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Onderwerp:

00.

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

01.

Vragenhalfuur
Wordt geen gebruik van gemaakt.

.
02.

Spreekrecht burgers
Wordt geen gebruik van gemaakt.

03.

Vaststellen raadsagenda
De bespreekpunten 26 (Zienswijze jaarrekening en begroting Veiligheidsregio), 27
(Zienswijze jaarrekening en begroting HalteWerk) en 28 (Zienswijze jaarrekening en
begroting Omgevingsdienst) worden op voorstel vanuit de raad als akkoordstuk
behandeld. Agendapunt 8 (Vaststelling 1e Grondexploitatie en Masterplan van De
Vaandel-Zuid) wordt voorafgaand aan agendapunt 24 geagendeerd.
Er worden twee agendapunten met moties vreemd aan de agenda toegevoegd als
agendapunten 30 en 31.Voor het overige wordt de agenda ongewijzigd vastgesteld.

04.

Vaststellen besluitenlijst raadsvergaderingen
De besluitenlijst van de raadsvergadering van 14 april 2020 wordt ongewijzigd
vastgesteld.
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05.

Voorstel voorzitter m.b.t. afdoening ingekomen stukken, w.o. mededelingen van het
college aan de raad
De voorgestelde afdoening in de rubrieken AA, AB, AC en C wordt conform voorstel
overgenomen.
De burgemeester informeert de raad over twee corona-gerelateerde
raadsinformatiebrieven die toegezonden zijn.

06.

Aangenomen motie Jongerengemeenteraad d.d. 10 februari 2020 – Permanente
jongerenvertegenwoordiging en app Jongerenzaken (Bij20-078)
De motie wordt formeel ingediend door de fractie Nederland Duurzaam.
Twee destijds bij de motie betrokken jongeren (Damien Schenk en Daan Pheijffer) lichten
de strekking van de motie toe.
De raad heeft unaniem besloten de motie aan te nemen.

07.

Tijdelijke benoeming tot raadslid van de heer R. Vermeulen
De commissie van geloofsbrieven (C. Kwint (vz), S. Brau, A. Harren) heeft voorafgaande
aan de vergadering geconstateerd dat de geloofsbrieven van de heer Vermeulen geen
belemmeringen opleveren voor het raadslidmaatschap.
De raad heeft zonder discussie en unaniem besloten:
van 09 juni tot en met 28 september 2020 toe te laten als raadslid tot de gemeenteraad:
- R.E. (Robert) Vermeulen (m), wonende te Heerhugowaard
De heer Vermeulen heeft na die constatering in de vergadering ten overstaan van de
voorzitter de belofte afgelegd. Hij zal het raadslidmaatschap waarnemen voor
F. Lammerts vanwege haar zwangerschapsverlof.

08.

Vaststelling 1e Grondexploitatie en Masterplan van De Vaandel-Zuid (RB2020026)
De raad heeft in twee termijnen over dit onderwerp gesproken en unaniem besloten:
1. de 1e grondexploitatie van De Vaandel Zuid d.d. april 2020 vast te stellen met een
positief resultaat op contante waarde van € 12.394,- per 1-1-2020;
2. in te stemmen met de verwerkte uitgangspunten zoals in de bijlage Bij20-112 is
omschreven;
3. de eerder gevormde reserve infrastructuur ad € 1 miljoen voor de ontsluiting van het
expertisecentrum te laten vrijvallen aan het reguliere exploitatieresultaat;
4. het Masterplan De Vaandel Zuid (Bij20-107) vast te stellen.
Stemverklaringen zijn afgelegd door D66, GroenLinks en CDA

09.

Vaststellen bestemmingsplan De Rotonde (RB2020036)
De raad heeft zonder discussie en unaniem besloten:
1.1 het bestemmingsplan De Rotonde ongewijzigd vast te stellen overeenkomstig de bij
dit besluit behorende toelichting, regels en verbeelding met identificatiecode
NL.IMRO.0398.BP87DEROTONDE-VA01;
1.2 de ingekomen zienswijzen te beantwoorden conform de nota van antwoord
zienswijzen en de zienswijzen ontvankelijk en ongegrond te verklaren;
1.3 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;
1.4 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: 14-03-2019;
1.5 Tot gelijktijdige bekendmaking van de vaststelling van het bestemmingsplan De
Rotonde en het besluit hogere waarde Wet geluidhinder in de Staatscourant en het
Heerhugowaards Nieuwsblad en het bestemmingsplan digitaal beschikbaar te stellen
op ruimtelijkeplannen.nl.
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10.

