Besluitenlijst Raad d.d. 23 april 2019
NOT19-0130
Aanwezig: Voorzitter :
Raadsgriffier :
HOP :

Senioren Heerhugowaard :
VVD :
CDA :
D66 :
PvdA :
GroenLinks:
Nederland Duurzaam :
ChristenUnie :

A.B. Blase
H. Wijnveen
M.A.W. Bankras-van der Klein,
R.H. Schoemaker, A.J.H. Arissen
N.F. de Nijs-van Marle, F.H.J.M. de Bont,
C.P.M. van ’t Schip-Nieuwboer
A.M. Valent-Groot, J.M. van Ruitenbeek,
N.J. Troost, W.J. Mandersloot, G.B. Dirkmaat
F. Hoekstra, A. Harren, W. Boer,
F. Lammerts, R.E. Vermeulen
M. Klercq-Glas, N. Kevek, J.H. John,
J.S.L. van Ling-Wanst
M. Feelders, D.A. Gosselaar
S. Brau
C. Kwint, D. Barhorst
S.L. Visser, M Poland
T.J. Visser-Hogeterp

Wethouders : J. M. Does (HOP), M. Stam-de Nijs (VVD), J.J. Van der Starre (SH),
B.J.N. Fintelman (CDA)
Afwezig :
H. Verhagen (HOP), A. Grim (D66), I.H. Louis (PvdA)
Voortijdige hebben de vergadering verlaten: C. van ’t Schip en F. Hoekstra
Verslag :
H. Wijnveen
De commissie voor onderzoek van geloofsbrieven / stemcommissie wordt deze vergadering
gevormd door: M. Klercq-Glas, W. Boer en S. Brau
Nr:

Onderwerp:

00.

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

01.

Vragenhalfuurtje
Er zijn geen vragen ingediend.

02.

Spreekrecht burgers
Wordt geen gebruik van gemaakt.

03.

Vaststellen raadsagenda
De raadsagenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

04.

Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering van 26 maart 2019
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

05.

Voorstel voorzitter m.b.t. afdoening ingekomen stukken
Rubriek AA: de vermelde ingekomen stukken worden voor kennisgeving aangenomen.

Rubriek AB: de vermelde ingekomen stukken worden voor kennisgeving aangenomen.
Toezegging:
Op een vraag vanuit de raad over van een brief van de tennisvereniging wordt door de
voorzitter opgemerkt dat er voor de raad een nieuwe rapportage beschikbaar komt zodra
het college met het bestuur van de tennisvereniging heeft gesproken.
Rubriek C: de vermelde ingekomen stukken worden voor kennisgeving aangenomen.
Rubriek D: vanuit het college zijn er geen mededelingen in het kader van actieve
informatieplicht.
06.

Benoemen wethouder Fintelman
De commissie voor onderzoek van de geloofsbrieven concludeert dat de heer Fintelman
voldoet aan de vereisten voor het wethouderschap.
Door middel van een schriftelijke stemming heeft de raad het volgende besloten:
(26 uitgebrachte stemmen, waarvan 2 ongeldig en 24 voor de heer Fintelman)
1. de heer B.J.N. Fintelman per 23 april 2019 te benoemen tot wethouder van de
gemeente Heerhugowaard;
Vervolgens heeft de raad unaniem besloten:
2. dat de aanstelling van de heer Fintelman voor 36 uur per week (voltijds) is;
3. de heer B.J.N. Fintelman ontheffing te verlenen van in ingezetenschap tot
1 januari 2022.
De voorzitter neemt vervolgens de ambtseed af van de heer Fintelman.

07.

Toelaten raadsleden Vermeulen en Gosselaar
De commissie voor onderzoek van de geloofsbrieven concludeert dat de heren
R.E. Vermeulen en D.A. Gosselaar voldoen aan de vereisten voor het raadslidmaatschap.
De gemeenteraad constateert vervolgens unaniem dat de heren R.E. Vermeulen en
D.A. Gosselaar zijn toegelaten als raadslid.
De voorzitter neemt de ambtseed af van de heren Vermeulen en Gosselaar.

08.

