krijgen met Internet of Things (IoT) en Big Data;
- Data steeds meer gebruikt wordt om toekomstige handelingen te voorspellen, maar
gegevensbescherming ook een zeer belangrijk punt is;
- Met een informatievisie de kaders kunnen bepalen, waarin de juiste afwegingen gemaakt
kunnen worden;
- Digitalisering van de samenleving ook invloed heeft op de interne organisatie van de gemeente;
- De verdere digitalisering kansen biedt om de dienstverlening kwalitatief te verbeteren tegen
dalende of gelijkblijvende kosten;
- Een informatievisie zich niet alleen richt op ICT, maar meer wat er nodig is om de samenhang
tussen ICT, data en de gemeentelijke organisatie te optimaliseren om in te kunnen spelen op de
veranderende (digitale) samenleving.
Spreekt uit:
Een informatievisie nodig is om als gemeente Heerhugowaard in te kunnen spelen op de
veranderende (digitale) samenleving, waarbij duidelijk de kaders en spelregels worden
geformuleerd.
Verzoekt het College om:
1. Een informatievisie op te stellen om de samenhang tussen ICT, data en de organisatie te
optimaliseren om zo in te spelen op de veranderende (digitale) samenleving.
2. Bij het opstellen van de informatievisie gebruik te maken van diverse stakeholders, zoals
inwoners, ondernemers en maatschappelijke instanties waar de gemeente samen mee werkt;
3. In het derde kwartaal van 2020 de informatievisie (i-visie) voor te leggen aan de Gemeenteraad.
En gaat over tot de orde van de dag,
Nederland Duurzaam

Motie 3

D66

Groene leges in Heerhugowaard (Bij19-527)

De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 04 juli 2019 behandelend
agendapunt 03 met als onderwerp Jaarstukken 2018 en Voorjaarsnota 2019
Constaterende dat:
- Het college reeds bezig is om beleid te ontwikkelen tot verduurzaming in Heerhugowaard;
- In de Raadsagenda 2018-2022 duurzaamheid een belangrijk onderdeel is;
- De gemeente Heerhugowaard de ambitie heeft om in 2030 energieneutraal te zijn en dit ook
breed gedragen wordt;
- Er meerdere succesvolle initiatieven in het land zijn met betrekking tot groene leges, zoals in
Enschede en Den Haag.
Overwegende dat:
- De gemeente Heerhugowaard een bijdrage wil leveren aan het verminderen van de CO2
uitstoot en verbetering van het klimaat;
- Financiële prikkels kan leiden tot het (ver)bouwen van woningen en/of gebouwen;
- De gemeente de vrijheid heeft om haar leges vast te stellen en zo ook haar beleid kan
ondersteunen;
- De gemeente er financieel goed voor staat;
- Bij verduurzamen bestaande bouw een grote opgave is;

-

Iedereen die bouwt of verbouwt in aanmerking moet komen voor een korting of vrijstelling van
de leges als gevolg van verduurzaming;
Om in aanmerking te komen de ambitie wat betreft verduurzaming hoog moet zijn.

Spreekt uit:
Een financiële prikkel verduurzamen stimuleert bij (ver)bouw en bijdraagt aan een
energieneutraal Heerhugowaard 2030.
Verzoekt het college:
1. De mogelijkheid onderzoekt om ‘groene leges’ toe te passen in de gemeente Heerhugowaard;
2. Een plan opstelt voor het toepassen van de ‘groene leges’ inclusief de randvoorwaarden;
3. In de najaarsbegroting voor 2020 een bedrag reserveert voor 2020 en verdere jaren voor de
‘groene leges’;
4. Met ingang van 2020 de ‘groene leges’ toevoegt aan de legesverordening;
5. De ‘groene leges’ communiceert met inwoners en andere (rechts)personen;
En gaat over tot de orde van de dag,
Nederland Duurzaam

Motie 4

GroenLinks

Gezonde scholen (Bij19-528)

