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00.

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

01.

Vragenhalfuurtje
Wordt geen gebruik van gemaakt.

02.

Spreekrecht burgers
De heer J. Bernaards spreekt in n.a.v. agendapunt 15 (zienswijzen HalteWerk).

03.

Vaststellen raadsagenda
Agendapunt 18 wordt doorgeschoven naar de volgende raadsvergadering.
Agendapunt 15 wordt vóór agendapunt 14 behandeld.

04.

Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering d.d. 29 januari 2019
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

05.

Voorstel voorzitter m.b.t. afdoening ingekomen stukken.
De voorgestelde afdoening bij de diverse rubrieken wordt ongewijzigd vastgesteld.

06.

Raadsvoorstel Kadernota 2020 Cocensus (RB2018120)
Unaniem besluit de raad:
geen zienswijze te geven op de kadernota 2020-2024 van de GR Cocensus

de kadernota 2020 te verwerken in de meerjarenbegroting van de GR Cocensus 20202024.
07.

Raadsvoorstel Kadernota 2020 VVI (RB2018128)
Unaniem besluit de raad:
1. Geen zienswijze af te geven op de Kadernota 2020 van de Vuilverbrandingsinstallatie
Alkmaar en omstreken (VVI).

08.

Raadsvoorstel Kadernota 2020 RUD (RB2019123)
Unaniem besluit de raad:
a. De volgende zienswijze af te geven ten aanzien van de kadernota 2020 van de
Regionale uitvoeringsdienst Noord-Holland noord:
1. Voordat taken in het kader van de Omgevingswet, verduurzaming en
energietransitie kunnen worden overgedragen dient voor deelnemers
duidelijk te zijn wat deze taken inhouden wat de impact is op zowel
beleidsmatig als financieel niveau.
2. De RUD dient te onderbouwen waarom voor loonkosten een hoger % wordt
berekend dan in de regeling bestuurlijke fusie Heerhugowaardvoorgeschreven verdeling 70%-30%.
3. Een hogere indexatie, het niet realiseren van een efficiencywinst voor het
masterplan ICT en het verjongen van de organisatie heeft consequenties voor
de gemeentelijke bijdrage. Kunt u aangeven hoe dit zich verhoudt tot de bij
oprichting van de RUD afgesproken efficiencyopdracht.
b. Deze zienswijze door middel van bijgevoegde brief aan het dagelijks bestuur van de
regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland noord kenbaar te maken.

09.

Raadsvoorstel Principebesluit besluit bestuurlijke fusie Heerhugowaard-Langedijk
(RB2019007)
Unaniem heeft de raad het volgende besloten:
1. de op 18 december 2018 uitgesproken intentie, om een bestuurlijke fusie met de
Gemeente Langedijk aan te gaan, te vervolgen met het opstarten van de
Arhi- procedure;
2. ter uitvoering van beslispunt 1, in principe over te gaan tot een herindeling met de
Gemeente Langedijk per 1 januari 2022, waarin de volgende criteria* leidend zijn:
a. draagvlak;
b. bestuurskracht;
c. interne samenhang en nabijheid van bestuur;
d. regionale samenhang;
3. het college opdracht te geven samen met het college van de gemeente Langedijk het
herindelingsontwerp vorm te geven met inachtneming van beslispunt 2;
4. het herindelingsontwerp volgens planning** ter besluitvorming aan beide
gemeenteraden aan te bieden.
Voorafgaande aan de stemming heeft de HOP (C. van ’t Schip) een stemverklaring
afgelegd.

10.

Raadsvoorstel Kadernota 2020 GGD Hollands Noorden (RB2018124)
Unaniem heeft de raad het volgende besloten:
De volgende zienswijze in te dienen op de kadernota 2020 GGD Hollands Noorden:
1. Het te betreuren dat er alleen financiële uitgangspunten en geen beleidsinhoudelijke
uitgangspunten voor de begroting 2020 in deze kadernota zijn opgenomen.
2. De voorgestelde zorgvuldige bestuurlijke herijking van de kaders voor de komende
jaren toe te juichen.

