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Onderwerp:

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.

02.

Vaststellen raadsagenda
De concept-agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld.

04.

Vaststellen besluitenlijsten raadsvergaderingen
De besluitenlijsten van de raadsvergadering van 28 januari 2020 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.
Naar aanleiding van:
ND / S. Visser zal in overleg met de voorzitter van de commissie S&R het thema
duurzaamheid agenderen voor een volgende commissievergadering. Actie: S. Visser

VVD / F. Lammerts vraagt of het college de raad actiever kan informeren over de
voortgang van de realisering van het warmtenet. Wethouder Stam geeft aan dat de
regelmatige informatie over dit onderwerp gekoppeld kan worden aan het dashboard
sociaal domein.
Actie: M. Stam
06.

Bespreken procedure Aangenomen Motie 2020-02-10 JGR (Bij20-078)
Over permanente jongerenvertegenwoordiging en app ‘Jongerenzaken’.
Dit voorstel wordt ingebracht door ND / M. Poland.
De raad heeft zonder discussie unaniem besloten deze motie bij het college neer te
leggen ten behoeve van een advies van hun zijde, alvorens de raad een standpunt
inneemt over deze motie.

07.

Benoemen en beëdigen J.M. (Jos) de Vries als nieuw commissielid-niet-raadslid
(RB2020016)
De commissie voor het onderzoek van de geloofsbrieven bestaat deze vergadering uit
S. Visser, D. Gosselaar en D. Barhorst (voorzitter). De geloofsbrieven zijn akkoord
bevonden.
Middels een schriftelijke stemming heeft de raad besloten de heer J.M. de Vries te
benoemen tot commissielid-niet-raadslid van de gemeente Heerhugowaard namens de
fractie HOP.
(er zijn 29 stemmen uitgebracht, waarvan 28 met de naam J.M. De Vries en 1 ongeldig
ingevuld stembriefje)

08.

Raadsvoorstel zienswijze kadernota 2021 Gemeenschappelijke Regeling VVI
(RB2019131)
De raad heeft zonder discussie unaniem besloten:
1. Geen zienswijze af te geven over de Kadernota 2021 GR VVI

09.

Raadsvoorstel zienswijze kadernota 2021 Gemeenschappelijke Regelingen OD NHN
(RB2020002)
De raad heeft zonder discussie unaniem besloten:
1. De volgende zienswijze af te geven ten aanzien op de Kadernota 2021 van de
Omgevingsdienst Noord-Holland Noord:
a. Alvorens over te gaan tot het overdragen van taken aan de OD NHN dient een
eenduidig overzicht opgesteld te worden over de inhoud en impact van deze
taken zowel op beleids- als financieel niveau. Wij verzoeken u te bevestigen, dat
alle over te dragen -provinciale- taken onder de basistaken gaan vallen.
b. De schaalvergroting zal bijdragen aan de ontwikkeling van goed beleid, echter
wel moet duidelijk vastgelegd worden hoe lokaal beleid, lokale voorkeuren en
lokale initiatieven daarin worden gewaarborgd en wat de financiële consequenties
zullen zijn, zowel bij autonome ontwikkeling per gemeente als bij uitbesteden bij
de OD NHN. Voordat een besluit kan worden genomen over het al dan niet
uitbesteden van taken dient (meer) inzicht te worden gegeven in deze en andere
consequenties;
c. Maak inzichtelijk hoe hoog het weerstandvermogen momenteel is.
Ook dienen de volgende opmerkingen mee te worden gegeven:
I. Hoe is het gesteld met de uitvoering van het Masterplan ICT en realisatie van
doelstellingen genoemd in dit plan;
II. De motivatie over de indexering van de loon-/prijsverhouding 70/30 is
onvoldoende. Hier dient een betere verklaring voor te komen.

2. Het college op te dragen de hierboven genoemde zienswijze door middel van
bijgevoegde brief aan het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst Noord-Holland
Noord kenbaar te maken.
10.