De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 04 juli 2019 behandelend
agendapunt 03 met als onderwerp Jaarstukken 2018 en Voorjaarsnota 2019
Constaterende dat:
- Er in de Tweede Kamer meerdere moties zijn ingediend voor een gezonde school,
waaronder motie Vendrik (2009) en motie Wolbert (2015);
- Hierin de eis wordt gesteld dat alle schoolkantines voor 1 januari 2017 gezond zijn;
- De Gezonde School een initiatief is van de ministeries VWS, SZW, EZ en OCW;
- Het initiatief De Gezonde School versterkt de gezondheidsbevordering in het primair
onderwijs, voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs;
- In Heerhugowaard alle drie de type onderwijs gehuisvest zijn;
- Conform de website De Gezonde School er slechts vier scholen het predicaat Gezonde
School hebben.
Overwegende dat:
- Vier Gezonde Scholen in Heerhugowaard erg summier is;
- Alle scholen in Heerhugowaard een gezond aanbod moeten hebben op basis van voeding,
sport en bewegen, preventie en veiligheid;
- Er reeds een convenant is gesloten met de scholen in Heerhugowaard op het gebied van
sport en bewegen (BW16-0299);
- De Gezonde School een goede aanvulling is op de Startnotitie Gezondheidsagenda
Heerhugowaard 2017-2020 (BW16-0469).
Spreekt uit:
Dat scholen de ideale partner zijn op het gebied van gezondheidsbevordering van (jonge)
inwoners in Heerhugowaard

Verzoekt het college om:
1. In gesprek te gaan met de schoolbesturen van het po, vo en mbo om te bekijken waarom zij niet
voldoen aan het predicaat gezonde kantine;
2. Hier mogelijk actie in te ondernemen.
En gaat over tot de orde van de dag,
Nederland Duurzaam

Motie 5

De vervuiler betaalt (Bij19-529)

De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 04 juli 2019 behandelend
agendapunt 03 met als onderwerp Jaarstukken 2018 en Voorjaarsnota 2019
Constaterende dat:
- Op 28 november 2017 het Grondstoffenbeleidsplan 2018-2021 (RB2017097) is
vastgesteld door de Raad;
- Er tevens een motie is aangenomen voor “Slimme ondergrondse afvalcontainers met
vulgraadsensoren”(BIJ17-738);
- In het grondstoffenbeleidsplan gesproken wordt over diftar, oftewel gedifferentieerde
tarieven voor afvalinzameling;
- Wij in Heerhugowaard begonnen zijn met het scheiden van afval door de introductie van
de PMD-bak.
Overwegende dat:
- Het Diftar systeem, waarbij het principe “de vervuiler betaalt”, eerlijk is en zuinig omgaan
met afval stimuleert;
- Diverse gemeentes al werken met diftar;
- Diftar afhankelijk is van technische toepassingen en dit dat ook een belangrijke
randvoorwaarde is;
- In Heerhugowaard verschillende manieren zijn van afvalinzameling, zoals kliko’s en
ondergrondse containers;

Spreekt uit:
Dat diftar een eerlijke en effectieve manier is om zuinig om te gaan met afval.
Verzoekt het college:
1. Om de mogelijkheden van diftar in Heerhugowaard te onderzoeken, inclusief de voor- en
nadelen;
2. In dit onderzoek ook de ervaringen van andere gemeentes mee te nemen;
3. De Raad tijdens de Voorjaarsnota 2020 te informeren.
En gaat over tot de orde van de dag,
Nederland Duurzaam

Motie 6

Containertuintjes (Bij19-531)

De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 04 juli 2019 behandelend
agendapunt 03 met als onderwerp Jaarstukken 2018 en Voorjaarsnota 2019
Constaterende dat:
- Zwerfafval en illegale afvaldumpingen een probleem is dat speelt in de maatschappij;
- het opruimen van ‘bij plaatsingen’ ook kosten met zich mee brengt;
- zwerfafval een negatieve impact heeft op het straatbeeld en de leefbaarheid;
- het aanleggen van tuintjes rondom containers als in verschillende gemeenten (bijvoorbeeld
in Rotterdam, Den Haag, Den Bosch en Assen) heeft geleid tot minder ‘bij plaatsingen’ en
een fraaier straatbeeld;
Overwegende dat:
- Handhaving en verhaal van kosten bij ‘bij plaatsing’ in de praktijk lastig uitvoerbaar blijkt;
- Het groen bijdraagt aan een aangenaam straatbeeld
- afval naast de ondergrondse vuilcontainer een ergernis is voor velen;
Spreekt uit:
-

Het realiseren van een tuintje rondom een ondergrondse container een oplossing kan
bieden om ‘bij plaatsingen’ van grofvuil en andere spullen te ontmoedigen.
Het straatbeeld verbeterd wordt met de tuintjes.
Dit een mooie kans kan zijn om met inwoners samen te werken.