3. Voor beleidsontwikkeling, inclusief financiële consequenties, gemeenten alsnog in de
beleidsvorming te betrekken voorafgaand aan de ontwerpbegroting 2020 en hiervoor
zo snel mogelijk een procesvoorstel te doen.
4. Voor grip en sturing op de gemeenschappelijke regeling is een onderscheid nodig in
GR taken en aanvullende/niet GR taken, met zowel voor de GR taken als de
aanvullende taken een onderverdeling, die inzichtelijk maakt welke keuzes door wie
gemaakt kunnen worden.
5. Vooruitlopend op de zienswijzeprocedure inzake de wijziging van de GR GGD in
2019 geven wij mee het gestelde onder II. en III. te borgen in de GR GGD HN.
Voorafgaande aan de stemming is een stemverklaring afgegeven door HOP (N.F. de
Nijs).
11

Raadsvoorstel Kadernota 2020 RHCA (RB2018121)
De raad heeft unaniem het volgende besloten:
1. Geen zienswijze in te dienen op de kadernota 2020 gemeenschappelijke regeling
Regionaal Historisch Centrum Alkmaar (RHCA);
2. Het Dagelijks Bestuur RHCA middels bijgevoegde brief hiervan op de hoogte te stellen.

12.

Raadsvoorstel verzoek tot onteigening t.b.v. bestemmingsplan Reconstructie
Middenweg-Zuid (RB2018118)
De raad heeft unaniem het volgende besloten:
De Kroon te verzoeken om conform titel IV van de Onteigeningswet, ten name van de
gemeente Heerhugowaard, te besluiten tot onteigening van het op de grondtekening en
de onteigeningslijst vermelde perceelgedeelte, ten behoeve van de realisatie van het
bestemmingsplan “Reconstructie Middenweg Zuid”.
Dit verzoek te baseren op dit raadsbesluit en de daarbij behorende stukken bestaande
uit onder meer het bestemmingsplan “Reconstructie Middenweg Zuid”, een
grondtekening en een onteigeningslijst zoals vermeld in artikel 79 van de
Onteigeningswet.
De uitvoering van dit besluit (waaronder toezending aan De Kroon ingevolge artikel 156
van de Gemeentewet) over te dragen aan het college van burgemeester en
wethouders, inclusief de bevoegdheid tot het verbeteren en aanvullen van het
verzoekschrift, waarbij zij de termijn en de voorwaarden van artikel 79 van de
Onteigeningswet in acht zullen nemen.

13.

Raadsvoorstel Kadernota 2020 WNK Personeelsdiensten (RB2019001)
De raad heeft unaniem het volgende besloten:
1. De bestuurlijke focus te leggen op de spoedige ontwikkeling van één participatiebedrijf
waarmee de effectiviteit van de uitvoering van de Participatiewet en de Wet Sociale
Werkvoorzieningen verbeterd wordt.
2. Vooruitlopend op de toekomstige herpositionering van WNK personeelsdiensten dient
een plan van aanpak opgesteld te worden om te komen tot een sluitend
meerjarenbegroting.

14.

Raadsvoorstel Kadernota 2020 Veiligheidsregio Noord-Holland-Noord (RB2018122)
De raad heeft unaniem het volgende besloten:
1. Geen zienswijze in te dienen op de kadernota 2020 Veiligheidsregio Noord-Holland
Noord.
2. In de reactie aan het Dagelijks bestuur aan een aantal technische opmerkingen te
Maken over het financiële deel van de kaderbrief.

15.

Raadsvoorstel Kadernota 2020 HalteWerk (RB2018126)
Unaniem heeft de raad het volgende besloten:
1. De bestuurlijke focus te leggen op de spoedige ontwikkeling van één participatiebedrijf
waarmee de effectiviteit van de uitvoering van de Participatiewet en de Wet Sociale
Werkvoorzieningen verbeterd wordt.
2. De uitkomsten van de diverse lopende pilots schuldhulpverlening af te wachten
Alvorens structureel extra middelen beschikbaar te stellen voor de geïntegreerde
uitvoering van schulphulpverlening.

16.