Benoemen A. Kinket tot commissielid
De commissie voor onderzoek van de geloofsbrieven concludeert dat de heer A. Kinket
voldoet aan de vereisten als commissielid-niet-raadslid.
Door middel van een schriftelijke stemming heeft de raad het volgende besloten:
(28 uitgebrachte stemmen, waarvan 1 ongeldig en 27 voor de heer Kinket)
de heer A. Kinket te benoemen tot commissielid-niet-raadslid van de gemeente
Heerhugowaard namens de fractie VVD.

09.

Benoeming leden van de commissie Meespraak en Communicatie
Door middel van een gecombineerde schriftelijke stemming heeft de raad het volgende
besloten:
(28 uitgebrachte stemmen: 26 stemmen voor H. Verhagen en 27 stemmen voor J. van
Ruitenbeek)
a. de navolgende raadsleden te benoemen tot lid van de commissie Meespraak en
Communicatie:
- H. Verhagen (HOP)

- J. van Ruitenbeek (Senioren Heerhugowaard)
Door middel van een schriftelijke stemming heeft de raad daaropvolgend besloten:
(28 uitgebrachte stemmen, waarvan 3 ongeldig en 25 voor J. van Ruitenbeek)
b. de navolgende persoon te benoemen tot bestuurlijk coördinator van de commissie
Meespraak en Communicatie:
- J. van Ruitenbeek
10.

Vaststellen 10e herziening grondexploitatie De Draai (RB2019015)
De gemeenteraad heeft zonder beraadslaging unaniem het volgende besloten:
De 10e herziening grondexploitatie De Draai d.d. april 2019 vast te stellen met een
positief resultaat van ca. € 6,9 miljoen.

11.

Vaststelling 9e herziening grondexploitatie De Vaandel (RB2019022)
De gemeenteraad heeft zonder beraadslaging unaniem het volgende besloten:
1. De 9e grondexploitatie voor De Vaandel (grex9) d.d. april 2019 (Bijlage 2) vast te
stellen met een positief resultaat op contante waarde 2019 van € 0,67 miljoen
per 1-1-2019;
2. In te stemmen met de verwerkte uitgangspunten zoals in Bijlage 2 is omschreven.

12.

Vaststelling herziening grondexploitatie Heerhugowaard-Zuid d.d. april 2019
(RB2019016)
De gemeenteraad heeft zonder beraadslaging unaniem het volgende besloten:
De herziening grondexploitatie Heerhugowaard-Zuid d.d. april 2019 vast te stellen met
een positief resultaat van ca. € 8,4 miljoen.

13.

Vaststelling herziening grondexploitatie Stadshart (RB2019025)
De gemeenteraad heeft zonder beraadslaging unaniem het volgende besloten:
1. De 15e herziening grondexploitatie Stadshart d.d. april 2019 (Bijlage 2) vast te stellen
met een negatief resultaat op contante waarde per 1-1-2019 van € 5,8 miljoen als
gevolg van de voorgestelde aanpassingen;
2. In te stemmen met de verwerkte uitgangspunten zoals in Bijlage 2 is omschreven.

14.

Besluit ambtelijke fusie met Langedijk – Bedrijfsplan voor de ambtelijke fusie
Heerhugowaard - Langedijk (RB2019023)
De gemeenteraad heeft zonder beraadslaging unaniem het volgende besloten:
1. Het bedrijfsplan ambtelijke fusie Heerhugowaard – Langedijk goed te keuren en als
basis te nemen voor de uitwerking en inrichting van de ambtelijke fusieorganisatie, de
Gemeenschappelijke regeling (GR) en de projectbegroting;
2. Een ambtelijke fusie als voorbereiding op een bestuurlijke fusie te bekrachtigen.

15.

Controle fractievergoedingen (RB2019043)
De gemeenteraad heeft zonder beraadslaging unaniem het volgende besloten:
a. De bedragen van de uitgaven van de fracties in 2018, zoals opgenomen in de in het
voorstel opgenomen tabel, vast te stellen;
b. De daarin vermelde door de fracties terug te storten bedragen vast te stellen.

16.

