Wijzigingsvoorstel Besluitenlijst Raad d.d. 4 november 2019
NOT19-0375
In de raadsvergadering van 26 november is de besluitenlijst van 4 november 2019 (NOT19-0348)
vastgesteld.
Deze had, na overleg tussen de gemeentesecretaris en griffier, echter gewijzigd vastgesteld
moeten worden, voor wat betreft de geformuleerde toezeggingen.
Hier volgen de toezeggingen zoals op 26 november vastgesteld, gevolgd door een
wijzigingsvoorstel zoals deze na voornoemd overleg verwoord is.
Aan u het verzoek om deze tekstuele wijziging met dit wijzigingsvoorstel in de raadsvergadering
van 17 december 2019 vast te stellen.
Vastgestelde tekst:
Gedurende de beraadslaging zijn de volgende toezeggingen vanuit het college gedaan:
- 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.
- 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.

In rood de voorgestelde wijzigingen:
Wethouder Fintelman
- Zegt toe dat de raad meer informatie over de governance en harmonisatie van de
Heerhugowaard Sport NV.
- Zegt toe dat er raadsvoorstellen volgen over de verduurzaming van maatschappelijk
vastgoed, inclusief onderwijshuisvesting, gespecificeerd per gebouw.
- Zegt toe dat aan de raad een overzicht gestuurd zal worden wanneer alle in de begroting
2020 genoemde onderzoeken plaatsvinden c.q. gepland staan.
Wethouder Valent
- Zegt toe dat in december de tussenevaluatie van het grondstoffenbeleid 2018-2021
gereed zal zijn.
- Zegt toe een behoefteonderzoek naar sportvoorzieningen, bij verenigingen en inwoners,
ook voor de buitenruimte, op te leveren voor de zomervakantie 2020. De raad kan invloed
hebben op de prioritering van de uitvoering.
- Zegt toe dat aan de raad een overzicht gestuurd zal worden wat de gemeente specifiek
doet ten aanzien van Heerhugowaard Regenboogstad. De tweede zin kan worden
geschrapt (voegt niet iets toe).
- 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
- De eerste en derde toezegging kan als volgt worden samengevoegd. Zegt toe dat een
raadsvoorstel over het inzetten van de reserve Duurzaamheid.
- De tweede toezegging kan ongewijzigd blijven staan.
Wethouder Does
- Zegt toe met de partners in de bibliotheek en Cool te overleggen over de jaarlijkse
indexering in relatie tot de subsidies.
Burgemeester Blase
- Geen wijzigingen.

