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Nr.

Onderwerp:

00.

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

01.

Spreekrecht burgers
Wordt geen gebruik van gemaakt.

02.

Vaststellen raadsagenda
De onder agendapunt 15 aangekondigde motie van de SP wordt door de SP
teruggenomen.
Voor het overige wordt de agenda ongewijzigd vastgesteld.

03.

Vaststellen notulen raadsvergadering van 19 december 2017
De notulen/besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

04.

Voorstel voorzitter m.b.t. afdoening ingekomen stukken
Rubriek AA
Zonder discussie en hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten de
ingekomen stukken in deze rubriek voor kennisgeving aan te nemen.
Rubriek AB
Zonder discussie en hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten de
ingekomen stukken in deze rubriek voor kennisgeving aan te nemen.
Rubriek AC
Zonder discussie en hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten de
ingekomen stukken in deze rubriek voor kennisgeving aan te nemen.
Rubriek B
Voor deze rubriek zijn geen stukken binnengekomen.
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Rubriek C
Zonder discussie en hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten de
ingekomen stukken in deze rubriek in handen te stellen van het college.
Rubriek D
Wethouder Dickhoff heeft twee mededelingen:
1. De raadsleden ontvangen van de vier gemeenten in het Recreatieschap
Geestmerambacht deelnemende gemeenten een uitnodiging voor een bijeenkomst
op 7 februari aanstaande. Onderwerpen zijn de toekomst van het recreatieschap en de
schikking met de provincie i.v.m. haar uittreden.
2. Van de firma Tesselaar Fresia en de ondernemersvereniging Alton is een veroek
ontvangen om af te zien van het heffen van OZB op zonnepanelen. De wethouder heeft
als antwoord gegeven dat zonnepanelen volgens de voorschriften deel uit maken van de
bouwkosten en daardoor ook meetellen bij de waarde van het object. Uitzonderingen
maken is niet mogelijk.
Toezegging: De wethouder doet de toezegging om in het overdrachtsdossier aan het
nieuwe college de vraag neer te leggen van het uitzonderen van zonnepanelen voor de
OZB-waarde.
Opleggen geheimhouding document ‘Raming Zuidtangent spooronderdoorgang
d.d. 13 september 2017’ (RB2017124)
Zonder discussie en hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten:

05.

- de door het college aan de raad opgelegde geheimhouding op het document “Raming
onderdoorgang spoor-Zuidtangent”(document 13 september 2017) te bekrachtigen.
06.

Raadsvoorstel Groeibudget 2018 (RB2017128)
Zonder discussie en hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten:
- de begrotingswijziging vast te stellen, zoals opgenomen in de onderstaande tabel,
als uitwerking van de toekenning van het groeibudget 2018:

Begrotingswijzigingen per programma:
Program m a

Om schrijving

(x € 1.000)
Gevolgen voor de exploitatie
2018
Lasten

1
2
4

Veiligheid
Stedelijk beheer en duurzaam
samenleven
Sociale samenhang

Volgende jaren

Baten

Lasten

Toekennen van groeibudget 2018

11

11

Toekennen van groeibudget 2018

64

64

Toekennen van groeibudget 2018

44

44

Mutaties reserves

Toekennen van groeibudget 2018

350

350

Algemene dekkingsmiddelen

Toekennen van groeibudget 2018

Overhead

Toekennen van groeibudget 2018

101

Totalen

570

07.

570

Baten

570
101

570

570

570

Raadsvoorstel taakmutaties 2018 (RB2017129)
Zonder discussie en hoofdelijke stemmng is unaniem door de raad besloten:
1. De middelen opgenomen in de algemene uitkering uit het gemeentefonds ten behoeve
van de taakmutaties 2018 te muteren op de budgetten onder gelijktijdige verhoging van
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de algemene uitkering uit het gemeentefonds, volgens onderstaande tabel:
Taakmutatie / integratie- decentralisatieuitkering

Algemene uitkering

Budget

Taakmutaties

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

2.641
-5.833
16.625
14.851
3.333
4.159
111
64.166
7.042
107.094

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

-5.000
16.000
14.000
4.100
64.000
7.000
100.100

Totalen IU/DU

€
€
€
€
€
€
€

-99.639
27.480
238.717
28.958
10.002
1.012.489
1.218.007

€
€
€
€
€
€
€

-99.639
27.480
238.717
28.958
10.002
1.012.489
1.218.007

Totalen taakmutatie en IU/DU

€

1.325.101 €

1.318.107

WUW integratie
e-boeken
Individuele studietoeslag
Participatiewet
Implementatieondersteuning MGBA
Uitvoeringskosten lijfrenteopbouw
BGT
Beëindiging betalingen derden
Innovatie en kwaliteit kinderopvang
Totalen taakmutatie
Integratie- decentralisatieuitkering