Raadsvoorstel Kadernota 2020 Recreatieschap Geestmerambacht (RB2019002)
Er zijn bij dit voorstel vier amendementen (A, B, C, D) in stemming gebracht:
Amendement A
Titel: Toevoeging zienswijze ‘eenduidig evenementenbeleid’ aan de kadernota 2020 van
het recreatieschap Geestmerambacht;
De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 26 februari 2019,
behandelend agendapunt 16 met als onderwerp Kadernota 2020 recreatieschap
Geestmerambacht.
Constaterende dat,
- Recreatieschap Geestmerambacht een evenementenbeleid hanteert op de gebieden
Strand van Luna en Huygendijkbos en deze vastgesteld is in 2012
- De Gemeenteraad van Heerhugowaard in 2018 een nieuw evenementenbeleid heeft
vastgesteld waarin de gebieden Strand van Luna en Huygendijkbos zijn opgenomen
- Er verschillen zijn ontstaan tussen het evenementenbeleid van recreatieschap
Geestmerambacht en die van de gemeente Heerhugowaard
- Aanvragen voor evenementen eerst worden beoordeeld aan de hand van het
evenementenbeleid van het recreatieschap Geestmerambacht
Overwegende dat,
- Verschillen in het beleid op dezelfde gebieden zorgt voor onduidelijkheid
- Verschillen in beleid er voor kunnen zorgen dat organisatoren afgeschrikt worden om
een evenement te organiseren
- Een eenduidig beleid er aan bijdraagt dat het aanvraag proces efficiënter verloopt
- De gemeente Heerhugowaard uiteindelijk de vergunning verstrekt
- Dit ook bij andere gemeentes van toepassing kan zijn
Besluit:
- Naast de door het College al ingebrachte zienswijzen, de volgende zienswijze aan de
kadernota van het recreatieschap Geestmerambacht toe te voegen:
Het evenementenbeleid af te stemmen en aan te passen op basis van het
evenementenbeleid van Heerhugowaard en de andere deelnemende gemeentes
Ondertekening fracties
Nederland Duurzaam, D66, VVD, GroenLinks

De gemeenteraad heeft amendement A unaniem aangenomen.

Amendement B
Titel: Toevoeging zienswijze ‘afvalplan’ aan de kadernota 2020 van het recreatieschap
Geestmerambacht
De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 26 februari 2019,
behandelend agendapunt 16 met als onderwerp Kadernota 2020 recreatieschap
Geestmerambacht.
Constaterende dat,
- In de kadernota 2020 van het recreatiegebied Geestmerambacht wel ingegaan wordt op
Het beheren en onderhouden van de gebieden.
- Er tegelijkertijd niets beschreven staat over de aanpak van (zwerf) afval en de gevolgen
hiervan;
- Zwerfafval in het recreatiegebied Geestmerambacht elk jaar weer een groot probleem is
en de gevolgen voor mens, plant en dier groot kunnen zijn.
Overwegende dat,
- Het gedrag van inwoners en bezoekers van het recreatiegebied Geestmerambacht tot
Het opruimen van (zwerf) afval te wensen overlaat;
- Acties die tot nu toe door het recreatiegebied Geestmerambacht zijn genomen om
(zwerf) afval te voorkomen en tegen te gaan onvoldoende resultaat opleveren.
Besluit:
- Naast de door het College al ingebrachte zienswijzen, de volgende zienswijze aan de
kadernota van het recreatieschap Geestmerambacht toe te voegen:
Het recreatieschap Geestmerambacht te verzoeken om een integraal
(zwerf) afvalplan te ontwikkelen in het kader van het beheer en onderhoud van het
recreatieschap. Met als doel om het (zwerf) afval te verminderen en het bewustzijn over
de gevolgen van zwerfafval bij gebruikers te verhogen.
Ondertekening fracties
D66, VVD, CDA, GroenLinks

De gemeenteraad heeft amendement B unaniem aangenomen.
Amendement C
Titel: Toevoeging zienswijze ‘inwonersparticipatie’ aan de kadernota 2020 van het
recreatieschap Geestmerambacht
De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 26 februari 2019,
behandelend agendapunt 16 met als onderwerp Kadernota 2020 recreatieschap
Geestmerambacht.
Constaterende dat,
- Een extern bureau zich bezig houdt met de actualisatie van de visie en de ontwikkeling
van nieuw uitvoeringsprogramma voor 2020 en verder voor het recreatiegebied
Geesterambacht.
Overwegende dat,
- Participatie van inwoners en bedrijven een vast onderdeel moet zijn in
beleidsontwikkeling;
- De mening van inwoners van Alkmaar, Bergen, Heerhugowaard, Langedijk en
bezoekers van het recreatiegebied Geestmerambacht tot nu toe niet meegenomen
wordt in de actualisatie van een nieuwe visie of ontwikkeling van een nieuw
uitvoeringsprogramma voor 2020 en verder.

