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00.

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

01.

Vragenhalfuurtje
J. van Ruitenbeek (HOP) en J. John (CDA) stellen vragen over een eventuele fusie
tussen de Huisvuilcentrale (HVC) en de noodlijdende Amsterdamse vuilverbranding AEB.
Wethouder Valent beantwoord de vragen naar genoegen.

02.

Spreekrecht burgers
Wordt geen gebruik van gemaakt.

03.

Vaststellen raadsagenda
De heer Feelders (D66) geeft aan dat wat zijn fractie betreft agendapunt 11
(raadsvoorstel oprichten beheerstichting Natuurpark Geestmerloo) als akkoordstuk kan
worden aangemerkt.
Met overneming van het voorstel van D66 wordt overigens zonder wijzigingen de agenda
vastgesteld.

04.

Vaststellen besluitenlijst raadsvergaderingen
R. Schoemaker (HOP) geeft aan dat in het verslag van 4 juli 2019 over besluitpunt 4, bij
motie 8 de voor en tegenstemmende partijen zijn verwisseld. Met het aanbrengen van die
correctie wordt het verslag vastgesteld.
Het verslag van de vergadering van 2 juli 2019 wordt ongewijzigd vastgesteld.

05.

Afdoening ingekomen stukken
Op verzoek van F. Hoekstra (VVD) wordt brief 13 van Rubriek AA (raadsinformatiebrief
uitbreiding Helix) als agendapunt aan de agenda van de commissie M&S van 15
oktober 2019 toegevoegd.
Voor het overige wordt ingestemd met de afdoeningsvoorstellen zoals aangegeven in de
respectievelijke rubrieken AA, AB en AC.

06.

Kredietaanvraag cameratoezicht publieke ruimten Huis van Heerhugowaard
(RB2019081)
De raad heeft zonder discussie unaniem besloten:
1. Een krediet in 2019 te voteren van € 50.000,- voor vervanging van het huidige
camerasysteem voor de publieke ruimten in het Huis van Heerhugowaard.
2. De kapitaallasten te dekken uit de bestemmingsreserve Grote Projecten.

07.

Wijziging Algemene Verordening Recreatieschap Geestmerambacht (RB2019078)
De raad heeft zonder discussie unaniem besloten:
Aan het bestuur van Recreatieschap Geestmerambacht de volgende zienswijze kenbaar
te maken, ten aanzien van de voorgenomen wijziging van de Algemene Verordening:
1. Geen wensen of bedenkingen ten aanzien van de voorgestelde wijziging van artikel 2.
2. Geen wensen of bedenkingen ten aanzien van de voorgestelde wijziging van artikel 4.
3. Aanvullend voorstellen aan het Recreatieschap om artikel 2.2 in zijn geheel te laten
vervallen,
een en ander conform bijgaande antwoordbrief (E20192843).

08.

Opheffen geheimverklaring diverse ontwikkellocaties (RB2019076)
De raad heeft zonder discussie unaniem besloten:







09.

een addendum aan de, bij raadsbesluit (RB2019014) van 26 februari jl. geheimverklaarde
lijst met ontwikkellocaties te hechten, waarin wordt aangegeven dat voor de volgende
locaties geen geheimhouding meer geldt met terugwerkende kracht per 25-06-2019:
Industriestraat 2, 2a en 2c met Stationsweg 111 en 115 (‘Stationskwadrant’, De Geus
Ontwikkeling);
Handelsstraat 1 (HeikoHulsker Architecten);
Abe Bonnemaweg (Initiatief Urban Connection);
Dudokweg 45 (Horizon College & Breddels Architecten: transformatie kantoor naar
studentenlogies);
Deimoslaan 1-5 (GRID Vastgoedontwikkeling);
Hectorlaan 17-19 (Bot Bouw Initiatief).
Zienswijze 1e en 2e wijziging begroting 2019 GGD HN (RB201986)
De raad heeft zonder discussie unaniem besloten:
1. Geen zienswijze in te dienen op de eerste begrotingswijzing 2019 van de GGD
Holland Noorden
2. De volgende zienswijze in te dienen op de 2e begrotingswijziging 2019 van de GGD
Hollands Noorden:
- De financiële gevolgen voor de gemeenten van een begrotingswijziging voortaan
duidelijker in kaart te brengen
- De GGD erop te wijzen dat de middelen die minder aan het
Rijksvaccinatieprogramma worden besteed in vergelijking met hetgeen de GGD
volgens de Dienstverleningsovereenkomst van de gemeenten gezamenlijk ontvangen

voor deze taak gedoteerd worden aan de egalisatiereserve RVP en niet aan de
algemene reserve ten goede komen.
10.

Verlengen samenwerking met accountant (RB2019091)
De raad heeft zonder discussie unaniem besloten:
- de overeenkomst met de accountant met 1 jaar te verlengen (tot en met 1 januari 2020).