Raadsvoorstel zienswijze kadernota 2021 Gemeenschappelijke Regeling Cocensus
(RB2019116)
De raad heeft zonder discussie unaniem besloten:
1. geen zienswijze te geven op de kadernota 2021 van de GR Cocensus
2. Het college op te dragen de hierboven genoemde zienswijze kenbaar te maken bij het
dagelijks bestuur van GR Cocensus.

11.

Raadsvoorstel zienswijze kadernota 2021 Gemeenschappelijke Regeling RHCA
(RB2019126)
De raad heeft zonder discussie unaniem besloten:
1. Onderstaande zienswijze af te geven over de Kadernota 2021 Regionaal Historisch
Centrum Alkmaar (RHCA):
a. Hoewel zeer informatief de RHCA te verzoeken om in de kadernota niet
uitgebreid stil te staan over het lopende jaar maar over het jaar waar de
kadernota voor bedoeld is.
b. Bij de begroting een voorstel te doen tot verhoging van de bijdrage met 5 cent per
inwoner in verband met de inspectietaak in plaats van de in de kadernota
opgenomen dekking.
2. Geen inhoudelijke zienswijze af te geven.
3. Het college op te dragen de hierboven genoemde zienswijze kenbaar te maken bij het
Dagelijks Bestuur van het Regionaal Historisch Centrum Alkmaar (RHCA).

12.

Raadsvoorstel zienswijze kadernota 2021 Gemeenschappelijke Regeling GGD HN
(RB2019130)
De raad heeft zonder discussie en unaniem besloten:
1. Onderstaande zienswijze af te geven over de Kadernota 2021 GGD Hollands Noorden:
a. De Kadernota 2021 van de GGD te ondersteunen, inclusief het inzetten op de vier
focuslijnen en daarbij mee te geven dat het creëren van nieuwe diensten op dit vlak
niet ten koste mag gaan van de huidige taken die door de gemeenten
gemeenschappelijk bij de GGD belegd zijn.
b. Aanvullend de GGD te verzoeken om:
1. bij het uitwerken van de vier focuslijnen in de begroting 2021, de beoogde
resultaten en effecten per focuslijn te beschrijven;
2. in de begroting 2021 het onderscheiden van GR taken en aanvullende
diensten verder door te zetten.
c. Te verzoeken de bestemming van het resultaat 2019 uit de kadernota te halen,
aangezien voorstellen voor bestemming van het resultaat 2019 in de jaarstukken
2019 thuishoren.
2. Het college op te dragen de hierboven genoemde zienswijze kenbaar te maken bij het
dagelijks bestuur van de GGD Hollands Noorden.

13.

Raadsvoorsten Zienswijzen kadernota 2021 Gemeenschappelijke Regeling
HalteWerk (RB2019134)
De raad heeft zonder discussie en unaniem besloten:
1. Geen zienswijze af te geven ten aanzien van de kadernota 2021 van de
Bedrijfsvoeringsorganisatie Halte werk
2. Het college op te dragen het besluit van de raad kenbaar te maken bij het bestuur van
Halte werk.

14.

Raadsvoorstel Zienswijze kadernota 2021 Gemeenschappelijke Regeling
Veiligheidsregio (RB2020001)
De raad heeft zonder discussie en unaniem besloten:
Af te zien van het indienen van een zienswijze over:
- regionaal risicoprofiel 2020-2021,
- het beleidsplan 2020-2023,
- de kadernota 2021 van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord.

15.

Raadsvoorstel Wijziging verordening Studietoeslag (RB2019127)
De raad heeft zonder discussie en unaniem besloten:
1. De Verordening Individuele Studietoeslag te wijzigen met terugwerkende kracht
per 1-1-2020.

16.

Raadsvoorstel Zienswijze Lidmaatschap WNK Personeelszaken bij
werkgeversvereniging SGO (RB2019133)
De raad heeft zonder discussie en unaniem besloten:
1. Een zienswijze met geen bedenkingen in te dienen tegen het besluit van het algemeen
bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling WNK Personeelsdiensten om lid te
worden van de Werkgeversvereniging SGO.
2. Het college op te dragen deze zienswijze kenbaar te maken bij het dagelijks bestuur
van de WNK Personeelsdiensten.

