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00.

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

01.

Spreekrecht burgers
De heer J. Molenaar spreekt de gemeenteraad toe inzake de aanbesteding van de
jeugdzorg. Dit naar aanleiding van de door de fractie GroenLinks aangekondigde motie in
deze vergadering over dat onderwerp.

02.

Vaststellen raadsagenda
De raadsagenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

03.

Vaststellen Raadsbegroting 2019 (RB2018104)
De gemeenteraad heeft in twee termijnen over dit onderwerp beraadslaagd en heeft
unaniem het volgende besloten:
a. 1.
a. 2.
a. 3.

de raadsbegroting 2019 (u aangeboden op 27 september jl.) vast te stellen met
inbegrip van de voorgestelde financiële mutaties uit het voorliggende Nota
voorstel raadsbegroting 2019;
het rente-omslagpercentage 2019 vast te stellen op 2%;
als gevolg van sub 1 de investeringskredieten te voteren die in de jaarschijf 2019
van de raadsbegroting 2019 zijn opgenomen;

a. 4.

a. 5.
a. 6.

als verbijzondering op a. 3 de investeringskredieten te voteren die in de jaarschijf
2019 van de raadsbegroting specifiek zijn bestemd voor het programma
informatievoorziening digitale transformatie (In de kaderbrief 2018 is het
meerjarig financiële beslag opgenomen van de doorontwikkeling
informatievoorziening);
als gevolg van sub 1 de begrotingssubsidies vast te stellen;
de effecten van de besluiten van 12 november 2018 via begrotingswijziging te
verwerken;

b.

de tariefvoorstellen lokale heffingen 2019 en de daarbij behorende
belastingverordeningen 2019 vast te stellen op 18 december 2018.

c.

kennis te nemen van de bestuursrapportage 2018.

Fractie VVD heeft een voorafgaande aan de stemming een stemverklaring afgegeven.
04.

Ingediende moties
De navolgende 8 moties zijn vanuit de gemeenteraad in stemming gebracht:
“Groene muren en daken” (Senioren Heerhugowaard)

Motie 1

De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 12 november 2018
behandelend agendapunt 3 met als onderwerp Vaststellen Raadsbegroting 2019
Constaterende dat:
 de groene wand voor het gemeentehuis er aantrekkelijk uitziet;
 groene daken en muren voor natuurlijke verkoeling zorgen, zowel binnen het gebouw als
buiten, en regenwater vast houden;
 er door de klimaatverandering steeds vaker hevigere buien zullen optreden waardoor, bij
onvoldoende groen in de omgeving, wateroverlast ontstaat;
 de groei van Heerhugowaard gepaard gaat met een netto afname van groen in de
gemeente. Vooral in de dichter bebouwde gebieden is ruimte voor bomen en groen
beperkt. Niet alleen boven de grond is dat het geval, ook ondergronds ontstaan
ruimtelijke knelpunten door een netwerk van kabels en leidingen (waardoor planten van
meer groen zal leiden tot zeer hoge kosten).
Overwegende dat:
 in een verdichte stedelijke omgeving multifunctioneel ruimtegebruik steeds belangrijker
wordt. Toepassing van dak- en gevelgroen kan een geschikte manier zijn om het
oppervlak aan groen in stedelijk gebied uit te breiden zonder veel beslag te leggen op de
openbare ruimte.
Verzoekt het College:
1. Na te gaan wat de mogelijkheden en kosten zijn voor meer groen op de muren en daken van
gemeentelijke gebouwen en wat de bijdrage is aan het vasthouden van regenwater;
2. De gemeenteraad hierover te rapporteren voor de behandeling van de Voorjaarsnota 2019.
En gaat over tot de orde van de dag,
Fracties van
SH
HOP

ND

GL

CDA

Motie 2

“Continuïteit Jeugdzorg plus 1” (GroenLinks)

