Besluitenlijst Raad d.d. 2 juli 2019
NOT19-0228
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,
F.H.J.M. de Bont, H. Verhagen
J.J. van der Starre, J.M. van Ruitenbeek,
N.J. Troost, W.J. Mandersloot, G.B. Dirkmaat
F. Hoekstra, , 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, A. Grim
S. Brau. J.D. Koppelaar
C. Kwint, D. Barhorst
S.L. Visser, M Poland
--

Wethouders : M. Stam-de Nijs (VVD), A. Valent (SH), B. Fintelman (CDA)
Afwezig :
N.F. de Nijs-van Marle (HOP), C.P.M. van ’t Schip-Nieuwboer (HOP),
A.J.H. Arissen (HOP), T.J. Visser-Hogeterp (CU), A. Harren (VVD)
Verslag :
H. Wijnveen
De commissie voor onderzoek van geloofsbrieven wordt deze vergadering gevormd door:
D. Gosselaar (voorzitter), J. John, G. Dirkmaat
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 fractie VVD geeft aan dat de door haar onder punt 13 geagendeerde motie
teruggenomen wordt. De raadsagenda wordt met inachtneming van deze wijziging
vastgesteld.

04.

Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering van 28 mei 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.
Rubriek C: de vermelde ingekomen stukken worden voor kennisgeving aangenomen.

Rubriek D: wethouder Stam meldt dat het college het initiatief neemt om de raden van
Langedijk en Heerhugowaard uit te nodigen om onderwerpen/ontwikkelingen die beide
gemeenten raken toe te lichten c.q. te bespreken. Onder die onderwerpen valt zeker ook
de ontwikkeling van het stationsgebied.
06.

Toelaten en beëdigen raadslid J.D. Koppelaar
De commissie voor onderzoek van de geloofsbrieven concludeert dat de heer Koppelaar
voldoet aan de vereisten voor het raadslidmaatschap.De gemeenteraad neemt deze
conclusie over.
De voorzitter neemt vervolgens de ambtseed af van de heer Koppelaar.

07.

Raadsvoorstel Wijziging Bouwverordening (RB2019039)
De raad heeft zonder discussie unaniem het volgende besloten:
-

08.

vast te stellen de aangegeven wijzigingen van de Bouwverordening.

Raadsvoorstel Benoemen vertegenwoordigers besturen gemeenschappelijke
regelingen (RB2019072)
De raad heeft zonder discussie unaniem het volgende besloten:
-

de vertegenwoordiging in besturen van ondergenoemde gemeenschappelijke
regelingen te benoemen:

Gemeenschappelijke regeling
Vuilverbrandingsinstallatie
Alkmaar en omgeving
Recreatieschap Geestmerambacht
GGD Hollands Noorden

09.

Gemandateerd
bestuurder
A.Valent

Vervanger

A.Valent DB
J. Does AB
A. Valent

B. Fintelman DB
M. Stam AB
J. Does

B. Fintelman

Raadsvoorstel Voorstel toetreding gemeenten Uitgeest, Castricum en Heiloo bij de
GR Cocensus (RB2019030)
De raad heeft zonder discussie unaniem het volgende besloten:
1. toestemming te verlenen tot toetreding van de gemeenten Uitgeest, Castricum en Heiloo
tot de Gemeenschappelijke Regeling Cocensus, en
2. toestemming te verlenen voor de wijziging van de GR Cocensus naar aanleiding van die
toetreding

10.

Raadsvoorstel Gemeenschappelijke werkorganisatie Langedijk en Heerhugowaard
(RB2019058)
De raad heeft zonder discussie unaniem het volgende besloten:
-

11.

toestemming te geven voor De gemeenschappelijke regeling werkorganisatie
Langedijk en Heerhugowaard.

Raadsvoorstel financiële uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen 2019
(RB2019056)
De gemeenteraad heeft unaniem het volgende besloten:
1. De Uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen 2012 in te trekken;
2. Financiële Uitgangspunten Gemeenschappelijke Regelingen Noord-Holland Noord
2019 vast te stellen.