11.

Oprichten beheerstichting Natuurpark Geestmerloo (RB2019085)
De raad heeft zonder discussie unaniem besloten:
- Geen wensen en/of bedenkingen te uiten aan het bestuur van Recreatieschap
Geestmerambacht ten aanzien van de voorgenomen oprichting van een beheerstichting
voor het Natuurpark Geestmerloo, conforma bijgaande antwoordbrief (E201929124).

12.

Verordening rechtspositie raads- en commissieleden 2019 (RB2019063)
De raad heeft in twee termijnen over dit onderwerp vergaderd.
Door de fractie VVD zijn twee amendementen ingediend, met de navolgende teksten:
Amendement A

Voor spookraadsleden geen plaats
De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 01 oktober 2019,
behandelend agendapunt 12 met als onderwerp Verordening rechtspositie raads- en
commissieleden 2019.
Constaterende dat,
- In de vorige verordening een deel van de raadsvergoeding gekoppeld kon worden aan de
aanwezigheid bij gemeenteraadsvergaderingen.
- De bepaling bedoeld was voor het voorkomen van ‘spookraadsleden’.
- De huidige registratie niet meer administratieve last met zich meebrengt als het bijhouden
welke raadsleden aanwezig zijn tijdens de vergadering voor de stemmingen.
Overwegende dat,
- Gemeenteraadsleden gekozen zijn om tijdens de raadsvergaderingen beslissingen te
nemen namens alle Heerhugowaarders.
- Structurele afwezigheid van raadsleden en daarmee het niet uitoefenen van het
raadslidmaatschap, niet beloond zou moeten worden met een volledige raadsvergoeding.
Besluit
- Aan het door de griffier en de voorzitter voorgestelde raadsbesluit het volgende toe te voegen
Artikel 2 Vergoeding voor de werkzaamheden van raadsleden
1. Van de vergoeding van de werkzaamheden wordt 20% uitgekeerd op basis van het aantal
bijgewoonde raadsvergadering afgezet tegen het aantal gehouden vergaderingen.
2. Het bovengenoemde deel van de vergoeding zal pas na vier keer afwezigheid in een jaar
worden ingehouden.
Zowel het raadsbesluit en de rechtspositie worden overeenkomstig aangepast op inhoud en
nummering.

Heerhugowaardse VVD

Amendement B
Schrappen extra vergoeding voor raadsleden
De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 1 oktober
2019, behandelend agendapunt 12 met als onderwerp Verordening rechtspositie
raads- en commissieleden 2019.
Constaterende dat,
- Het raadslidmaatschap wekelijks ongeveer 10 tot 15 uur per week vraagt.
- Raadsleden op dit moment een vergoeding krijgen van EUR 1.288,33 per
maand, wat bijna twee keer zoveel is als een bijstandsuitkering voor een
alleenstaande .
- Het lid zijn van de gemeenteraad geen baan is, maar een politiek ambt.
Overwegende dat,
- De voorgestelde verhoging van feitelijk bruto EUR 107,36 per maand geen
aanzienlijke verhoging oplevert van de maandelijkse vergoeding.
- Gemeenteraadsleden geen lid worden van de gemeenteraad voor de
vergoeding, wel voor het realiseren van idealen en ideeën.
- Deze maatregel bijna EUR 40.000 kost, zonder dat duidelijk is of dit
daadwerkelijk een oplossing is voor het juiste probleem.
- Andere maatregelen denkbaar zijn die het raadslidmaatschap
aantrekkelijker maken.
Besluit
- De volgende passage van het door de griffier en de voorzitter voorgestelde
raadsbesluit te schrappen
4. Voorzieningen voor arbeidsongeschiktheid, ouderdom en overlijden Omdat
raadsleden vaak een significant deel van hun tijd besteden aan het raadswerk,
hebben zij minder mogelijkheden voor het opbouwen van een pensioenvoorziening.
Ook hebben raadsleden niet altijd een inkomen naast het raadswerk. Conform
artikel 3.1.9. van het rechtspositiebesluit kan de raad daarom bij verordening
bepalen dat raadsleden jaarlijks een bedrag ontvangen ter hoogte van de
raadsvergoeding van 1 maand. Om het raadswerk aantrekkelijk te houden voor
zowel werkenden als niet- werkenden wordt voorgesteld van deze mogelijkheid
gebruik te maken. (Pagina 3)
EN
Daarnaast is in het voorliggend voorstel gekozen voor de volgende optionele
toevoeging: 1. Verzekering ouderdom, arbeidsongeschiktheid en overlijden
(€39.938,-) Raadsleden steken een significant deel van hun tijd in het raadswerk.
Hierdoor hebben zij minder mogelijkheden zich te verzekeren tegen de gevolgen
van arbeidsongeschiktheid, ouderdom en overlijden. Om die reden biedt de
wetgever de gemeenteraad de mogelijkheid om raadsleden te voorzien van een
extra toelage ter hoogte van één maand raadsvergoeding.
- De volgende passage van de door de griffier en de voorzitter voorgestelde
verordening te schrappen
Artikel 4. Verzekering raadsleden voor arbeidsongeschiktheid, ouderdom en
overlijden
1. Een raadslid wordt eenmaal per jaar een bedrag toegekend ter hoogte van
het bedrag van de vergoeding voor de werkzaamheden voor één maand,

