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00.

Opening
De voorzitter opent de vergadering om 21.50 uur en heet een ieder welkom.

01.

Vragenhalfuur
Wordt geen gebruik van gemaakt.

02.

Spreekrecht burgers
Wordt geen gebruik van gemaakt.

03.

Vaststellen raadsagenda
Wordt zonder wijzigingen ten opzichte van de concept-agenda vastgesteld.

04.

Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering van 1 oktober 2019
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

05.

Voorstel voorzitter m.b.t. afdoening ingekomen stukken
De voorgestelde afdoening in de rubrieken AA, AB en C wordt conform voorstel
overgenomen.
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06.

Raadsvoorstel Bestuurlijke opdracht democratische vernieuwing (RB2019088)
De raad heeft zonder discussie unaniem besloten:
1.
2.

het college de opdracht te geven tot het uitvoeren van de bestuursopdracht
democratische vernieuwing;
het college de opdracht te geven dat de procesaanpak Centrumwaard ook als
Resultaat heeft tot een gedragen gebiedsvisie voor Centrumwaard te komen.

Voorafgaande aan de stemming is een stemverklaring door H. Verhagen HOP afgelegd.
07.

Raadsvoorstel Gedragscode AVG raad- en griffie (RB2019087)
De raad heeft zonder discussie unaniem besloten:
1. de bijgaande ‘Gedragscode publiceren persoonsgegevens door raad en griffie’ vast te
stellen;
2. voor wat betreft het register van verwerkingsactiviteiten aan te sluiten bij het reeds
opgestelde en gepubliceerde register van de gemeente;
3. de door het college aangestelde Functionaris Gegevensbescherming tevens voor de
raad, in zijn rol als verwerkingsverantwoordelijke, aan te stellen;
4. college en griffier te verzoeken na een jaar de genomen maatregelen te evalueren en
hierover rapportage uit te brengen aan de raad;

08.

Voorstel proces naamgeving nieuwe gemeente (RB2019107)
In de voorafgaande 1e fusieraad is door zowel de raadsleden van Heerhugowaard als
Langedijk een eensluidend en gezamenlijk amendement opgesteld met de navolgende
tekst:

Amendement C
Gehoord de discussie in de Fusieraad tussen de raden van Langedijk en Heerhugowaard op
30 oktober 2019;
Besluit:
Varianten 1 en 2 te vervangen door variant 3:
a. Mogelijke namen voor de nieuwe gemeente worden opgehaald onder inwoners van
Langedijk en Heerhugowaard door middel van een digitaal platform en offline media;
Waarbij de voorkeur uitgaat naar een nieuwe naam.
b. Een commissie, bestaande uit twee collegeleden per gemeente (totaal vier) en de twee
plaatsvervangend raadsvoorzitters vanuit de beide gemeentes, aan te stellen, die toetst op
de kwaliteit van de namen;
c. Deze commissie maakt een lijst van geschikte namen (richtlijn vijf);
d. Er wordt een peiling gehouden onder de inwoners met behulp van het digitale platform en
de offline media, over de namen die de voornoemde commissie heeft vastgesteld. Dit wordt
gedaan volgens een door het college vast te stellen procedure, bijvoorbeeld zoals die in het
voorstel onder variant twee beschreven is.
(Om punt d. volledig te kunnen begrijpen hierbij voor de verslaglegging de tekst van
‘variant twee’:
a. Een peiling te laten uitvoeren onder de inwoners van Langedijk en Heerhugowaard
over de naam van de nieuwe gemeente;
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b. De uitkomst van de peiling via de fusieraad Langedijk-Heerhugowaard voor te
leggen aan de Raad ter vaststelling van de naam van de nieuwe gemeente;
c. Die naam te verwerken in het herindelingsadvies.)
De raad heeft zonder beraadslaging en unaniem amendement C aangenomen.
Met dat besluit is besluitvorming over het door het college geagendeerde raadsvoorstel niet meer
aan de orde.
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering om 22.05 uur.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad
van de gemeente Heerhugowaard d.d. 26 november 2019,
de griffier,

de voorzitter,

G.J. de Graaf

A.B. Blase
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