Verzoekt het College om:
1. Te communiceren met onze inwoners dat zij zich kunnen aanmelden om een milieustraat in te
laten richten met de containertuintjes. Waarbij de inwoner(s) verantwoordelijk is voor het
onderhoud van de tuintjes.
2. De raad op de hoogte te houden over de vorderingen hier omtrent.
En gaat over tot de orde van de dag,
Seniorenpartij
CDA
J.v. Ruitenbeek
G. Klercq

Motie 8

VVD
F. Hoekstra

HOP
R. Schoemaker

Ondersteuning onderzoek voorzieningen (Bij19-534)

De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 4 juli 2019
Constaterende dat:
-

De gemeenteraad in haar raadsagenda duidelijk heeft verwoord het op peil houden en
eventueel verbeteren van het niveau van onze voorzieningen een prioriteit te vinden
Dat in de Voorjaarsnota wordt gemeld dat onderzoek nodig is naar het niveau van onze
voorzieningen
Dat vooruitlopend op de resultaten van dat onderzoek reeds 600.000 euro is gereserveerd
voor urgente zaken die uit het onderzoek komen en geen uitstel vergen

Overwegende dat:
- Uit diverse geledingen uit ons verenigingsleven al concrete verzoeken cq voorstellen zijn
gedaan die mogelijk in aanmerking kunnen komen voor een acute oplossing
- Dat daardoor het risico kan ontstaan dat de in de VJN gereserveerde middelen
onvoldoende zijn om alle acute zaken op te pakken

Spreekt uit:
Verzoekt het College:
Naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek naar de staat van de voorzieningen in
Heerhugowaard daar waar nodig extra geld te reserveren voor het leveren van oplossingen die niet
kunnen wachten tot de volgende begrotingscyclus.
En gaat over tot de orde van de dag,
HOP
VVD
ND
Motie 9

CDA

Verder verduurzamen (sport)verenigingen (Bij19-535)

De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 4 juli 2019
Constaterende dat:
-

De gemeenteraad vorig jaar in haar vergadering van 8 mei meer dan 900.000 euro
beschikbaar gesteld voor de verduurzaming van gemeentelijk vastgoed, waaronder Cool,
de sporthallen en andere complexen die beheerd worden door Sport NV
De samenwerking met Sportief Opgewekt tevens heeft geleid tot duurzaamheidsinitiatieven
bij onder meer DOV, MHCH, Hera, en naar het nu laat aanzien tevens Reiger Boys
Andere verenigingen naar verluidt wel belangstelling hebben in verduurzaming van hun in
eigendom zijnde vastgoed, maar dat met name vraag is naar hulp en begeleiding in het
vinden van de juiste financiële middelen

Overwegende dat:
- Verduurzaming van verenigingspanden en opstallen die niet in eigendom zijn van de
gemeente, helpt in het bereiken van onze duurzaamheidsdoelstellingen

Spreekt uit:
Verzoekt het College:
Verenigingen in Heerhugowaard actief te helpen in het vinden van de best passende (financiële)
constructies om (verdere) verduurzaming van hun vastgoed te realiseren..
En gaat over tot de orde van de dag,
HOP
VVD
ND
Motie 10

Realisatie verlichting Fabritiuspark (Bij19-536)

De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 4 juli 2019
Constaterende dat:
-

De gemeenteraad tijdens haar bezoek aan de Schilderswijk in april 2017 een verzoek
binnenkreeg voor verlichting in het Fabritiuspark vanwege de veiligheid
Dat wijkbewoners sindsdien op verschillende manieren hebben aangegeven dat zij naar
aanleiding van dat verzoek nog niets hebben vernomen

-

Dat de Jeugd- en Jongerenraad in 2018 eveneens heeft aangegeven verlichting op
fietspaden een prioriteit te vinden in het veiligheidsbeleid van de gemeente
Dat in de Raadsagenda veiligheid in de breedste zin van het woord als prioriteit wordt
beschouwd