Versterking peuterspeelzaal
VTH-taken
WMO_oud
Voorschoolse voorziening peuters
Armoedebestrijding kinderen
Uitkering sociaal domein

2. Het verschil tussen de beschikbare middelen en de voorgestelde mutaties op de
budgetten met een positief resultaat van € 6.994 toe te voegen aan het budget voor
formatie-uitbreiding (zie ook RB2017128 Groeibudget 2018).
08.

Raadsvoorstel Herinrichting hertenkamp aan De Dreef (RB2017109)
Zonder discussie en hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten:
1. Het plan voor de herinrichting van het hertenkamp aan de Dreef goed te keuren als
invulling van de motie E201623369 Burgerinitiatief Hertenkamp;
2. Een krediet te voteren van € 165.000,- voor de terreininrichting en een krediet van
€ 53.000,- voor de herbouw van het dierenverblijf;
3. Voor zowel de terreininrichting als het dierenverblijf een afschrijvingstermijn van 40 jaar
te hanteren, conform bijlage 1 Afschrijvingstabel bij de Nota vaste activa 2017;
4. De kapitaallasten van beide investeringen en de bijbehorende exploitatielasten (in
totaal € 11.500,-) af te dekken binnen de bestaande budgetten van programma 2
Stedelijk beheer en duurzaam samenleven (taakveld 5.7 Openbaar groen en
(openlucht) recreatie).
Stemverklaringen zijn voorafgaande aan de stemming afgelegd door:
V.T.A.. Wanst (VVD), J.M. Does (HOP) en J.D. Koppelaar (PvdA).
De laatste herinnert de voorzitter aan de toezegging van oud burgemeester Ter Heegde
om bij de opening van het heringerichte hertenkamp namens de gemeente een pauw te
schenken.
Toezegging: De voorzitter zal navraag doen bij de heer Ter Heegde over de toegezegde
pauw.
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09.

Raadsvoorstel Partiële herziening Bestemmingsplan Oud-Centrum (RB2017107)
Er is in twee termijnen beraadslaagd over dit onderwerp.
De raad heeft met 26 stemmen vóór en 3 stemmen tegen conform het voorstel besloten:
- 1. Het bestemmingsplan Oud-Centrum partieel te herzien door de met een vrijstelling
gerealiseerde opslagloods aan de Bickerstraat conform vergunning positief te
bestemmen. Het college zal de raad adviseren deze ontwikkeling op te nemen in het
actualisatieplan Oud-Centrum dat medio 2018 in procedure zal worden gebracht;
2. Geen planologische medewerking te verlenen aan het aanpassen van het
bestemmingsplan Oud-Centrum in relatie tot het verhogen van de bouwhoogte van de
betreffende opslagloods.
Vóór stemden: HOP, CDA, VVD, SP, D66, PvdA, BB,CU, ND, LMJ, FD.
Tegen stemde: SH.

10.

Raadsvoorstel Verklaring van geen bedenkingen voor de bouw van 49
appartementen aan de Van Foreeststraat (RB2917133)
Er is in twee termijnen beraadslaagd over dit onderwerp.
De raad heeft met 25 stemmen vóór en 3 stemmen tegen conform het voorstel besloten:
- 1. middels dit besluit een ontwerp-verklaring van geen bedenkingen (verder ontwerpvvbg) af te geven voor de door burgemeester en wethouders voorgenomen afgifte van
een omgevingsvergunning voor het realiseren van 49 appartementen aan de Van
Foreeststraat om, in het geval er geen zienswijzen worden ingediend, de ontwerpvvgb te beschouwen als een definitieve verklaring van geen bedenkingen en de
afhandeling van de omgevingsvergunning aan het college van burgemeester en
wethouders te mandateren. De aanvraag omgevingsvergunning komt dan niet terug in
de raad.
2. Om, in geval er wel zienswijzen worden ingediend, de nota van beantwoording van
zienswijzen ter beoordeling aan de commissie SO voor te leggen. De commissie
besluit of de zienswijzen aanleiding geven om de besluitvorming over de definitieve
verklaring van geen bedenkingen aan de raad te laten.
Dit betekent dat als de commissie geen aanleiding ziet om de zienswijzen aan de
raad voor te leggen, de ontwerp-vvgb alsnog als definitieve verklaring van geen
bedenkingen kan worden beschouwd.
Vóór stemden: HOP, CDA, VVD, D66, SH, PvdA, CU, ND, FD.
Tegen stemden: SP, BB, LMJ.
Voorafgaande aan de stemming zijn stemverklaringen afgelegd door:
A.M. Valent (SH), A.G.W. Jongenelen (BB) en F.J. Marchal (ND).
Toezegging:
Wethouder Oude Kotte zegde in zijn antwoord op een vraag van ChristenUnie n.a.v. de
waterhuishouding toe, de uitkomst van het overleg van hem met het
Hoogheemraadschap aan de raad mede te delen.
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11.