De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 12 november 2018 bij
behandeling van Begroting 2019
Gelet op de VNG notitie “Duurzame borging van continuïteit in de jeugdbescherming en
jeugdreclassering en versterking van de sturing op vernieuwing” van 17 oktober 2017
Constaterende dat:
- de verplichte aanbesteding van JB en JR de continuïteit ernstig onder druk zet.
- pas na de gunning de effecten op de continuïteit zichtbaar worden, ook voor de omliggende
regio’s
- de continuïteit van zorg alleen geldt als de organisatie blijft voortbestaan
- als alleen regio IJmond, met een afname van ongeveer 20 bedden, overblijft voor Jeugdzorg
plus het risico heel groot wordt dat de organisatie niet blijft voortbestaan en dus de
continuïteit van zorg in het geding is.
- de meeste Gecertificeerde Instellingen nauwelijks tot geen eigen vermogen hebben omdat
het onder de oude wet op de jeugdzorg niet mogelijk was reserves op te bouwen.
Spreekt uit:
Dat de (verplichte) aanbesteding van jeugdzorg plus, waar gemeente Heerhugowaard
penvoerder van is, hoogstwaarschijnlijk zal gaan leiden tot het niet kunnen continueren van zorg
in onze, dan wel aangrenzende, regio’s
Verzoekt het College:
Namens de gemeenteraad haar zorgen uit te spreken over de duurzame borging en continuïteit
van de Jeugdzorg Plus als gevolg van (verplichte) aanbesteding bij de minister en de Vereniging
van Nederlandse Gemeenten
En gaat over tot de orde van de dag,
GroenLinks Heerhugowaard

Motie 3

“Continuïteit Jeugdzorg plus 2” (GroenLinks)

De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 12 november 2018 bij
behandeling van Begroting 2019
Gelet op de VNG notitie “Duurzame borging van continuïteit in de jeugdbescherming en
jeugdreclassering en versterking van de sturing op vernieuwing” van 17 oktober 2017
Constaterende dat:
- de verplichte aanbesteding van JB en JR de continuïteit ernstig onder druk zet.
- pas na de gunning de effecten op de continuïteit zichtbaar worden, ook voor de omliggende
regio’s
- er geen klachten zijn over de kwaliteit van zorg geleverd door Parlan
- de meeste Gecertificeerde Instellingen nauwelijks tot geen eigen vermogen hebben omdat
het onder de oude wet op de jeugdzorg niet mogelijk was reserves op te bouwen.

Spreekt uit:
Dat de (verplichte) aanbesteding van jeugdzorg plus, waar gemeente Heerhugowaard
penvoerder van is, hoogstwaarschijnlijk zal gaan leiden tot het niet kunnen continueren van zorg
in onze, dan wel aangrenzende, regio’s
Verzoekt het College:
1. Af te zien van gunning aan Horizon
2. Op kort termijn met Parlan in gesprek te gaan om de door de gemeente gewenste innovatie
te laten implementeren.
3. Het aanbestedingstraject te beëindigen en met Parlan een subsidierelatie aan te gaan.
En gaat over tot de orde van de dag,
GroenLinks Heerhugowaard

Motie 4

“CityMarketing doe je niet alleen” (Nederland Duurzaam)

De Raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 12 december 2018
behandeld agendapunt Raadsbegroting 2019
Constaterende dat:
- Het college voornemens is om een CityMarketing plan op te stellen met de bijbehorende
(financiële) middelen
- CityMarketing een belangrijk punt is in de Raadsagenda
Overwegende dat:
- Heerhugowaard een eigen identiteit heeft
- De inwoners en ondernemers de identiteit bepalen van een gemeente
- Er steeds nauwere samenwerking plaatsvindt met Langedijk en Alkmaar
- We als regio ons samen veel meer kunnen profileren
- De gemeente Alkmaar veel ervaring heeft met CityMarketing, waaronder Alkmaar
Marketing, Alkmaar Prachtstad en de VVV
- Het zonde geld is om “het wiel opnieuw uit te vinden”
Spreekt uit:
CityMarketing is een belangrijk onderdeel uit de Raadsagenda en wij daarom er alles aan willen
doen om dit tot een succes te brengen samen met de inwoners en ondernemers uit
Heerhugowaard en de regio
Verzoekt het college:
Om bij het opstellen van een CityMarketing plan samen te werken met:
1. Inwoners van Heerhugowaard;
2. Ondernemers uit Heerhugowaard;
en gebruik maken van kennis en expertise van andere gemeenten die ervaring en kennis hebben
op het gebied van city-marketing.
Motie 5
“Duurzaamheidsfornds in Heerhugowaard”
(Nederland Duurzaam)
De Raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 12 december 2018
behandeld agendapunt Raadsbegroting 2019
Constaterende dat:
- Veel van de duurzaamheidsdoelstellingen en taken bij de gemeenten worden neergelegd

-

De gemeente Heerhugowaard de ambitie heeft om energieneutraliteit te bereiken in 2030
Duurzaamheid een belangrijke pijler is in de Raadsagenda 2018-2022
Het college voornemens is om een plan op te stellen voor een Energieneutraal
Heerhugowaard 2030
Er veel winst behaald kan worden bij grotere en veelgebruikte objecten, zoals scholen,
VVE’s, bedrijfs(verzamel)gebouwen, (sport)verenigingen en maatschappelijke instellingen
De gemeente geen ondersteuning biedt in het financieren van grote projecten
Diverse gemeenten in het land succesvol een duurzaamheidsfonds hebben ingesteld
Er zich genoeg middelen in de reserve Duurzaamheid bevinden

Overwegende dat:
- De energietransitie noodzakelijk is om niet afhankelijk te zijn van fossiele brandstoffen
- Financiering voor het verduurzamen van gebouwen een groot struikelblok is voor Vve’s,
scholen, (sport)verenigingen en maatschappelijke instellingen
- De gemeente alle mogelijke maatregelen moet nemen om een stimulerende factor te zijn
- De huidige reserve Duurzaamheid een revolverend karakter heeft
- Duurzaamheidsinitiatieven ook daadwerkelijk moeten bijdragen aan de Co2-reductie in
onze gemeente
Spreekt uit:
Verduurzaming is in ons maatschappelijk belang, de gemeentelijke financiering dient hierop
aangepast te worden om de doelstellingen te behalen.
Verzoekt het college:
-

-

Duidelijke voorwaarden te stellen die gericht zijn om de CO2-reductie in Heerhugowaard
te behalen
Het Duurzaamheidsfonds Heerhugowaard beschikbaar te stellen voor inwoners, VVE’s,
scholen, (sport)verenigingen, maatschappelijke organisaties en bedrijven die hun
vastgoed willen verduurzamen
Met een voorstel te komen bij de voorjaarsnota 2019 over de voorwaarden die worden
verbonden aan de projecten en daarnaast periodiek te informeren over de bestedingen
die er mee gedaan worden.

En gaat over tot de orde van de dag,
Nederland Duurzaam

Motie 6

GroenLinks

“Heerhugowaard bruist van de evenementen” (HOP)

De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 12 november 2018
Constaterende dat:
Afgelopen jaar verschillende evenementen niet doorgegaan zijn en ook toekomstige evenementen
problemen ondervinden bij het organiseren. Dit heeft verschillende oorzaken. De regelgeving, te kort
vrijwilligers, niet weten hoe te organiseren of te kort financiële middelen;
Het leefbaarheidsfonds niet wordt opgebruikt.;