-

Overwegende dat:
-

Inzicht in de actuele behoefte aan veiligheid door middel van verlichting langs het pad in
het park wenselijk is

Spreekt uit:
Verzoekt het College:
Onderzoek te doen naar de wenselijkheid voor verlichting op het pad in het Fabritiuspark en naar
aanleiding van de uitkomsten van dat onderzoek gepaste actie te ondernemen..
En gaat over tot de orde van de dag,
HOP
SH
Motie 11

Klimaatadaptatie parkeerplaatsen (Bij19-538)

De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op (…) behandelen de
klimaatadaptatie van parkeerplaatsen
Constaterende dat:
- In de raadsagenda staat vermeld dat er moet worden gekeken naar mogelijkheden voor
meer openbare vergroening
- De toevoeging van groen resulteert in een veilige, gezonde, prettige en klimaatrobuuste
leefomgeving aldus de raadsagenda.
Overwegende dat:
- Door klimaatverandering de kans op extreem weer toeneemt
- Water slecht kan wegstromen op de huidige, veelal stenen parkeerplekken
- Groen de omgeving koel houdt
- Parkeerplaatsen en groen elkaar niet hoeven uit te sluiten
- Leveranciers aangeven dat klimaatadaptieve parkeerplaatsen vaak goedkoper kunnen zijn
dan reguliere parkeerplaatsen
Spreekt uit:
Dat de parkeerplaatsen in het centrum klimaatbestendig moeten worden.
verzoekt het College op:
1.
2.

Te onderzoeken waar klimaatbestendige parkeerplekken gerealiseerd kunnen worden en bij
de aanleg van nieuwe parkeerplaatsen dit ook toe te passen
Rekening te houden met rolstoeltoegankelijkheid van deze parkeerplaatsen

En gaat over tot de orde van de dag,
VVD

CDA

HOP

SH

GL

PvdA

Motie 12

Verkeersveiligheid in Heerhugowaard (Bij19-539)

De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 4 juli 2019.
Constaterende dat:
● Inwoners uit verschillende wijken met regelmaat aangeven dat hun wijk niet veilig is met
betrekking tot verkeersveiligheid.
● Er veel verkeersongelukken zijn gebeurd met langzaam rijdend verkeer zoals
(elektrische) fietsers.
● In het raadsakkoord diverse passages staan over de veiligheid in het Heerhugowaardse
verkeer.
Overwegende dat:
● Verkeersveiligheid een essentieel onderdeel is van leefbaarheid in Heerhugowaard en
het veiligheidsgevoel van Heerhugowaarders.
● De verkeersveiligheid bij het beheer, de herinrichting en het onderhoud van
Heerhugowaard prioriteit moet krijgen, zowel in wijken en daarbuiten op hoofdwegen en
fietspaden.
Spreekt uit dat:
Verkeersveiligheid een belangrijk onderdeel is van het mobiliteitsplan en nadrukkelijk terug moet
komen bij het onderhoud, beheer en herinrichten van wijken.
verzoekt het College:
1. De verkeersveiligheid bij het herinrichten, onderhouden en beheren van wijken,
hoofdwegen en fietspaden als een van de belangrijkste prioriteiten mee te nemen.
2. Te inventariseren welke straten, hoofdwegen en fietspaden urgent aangepakt moeten
worden en hiervoor bij de raadsbegroting 2020 met een voorstel te komen.
3. In het nieuwe mobiliteitsplan nadrukkelijk prioriteit te geven aan de verkeersveiligheid in
woonwijken

En gaat over tot de orde van de dag,
VVD

CDA
Motie 13

PvdA
Digitale dienstverlening (Bij19-540)

De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 04 juli 2019 behandelen
besluitvorming voorjaarsnota
Constaterende dat:
● Meerdere gemeenten begonnen zijn met het delen van data via digitale wegen, met als
concreet voorbeeld gemeente Purmerend
● De vraag naar data van de gemeente groeit
● Steeds meer kennis digitaal wordt gedeeld en verspreid
● Heerhugowaard en Langedijk samen investeren in een nieuwe ICT bodemplaat en de
mogelijkheden die daartoe behoren
Overwegende dat:
● Het raadsakkoord spreekt over digitale dienstverlening:
“De gemeenteraad heeft het college verzocht om een plan van aanpak te ontwikkelen

