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00.

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

01.

Vragenhalfuurtje
Wordt geen gebruik van gemaakt.

02.

Spreekrecht burgers
Wordt geen gebruik van gemaakt.

03.

Vaststellen raadsagenda
De concept-agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld.

04.

Afscheid raadslid, gevolgd door benoemen en beëdigen nieuw raadslid
De voorzitter spreekt een woord van dank uit aan het afscheidnemende raadslid
A.J.H Arissen.
De gelegenheidscommissie van onderzoek geloofsbrieven (raadsleden N. Kevek, G.B.
Dirkmaat, A. Grim) heeft de geloofsbrieven onderzocht en adviseert de heer C.G.A.
Tesselaar te benoemen tot raadslid. De voorzitter heeft de heer Tesselaar de eed
afgenomen. De heer Tesselaar heeft vervolgens plaats genomen in de raad.

05.

Vaststellen besluitenlijsten raadsvergaderingen
De besluitenlijsten van de raadsvergadering van 26 november 2019 wordt ongewijzigd
vastgesteld.
Het wijzigingsvoorstel Besluitenlijst van de raadsvergadering van 4 november 2019 wordt
ongewijzigd vastgesteld.

06.

Voorstel voorzitter m.b.t. afdoening ingekomen stukken
De voorgestelde afdoening in de rubrieken AA,AB en C wordt conform voorstel
overgenomen.
Bij onderdeel D doet wethouder M. Stam mededelingen over snelheidsbeperkende
maatregelen op de Westtangent.

07.

Vaststelling gewijzigd bestemmingsplan De Draai 2019 (RB2019068)
De raad heeft zonder discussie unaniem besloten:

1. De ingekomen zienswijzen te beantwoorden conform de nota beantwoording zienswijze en
ambtshalve wijzigingen en de zienswijzen ontvankelijk en deels ongegrond te verklaren;
2. Het bestemmingsplan De Draai 2019 gewijzigd vast te stellen overeenkomstig de bij dit
besluit behorende toelichting, regels en verbeelding met identificatiecode
NL.IMRO.0398.BP78DEDRAAI2019-VA01;
3. Op grond van artikel 6.12 lid 2 onder a van de Wet ruimtelijke ordening geen exploitatieplan
vast te stellen, omdat de kosten anderszins worden verhaald;
4. Te bepalen dat voor de bepaling van de geometrische planobjecten gebruik is gemaakt van
een ondergrond die is ontleend aan de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) met
datum: 07-10-2019;
5. De gewijzigde vaststelling bekend te maken aan de Provincie Noord-Holland en de indieners
van de zienswijzen en tevens te publiceren in de Staatscourant en het Heerhugowaards
Nieuwsblad en het bestemmingsplan digitaal beschikbaar te stellen op Ruimtelijkeplannen.nl.
08.

Aanvraag krediet voor voorbereiding en uitvoering 2e fase verbouwing
gemeentehuis (RB2019108)
De raad heeft zonder discussie unaniem besloten:
1. een krediet te voteren van € 4.916.205 voor de voorbereiding en de verbouwing van de
2e fase op een vergelijkbare wijze als fase 1;
2. de financiële gevolgen te verwerken in een begrotingswijzing.

09.

Strategie verduurzaming gemeentelijk vastgoed (RB2019113)
De raad heeft zonder discussie unaniem besloten:
1. Voor de verduurzaming van het gemeentehuis te kiezen voor Energieconcept 2 uit het
onderzoek “Verduurzaming gemeentehuis Heerhugowaard”;
2. Een verduurzamingsstrategie voor het gemeentehuis vast te stellen waarbij primair ingezet
wordt op beperking van uitstoot en het aansluiten op natuurlijke vervangingsmomenten;
3. Motie Gemeentehuis Energieneutraal (E201601418) voor zover betrekking hebbend op het
overig gemeentelijk vastgoed uit te voeren met eenzelfde onderzoeksstrategie als de manier
waarop het gemeentehuis is benaderd.

10.

Begrotingswijziging 2019 nav Bestuursrapportage 2019 (RB2019119)
De raad heeft zonder discussie en unaniem besloten:
1. De budgetten in de begroting 2019 middels begrotingswijziging aan te passen
overeenkomstig de in de Bestuursrapportage 2019 gemelde afwijkingen. Dit leidt tot
een begrotingsresultaat (= verwacht rekeningresultaat) van -/- € 4.031.000 (negatief).
2. Het onttrekken uit de reserve van een bedrag van € 2.885.500,- en dat middels
wijziging van de begroting op te nemen in de begroting 2019.

11.

Deelname lidmaatschap werkgeversvereniging GR HalteWerk (RB2019114)
De raad heeft zonder discussie en unaniem besloten:
De raad heeft geen bedenkingen tegen het voornemen van het bestuur van de
Gemeenschappelijke Regeling Halte Werk om lid te worden van de
Werkgeversvereniging SGO.

12.