Er binnen onze gemeente verschillende beleidsdocumenten, organisaties en budgetten zijn die
betrekking hebben op het organiseren en uitvoeren van evenementen. Zoals popbeleid,
evenementenbeleid, leefbaarheidsfonds, vrijwilligersbank;
Overwegende dat: de rol die de gemeente hierin kan vervullen een is van regievoerder,
samenwerkingspartner en facilitator;
Het aanvragen ven evenementen al is aangepakt maar dat niet het enige is waar knelpunten in
ondervonden worden;
We ons afvragen of we wel de juiste dingen doen als gemeente in onze beleidsmatige, faciliterende
rol nu zoveel evenementen stagneren;
We de komende twee jaar extra budget beschikbaar stellen voor evenementen.
Spreekt uit:
Dat we ons zorgen maken om het afnemen en dreigen stoppen van evenementen en activiteiten
in Heerhugowaard.
Deze evenementen een onderdeel zijn van onze bruisende stad, die de levendigheid,
gezelligheid, saamhorigheid versterken. En een verrijking zijn voor individuele mens en ook de
totale samenleving.
De gemeente dit moet koesteren en zich moet inzetten om waar mogelijk het zo makkelijk en
aantrekkelijk mogelijk te maken om deze organisaties en vrijwilligers te ondersteunen en
faciliteren;
Het ons van belang lijkt zicht te krijgen op waar knelpunten en kansen liggen door een integraal
onderzoek uit te voeren. Daarbij denken wij aan alle evenementen en activiteiten georganiseerd
door inwoners en gemeente op gebied van sport, kunst en cultuur, muziek en recreatie. En de
huidige regelingen en beleid (evenementenbeleid, popbeleid, aanjaagbudget, leefbaarheidsfonds
etc.).
Draagt/ verzoekt/ het College op:
1. Een integraal onderzoek te doen naar kansen en knelpunten, waarbij alle onderdelen die te
maken hebben met het organiseren en uitvoeren van evenementen aan elkaar verbonden
worden;
2. Hierbij vooral de organisaties en vrijwilligers, te betrekken en gebruik te maken van de
denkkracht, kennis en kunde van onze inwoners;
Bij de voorjaarsnota 2019 met een actieplan te komen;

En gaat over tot de orde van de dag,
Fractie van de
HOP

SH

CDA

“Opstellen 2-jarig uitvoeringsprogramma duurzaamheid”
(VVD)
De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 12 november 2018
behandelend agendapunt de begroting met als onderwerp uitvoeringsprogramma
duurzaamheid.
Motie 7

Constaterende dat:
● de energietransitie en het verder verduurzamen van Heerhugowaard een grote
uitdaging is;
● we een gezamenlijke doelstelling hebben om energieneutraal te zijn in 2030;
● we de gevolgen van de klimaatverandering al in de dagelijkse praktijk zien;
● de regie over de energietransitie bij de gemeente wordt neergelegd.
Overwegende dat:
● er in juni 2019 een Regionale Energie Strategie (RES) opgesteld moet zijn;
● we al heel veel doen op gebied van duurzaamheid maar het complete overzicht nog
ontbreekt;
● regionale samenwerking cruciaal is in de energietransitie en een uitvoeringsprogramma
helpt om dit beter op elkaar af te stemmen
Spreekt uit:
dat het opstellen van een 2 jarig uitvoeringsprogramma duurzaamheid wenselijk is om voortgang
te houden in het verder verduurzamen van Heerhugowaard en om grip te houden op de
energietransitie.
verzoekt het College:
1. Om met een 2-jarig uitvoeringsprogramma duurzaamheid te komen bij de voorjaarsnota
waarin concrete plannen staan voor het verder verduurzamen van Heerhugowaard.
2. De resultaten en voortgang van het uitvoeringsprogramma duurzaamheid elk jaar te
presenteren aan de raad.