●
●
●
●

waarin met behulp van ‘big data’ het beleid en de dienstverlening aan bewoners verder
kan worden verbeterd en geoptimaliseerd.
De voorjaarsnota geen inzicht biedt in de ambities van het college op digitale
dienstverlening
Data kan worden gebruikt door overheid en burger voor het ontwikkelen van nuttige
informatie en applicaties voor allerlei onderwerpen
Data beschikbaar stellen kan bijdragen aan grotere mogelijkheden en betrokkenheid van
onze inwoners bij de gemeente
De ambtelijke en mogelijk bestuurlijke fusie van Heerhugowaard en Langedijk ook leidt
tot harmonisatie en werkzaamheden voor inzicht in alle informatie en documenten van
de gemeente.

Spreekt uit:
Dat de toekomstgerichte gemeente Heerhugowaard zorgt voor de beschikbaarstelling van data
waar mogelijk en inzet op betere digitale dienstverlening
verzoekt het College:
1. In de nog op te stellen visie en strategie op datagedreven werken op te nemen hoe de
gemeente Heerhugowaard een voorziening kan opzetten waar data voor iedereen
beschikbaar zijn en hergebruikt mogen worden
2. In 2020 in te zetten op een toekomstgerichte visie op dienstverlening, waarin
nadrukkelijk aandacht voor digitale dienstverlening is.
En gaat over tot de orde van de dag,
VVD

HOP
Motie 14

GL

PvdA

CDA

Verbeteren veiligheidsgevoel (Bij19-541)

De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 4 juli 2019.
Constaterende dat:
● In de raadsagenda is aangegeven dat het veiligheidsgevoel van Heerhugowaarders
verder onderzocht zou moeten worden.
● De gemeente wederom mee gaat doen aan een terugkerende veiligheidsmonitor van het
ministerie van Justitie en Veiligheid over veiligheid en leefbaarheid.
Overwegende dat:
● Het veiligheidsgevoel van Heerhugowaarders geen progressie laat zien, terwijl de
criminaliteit minder wordt.
● De gemeenteraad heeft gevraagd om verdiepend onderzoek bovenop de
veiligheidsmonitor om echt tot de kern van het probleem te komen.
● Een landelijke monitor met 65.000 enquêtes een algemeen beeld geeft over
Heerhugowaard, maar geen specifiek beeld over het onveiligheidsgevoel van onze
inwoners.
● Het veiligheidsgevoel niet alleen bepaald wordt door criminaliteit, ook andere factoren
zoals verkeersveiligheid kan ook een rol spelen.
● De uitkomsten van deze onderzoeken zouden moeten leiden tot concrete acties om het
veiligheidsgevoel te verbeteren.
Spreekt uit dat:
Dat er na onderzoek concrete maatregelen moeten komen om het veiligheidsgevoel van
Heerhugowaarders te verbeteren.

verzoekt het College:
1. Naast de landelijke monitor kwalitatief aanvullend onderzoek te doen naar de
onveiligheidsgevoelens van Heerhugowaarders,
2. Dit onderzoek mee te sturen bij de behandeling van het nieuwe lokale Veiligheidsplan dit
najaar,
3. Op basis van het onderzoek concrete suggesties te doen om het veiligheidsgevoel van
onze inwoners te verbeteren.

En gaat over tot de orde van de dag,
VVD

PvdA
Motie 15

CDA

Prioriteit doorstroming Oosttangent (Bij19-542)

De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 04 juli 2019 behandelen
besluitvorming voorjaarsnota
Constaterende dat:
● De bereikbaarheid van Heerhugowaard-Zuid onvoldoende is tijdens de spits;
● De bouwlocaties Land van Luna en De Draai voortvarend worden ontwikkeld en
daardoor te verwachten is dat de bereikbaarheid verder verslechterd.
Overwegende dat:
● De Provincie 1 Mln euro beschikbaar wil stellen om de doorstroming te bevorderen;
● In deze Voorjaarsnota een bedrag van 2 miljoen euro wordt gereserveerd (NBK1);
● De Oosttangent onderdeel van de ringstructuur is om de doorgaande verkeersstromen
zoveel mogelijk via de N242 en de N23 af te wikkelen.

