Besluitenlijst Raad d.d. 28 juni 2018
NOT18-0160
Aanwezig: Voorzitter :
Raadsgriffier :
HOP :
Senioren Heerhugowaard :
VVD :
CDA :
D66 :
PvdA :
GroenLinks:
Nederland Duurzaam :
ChristenUnie :

A.B. Blase
J.A. Vullings
H. Verhagen, R.H. Schoemaker, A.J.H. Arissen
N.F. de Nijs-van Marle, F.H.J.M. de Bont
A.M. Valent-Groot, J.M. van Ruitenbeek,
W.J. Mandersloot, G.B. Dirkmaat
F. Hoekstra, V.T.A. Wanst, A. Harren, W. Boer,
F. Lammerts
M. Klercq-Glas, N. Kevek, J.H. John,
J.S.L. van Ling-Wanst
M. Feelders, A. Grim, R. van Dijk
S. Brau, I.H. Louis
C. Kwint
S.L. Visser, M Poland
T.J. Visser-Hogeterp

Wethouders : G.E. Oude-Kotte (CDA), V.C.M. Stam-de Nijs (VVD), J. M. Does (HOP), J.J. van
der Starre (SH)
Afwezig :
C.P.M. van ’t Schip-Nieuwboer (HOP), M.A.W. Bankras-van der Klein (HOP),
D. Barhorst (GL), N.J. Troost, (SH)
Verslag :
J.A. Vullings
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.

01a.

Vragenhalfuurtje
Nederland Duurzaam stelt vragen over glasvezel in Heerhugowaard. De vragen worden
afdoende beantwoord door wethouder Stam-de Nijs.

02.

Vaststellen raadsagenda
De ChristenUnie stelt voor om de agendapunten 17 en 18 als akkoordstuk te behandelen.
De raad stemt in en stelt de agenda gewijzigd vast met inachtneming van bovenstaande.

04.

Vaststellen besluitenlijst van de raadsvergaderingen d.d. 29 mei en 5 juni 2018.
De besluitenlijsten worden beide ongewijzigd vastgesteld.

05.

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
GL geeft aan ingekomen stuk AB14 Brief Rob Mark De herstructurering van de
Zuidtangent West inclusief bijlagen te zijner tijd te willen betrekken bij de besluitvorming
over het stationgebied en de Zuidtangent.
Zonder hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten de ingekomen stukken in
deze rubriek voor kennisgeving aan te nemen.
Rubriek AC
Voor deze rubriek zijn geen stukken binnengekomen.
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 in deze rubriek in handen te stellen van het college.
Rubriek D
Wethouder Does geeft aan dat het college een motie heeft ingediend bij de Algemene
Ledenvergadering tijdens het VNG-congres over de rijksbijdrage m.b.t. schoolgebouwen
welke is aangenomen.
06.

Aangenomen moties Jongeren Gemeenteraad d.d. 15 februari 2018
Cato van Hoegee licht als beste debater de moties van de jongerenraad toe waarna
wethouders Stam-de Nijs, Does, van der Starre en Oude Kotte reageren.
ND, HOP, GL en de VVD spreken.
De gemeenteraad beslist unaniem om de moties aan te houden tot de volgende
raadsvergadering. De moties van de Jongeren Gemeenteraad worden in de
commissievergadering van 10 juli 2018 besproken waarna er op 23 september 2018
besluitvorming over plaatsvindt.

07.

Raadsvoorstel Jaarrekening 2017 en zienswijze begroting 2019 van de
Gemeenschappelijke Regeling Cocensus
Zonder discussie en hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten:
Uw Raad wordt voorgesteld om de zienswijze bij de begroting 2019 en de jaarstukken
2017 vast te stellen. De Raad besluit:
1. geen zienswijze te geven op de bestemming van het rekeningresultaat 2017 van de
GR Cocensus.
2. geen zienswijze te geven op de begroting 2019 van Cocensus.
3. de begrote bijdrage voor 2019 ad € 868.000 op te nemen in de begroting 2019

08.