Raadsvoorstel vaststelling bestemmingsplan Van Duivenvoordestraat
(RB2017102)
Er is in twee termijnen beraadslaagd over dit onderwerp.
Het door Senioren Heerhugowaard aangekondigde amendement is na een korte
schorsing van de vergadering teruggenomen en niet in stemming gebracht.
De raad heeft met 21 stemmen vóór en 8 stemmen tegen conform het voorstel besloten:
- 1. de zienswijzen van reclamanten ontvankelijk en deels gegrond te verklaren;
2. het bouwvlak van het appartementencomplex te verkleinen, het aantal bouwlagen van
het appartementencomplex te verminderen van 7 naar 5 en de maximale
bouwhoogtes aan te passen van 23 naar 15 meter voor het appartementencomplex
voor de woningen en patio’s voor het zorgcentrum van 6 naar 4 meter;
3. de quickscan flora en fauna van bureau Van der Goes en Groot toe te voegen en de
toelichting van het bestemmingsplan daarop aan te passen;
4. geen exploitatieplan op te stellen;
5. het bestemmingsplan van Duivenvoordestraat, met IMROcode
NL.IMRO.0398.BP61DUIVENVOORDE-VA01 gewijzigd vast te stellen.
Vóór stemden: HOP, CDA, VVD, D66, PvdA, CU, FD.
Tegen stemden: SP, SH, BB, ND, LMJ.
Voorafgaande aan de stemming zijn stemverklaringen afgelegd door:
M.A.W. Bankras (HOP), F.J. Marchal (ND), M. Jongejan (LMJ), A.G.W. Jongenelen (BB).
Toezegging:
Wethouder Oude Kotte doet de raad de toezegging dat bij de invulling van het bouwplan
Van Duivenvoordestraat de duurzaamheidsdoelstelling nadrukkelijk ter sprake zal komen.
Daarbij hoort ook “van gas los”.
Na de stemming over het raadsvoorstel heeft C.P.M. van ’t Schip-Nieuwboer de
vergadering verlaten.
De door T. Degreef is een motie met de volgende tekst ingediend en in stemming
gebracht:

Onderwerp Groene wand
De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 23 januari 2018, behandelend
agendapunt 11 met als onderwerp Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Van Duivenvoordestraat.
Constaterende dat:


De omwonende de hoeveelheid groen niet voldoende achten



Geluidshinder ook als probleem wordt ondervonden

Overwegende dat:


Heerhugowaard vooruitstrevend is in het verduurzamen en vergroenen van zijn stad



het evenwicht tussen wonen en groenvoorzieningen behouden moet blijven



De groene wand ook geluidshinder wegneemt
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Spreekt uit:
Een evenwichtige balans tussen groen en steen is belangrijk in een groeiende stad om dit
in een gebied te doen wat verstedelijkt vraagt soms om innovatie.
Draagt/ verzoekt/ het College op:
1. Met de bewoners en ontwikkelaar in gesprek te gaan om te komen tot een evenwichtig groen
aanbod.

En gaat over tot de orde van de dag,

T. Degreef
De motie is door de gemeenteraad in algehele unanimiteit aangenomen.
Op dit punt in de vergadering heeft J.D. Koppelaar (PvdA) de vergadering verlaten.
12.

Raadsvoorstel samenwerken aan lintenvisie (RB2017119)
Er is in twee termijnen beraadslaagd over dit onderwerp.
De raad heeft in unanimiteit conform het voorstel besloten:
- de strategie voor de linten van Heerhugowaard: ‘Samen werken aan de linten’ vast te
stellen en deze strategie in plaats te stellen van de in 2009 vastgestelde ‘Kadernota
ontwikkelingsvisie voor de linten in het zuidelijke deel van Heerhugowaard’.
Het door de HOP aangekondigde amendement is teruggenomen en niet in stemming
gebracht.

13.