Spreekt uit:
Dat het verbeteren van de doorstromin van de oosttangent prioriteit heeft boven het ontwikkelen
van een nieuw Gemeentelijk verkeers- en vervoersplan (GVVP).
verzoekt het College:
Voor de komende Begrotingsvergadering de Gemeenteraad een plan van aanpak voor te
leggen om de doorstroming van de Oosttangent te verbeteren.

En gaat over tot de orde van de dag,
VVD

CDA

PvdA

SH

Motie 16

De kans voor een nieuwe kans (Bij19-547)

De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 4 juli 2019
–

1 op de 5 huishoudens in Nederland kampt met schulden.
– Jaarlijks lopen de maatschappelijke kosten op tot 11 miljard.

-

Schuldenlab een onafhankelijke stichting is waarbij privaat- en publiek sector samen
werken en zoeken naar innovatieve manieren om mensen schuldenzorgvrij te krijgen en
houden
Schuldenlab inmiddels in Den Haag en Almelo actief is.

Overwegende dat:

-

Schulden de kwaliteit van leven sterk kan beïnvloeden;
De schuldpreventie voor Heerhugowaard een belangrijk item is;
Schulden en armoede nu vaak niet effectief worden aangepakt;
Onze systemen zijn teveel ingericht op het idee van gelijke monniken,gelijke kappen. En
zo houden we mensen gevangen in het systeem.
Vernieuwend denken op het gebied armoedebeleid onderdeel is van de raadsagenda.

Spreekt ut:

Verzoekt het College:
1. Te onderzoeken of het mogelijk is om aan te sluiten bij bv: schuldenlab;
2. bij dit onderzoek Schuldhulpmaatje te betrekken.
3. De raad hier nog in 2019 te informeren over de mogelijkheden en hierbij met een
concreet voorstel te komen.

En gaat over tot de orde van de dag,
CDA

ChristenUnie
Motie 17

VVD

D66

SH

Transitievisie warmte (Bij19-548)

De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 4 juli 2019
Constaterende dat:
- Er in de Voorjaarsnota niets wordt gemeld over een termijn waarop Heerhugowaard een
visie op de warmtetransitie zal hebben;
- Gemeenten uiterlijk eind 2021 een transitievisie warmte moeten vaststellen.
Overwegende dat:
- Gemeenten een regierol krijgen in deze transitie;
- Heerhugowaard al langere tijd een voortrekkersrol heeft op het gebied van
verduurzaming.
Spreekt uit:
Heerhugowaard moet zo snel mogelijk een transitievisie warmte vaststellen.

Verzoekt het College:
4. Geregeld, maar in ieder geval elk half jaar, de Raad een doorkijkje te geven over de
ontwikkeling van een transitievisie warmte.
En gaat over tot de orde van de dag,
D66 Heerhugowaard
Motie 18

Sociale Woningbouw (Bij19-550)

De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 4 juli 2019 behandelend
Voorjaarsnota
Constaterende dat:overwegende dat:
a. € 720,42 euro als maximaal bedrag voor sociale huur voor velen te hoog is om maandelijks te
betalen;
b. er weinig tot niets gebouwd wordt voor deze doelgroep;
c. dit in de praktijk mogelijk blijkt voor kleine woningen van 20 tot 30m2;
d. er onder meer in andere regio’s wel woningen gebouwd worden in huursegment €300 tot € 500
per maand;
e. de corporaties dit ook graag willen;

Verzoekt het College:
met corporaties en andere te betrekken partijen in gesprek te gaan over mogelijkheden om voor de
doelgroep (voor wie het maximale bedrag voor sociale huur te hoog is) woningen te realiseren.

En gaat over tot de orde van de dag,
PvdA

Besluitvorming:
Vervolgens is Amendement A in stemming gebracht.
De gemeenteraad heeft unaniem besloten amendement A aan te nemen
De gemeenteraad heeft op het raadsvoorstel Jaarstukken 2018, Meerjarenprognose
grondexploitaties 2019, Archiefverslag 2018 (RB2019065) unaniem het volgende
besloten:
1.
2.