Deelname lidmaatschap werkgeversvereniging werkorganisatie LDHHW
(RB2019105)
De raad heeft zonder discussie en unaniem besloten:
De raad heeft geen bedenkingen tegen het voornemen van het bestuur van de
Werkorganisatie Langedijk en Heerhugowaard om lid te worden van de
Werkgeversvereniging SGO.

13.

Investeringen onderwijshuisvesting (RB2019106)
De raad heeft zonder discussie en unaniem besloten:
1. Vervangende nieuwbouw te realiseren voor gymzaal De Dreef;
2. Ten behoeve van de vervangende nieuwbouw van gymzaal De Dreef een krediet
beschikbaar te stellen, zoals aangegeven in de besloten financiële paragraaf;
3. De lasten van dit krediet te dekken uit de reserve huisvesting primair onderwijs;
4. De vanaf 2023 oplopende structurele ruimte in de doordecentralisatie-vergoeding
aan SOVON jaarlijks te storten in de reserve huisvesting primair onderwijs.
5. Voor de tijdelijke huisvesting van De Nieuwe Draai een aanvullend budget
beschikbaar te stellen van € 318.000 voor het jaar 2020;
6. Het onder 5 genoemde bedrag te dekken uit de reserve huisvesting primair
onderwijs;
7. Het restant budget huisvesting De Nieuwe Draai voor de jaren 2021 tot en met
2023 te storten in de reserve huisvesting primair onderwijs;
8. De financiële gevolgen te verwerken in een begrotingswijziging.
9. De geheimhouding van bijlage 2 (Bij19-749) te bekrachtigen.

14.

Belastingverordeningen (RB2019103)
De raad heeft zonder discussie en unaniem besloten:
1. Tot het vaststellen van de onderstaande verordeningen
a. Verordening onroerende zaakbelastingen 2020
b. Verordening kwijtscheldingsbesluit 2020
c. Verordening Afvalstoffenheffing 2020
d. Verordening Marktgelden 2020
e. Verordening Rioolheffing 2020
f. Verordening Lijkbezorgingsrechten 2020
g. Verordening Liggeld pleziervaartuigen 2020
h. Verordening campergelden 2020
i. Legesverordening 2020
2. Tot het vaststellen van de in de legesverordening 2020, onder titel 2 artikel 1.1.2
genoemde taxatieboekjes (Taxatieboekjes Vastgoedmarkt 2020 van Vakmedianet.)
3. De (technische) begrotingswijziging aangaande de extra opbrengsten voor onroerende
zaakbelasting via een begrotingswijziging te effectueren.

15.

Motie PvdA Onderzoek gescheiden afvalinzameling appartementen en flats en
Motie CDA Actie op afval (Bij19-897)
Er is in twee termijnen inclusief een korte schorsing over deze moties beraadslaagd.
De motie van de PvdA is verwerkt in de motie van het CDA, zodat uiteindelijk één motie 2
in stemming is gebracht.
De in stemming gebrachte motie 2 kent te navolgende tekst:

Onderwerp

Motie actie op afval

De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 17 december 2019
behandelen agendapunt 16 met als onderwerp Motie vreemd aan de orde van de dag
Constaterende dat:
- De gemeente Heerhugowaard in het grondstoffenbeleidsplan 2018-2021 het doel stelt om in
2021 maximaal 150 restafval per huishouden te produceren;
- Het ministerie van Infrastructuur en waterstaat stelt als doel 100 kilo restafval per huishouden in
2020;
- De prognose van de hoeveelheid restafval voor Heerhugowaard stelt dat er 181 kilo restafval
per huishouden wordt geproduceerd in 2019;
- De afvalstoffenheffing dit jaar wederom stijgt;
- De prijs van de verbranding van restafval de laatste jaren flink toeneemt.
Overwegende dat:
- Er nog een grote opgaven ligt om de 150 kilo restafval per huishouden te behalen;
- De kans nu klein lijkt dat de doelstelling van 150 kilo in 2021 behaald zal worden;
- Wij hiermee nog 50 kilo boven het doel van het ministerie van Infrastructuur en waterstaat
zitten;
- De kwaliteit waarmee gescheiden wordt ook mee speelt.
Verzoekt/ het college:
- Uit te zoeken welke aanpassingen er voor hoog- en laagbouw gedaan kunnen worden in het
grondstoffenbeleidsplan 2018 – 2021 om de kans te vergroten dat de doelstelling van 150 kilo
restafval per huishouden in 2021 behaald kan worden;
- Hiervoor verschillende scenario’s op te stellen;
- Bij deze scenario’s zo goed als mogelijk aan te geven welke kosten hieraan zijn verbonden, wat
de bijdrage is aan het behalen van de doelstelling en wat de mogelijkheden zijn om de
maatregelen op korte termijn in te voeren;
- Hierbij rekening te houden met de beoogde fusie met Langedijk;
- De raad in het eerste kwartaal 2020 in de gelegenheid te stellen om een keuze te maken uit de
verschillende scenario’s
En gaat over tot de orde van de dag,
CDA

VVD

GL

HOP

PvdA

SH

De raad heeft unaniem besloten motie 2 aan te nemen.
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. 28 januari 2020,
de griffier,

de voorzitter,

G.J. de Graaf

A.B. Blase

