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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
De heer J. Bernaards spreekt in naar aanleiding van agendapunt 10 (raadsvoorstel
uitgangspunten participatie en instellen werkgroep democratische interactie en
participatie).

02.

Vaststellen raadsagenda
De concept-agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld.

04.

Vaststellen besluitenlijsten raadsvergadering
De besluitenlijsten van de raadsvergadering van 17 december 2019 wordt ongewijzigd
vastgesteld.

05.

Voorstel voorzitter m.b.t. afdoening ingekomen stukken
De voorgestelde afdoening in de rubrieken AA,AB, B en C wordt conform voorstel
overgenomen.
Bij rubriek D (actieve informatie) informeert wethouder B. Fintelman de raad dat de Citrix
werkomgeving een update gekregen heeft, waarna deze weer volledig vrijgegeven is voor
gebruik.

06.

Raadsvoorstel Deelname Omgevingsdienst NHN lidmaatschap
werkgeversvereniging (RB2019115)
De raad heeft zonder discussie unaniem besloten:
Geen zienswijze in te dienen tegen het voorgenomen besluit van de OD NHN om lid te
worden van de Werkgeversvereniging SGO.

07.

Raadsvoorstel Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst NHN
(RB2019121)
De raad heeft zonder discussie unaniem besloten:
Conform artikel 1 van de Wet gemeenschappelijke regelingen toestemming te verlenen
tot het wijzigen van de Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Noord-Holland
noord.

08.

Raadsvoorstel Verordening afvalstoffenheffing 2020 – aangepaste tarieven
(RB2019127)
De raad heeft zonder discussie unaniem besloten:
De Verordening Individuele Studietoeslag te wijzigen met terugwerkende kracht
per 1-1-2020.

09.

Raadsvoorstel Kader Brede Schoolbeleid 2014-2019 beleidsarm verlengen tot en
met 2021 (RB2019110)
De raad heeft zonder discussie unaniem besloten:
Het kader Brede Schoolbeleid 2014-2019 beleidsarm te verlengen tot en met 2021.
Raadslid M. Bankras heeft niet deelgenomen aan de stemming door de vergaderzaal
tijdelijk te verlaten.

10.

Raadsvoorstel Uitgangspunten participatie en instellen werkgroep democratische
interactie en particiatie (RB2019117)
De raad heeft in twee termijnen over dit punt gesproken. De beslispunten 1 en 2 t/m 5 zijn
afzonderlijk in stemming gebracht.
De raad heeft unaniem besloten:
1. De uitgangspunten voor participatie zoals verwoord in de bijlage vast te stellen.
De raad heeft met 26 stemmen voor en 3 stemmen tegen het volgende besloten:
2. De Commissie Meespraak en Communicatie (commissie volgens artikel 84
Gemeentewet) per 1 februari 2020 op te heffen en de Verordening commissie
Meespraak & Communicatie in te trekken;
3. De Werkgroep Democratische Interactie en Participatie per 1 februari 2020 in te
stellen;
4. Als opdracht voor bovengenoemde werkgroep vast te stellen dat de interactie tussen
raad en inwoners zo spoedig en pragmatisch mogelijk invulling gegeven wordt;
5. Dat de bovengenoemde werkgroep binnen een half jaar na oprichting de eerste
resultaten aan de gemeenteraad presenteert.
Voor stemden: HOP, SH, VVD, CDA, GL, ND, PvdA, CU
Tegen stemde: D66

11.

Raadsvoorstel benoemen lid Auditcommissie (RB2019124)
De raad heeft over deze benoeming schriftelijk gestemd en als volgt besloten:
raadslid C. Kwint van de fractie GroenLinks te benoemen tot lid van
de auditcommissie.
Er zijn 29 stemmen uitgebracht, waarbij 2 stemmen ongeldig, 26 stemmen voor de heer
Kwint en 1 stem ‘anders’.

12.

Raadsvoorstel Aanwijzingsbesluit griffier en loco-griffier i.v.m. invoering Wnra
(RB2019124)
De raad heeft zonder discussie en unaniem besloten:
1. Tot het aanwijzen van de heer G.J. de Graaf per 1 januari 2020 tot griffier van de
gemeente Heerhugowaard;
2. Tot het aanwijzen van de heer H. Wijnveen per 1 januari 2020 tot loco-griffier van de
gemeente Heerhugowaard;
3. Tot het aanwijzen van mevrouw K.I. Hannink per 1 januari 2020 tot 2e
Loco-griffier van de gemeente Heerhugowaard.

Niets meer aan de orde zijnde sluit te voorzitter de vergadering om 20.46 uur.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad
van de gemeente Heerhugowaard d.d. 01 oktober 2019,
de griffier,

de voorzitter,

G.J. de Graaf

A.B. Blase