Vaststelling 16e herziening grondexploitatie Stadshart (RB2020040)
De raad heeft zonder discussie en unaniem besloten:
1.
2.

de 16e herziening grondexploitatie Stadshart d.d. april 2020 (Bij20-222) vast te
stellen met een negatief resultaat op contante waarde per 1-1-2020 van € 5,8
miljoen als gevolg van de voorgestelde aanpassingen;
in te stemmen met de verwerkte uitgangspunten zoals in de Bijlage (Bij20-221) is
omschreven.

Stemverklaringen zijn afgelegd door HOP en Nederland Duurzaam.
11.

Vaststelling 1e grondexploitatie Van Duivenvoordestraat (RB2020039)
De raad heeft zonder discussie en unaniem besloten:
1.
2.

de 1e grondexploitatie van Duivenvoordestraat d.d. april 2020 vast te stellen met
een positief resultaat op contante waarde van € 425.000,- per 1-1-2020;
in te stemmen met de verwerkte uitgangspunten zoals in de bijlage Bij20-216 is
omschreven;

Een stemverklaring is afgelegd door de HOP.
12.

Vaststelling 10e herziene grondexploitatie De Vaandel 2020 (RB2020041)
De raad heeft zonder discussie en unaniem besloten:
1.
2.

13.

de 10e herziening grondexploitatie De Vaandel d.d. april 2020 (Bijlage 2) vast te
stellen met een resultaat op contante waarde per 1-1-2020 van € 3,7 miljoen als
gevolg van de voorgestelde aanpassingen;
in te stemmen met de verwerkte uitgangspunten zoals in Bijlage 1 is omschreven.

Vaststelling 11e herziening grondexploitatie De Draai (RB2020037)
De raad heeft zonder discussie en unaniem besloten:
de 11e herziening grondexploitatie De Draai d.d. april 2020 vast te stellen met een
positief resultaat op contante waarde van ca. € 10,3 miljoen.

14.

Wijziging verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Heerhugowaard
2018 (RB2020024)
De raad heeft zonder discussie en unaniem besloten:

vast te stellen de volgende wijziging van de Verordening maatschappelijke ondersteuning
gemeente Heerhugowaard 2018:
Artikel I
Artikel 17 wordt gewijzigd als volgt:
Bestaande tekst

Nieuwe tekst

Artikel 17 Regels voor bijdrage in de kosten
algemene voorzieningen (tariefsbijdrage) en
van maatwerkvoorzieningen (eigen bijdrage)

Artikel 17 Regels voor bijdragen in de kosten
van maatwerkvoorzieningen en algemene
voorzieningen

1a. Een cliënt is geen bijdrage in de kosten
verschuldigd voor het gebruik van een
algemene voorziening.
1b. Een cliënt is een bijdrage in de kosten
verschuldigd voor het gebruik van een
maatwerkvoorziening in natura dan wel in de

1a. Een cliënt is een bijdrage in de kosten
verschuldigd voor het gebruik van een
maatwerkvoorziening in natura dan wel in de
vorm van een pgb, zolang hij van de
maatwerkvoorziening gebruik maakt of
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vorm van een pgb, zolang hij van de
maatwerkvoorziening gebruik maakt of
gedurende de periode waarvoor het pgb wordt
verstrekt,
1c. De hoogte van de eigen bijdrage wordt
vastgesteld overeenkomstig de systematiek
de bedragen en percentages zoals vastgelegd
in artikel 3.8 van het uitvoeringsbesluit Wmo
2015. Aan de hand van deze systematiek
worden jaarlijks de bedragen benoemd in het
financieel besluit maatschappelijke
ondersteuning Heerhugowaard.
2a. De bijdrage van een maatwerkvoorziening
of pgb wordt bepaald op de kosten die het
college voor de desbetreffende
maatwerkvoorziening of het pgb zelf maakt.
2b. De bijdrage voor een
maatwerkvoorziening of pgb wordt
vastgesteld en geïnd door het CAK.
3. Voor een maatwerkvoorziening of pgb ten
behoeve van een woningaanpassing voor een
minderjarige is door de onderhoudsplichtige
ouders een eigen bijdrage in de kosten
verschuldigd ( zie artikel 17 lid 1 en 2 voor de
systematiek)
4. De eigen bijdrage voor opvang en
beschermd wonen wordt door de
centrumgemeente Alkmaar opgelegd. De
hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk
van het inkomen.