Gecoördineerde vaststelling bestemmingsplan Stadshart Lapis Lazuli (RB2019019)
De gemeenteraad heeft in twee termijnen beraadslaagd met meedeneming van de door
de fractie D66 en VVD ingediende moties met de navolgende teksten:
Motie 1 (D66) “Invalidenparkeerplaatsen bij het Stadsplein”
De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 23 april 2019
Constaterende dat:
- Tijdens de voorbereiding op de bouw van Lapis Lazuli de invalidenparkeerplaatsen aan
het Stadsplein worden weggehaald.
Overwegende dat:
- Heerhugowaard een gemeente is die inclusiviteit hoog in het vaandel heeft;
- Er aan en rondom het Stadsplein weinig mogelijkheden overblijven voor invaliden om te
parkeren;
- De huidige plekken veelvuldig gebruikt worden;
- Bijna alle andere plekken rondom Middenwaard betaald parkeren zijn en de plekken die
nu opgeheven worden, gratis zijn.
Spreekt uit:
Dat het niet wenselijk is om de invalidenparkeerplaatsen aan het Stadsplein weg te halen
zonder vervanging te regelen.
Verzoekt het College:
1. Met een voorstel te komen om in plaats van de opgeheven, gratis
invalidenparkeerplaatsen elders aan en rondom het Stadsplein nieuwe aan te leggen of
met een alternatief plan te komen dat hetzelfde doel bereikt.
2. De Raad, rechtstreeks of via de commissie Stad en Ruimte, uiterlijk september 2019
op de hoogte te brengen van de stand van zaken omtrent de uitvoering van deze motie.
En gaat over tot de orde van de dag,
Fractie D66 Heerhugowaard
Fractie PvdA Heerhugowaard
Fractie GroenLinks Heerhugowaard
Fractie ChristenUnie
Motie 2 (VVD) “Parkeergelegenheid Stadshart”
De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 23 april 2019
behandelen agendapunt Raadsvoorstel Vaststelling bestemmingsplan Stadshart
Lapis Lazuli.pdf
Constaterende dat:
● Er in de komende jaren honderden woningen worden gerealiseerd rondom het
Stadshart
● Garage Stadsplein op een doordeweekse dag vol is
● Er afwijkende parkeernormen worden gehanteerd voor de nieuwe bouwplannen
● Er in de woonvisie is opgenomen dat het autogebruik niet afneemt
Overwegende dat:
● De ambtenaren van Langedijk naar gemeentehuis Heerhugowaard komen
● Van oudere bewoners niet kan worden verwacht dat zij lange stukken lopen tot de
auto
● Middenwaard een belangrijke regionale functie heeft, die groeit in bezoekers
● De laatste bouwplannen nog vastgesteld moeten worden
● De stadspleingarage wellicht uitgebreid kan worden
Spreekt uit:
Zorgen te hebben over de parkeergelegenheid voor bewoners rondom Stadshart,