Raadsvoorstel Jaarrekening 2017 – Ontwerpbegroting 2019 RUD NHN
Zonder discussie en hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten:
1. de begrote bijdrage voor milieutaken bij de RUD NHN ad € 635.839,- op te nemen in
de begroting 2019.
2. De zienswijze bij de begroting 2019 en de jaarstukken 2017 vast te stellen. De
zienswijze luidt :
Ten aanzien van de jaarrekening 2017:
a) In 2014 is reeds in het bedrijfsplan opgenomen dat deelnemers een inkijkmogelijkheid
zouden krijgen in het zaaksysteem van de RUD NHN. Hierdoor kunnen deelnemers
zonder de RUD te belasten informatie verkrijgen over lopende procedures en het

inrichtingen bestand. Tot op heden is deze inkijkmogelijkheid er nog niet. Inmiddels is
het masterplan ICT vastgesteld en is begonnen met de uitvoering hiervan. Graag
vernemen wij wanneer de inkijkmogelijkheid voor de deelnemers een feit is.
b) In 2017 zijn de geplande controles bij inrichtingen in Heerhugowaard en een aantal
andere deelnemers niet gehaald. Er worden door u een aantal moverende redenen
aangevoerd. Er wordt tevens gesteld dat de niet uitgevoerde controles alsnog in 2018
zullen worden uitgevoerd. Wij willen graag met u in overleg treden over uw planning
en de wijze waarop u de achterstanden gaat inhalen .
Ten aanzien van de begroting 2019:
a) De implementatie van de Omgevingswet speelt bij de RUD NHN maar ook bij alle
deelnemers . Heerhugowaard vindt het van groot belang dat er een goede
samenwerking en communicatie plaats vindt met deelnemers.
b) In 2018 vindt besluitvorming plaats over een nieuwe financieringsvorm
Heerhugowaard vindt het belangrijk dat het huidige takenpakket binnen het gestelde
budget uitgevoerd kan blijven worden. Wij hebben vooralsnog een voorkeur voor
outputfinanciering. In tegenstelling tot de lumpsumfinanciering krijgen wij dan
volledige transparantie over de kosten en taken die bij de RUD zijn ondergebracht.
c) Deelnemers hebben in het AB ingestemd met het masterplan ICT en de uitvoering
daarvan. Met de aanschaf en het actualiseren van applicaties de komende jaren zijn
financiële risico’s gemoeid. Wij vernemen graag hoe de RUD NHN deze risico’s
monitort en hoe over de voortgang naar deelnemers wordt gecommuniceerd. De
gemeenteraad van Heerhugowaard gaat ervan uit dat uitvoering binnen gestelde
budget wordt uitgevoerd.
09.

Raadsvoorstel Gemeenschappelijke regelingen – zienswijze jaarstukken en
begroting VVI
Zonder discussie en hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten:
1. Een zienswijze af te geven bij de begroting 2019
2. Een zienswijze af te geven bij de jaarstukken 2017
Deze zienswijze luidt:
- De begroting 2019 geeft een goed beeld van de beoogde resultaten en financiële
verplichtingen. Het geeft geen aanleiding tot vragen.
- De jaarstukken 2017 zijn compleet en laten geen onduidelijkheid bestaan over de
uitgevoerde zaken en daaraan gekoppelde financiële gevolgen.

10.

Raadsvoorstel Coördinatieverordening gemeente Heerhugowaard
Zonder discussie en hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten:
De Coördinatieverordening gemeente Heerhugowaard vast te stellen: conform bijlage 1.

11.

Raadsvoorstel Aanwijzing vertegenwoordigers in besturen Gemeenschappelijke
regelingen
Zonder discussie en hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten:
Uw raad wordt voorgesteld voor de bestuurlijke vertegenwoordiging in de
Gemeenschappelijke regelingen de volgende personen te benoemen:
Gemeenschappelijke
regeling
GGD Hollands Noorden
Recreatieschap
Geestmerambacht
Vuilverbrandingsinstallatie
Alkmaar en omgeving

Gemandateerd
bestuurder
J. van der Starre
J. van der Starre
J. Does
J. van der Starre

Vervanger
J. Does
G. Oude Kotte
M. Stam
G. Oude Kotte

12.

