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Nr:

Onderwerp:

00.

Opening
De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur en heet een ieder welkom bij deze
eerste digitale raadsvergadering van de gemeente Heerhugowaard.

01.

Vragenhalfuurtje
Wordt geen gebruik van gemaakt.

.
02.

Spreekrecht burgers
Wordt geen gebruik van gemaakt.

02.

Vaststellen raadsagenda
De bespreekpunten 16 (bestuurlijke reactie op het ontwerp-provinciale
omgevingsverordening) 18. (Vaststelling 1e grondexploitatie en masterplan van De
Vaandel-Zuid) en 19 (Aangenomen motie jongerengemeenteraad van 10 februari 2020)
worden deze vergadering niet behandeld.

04.

Vaststellen besluitenlijsten raadsvergaderingen
De besluitenlijsten van de raadsvergadering van 25 februari 2020 wordt ongewijzigd
vastgesteld.

05.

Voorstel voorzitter m.b.t. afdoening ingekomen stukken
De voorgestelde afdoening in de rubrieken AA, AB, AC en C wordt conform voorstel
overgenomen.
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06.

Wijziging GR Cocensus (RB2020009)
De raad heeft zonder discussie unaniem besloten:
1. Toestemming te verlenen voor de 1e wijziging gemeenschappelijke regeling Cocensus
2020
2. Het college op te dragen de hierboven genoemde toestemming kenbaar te maken bij
het dagelijks bestuur van Cocensus
3. geen zienswijze in te dienen over de aansluiting bij de Werkgeversvereniging
Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties (WSGO) 4. Het college op te dragen het
dagelijks bestuur van Cocensus te laten weten dat de gemeente Heerhugowaard geen
zienswijze in gaat dienen.

07.

Vaststelling gewijzigd bestemmingsplan A.C. de Graafweg 8 en 8a (RB2020011)
De raad heeft zonder discussie unaniem besloten:
1.
2.
3.
4.

08.

het bestemmingsplan A.C. de Graafweg 8 en 8a gewijzigd vast te stellen
overeenkomstig de bij dit besluit behorende toelichting, regels en verbeelding met
identificatiecode NL.IMRO.0398.BP85ACDEGRAAFWG8-VA01;
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;
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: 01-04-2019;
de gewijzigde vaststelling bekend te maken aan de Provincie Noord-Holland en
tevens te publiceren in de Staatscourant en het Heerhugowaards Nieuwsblad en het
bestemmingsplan digitaal beschikbaar te stellen op Ruimtelijkeplannen.nl.
Fractievergoedingen 2019 (RB2020027)
De raad heeft zonder discussie unaniem besloten:

1. de bedragen van de uitgaven van de fracties in 2019 die uit de bijdrage voor
fractieondersteuning bekostigd zijn, zoals aangegeven in de in het voorstel opgenomen
tabel 1, vast te stellen;
2. de in de hieronder weergegeven tabel 1 te verrekenen bedragen vast te stellen.
Tabel 1

HOP
Senioren Heerhugowaard
VVD
CDA
D66
GroenLinks
Nederland Duurzaam
PvdA
ChristenUnie

09.
1.
2.

3.

Verantwoording budget fractieondersteuning 2019
Voorschot:
Uitgaven:
€
3.770,00
€
2.198,75
€
3.040,00
€
3.021,70
€
0,00
€
1.553,85
€
2.675,00
€
1.429,47
€
2.310,00
€
1.968,26
€
0,00
€
0,00
€
1.945,00
€
588,36
€
1,945,00
€
51,78
€
1.580,00
€
0,00

Te verrekenen:
€
1.571,25
€
18,30
€
1.553,85
€
1.245,53
€
341,74
€
0,00
€
1.356,64
€
1.893,22
€
1.580,00

Raadseigen producten (RB2020032)
De raad heeft zonder discussie unaniem besloten:
In te stemmen met de in het raadsvoorstel opgenomen opsomming van te harmoniseren
raadseigen producten.
Als voorbereiding op de bestuurlijke fusie van Heerhugowaard en Langedijk welke voorzien
is per 1 januari 2022 deze raadseigen producten te harmoniseren en waar nodig nieuwe
voorstellen te doen welke ter zijner tijd ter besluitvorming voorgelegd kunnen worden aan de
nieuwe gemeenteraad.
Het Reglement van Orde van de Fusieraad vast te stellen
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4.
5.
10.