bezoekers van Middenwaard en medewerkers van de gemeente. Waar een gedegen
parkeerstrategie voor nodig is die uitgaat van de wensen van bewoners en afname van
autogebruik geen argument is.
verzoekt het College:
1. Parkeernormen en bezettingen van het Stadshart inzichtelijk te maken
2. Rekening te houden met acceptabele loopafstanden voor oudere bewoners en
mensen met een handicap
3. Te onderzoeken hoe de parkeergelegenheid uitgebreid kan worden zodat er geen
stijgende parkeerdruk ontstaat in de (nabije) toekomst
4. Nieuwe bouwlocaties voornamelijk zelfvoorzienend te maken in relatie tot
parkeerplaatsen
5. Rekening te houden met gedegen alternatieve vervoerscapaciteit zoals deelauto’s
En gaat over tot de orde van de dag,
VVD Heerhugowaard, CDA Heerhugowaard, HOP Senioren Heerhugowaard,
PvdA Heerhugowaard, Christen Unie
De gemeenteraad heeft ten aanzien van het raadsvoorstel het volgende besloten:
1.1 de ingekomen zienswijzen te beantwoorden conform de zienswijzennota Stadshart
Lapis Lazuli en de zienswijzen ontvankelijk en ongegrond te verklaren;
1.2 het bestemmingsplan Stadshart Lapis Lazuli ongewijzigd vast te stellen
Overeenkomstig de bij dit besluit behorende toelichting, regels en verbeelding met
Identificatiecode NL.IMRO.0398.BP77STADSHARTLAP-VA01;
1.3 op grond van artikel 6.12 lid 2 onder a van de Wet ruimtelijke ordening geen
exploitatieplan vast te stellen, omdat de kosten anderszins worden verhaald.
1.4 te bepalen dat voor de bepaling van de geometrische planobjecten gebruik is
Gemaakt van een ondergrond die is ontleend aan de Basisregistratie Grootschalige
Topografie (BGT) met datum: 9 januari 2019.
1.5 Tot gelijktijdige bekendmaking van de vaststelling van het bestemmingsplan Stadshart
Lapis Lazuli, de verleende omgevingsvergunning bouwen en het beluit hogere waarde
Wet geluidhinder, conform het besluit tot toepassing van de coördinatieregeling
(RB2018011) in de Staatscourant, het Heerhugowaards Nieuwsblad en op de
gemeentepagina op officiële bekendmakingen.nl. en het bestemmingsplan digitaal
beschikbaar te stellen op ruimtelijkeplannen.nl.
Vervolgens zijn de ingebrachte moties in stemming gebracht, met de volgende uitkomst:
Motie 1 (D66) is verworpen met 7 stemmen voor en 21 stemmen tegen)
Voor stemden: Pvda, CU, GL, D66
Tegen stemden: HOP, SH, VVD, ND
Motie 2 (VVD) is in unanimiteit aangenomen
Voorafgaande aan de stemming over deze motie is een stemverklaring afgelegd door
GroenLinks
Toezegging:
Wethouder Stam zegt toe dat voor dat de laatste bouwstroom van de Westtangentlocatie, de gemeenteraad een plan van aanpak van het Mobilitietsprogramma ontvangt,
inclusief een strategie voor het stadscentrum m.b.t. parkeren en stalling, vooral gericht op
duurzame mobiliteit.

17.

Voteren krediet vervanging en aanpassing inrichting gemeentehuis Heerhugowaard
(RB2019032)
Alvorens dit agendapunt inhoudelijk behandeld wordt, wordt naar aanleiding van een
aangenomen ordevoorstel van S. Visser (ND), eerst wethouder Does de gelegenheid te
geven dit voorstel toe te lichten en daarbij de beantwoording van de schriftelijk gestelde
vragen te betrekken. Afhankelijk daarvan zal de raad besluiten of dit voorstel in
behandeling wordt genomen.
Na de toelichting van de heer Does wordt de vergadering kort geschorst ten behoeve van
overleg tussen de fractievoorzitters.
Na de schorsing wordt door de raad aangegeven dat het agendapunt in behandeling
wordt genomen.
De gemeenteraad beraadslaagd in twee termijnen over dit raadsvoorstel en besluit het
volgende: (met 22 stemmen voor en 4 stemmen tegen)
1. Een krediet te voteren voor de vervanging en aanpassing van de inrichting van het
gemeentehuis van € 1.316.000,-;
2. De kapitaal- en exploitatielasten van € 158.000,- te dekken door de vrijgevallen
onttrekking vanuit de bestemmingsreserve Grote projecten;
3. De financiële effecten te verwerken in de begroting 2020.
Voor stemden: HOP,SH, VVD, CDA, D66, PvdA, CU
Tegen stemden: GL, ND

18.

Motie vreemd aan de orde van de dag: HOP Overhevelen niet uitgegeven
ondersteuning Hartje Winter naar 2019 (Bij19-171)
De gemeenteraad beraadslaagd in twee termijnen over deze motie en besluit dat de
motie wordt verworpen, met 6 stemmen voor en 20 stemmen tegen:
Voor stemde: HOP
Tegen stemden: SH, VVD, CDA, D66, GL, ND, PvdA, CU
De voorzitter sluit de vergadering om 23.10 uur.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad
van de gemeente Heerhugowaard d.d. 28 mei 2019,
de griffier,

de voorzitter,