En gaat over tot de orde van de dag,
VVD

SH
Motie 8

CDA

ND

HOP

“Tegemoetkoming bij het verduurzamen van woningen”(VVD)

De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 29 oktober 2018
behandelen een tegemoetkoming bij het verduurzamen van woningen
Constaterende dat:
- Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft bepaald dat zonnepanelen tot het onroerend
goed kunnen worden gerekend en dus mogelijk meetellen in de bepaling van de WOZwaarde
- In de Raadsagenda is opgenomen dat wij als gemeente streven naar een
energieneutraal heerhugowaard in 2030
Overwegende dat:
- Huizenbezitters een cruciale rol hebben in de verduurzaming van de gemeente
- Een stijging van lasten kan resulteren in weerstand vanuit de huizenbezitters om hun
woningen te verduurzamen

-

Differentiatie binnen de OZB mogelijk is
Differentiatie niet mag leiden tot lastenverhoging

Spreekt uit:
Dat een investering in het verduurzamen van de woning een positief effect voor de huiseigenaar
moet hebben. Door deze stimulans middels de OZB zal het makkelijker voor de gemeente
worden om de door haar gestelde doelen te behalen.
Roept het College op:
1. Om te onderzoeken of differentiatie of korting bij de OZB effectief en haalbaar is in
Heerhugowaard door duurzame investeringen of energielabel
2. In dit onderzoek geen stijging toe te staan voor individuele huishoudens ten aanzien van de
huidige situatie.
3. Dit te rapporteren in maart 2019.
En gaat over tot de orde van de dag,
VVD

ND
Besluitvorming over de moties:
De gemeenteraad heeft de moties in volgorde van de nummering in stemming gebracht
en het volgende besloten:
Motie 1

“Groene muren en daken”
- Unaniem aangenomen.
Stemverklaringen van VVD en D66.

Motie 2

“Continuïteit Jeugdzorg plus 1”
- Aangenomen.
Voor stemden: SH, VVD, CDA, D66, GL, ND, PvdA, CU
Tegen stemde: HOP

Motie 3

“Continuïteit Jeugdzorg plus 2”
- Verworpen.
Voor stemde: GL
Tegen stemden: HOP, SH, VVD, CDA, D66, ND, PvdA, CU
Stemverklaringen van VVD en GL.

Motie 4

“CityMarketing doe je niet alleen”
- Unaniem aangenomen

Motie 5

“Duurzaamheidsfornds in Heerhugowaard”
- Aangenomen
Voor stemden: HOP, VVD, CDA, D66, GL, ND, PvdA, CU
Tegen stemde: SH
Stemverklaring van CU

Motie 6

“Heerhugowaard bruist van de evenementen”
- Unaniem aangenomen

Motie 7

“Opstellen 2-jarig uitvoeringsprogramma duurzaamheid”
- Unaniem aangenomen

Motie 8

“Tegemoetkoming bij het verduurzamen van woningen”
- Aangenomen
Voor stemden: HOP, SH, VVD, CDA, GL, ND, PvdA, CU
Tegen stemde: D66

Toezeggingen:
Gedurende de behandeling van agendapunt 3 zijn vanuit het college de volgende
toezeggingen gedaan:
Wethouder G.E. Oude Kotte:
1.
Inzicht huisvestingskosten.
De wethouder zal het gesprek met de raad aangaan om inzicht te geven waarom
bepaalde keuzes zijn gemaakt, of dat dat eventueel anders moet en wat dat dan
betekent.
2.
Aanbieding begroting.
De wethouder gaat het gesprek aan met de raad over het verbeteren van de
aanbieding van de begroting.
Wethouder J. Does:
3.
Jeugdhulp.
Deze week ontvangt de raad raadsinformatiebrieven + een info-document met alle
ontvangen vragen en antwoorden vanuit de regio.
4.
Jeugdhulp
De wethouder zal toezien op afstemming van de informatie richting
gemeenteraden in de regio.
5.
De wethouder zal in samenwerking met de griffie een inhoudelijke avond
organiseren over de aanbesteding van de jeugdhulp.
De voorzitter sluit de vergadering om 16.12 uur.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad
van de gemeente Heerhugowaard d.d. 27 november 2018,
de griffier,

de voorzitter,