Raadsvoorstel Jaarrekening 2017 en Begroting 2019 Halte Werk
Zonder discussie en hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten:
Voorgesteld wordt geen gebruik te maken van het recht tot het indienen van een
zienswijze voor de jaarrekening 2017 en begroting 2019.

13.

Raadsvoorstel GR Recreatieschap Geestmerambacht – zienswijze financiële
jaarstukken 2017 en begroting 2019
Zonder discussie en hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten:
1. Een zienswijze af te geven bij de begroting 2019
2. Een zienswijze af te geven bij de jaarrekening 2017
3. Kennis te nemen van de begrotingswijziging 2018
Deze zienswijze luidt:
1. De begroting 2019 geeft een goed beeld van de financiële verplichtingen en geeft geen
aanleiding tot vragen. Wel bevelen wij aan om de risico’s in de loop van 2018 opnieuw te
inventariseren en kwantificeren en op te nemen in de programmabegroting 2020.
2. De jaarrekening 2017 is compleet en laat geen onduidelijkheid bestaan over de
uitgevoerde zaken en de daaraan gekoppelde financiële gevolgen. Hierbij wordt wel
aanbevolen om de opmerkingen van IPA-ACON accountant op te volgen en de
toekomstige jaarstukken te laten aansluiten bij de relevante richtlijnen BBV. Wij
vertrouwen er ook op dat de resultaten van uw onderzoek naar eventuele fiscale
overschotten en de daaraan gebonden VpB-plicht in de najaarsnota aan ons
gepresenteerd worden.
3. De inhoudelijke en financiële verantwoording in Begrotingswijziging 2018 geven geen
aanleiding tot het maken van opmerkingen.

14.

Raadsvoorstel Jaarrekening 2017 en begroting 2019 WNK personeelsdiensten
Zonder discussie en hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten:
Uw Raad wordt voorgesteld om de zienswijze bij de jaarstukken 2017 begroting 2019 vast
te stellen. De Raad besluit:
 Geen zienswijzen te geven op de jaarstukken 2017 en begroting 2019 van WNK
personeelsdiensten.

15.

Raadsvoorstel Jaarstukken 2017 en zienswijze begroting 2019 GR Regionaal
Historisch Centrum Alkmaar
Zonder discussie en hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten:
De raad besluit de volgende zienswijze aan het RHCA af te geven:
Ten aanzien van de begroting 2019:
1. Het RHCA te verzoeken om voortaan een tabel in de begrotingen op te nemen met de
standen van reserves met begrote stortingen en onttrekkingen, inclusief een toelichting.
Ten aanzien van de jaarstukken 2017:
2. Akkoord te gaan met het toevoegen van het resterend batig saldo van € 55.498, aan de
nieuw te vormen bestemmingsreserve Digitalisering, mits aan het volgende wordt
voldaan. Het RHCA dient vóór september 2018 met een plan te komen waarin de
verwachte toevoegingen en/of onttrekkingen van de soort bestedingen worden
weergegeven, inclusief onderbouwing. Deze dient aan het AB te worden voorgelegd.

16.

Raadsvoorstel Extra middelen kleine geldstroom Halte Werk 2018
Zonder discussie en met hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten:
1. Akkoord te gaan met de verhoging van de gemeentelijke bijdrage aan Halte Werk
voor Allegro 2.0 en geen gebruik te maken van de zienswijze. Het incidentele bedrag

(22% voor Heerhugowaard) is € 7.852,98 en het structurele bedrag (alleen voor 2018)
is €3.163,23.
2. Akkoord te gaan met de verhoging van de gemeentelijke bijdrage aan Halte Werk
voor AVG en geen gebruik te maken van de zienswijze. Het incidentele bedrag (22%
voor Heerhugowaard) is 3.335,20 en het structurele bedrag € 20.582,00.
3. De bedragen voor 2018 opnemen in de Burap 2018
4. De structurele bedragen opnemen in de NJN zodat deze vanaf 2019 in de begroting
wordt opgenomen.
17.