De jaarrekening 2018 vast te stellen;
Het rekeningresultaat te doteren aan de algemene reserve.

De gemeenteraad heeft met inachtneming van het aangenomen amendement A unaniem
het volgende besloten op het raadsvoorstel Voorjaarsnota 2019:
1.
2.
3.

De Voorjaarsnota 2019 vast te stellen;
Een dotatie te doen uit de Algemene reserve van € 1,076 mln. om het meerjarig financieel
beeld voor de jaren 2021 – 2022 in deze Voorjaarsnota sluitend te krijgen;
De navolgende dotaties uit de Algemene reserve voor de volgende bestaande en nieuw
aan te leggen reserves vast te stellen:

Bestemming vanuit algemene reserve
1. Toevoegen aan bestaande reserve BYOD

€ 170.000

2. Toevoegen aan bestaande reserve Bodemplaat ICT

€ 251.000

3. Nieuw aan te leggen reserve Expertisecentrum
4. Nieuw aan te leggen reserve Genestetlaan aanleg
riolering
5. Nieuw aan te leggen reserve "Bereikbare woningen voor
iedereen"
6. Nieuw aan te leggen reserve Ecozone Broekhorn
7. Toevoegen bijdrage aan NBK1 a.g.v. exploitatie overeenkomsten
8. Nieuw aan te leggen reserve Uitvoering raadsagenda en
bedrijfsvoering
9. Nieuw aan te leggen reserve Uitvoering raadsagenda –
projecten leefomgeving en voorzieningen
Totaal te bestemmen

€ 301.000

4.

€ 90.000
€ 1.251.000
€ 634.000
€ 698.000
€ 4.024.000
€ 9.100.000
€ 16.519.000

De begroting 2019 te wijzigen op grond van onder 1 t/m 3 genomen besluiten
De besluitvorming over de 15 moties is als volgt verlopen:
Motie 1

is verworpen met 12 stemmen voor en 18 stemmen tegen.
Voor stemden: VVD, D66, GL, ND
Tegen stemden: HOP, SH, CDA, PvdA, CU

Motie 3

is verworpen met 7 stemmen voor en 23 stemmen tegen.
Voor stemden: D66, GL, ND
Tegen stemden: HOP, SH, VVD, CDA, PvdA, CU

Motie 4

is unaniem aangenomen.

Motie 5

is verworpen met 7 stemmen voor en 23 stemmen tegen.
Voor stemden: D66, GL, ND
Tegen stemden: HOP, SH, VVD, CDA, PvdA, CU

Motie 6

is unaniem aangenomen.

Motie 8

is aangenomen met 26 stemmen voor en 4 stemmen tegen.
Voor stemden: HOP, SH, VVD, CDA, D66, ND, CU
Tegen stemden: GL, PvdA
Fractie CU heeft voorafgaande aan de stemming een stemverklaring
afgelegd.

Motie 9

is unaniem aangenomen.

Motie 10

is aangenomen met 28 stemmen voor en 2 stemmen tegen.
Voor stemden: HOP, SH, VVD, CDA, D66, ND, PvdA, CU
Tegen stemde: GL

Motie 11

is unaniem aangenomen.

Motie 12

is unaniem aangenomen.

Motie 13

is aangenomen met 29 stemmen voor en 1 stem tegen.
Voor stemden: HOP, SH, VVD, CDA, D66, GL, ND, PvdA
Tegenstemde: CU

Motie 14

is aangenomen met 26 stemmen voor en 4 stemmen tegen.
Voor stemden: HOP, SH, VVD, CDA, D66, PvdA, CU
Tegen stemden: GL, ND

Motie 15

is aangenomen met 23 stemmen voor en 7 stemmen tegen.
Voor stemden: HOP, SH, VVD, CDA, PvdA, CU
Tegen stemden: D66, GL, ND

Motie 16

is unaniem aangenomen.

Motie 17

is unaniem aangenomen.

Motie 18

is unaniem aangenomen.

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering om 16.15 uur.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad
van de gemeente Heerhugowaard d.d. 01 oktober 2019,
de griffier,

de voorzitter,

G.J. de Graaf

A.B. Blase