17.

Raadsvoorstel Zienswijze aansluiting van de GGD HN bij werkgeversvereniging
SGO (RB2020006)
De raad heeft zonder discussie en unaniem besloten:
1. Een zienswijze met geen bedenkingen in te dienen tegen het principebesluit van het
algemeen bestuur van GGD om lid te worden van de werkgeversvereniging SGO.
2. Het college op te dragen deze zienswijze kenbaar te maken bij het dagelijks bestuur
van de GGD.

18.

Raadsvoorstel Zienswijzen kadernota 2021 Gemeenschappelijke Regeling
Recreatieschap Geestmerambacht (RB2019122)
De raad heeft in twee termijnen over dit onderwerp gesproken.
Door Nederland Duurzaam is amendement A met de navolgende tekst in stemming
gebracht:
Amendement A
Zienswijze Kadernota 2021 Recreatieschap Geestmerambacht
De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 25 februari 2020;
behandelend agendapunt 18 met als onderwerp Zienswijze kadernota 2021 GR
Recreatieschap Geestmerambacht;
Constaterende dat:
- De meerjarenraming 2020 tot en met 2024 in de kadernota een negatief resultaat laat
zien;
- Er nog geen afspraken zijn gemaakt over de verlenging van het contract met RNH;
- De overhead 15,5% van de totale lasten bedraagt;
- Er nog geen duidelijke visie en strategie is vastgesteld om de structurele inkomsten
en het rendement te verhogen;

Eén van de doelstellingen het bereiken van financieel evenwicht is;
- Na 2025 de reserves zijn uitgeput.
Overwegende dat:
- De meerjarenraming 2020 tot en met 2024 in de Kadernota 2021 geen financieel
evenwicht laat zien;
- Het eventueel verlengen van het contract met RNH substantiële consequenties kan
hebben voor de begroting, zowel positief als negatief;
- De gemeenteraad van Heerhugowaard geen beeld heeft in de toekomstige resultaten
van het nog vast te stellen nieuwe beleid;
Besluit
De volgende passage onder de eerste bullit van het voorgestelde besluit
“ Geen zienswijze af te geven over de Kadernota 2021 van het recreatieschap”
te vervangen door:
De volgende zienswijze af te geven over de Kadernota 2021 van het recreatieschap
Geestmerambacht:
- Met de nu bestaande onzekerheden die ten grondslag liggen aan het
meerjarenperspectief kan het gewenste financiële evenwicht niet worden bereikt.
De gemeenteraad van Heerhugowaard geeft daarom mee, dat:
- Bij het uitwerken van de nieuwe visie en beleid in de begroting 2021, de beoogde
financiële resultaten beschreven moeten zijn;
- De kosten voor de overhead concreet verwerkt moeten zijn in de begroting 2021.
Ondertekening fractie
Nederland Duurzaam
De raad heeft met 2 stemmen voor en 28 stemmen tegen besloten amendement A niet
over te nemen.
Voor stemde: ND
Tegen stemden: HOP, SH, VVD, CDA, D66, GL, PvdA, CU
Daaropvolgend is het raadsvoorstel in stemming gebracht.
De raad heeft met 28 stemmen voor en 2 stemmen tegen het volgende besloten:
 Geen zienswijze af te geven over de Kadernota 2021 van het recreatieschap
Geestmerambacht.
 Het college op te dragen dit besluit kenbaar te maken bij het dagelijks bestuur van het
recreatieschap Geestmerambacht.
Voor stemden: HOP, SH, VVD, CDA, D66, GL, PvdA, CU
Tegen stemde: ND
Voorafgaande aan de stemming zijn stemverklaringen afgelegd door de VVD en de HOP.
Toezegging:
Wethouder Valent zegt toe voor de zomer van 2020 de scenario’s voor de visie
Geestmerambacht aan de raad voor te leggen, inclusief financiële verantwoording.