gedurende de periode waarvoor het pgb wordt
verstrekt.
1b. Een cliënt is een bijdrage in de kosten
verschuldigd voor een bij verordening
aangewezen algemene voorziening zolang de
cliënt van deze voorziening gebruik maakt.
2. De bijdragen voor maatwerkvoorzieningen
of pgb en voor bij verordening aangewezen
algemene voorzieningen, zijn gelijk aan de
kostprijs, maar maximaal € 19,00 per maand
voor de ongehuwde cliënt of de gehuwde
cliënten tezamen, tenzij geen of een lagere
bijdrage is verschuldigd op grond van
bepalingen in deze verordening.
3. In afwijking van artikel 17 lid 2 bedraagt de
bijdrage in de kosten van de
maatwerkvoorziening collectief vervoer voor
ritten tot en met 25 kilometer € 0,89 per rit
plus € 0,14 per kilometer. Voor ritten tussen
25 en 35 kilometer is de bijdrage € 0,89 per rit
plus € 1,86 per kilometer.
4. Bijdrage in de kosten van algemene
voorzieningen:
Een cliënt is een bijdrage verschuldigd in de
kosten voor het gebruik van de algemene
voorziening dienstenvoucher van € 7,50 per
uur.
5. De bijdragen in de kosten van een
maatwerkvoorziening of pgb worden
vastgesteld en geïnd door het CAK.
6. In afwijking van artikel 17, lid 1 sub a is de
eigen bijdrage níet verschuldigd voor:
- rolstoelen;
- een cliënt die de leeftijd van achttien jaar
nog niet bereikt heeft, met uitzondering van
een woningaanpassing zijnde een
bouwkundige of woontechnische ingreep in of
aan een woonruimte.

Artikel II
Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking en heeft een
terugwerkende kracht tot 1 januari 2020.
15.

Uitvoeringsplan wijkaanpak Rivierenwijk-Zuid aardgasvrij (RB2020035)
De raad heeft zonder discussie en unaniem besloten:
€ 210.368 te onttrekken uit de reserve “projecten leefomgeving en voorzieningen’ om in te
zetten voor de projectgebonden kosten voor de wijkaanpak Rivierenwijk-Zuid Aardgasvrij
2020 t/m 2023.

16.

Advisering met betrekking tot toewijzing zendmachtiging voor het grondgebied van
de gemeente Langedijk (RB2020050)
De raad heeft zonder discussie en unaniem besloten:
Het Commissariaat voor de Media te adviseren om op grond van de wettelijk bepaalde
criteria de zendmachtiging voor het grondgebied van de gemeente Langedijk voor een
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periode van 1,5 jaar (tot aan de gemeentelijke fusie) toe te kennen aan Stichting
Heerhugowaard A Life.
17.

Zienswijze jaarstukken 2019 en begroting 2021 WNK Personeelsdiensten
(RB2020045)
De raad heeft zonder discussie en unaniem besloten:

1. Geen zienswijze in te dienen ten aanzien van het jaarverslag 2019 van WNK
personeelsdiensten.
2. De navolgende zienswijze af te geven de begroting 2021 van WNK personeelsdiensten:
a. WNK personeelsdiensten te verzoeken om de gemeente op de hoogte te houden van de
consequenties van de extra inzet en verlies aan inkomsten door de coronacrisis. De
effecten als gevolg van de coronapandemie op de bedrijfsvoering en resultaten van het
WNK in beeld te brengen en deze zo spoedig mogelijk, bij voorkeur in 2020, te verwerken
in een voorstel tot begrotingswijziging 2021
b. De bestuurlijke focus te leggen op de spoedige ontwikkeling van het uitvoeringsscenario
regionale samenwerking waarmee beoogd wordt de effectiviteit van de uitvoering van de
Participatiewet en de Wet Sociale Werkvoorzieningen te verbeteren.
3. Het college te verzoeken de hierboven genoemde zienswijzen van de raad kenbaar te maken
bij het dagelijks bestuur van WNK Personeelsdiensten
Een stemverklaring is afgelegd door de HOP.
18.