Raadsvoorstel Jaarstukken Veiligheidsregio
Zonder discussie en hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten:
Uw raad wordt voorgesteld om de zienswijze bij de begroting 2019 en de jaarstukken
2017 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord vast te stellen. Deze zienswijze luidt:
1. Ten aanzien van de jaarrekening 2017:
Niet akkoord te gaan met de nacalculatie over 2017 en verder. Dit houdt in dat de
jaarrekening sluit met een tekort van 260.000. Dit kan worden opgevangen door een
uitname uit de Algemene Reserve. Deze is met een bedrag van EUR 1.502.000
voldoende om dit te dekken. Voor het meerjarig tekort wordt geadviseerd om de VR een
taakstelling op te leggen. Dit houdt in dat voor de begroting 2019, die nu sluitend is, er
een taakstelling wordt opgelegd.
2. Ten aanzien van de begroting 2019:
Er is in de begroting 2019 een verhoging opgenomen van EUR 2.498.000 ten opzichte
van de begroting 2018.
Deze verhoging is als volgt onder te verdelen:
a. EUR 658.000: verhoging ivm wijziging toerekeningsystematiek indexatie 2018
(Dubbele nacalculatie 2016), dit is in afwijking op de besluitvorming van juli 2017 over
begroting 2018.
b. EUR 403.000: verhoging in verband met nacalculatie 2017, dit is in afwijking tot de
bestuurlijk vastgestelde indexatiebrief.
c. EUR 1.437.000: Indexatie 2019, conform bestuurlijk vastgestelde indexatiebrief
Niet akkoord te gaan met de verhoging van de bijdrage in verband met punten a en b (in
totaal EUR 1.061.000). Alleen akkoord te gaan met punt c (de indexatie over 2019)
3. Ten aanzien van CTER:
Geen gebruik te maken van het geven van een zienswijze over het toevoegen van de
CTER taak aan het Veiligheidshuis.

18.

Raadsvoorstel Elektronische bekendmaking van diverse soorten berichten
Zonder discussie en hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten:
De raad wordt voorgesteld bijgaande Verordening elektronische kennisgeving vast te
stellen.

19.

Raadsvoorstel Zienswijze jaarstukken 2017 en begroting 2019 GGD Hollands
Noorden
De VVD dient mede namens HOP, D66, SH, GL, ND en PvdA motie 2018-06-28 02 VVD
Motie van treurnis geadresseerd aan het Dagelijks Bestuur van de GGD Holland in.
Het CDA dient motie 2018-06-28 01 CDA Gezamenlijk het financiële probleem bij de
GGD aanpakken in.
VVD, CDA, D66. GL en SH spreken in de eerste termijn. Het CDA wijzigt de tekst van de
motie.
Toezegging:. Wethouder van der Starre reageert en zegt toe zijn uiterste best te doen de
zorgen van de raad te delen in de vergadering van het AB en te zorgen om op termijn een
oplossing te vinden voor de problematiek die heerst, namelijk de tekorten.