Toezegging:
Wethouder Fintelman zegt toe dat de terugkoppeling van de reacties van de
gemeenschappelijke regelingen komend jaar op de ingediende zienswijzen integraal in de
begrotingen van de GR-en zichtbaar zullen zijn dan wel dat het college zelf een aparte
nota maakt zodat direct zichtbaar is voor de raad hoe ik gereageerd op de zienswijzen.
12.

Ontwerp-besluit van deelneming aan Stichting Zeg maar Hugo (RB2019051)
De gemeenteraad heeft unaniem het volgende besloten:
-

geen gebruik te maken van de mogelijkheid om verdere wensen en bedenkingen
ter kennis van het college te brengen ten aanzien van het ontwerpbesluit van
deelneming van de gemeente aan de Stichting Zeg maar Hugo.

De fractie Nederland Duurzaam heeft Motie 02 met de navolgende tekst in stemming
gebracht:
Onderwerp Zeg maar Hugo in de hele Waard
De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 2 juli 2019
behandelen agendapunt 12 met als onderwerp Ontwerp-besluit van deelneming aan
Stichting Zeg maar Hugo
Constaterende dat:
- Met de oprichting van de stichting ‘Zeg maar Hugo’ een start wordt gemaakt voor de
promotie van het Stadshart;
- Conform de statuten de stichting zich enkel richt op het centrum, oftewel het Stadshart;
- De naam ‘Zeg maar Hugo’ door meerdere politieke partijen als een Heerhugowaard
brede slogan wordt gezien.
Overwegende dat:
- De naam ‘Zeg maar Hugo’ ook voor andere delen van Heerhugowaard kan gelden;
- Andere delen van Heerhugowaard kunnen mee profiteren van de expertise en ervaring
van de leden die in het bestuur plaatsnemen van de stichting;
- De stichting nog in opstartende fase is en zich nu nog richt op het Stadshart;
- Er gemeenschapsgeld, ad. € 50.000, van alle inwoners in Heerhugowaard mee is
gemoeid.
Spreekt uit:
Dat “Zeg maar Hugo” een begrip is voor alle inwoners en ondernemers van
Heerhugowaard
Verzoekt het College:
1. Om na twee jaar, voor juli 2021, te evalueren of de stichting Zeg maar Hugo, een
succes is, gebaseerd op de geformuleerde doelstellingen en dit aan de Raad terug te
koppelen.
2.Tijdens de terugkoppeling aan de Raad, bij gebleken succes, direct met een voorstel en
plan van aanpak te komen om “Zeg maar Hugo” in te zetten in andere delen van
Heerhugowaard.
En gaat over tot de orde van de dag,
Nederland Duurzaam D66 Heerhugowaard Senioren Heerhugowaard
De gemeenteraad heeft de motie aangenomen met 14 stemmen vóór en 12 stemmen
tegen.
Voor stemden: SH, CDA, D66, ND
Tegen stemden: HOP, VVD, GL, PvdA

13.

Motie vreemd aan de orde van de dag: Informeren gemeente Langedijk over
Stationsgebied
Deze motie is bij aanvang van de vergadering teruggenomen door de fractie VVD.

14.

Motie vreemd aan de orde van de dag: Motie 03 CDA over Provinciale
omgevingsverordening (Bij19-523)
De gemeentraad heeft zonder discussie het volgende besloten:
-

Om er bij het provinciaal bestuur op aan te dringen dat de Omgevingsverordening
gedurende een periode van 4 maanden ter consultatie wordt voorgelegd aan de
gemeentebesturen in Noord-Holland en de gemeentebesturen in die periode de
gelegenheid te geven hun zienswijzen uit te brengen

De voorzitter sluit de vergadering om 21.30 uur.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad
van de gemeente Heerhugowaard d.d. 01 oktober 2019,
de griffier,

de voorzitter,

G.J. de Graaf

A.B. Blase