Besluit
Naast de door het College al ingebrachte zienswijzen, de volgende zienswijze aan de
kadernota van het recreatieschap Geestmerambacht toe te voegen:
Inwoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties en de gebruikers van het
recreatiegebied nadrukkelijk betrokken moeten worden bij de actualisatie van de nieuwe
visie en tijdens de ontwikkeling van het nieuwe uitvoeringsprogramma van het
recreatiegebied Geestmerambacht voor 2020 en verder.
Ondertekening fracties
D66, VVD, CDA, GroenLinks
De gemeenteraad heeft in meerderheid besloten amendement C aan te nemen.
Vóór stemden: ND, PvdA, D66, GL, VVD, CDA
Tegen stemden: SH, HOP, CU
Voorafgaande aan dit besluitpunt is door Senioren Heerhugowaard een stemverklaring
afgelegd.
Amendement D
Titel: Toevoeging zienswijze ‘meer structurele inkomsten’ aan de kadernota 2020 van het
recreatieschap Geestmerambacht
De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 26 februari 2019,
behandelend agendapunt 16 met als onderwerp Kadernota 2020 recreatieschap
Geestmerambacht.
Constaterende dat,
- De meerjarenbegroting 2019-2023 structureel een jaarlijks exploitatietekort laat zien;
- Er geen efficiencymaatregelen door het bestuur worden genomen.
- Incidentele inkomsten gemiddeld een onevenredig deel van de totale baten vormen.
Overwegende dat,
- Er zonder wijzigingen op lange termijn, na het jaar 2024 en verder, de
bestemmingsreserve exploitatie is opgedroogd of negatief wordt;
- Incidentele inkomsten niet de basis mogen zijn voor een meerjarenbegroting.
Besluit:
- Naast de door het College al ingebrachte zienswijzen, de volgende zienswijze aan de
kadernota van het recreatieschap Geestmerambacht toe te voegen:
Het recreatieschap Geestmerambacht te verzoeken om de meerjarenbegroting meer op
te bouwen vanuit structurele i.p.v. incidentele inkomsten en hierover nadrukkelijk te
rapporteren in de begrotingen en kaderbrieven.
Ondertekening fracties
D66, VVD, Nederland Duurzaam, CDA, GroenLinks
De gemeenteraad heeft in meerderheid besloten amendement D aan te nemen.
Vóór stemden: ND, PvdA, D66, GL, VVD, CDA
Tegen stemden: SH, HOP, CU

Vervolgens is met inachtneming van de amenderingen unaniem door de raad het
volgende besloten op het raadsvoorstel:
1. De volgende zienswijze op de kadernota van het Recreatieschap Geestmerambacht
vast te stellen:
- het Gebiedsplan 2019/2020 als Kadernota 2020 te aanvaarden, mits indexatie voor
2020 aangepast wordt van 3,54% naar 2,8%
- het Recreatieschap Geestmerambacht te verzoeken de Kadernota 2021 voor 15
december 2019 aan te leveren en in de lijn met het door Regio Alkmaar aangereikt
format
- Het evenementenbeleid af te stemmen en aan te passen op basis van het
evenementenbeleid van Heerhugowaard en de andere deelnemende gemeentes
- Het recreatieschap Geestmerambacht te verzoeken om een integraal
(zwerf) afvalplan te ontwikkelen in het kader van het beheer en onderhoud van het
recreatieschap. Met als doel om het (zwerf) afval te verminderen en het bewustzijn
over de gevolgen van zwerfafval bij gebruikers te verhogen.
- Inwoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties en de gebruikers van het
recreatiegebied nadrukkelijk betrokken moeten worden bij de actualisatie van de
nieuwe visie en tijdens de ontwikkeling van het nieuwe uitvoeringsprogramma van het
recreatiegebied Geestmerambacht voor 2020 en verder
- Het recreatieschap Geestmerambacht te verzoeken om de meerjarenbegroting meer
op te bouwen vanuit structurele i.p.v. incidentele inkomsten en hierover nadrukkelijk te
rapporteren in de begrotingen en kaderbrieven.
2. Deze zienswijze op de Kadernota 2020 van het Recreatieschap Geestmerambacht
aan het Dagelijks Bestuur van het recreatieschap af te geven, te verwoorden in een
brief.
17.

Raadsvoorstel Geheimhouding lijst en kaart met woningbouwmogelijkheden
(RB2019014)
De gemeenteraad heeft unaniem het volgende besluit genomen:
- De geheimhouding, zoals opgelegd door het college, op de in het BOT-overleg gedeelde
lijst en topografische kaart met ontwikkelmogelijkheden, voor onbepaalde tijd te
bekrachtigen.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad
van de gemeente Heerhugowaard d.d. 26 maart 2019,
de griffier,

de voorzitter,