VVD, CDA, GL en HOP spreken in de tweede termijn.
Toezegging: Wethouder van de Starre reageert en zegt toe dat zowel hij als
plaatsvervanger wethouder Does louter in het Algemeen Bestuur zitting nemen en geen
plaats nemen in het Dagelijks Bestuur van de GGD Hollands Noorden.
De VVD past de tekst van de motie aan.
De voorzitter brengt het raadsvoorstel en de twee moties in stemming.
Zonder hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten:
1. Een zienswijze in te dienen bij de jaarrekening 2017 van de GGD Hollands Noorden.
De zienswijze op de jaarrekening 2017 luidt:
a. Akkoord te gaan met een incidentele nacalculatie over 2017 gezien het negatieve
resultaat over 2017.
b. Niet in te stemmen met een structurele doorwerking van de nacalculatie 2017 maar het
onafhankelijk onderzoek af te wachten ten aanzien van het verschil van inzicht over de
nacalculaties.
c. De GGD te vragen mogelijke mutaties naar aanleiding van het onafhankelijk
onderzoek voor te leggen aan het AB.
d. Akkoord te gaan met het alsnog doorvoeren van de structurele nacalculatie 2016.
e. Gezien het negatieve resultaat leidend tot een negatieve Algemene reserve, de GGD
de opdracht te geven om voor 1 september 2018 met een zowel inhoudelijk als financieel
plan te komen op welke wijze de negatieve reserve ingelopen zal worden.
f. De GGD nogmaals op te leggen om normen te ontwikkelen voor de financiële
kengetallen en hiervoor een beoordeling op te nemen
g. De GGD te vragen een reëlere prognose van het jaarrekeningresultaat te geven via de
2e bestuursrapportage, zodat bij de jaarrekening geen afwijkingen gemeld hoeven te
worden die al eerder in beeld waren.
h. Niet akkoord te gaan met het onttrekking van EUR 5.754 aan een nieuw te vormen
bestemmingsreserve Veilig Thuis omdat een bestemmingsreserve conform BBV (Besluit,
Begroten en Verantwoorden) niet negatief mag zijn. Hierdoor het gehele negatieve
resultaat te onttrekken van de Algemene Reserve.
2. Een zienswijze in te dienen bij de begroting 2019 van de GGD Hollands Noorden
De zienswijze op de begroting 2019 luidt:
a. Voor september 2018 met een zowel inhoudelijk als financieel plan te komen op welke
wijze de in de programmabegroting 2019 opgenomen taakstelling worden ingevuld.
b. De structurele bijdrage voor Veilig Thuis niet in de begroting te verwerken, aangezien
in 2018 incidenteel een verhoging van de bijdrage van € 940.000 is vastgesteld door het
AB. Voor het structureel verhogen van de bijdrage voor Veilig Thuis dient een afzonderlijk
voorstel aan het AB te worden voorgelegd;
c. De GGD op te leggen om normen te ontwikkelen voor de financiële kengetallen en
hiervoor een beoordeling op te nemen;
d. Opnieuw de GGD te vragen het onderscheid tussen wettelijk verplichte en niet wettelijk
verplichte taken duidelijk te maken. Hierbij heeft Heerhugowaard geen behoefte aan een
apart programma van de GGD op het gebied van eenzaamheid.
e. De GGD te vragen een duidelijkere koppeling te maken tussen inhoudelijke
ontwikkelingen en doelstellingen en de financiële gevolgen daarvan.
f. De GGD te vragen een meerjarenbegroting te maken waarin loon/prijscompensatie en
andere mutaties verwerkt zijn, zodat hier een meer realistisch meerjarenperspectief wordt
gepresenteerd.

Zonder discussie en hoofdelijke stemming heeft de gemeenteraad met 26 stemmen voor
en 1 stem tegen het volgende besloten:
Spreekt uit:
Zijn treurnis over het Dagelijks Bestuur van de GGD Hollands Noorden, dat onvoldoende
haar taak vervult om de raad haar kaderstellende en controlerende functie uit te kunnen
laten voeren.
Vóór stemden: HOP, VVD, CDA, SH, ND, GL, D66, PvdA
Tegen stemde: CU
Voorafgaande aan de stemming is een stemverklaring afgelegd door T.J. Visser (CU).
Zonder hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten:
Verzoekt het College om:
- In het algemeen bestuur van de GGD Hollands Noorden te pleiten voor een, binnen het
algemeen bestuur breed gedragen, extern onderzoek naar de financiële
toekomstbestendigheid van de GGD Hollands Noorden.
- Hierin mee te nemen hoe de algemene reserve weer binnen een afzienbare tijd kan
worden terug gebracht dan wel aangevuld tot een acceptabel niveau.
- Hierin de financiële situatie van het GGD Hollands Noorden te vergelijken met die van
andere GGD organisaties.
- De raad hier in de commissie Mens en samenleving, na de eerste vergadering van het
algemeen bestuur van de GGD Hollands Noorden, terugkoppeling over te geven.
Voorafgaande aan de stemming is een stemverklaring afgelegd door M. Feelders (D66)
en C. Kwint (GL).
De voorzitter sluit de vergadering om 21.30 uur.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad
van de gemeente Heerhugowaard d.d. 04 september 2018,
de griffier,

de voorzitter,