19.

Raadsvoorstel Zienswijze kadernota 2021 Gemeenschappelijke Regeling WNK
(RB2019132)
De raad heeft in twee termijnen over dit voorstel gesproken.
Door de fractie HOP is motie 01 met de navolgende tekst in stemming gebracht:
Motie 01
Onderwerp: Besluitvorming rond zienswijze Kadernota 2021 WNK Personeelsdiensten
De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 25 februari 2020
Constaterende dat:
- aan de Raad wordt voorgesteld dat de Raad besluit 1. geen zienswijze af te geven ten
aanzien van de kadernota 2021 van WNK Personeelsdiensten;
Overwegende dat:
- zonder een zienswijze af te geven geconcludeerd zou kunnen worden dat de Raad
akkoord gaat met ongewijzigd beleid en een structureel tekort in de periode 2020-2024
bij WNK Personeelsdiensten.
- de voorgestelde zienswijze is gebaseerd op een niet gewenste positionerings-situatie op
basis van ongewijzigd beleid. Het ongewijzigd beleid feitelijk een ongewenste situatie is
en leidt tot structurele tekorten tot en met 2024.
- de deelnemers aan de GR WNK Personeelsdienst inzetten op de herpositionering van
het WNK en als gevolg hiervan in het eerste kwartaal 2020 een rapportage krijgen van
de 3 pilots.
- de wethouder verwacht dat de herpositionering kan leiden tot een reductie van de
kosten
Verzoekt het College:
- de besluitvorming over de herpositionering zo krachtig mogelijk te bevorderen, waarbij
ingezet moet worden op een sterke inhoudelijke en financiële positie van een nieuwe
uitvoeringsorganisatie van de Participatiewet in de regio Alkmaar.
- de raad bij de behandeling van de Voorjaarsnota laten weten hoe de voortgang is van
die besluitvorming.
En gaat over tot de orde van de dag.
De raad heeft allereerst het raadsvoorstel in stemming gebracht en unaniem het volgende
besloten:
1. Geen zienswijze af te geven ten aanzien van de kadernota 2021 van de GR WNK
Personeelsdiensten.
2. Het college op te dragen dit besluit voor 1 maart 2020 aan het dagelijks bestuur van
WNK Personeelsdiensten kenbaar te maken.
Vervolgens is Motie 01 in stemming gebracht. De raad heeft de motie unaniem
aangenomen.

20.

Benoemen (plv) voorzitter raadscommissie M&S (RB2020017)
Het voorstelde besluit om:
a. J.M. van Ruitenbeek te benoemen tot voorzitter van de raadscommissie Mens en
Samenleving
b. F. Hoekstra te benoemen tot plaatsvervangend voorzitter van de raadscommissie
Mens en Samenleving.

Is op aangeven vanuit de gemeenteraad en met instemming van de voorzitter gewijzigd
in:
a. J.M. van Ruitenbeek te benoemen tot voorzitter van de raadscommissie Mens en
Samenleving;
b. F. Hoekstra te benoemen tot plaatsvervangend voorzitter van de raadscommissie Stad
en Ruimte.
Er is over dit benoemingsvoorstel schriftelijk gestemd. De stemcommissie, bestaande uit
D. Barhorst (voorzitter) en S. Visser concludeert een volgende stemuitslag:
Er zijn 30 stembriefjes ingeleverd, waarvan op ad a. 30 x de naam J.M. van Ruitenbeek
En op ad b. 28 x de naam F. Hoekstra.
Beiden zijn aldus benoemd tot voorzitter resp. plaatsvervangend voorzitter.
Niets meer aan de orde zijnde sluit te voorzitter de vergadering om 21.15 uur.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad
van de gemeente Heerhugowaard d.d. 14 april 202,
de griffier,

de voorzitter,

G.J. de Graaf

A.B. Blase