Raadsvoorstel Intentieverklaring ambtelijke fusie met gemeente Langedijk
(RB2018001)
Er is in één termijn beraadslaagd over dit onderwerp.
De raad heeft in unanimiteit conform het voorstel besloten:
- 1. Onderzoek te starten naar de uitgangssituatie, de gewenste vorm en de incidentele
financiële effecten van een ambtelijke fusie-organisatie van de gemeenten
Heerhugowaard en Langedijk;
2. De onderzoeksuitkomsten ter vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraden van
Heerhugowaard en Langedijk in juni 2018;
3. De kosten van het externe onderzoek van ca. 40.000 euro voor de helft voor rekening
van de gemeente Heerhugowaard te brengen;
4. Het aandeel in de kosten te dekken uit het budget organisatieontwikkeling;
5. Op basis van de uitkomsten van het onderzoek te besluiten of een definitieve
opdracht tot ambtelijke fusie gegeven wordt.
Op dit punt in de vergadering heeft T. Degreef (TD) de vergadering verlaten.
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Motie vreemd aan de orde van de dag van D66 “Aansluiting Statiegeldalliantie”
(E201801229)

14.

Initiatiefnemer D66 heeft een motie met de volgende tekst ingebracht:

Onderwerp: aansluiting Statiegeldalliantie
De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 15 januari 2018,
behandelend agendapunt
Constaterende dat:
-

-

-

-

PET flessen en blikjes een substantieel deel uitmaken van zwerfafval,
Zwerfafval een hardnekkig probleem en een bedreiging voor flora en fauna is, niet
alleen in Heerhugowaard, maar ook landelijk en zelfs wereldwijd,
Uit een honderd dagen onderzoek dat door dhr. Groot (‘de Zwerfinator’) in de
gemeente Purmerend is gebleken dat 56% van alle verpakkingen in het zwerfafval
bestaat uit drankverpakkingen (inclusief glaswerk) en dit qua volume de helft van het
zwerfafval vertegenwoordigt,
Op 31 augustus 2017 het rapport ‘Kosten en Effecten van statiegeld op kleine flesjes
en blikjes’ aan de Tweede Kamer is gestuurd en dat in dit rapport duidelijk wordt
gemaakt dat statiegeld een effectieve en grote bijdrage levert aan de bestrijding van
‘plastic soep’ en zwerfafval,
De Tweede Kamer dit rapport behandelt in het Algemeen Overleg Circulaire
Economie eind februari 2018,
Eind november 2017 een Statiegeldalliantie (https://statiegeldalliantie.org/) is gestart,
welke invoering van statiegeld op PET flessen en blikjes nastreeft,
Onderzoeksbureau CE Delft heeft berekend dat invoering van statiegeld op PET
flessen en blikjes 70% tot 90% afname in zwerfafval bewerkstelligt,
Ondanks de mogelijk wat hogere kosten van het statiegeldsysteem, is HVC vanwege
de positieve effecten wel een voorstander voor deze verbreding (bron: notulen
Algemene Vergadering HVC van 14-12-2017),
Via het statiegeldsysteem het restafval van hogere kwaliteit is en daardoor met een
hogere opbrengst gerecycled kan worden.

Overwegende dat:
Statiegeld een directe uitwerking van het principe ‘de vervuiler betaalt’ is, door
ingeleverd afval geen geld te laten kosten en zwerfafval wel,
Vermindering van zwerfafval tot lagere opruimkosten voor de gemeente
Heerhugowaard leidt,
Vermindering van afval past in gemeentelijke doelstelling van het
grondstoffenbeleidsplan 2018-2021,
Een brede maatschappelijke steun vanuit het hele land kan bijdragen aan de
besluitvorming in de Tweede Kamer.
Spreekt uit:
Dat de gemeente Heerhugowaard zich aansluit tot de Statiegeldalliantie en daarmee
een signaal afgeeft om zwerfafval van PET flesjes en blikjes tegen te gaan.
Verzoekt het College:
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1. Namens de gemeente Heerhugowaard haar steun uit te spreken voor de
Statiegeldalliantie en zich, na afloop van deze raadsvergadering, bij deze organisatie
aan te sluiten.
En gaat over tot de orde van de dag,
Fractie D66 Heerhugowaard
Michael Feelders
De raad heeft deze motie met 21 stemmen vóór en 5 stemmen tegen aangenomen.
Vóór stemden: HOP, CDA, SP, D66, SH, BB, CU, ND, LMJ.
Tegen stemden: VVD, PvdA.
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering om 23.35 uur.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad
van de gemeente Heerhugowaard d.d. 17 oktober 2017,
de raadsgriffier,

de voorzitter,
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