bedoeld in artikel 3.1.1, eerste lid, Rechtspositiebesluit decentrale politieke
ambtsdragers, waarmee het raadslid voorzieningen kan treffen ter zake van
arbeidsongeschiktheid, ouderdom en overlijden.
2. Het eerste lid is niet van toepassing op een raadslid dat is benoemd in een
plaats die is opengevallen als gevolg van tijdelijk ontslag van een raadslid
wegens zwangerschap en bevalling of ziekte, op grond van artikel X12 van
de Kieswet.

Heerhugowaardse VVD
Nederland Duurzaam

De raad heeft met 10 stemmen vóór en 19 stemmen tegen besloten Amendement A niet
aan te nemen.
Voor stemden: VVD, CDA, CU.
Tegen stemden: HOP, SH, D66, GL, ND, PvdA.
De raad heeft met 6 stemmen voor en 23 stemmen tegen besloten Amendement B niet
aan te nemen.
Voor stemden: VVD, ND.
Tegen stemden: HOP, SH, CDA, D66, GL, PvdA, CU.
Hierna is op verzoek van de fractie VVD de vergadering om 21.10 uur voor korte tijd
geschorst.
Na de schorsing hebben F. Hoekstra (VVD) en S. Visser (ND) een stemverklaring
afgelegd inzake het ter besluitvorming voorliggende voorstel.
Het raadsvoorstel RB2019063 is vervolgens in stemming gebracht.
De raad heeft met 25 stemmen voor en 5 stemmen tegen het volgende besloten:
1. De verordening rechtspositie Raads- en commissieleden Heerhugowaard 2019 vast
te stellen.
2. Voor de raadsperiode 2018-2022 gebruik te maken van het overgangsrecht voor de
raads- en commissieleden aan wie in 2018 al een belaste vergoeding is verstrekt
voor ICT.
Voor stemden: HOP, SH, CDA, D66, GL, ND, PvdA, CU,GL.
Tegen stemde: VVD.
13.

Toelage leden werkgeverscommissie (RB2019071)
De raad heeft in twee termijnen over dit onderwerp beraadslaagd.
Op verzoek van de leden van de werkgeverscommissie is de vergadering om 21.25 voor
korte tijd geschorst voor overleg. Na de schorsing hebben de leden van de
werkgeverscommissie zich uit te raadszaal teruggetrokken en zich daarbij als direct
betrokkenen onthouden van stemming over dit voorstel. Het betreft M. Bankras (HOP),
W.J. Mandersloot (SH), V. Wanst (VVD), T.J. Visser (CU), M. Feelders (ND).
De raad heeft met 18 stemmen voor en 6 stemmen tegen het volgende besloten:
1. de bijgaande ‘verordening aanwijzen werkgeverscommissie als bijzondere commissie
voor de periode van 1 februari tot 1 mei 2019’ vast te stellen;
2. de burgemeester te verzoeken te besluiten de periode waarvoor de toelage conform deze
verordening wordt toegekend aan de leden van de werkgeverscommissie, te laten lopen
van 1 februari 2019 tot 1 mei 2019.

Voor stemden: HOP, SH, VVD, D66, ND, PvdA,
Tegen stemden: GL, CDA
14.

Initiatiefvoorstel D66 inzake burgerhulpverleners en AED’s (RB2019084)
Over dit voorstel is in één termijn beraadslaagd.
W. Boer (VVD) heeft een stemverklaring afgelegd.
De raad heeft unaniem het volgende besloten:
1. Een externe partij in te schakelen voor de werving van tenminste 407 burgerhulpverleners
ten behoeve van de realisatie van een dekkend netwerk van burgerhulpverleners;
2. Te investeren in extra Automatische Externe Defibrillators (AED’s), als uit dit traject blijkt
dat deze nodig zijn voor een volledig dekkend netwerk van AED’s binnen de gemeente en
het college daarvoor dan met een passend voorstel hiertoe te laten komen;
3. Hiervoor de benodigde financiële middelen in de begroting van 2020 te verwerken; voor
de invoering een incidenteel bedrag en voor de structurele nazorg en support door een
externe organisatie een structureel bedrag.

Niets meer aan de orde zijnde sluit te voorzitter de vergadering om 21.35 uur.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad
van de gemeente Heerhugowaard d.d. 30 oktober 2019,
de griffier,

de voorzitter,

G.J. de Graaf

A.B. Blase