Het Reglement van Orde van het Fusiepresidium vast te stellen
De griffiers te verzoeken de uitvoering ter hand te nemen conform de in het raadsvoorstel
opgenomen werkwijze.
Benoemen plv. voorzitter commissie M&S (RB2020030)
De raad heeft zonder discussie unaniem besloten:
als rectificatie van het raadsbesluit d.d. 28 februari 2020 nr. RB2020017, de benoeming
van de heer F. Hoekstra tot plaatsvervangend voorzitter van de raadscommissie Stad en
Ruimte, de commissie van zijn plaatsvervangend voorzitterschap te wijzigen in
raadscommissie Mens en Samenleving.

11.

Verlengen ontheffing woonplaatsvereiste wethouder Fintelman (RB2020025)
De raad heeft zonder discussie unaniem besloten:
de tot 23 april 2020 aan wethouder B.J.N. Fintelman verleende ontheffing van het vereiste
van ingezetenschap te verlengen met één jaar.

12.

Zienswijze aansluiting van het Regionaal Historisch Centrum Alkmaar bij de
Werkgeversorganisatie SGO (RB2020015)
De raad heeft zonder discussie en unaniem besloten:
1. Geen zienswijze in te dienen tegen het principebesluit van het algemeen bestuur van het
Regionaal Historisch Centrum Alkmaar (RHCA) om lid te worden van de
werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties (WSGO).
2. Het college op te dragen kenbaar te maken bij het dagelijks bestuur van het RHCA dat de
raad afziet van een zienswijze.

13.

Herziening Algemene Plaatselijke Verordening (RB2020023)
De raad heeft zonder discussie unaniem besloten:
1. De nieuwe Algemene plaatselijke verordening Heerhugowaard 2020 vast te stellen; en
2. De Algemene plaatselijke verordening Heerhugowaard 2019, zoals vastgesteld op 28 mei
2019, in te trekken; en
3. De Brandbeveiligingsverordening 2012, zoals vastgesteld op 24 april 2012, in te trekken.

14.

Vaststelling bestemmingsplan Rustenburgerweg 108 en omgevingsvergunning
(RB2020028)
De raad heeft zonder discussie unaniem besloten:
1. het bestemmingsplan Rustenburgerweg 108 ongewijzigd vast te stellen
overeenkomstig de bij dit besluit behorende toelichting, regels en verbeelding met
identificatiecode NL.IMRO.0398.BP80RUSTENBWEG108-VA01;
2. 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;
3. 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: 28 november 2019;
4. de vaststelling publiceren in de Staatscourant en het Heerhugowaards Nieuwsblad en
het bestemmingsplan digitaal beschikbaar te stellen op Ruimtelijkeplannen.nl

15.

Vaststelling 1e Grondexploitatie De Rotonde (RB2020022)
De raad heeft zonder discussie unaniem besloten:
De 1e grondexploitatie De Rotonde d.d. februari 2020 vast te stellen met een positief
resultaat op contante waarde van € 485.000,- per 1-1-2020.
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16.

Bestuurlijke reactie op de ontwerp-provinciale omgevingsverordening (RB2020018)
Dit agendapunt is op verzoek van het college en met instemming van de gemeenteraad
niet behandeld.

17.

Bekrachtiging geheimhouding (RB2020033)
De raad heeft zonder discussie unaniem besloten:
de door het college aan de raad opgelegde geheimhouding op de documenten
‘Raadsinformatiebrief (Bij20-119) en bijlage brief met kenmerk E202003010 inzake
Verklaring vergunningen categorie 1 woningen, te bekrachtigen.

18.

Vaststelling 1e Grondexploitatie en masterplan De Vaandel-Zuid (RB2020026)
Dit agendapunt is op verzoek van het college en met instemming van de gemeenteraad
niet behandeld.

19.

Aangenomen motie Jongerengemeenteraad d.d. 20-2-2020 (Bij20-078)
De behandeling van deze motie is uitgesteld naar de raadsvergadering van 2 juni 2020.

Niets meer aan de orde zijnde sluit te voorzitter de vergadering om 20.40 uur.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad
van de gemeente Heerhugowaard d.d. 02 juni 2020,
de griffier,

de voorzitter,

G.J. de Graaf

A.B. Blase
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