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00.

Opening
De voorzitter opent de vergadering om 19.00 uur en heet een ieder welkom.

01.

Spreekrecht burgers
Mw. E. Winters (directeur/bestuurder Bibliotheek Kennemerwaard) vraagt aandacht voor
de noodzaak van compensatie voor de gestegen loonkosten, hetgeen kan door verhoging
van de subsidie aan de bibliotheek.

02.

Vaststellen raadsagenda
De concept-agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld.

03.

Vaststellen Raadsbegroting 2020
Er is in twee termijnen beraadslaagd over dit onderwerp.
De gemeenteraad heeft daarna unaniem het volgende besloten:
1. De raadsbegroting 2020 (bekend onder documentnummer E201933630, u aangeboden
op 18 september jl.), inclusief de in dit raadsvoorstel (RB2019092) voorgestelde
financiële mutaties, vast te stellen;
2. Het rente-omslagpercentage 2020 o.b.v. de raadsbegroting 2020 vast te stellen
Op 2%;
3. Als gevolg van beslispunt 1, de investeringskredieten te voteren die in de jaarschijf
2020 van de raadsbegroting 2020 zijn opgenomen;

4. Als verbijzondering op de beslissing genomen onder 3, de investeringskredieten te
voteren die in de jaarschijf 2020 van de raadsbegroting specifiek zijn bestemd voor het
programma informatievoorziening digitale transformatie (In de kaderbrief 2018 is het
meerjarig financiële beslag opgenomen van de doorontwikkeling
informatievoorziening);
5. Als gevolg van beslispunt 1, de begrotingssubsidies vast te stellen.

-

-

-

-
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Gedurende de beraadslaging zijn de volgende toezeggingen vanuit het college gedaan:
Wethouder Fintelman: (N.B. deze toezeggingen zijn aangepast n.a.v. het raadsbesluit
d.d. 17 december 2019 NOT19-0375)
o Zegt toe dat de raad meer informatie over de governance en harmonisatie van
Sport NV zal ontvangen.
o Zegt toe dat er raadsvoorstellen volgen over de verduurzaming van
maatschappelijk vastgoed, inclusief onderwijshuisvesting, gespecificeerd per
gebouw.
o Zegt toe dat aan de raad een overzicht gestuurd zal worden met wanneer alle in
de begroting 2020 genoemde onderzoeken plaatsvinden c.q. gepland staan.
Wethouder Valent:
o Zegt toe dat in december de tussenevaluatie van het grondstoffenbeleid 20162021 gereed zal zijn.
o Zegt toe dat een behoefteonderzoek naar sportvoorzieningen, bij verenigingen en
inwoners, ook voor de buitenruimte, op te levren voor de zomervakantie 2020.
De raad kan invloed hebben op de prioritering van de uitvoering.
o Zegt toe dat aan de raad een overzicht gestuurd zal worden wat de gemeente
specifiek doet ten aanzien van Heerhugowaard Regenboogstad.
o Zegt toe in september 2020 aan de raad een inventarisatie ontmoetingsplekken in
de wijk op te leveren, waarin duidelijk wordt wat er al is en wat de behoefte is.
Wethouder Stam:
o Zegt toe dat een raadsvoorstel over het inzetten van de reserve Duurzaamheid
de door de fractie Nederland Duurzaam gestelde technische vragen over
verduurzaming/duurzaamheidsfonds, schriftelijk worden beantwoord.
o Zegt toe er zorg voor te dragen dat de raad de Nieuwsbrief ontwikkeling
Rivierenbuurt zal ontvangen.
Wethouder Does:
o Zeg toe met de partners in de bibliotheek en Cool overleggen over de jaarlijkse
indexering in relatie tot de subsidies.
Burgemeester Blase:
o Zegt toe voorafgaand aan de intocht van de Sint en zijn pieten de raad
informeren over de daarbij behorende specifieke veiligheidsaspecten.
Wethouder Fintelman:
o Zegt toe dat de raad meer informatie over Sport NV zal ontvangen.
o Zegt toe dat er spoedig meer informatie volgt over de verduurzaming van
maatschappelijk vastgoed, inclusief onderwijshuisvesting, gespecificeerd per
gebouw.
o Zegt toe dat aan de raad een overzicht gestuurd zal worden met wanneer alle in
de begroting genoemde onderzoeken gereed zullen zijn.
Wethouder Valent:
o Zegt toe dat in december de evaluatie van het grondstoffenbeleid gereed zal zijn.
o Zegt toe dat het onderzoek naar en de prioritering van het sportbeleid voor de
zomervakantie 2020 gereed zal zijn.
o Zegt toe dat aan de raad een overzicht gestuurd zal worden wat de gemeente
specifiek doet ten aanzien van Heerhugowaard Regenboogstad. Ze zal spoedig
laten weten wanneer aan deze toezegging tegemoet gekomen kan worden.
o Zegt toe aan de raad te laten weten wanneer in 2020 een wijkontmoetingsplek
gerealiseerd zal worden.
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-
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Wethouder Stam:
o Zegt toe de door de fractie Nederland Duurzaam gestelde technische vragen
over verduurzaming/duurzaamheidsfonds, schriftelijk worden beantwoord.
o Zegt toe er zorg voor te dragen dat de raad de Nieuwsbrief ontwikkeling
Rivierenbuurt zal ontvangen.
o Zegt toe dat een voorstel aan de raad over het inzetten van de reserve
Duurzaamheid volgt.
Wethouder Does:
o Zeg toe met de partners in de bibliotheek en Cool overleggen over hoe de
recente cao-afspraken gecompenseerd kunnen worden via de
subsidietoekenning.
Burgemeester Blase:
o Zegt toe voorafgaand aan de intocht van de Sint en zijn pieten de raad
informeren over de daarbij behorende specifieke veiligheidsaspecten.
Niets meer aan de orde zijnde sluit te voorzitter de vergadering om 21.20 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