Zienswijze jaarrekening 2019 en begroting 2021 GGD Hollands Noorden (RB2020049)
De raad heeft zonder discussie en unaniem het volgende besloten:

1.

onderstaande zienswijze af te geven over de jaarstukken 2019 van de GGD Hollands
Noorden en daarbij voor te stellen om bij de jaarrekening 2019 de volgende reserveringen
toe te voegen:
a. €180.000 toevoeging aan de algemene reserve;
en de volgende resultaatbestemmingen voor:
b. € 164.000 toevoegen aan de egalisatiereserve Rijksvaccinatieprogramma;
c. € 745.000 extra toevoeging aan de algemene reserve tot het maximum van 2,5%;
d. € 284.000 als bestemmingsreserve Coronacrisis. Wanneer de kosten hoger uitvallen dan
de bestemmingsreserve, worden deze extra kosten ten laste van de algemene reserve
gebracht. Blijft er geld over in de bestemmingreserve Coronacrisis, dan zal het bedrag
worden uitgekeerd aan de deelnemende gemeenten;
geen zienswijze in te dienen voor de begroting 2021 van de GGD Hollands Noorden;

2.
3.

de GGD te verzoeken om de gemeente op de hoogte te houden van de consequenties van
de extra inzet en verlies aan inkomsten door de coronacrisis;

4.

het college te verzoeken de hierboven genoemde zienswijzen van de raad kenbaar te maken
bij het dagelijks bestuur van de GGD Hollands Noorden.

19.

Zienswijze jaarstukken 2019 en begroting 2021 RHCA (RB2020047)
De raad heeft zonder discussie en unaniem besloten:

1. wel een zienswijze in te dienen op de jaarstukken 2019;
- wij zijn blij met het positieve resultaat en gaan akkoord met de voorgestelde toevoegingen
aan de algemene- en bestemmingsreserve. Voor het restantresultaat
ad € 100.946,-- geven wij de voorkeur om dit, naar rato, terug te betalen aan de gemeenten;
2. geen zienswijze in te dienen over de begroting 2021;
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3. Het college te verzoeken de hierboven genoemde zienswijzen van de Raad kenbaar te maken
bij het Dagelijks bestuur van het Regionaal Historisch Centrum Alkmaar.
20.

Zienswijze jaarstukken 2019 en begroting 2021 Vuilverbrandingsinstallatie
Alkmaar e.o. (RB2020052)
De raad heeft zonder discussie en unaniem besloten:
1. Geen zienswijze in te dienen op de jaarstukken 2019 van de GR VVI
2. Geen zienswijze in te dienen op de begroting 2021 van de GR VVI
3. Het college te verzoeken de hierboven genoemde deelbesluiten van de gemeenteraad
kenbaar te maken bij het dagelijks bestuur van de GR VVI.

21.

Zienswijze jaarstukken 2019 en begroting 2021 Cocensus (RB2020058)
De raad heeft zonder discussie en unaniem besloten:
Geen zienswijze in te dienen over de Jaarstukken 2019 en Begroting 2021van GR
Cocensus.

22.

Zienswijze jaarstukken 2019 en begroting 2021 Recreatieschap Geestmerambacht
(RB2020043)
De raad heeft zonder discussie en unaniem besloten:

1. Geen zienswijze in te dienen over de jaarrekening 2019 van het Recreatieschap
Geestmerambacht.
2. Onderstaande zienswijze in te dienen met betrekking tot de begroting 2021 en de
begrotingswijziging 2020 van het Recreatieschap Geestmerambacht:
a. Het recreatieschap verzoeken de aangepaste begroting 2021 en de aangepaste
begrotingswijziging 2020 voor 15 september 2020 met de gemeenteraden te delen.
b. Het recreatieschap verzoeken om zo snel mogelijk te komen met een corona impact
analyse waarin in elk geval de inkomstenderving voor 2020 duidelijk wordt.
c. Het recreatieschap te laten weten dat de gemeente er van uit gaat dat voor 2020 geen
extra bijdrage wordt gevraagd, maar dat een groter tekort wordt opgelost vanuit de eigen
reserves.
d. Het recreatieschap verzoeken de financiële consequenties (waaronder een eventuele
wijziging van de participantenbijdrage) van het visietraject te verwerken in de Kadernota
2022.
3. Het college te verzoeken de hierboven genoemde zienswijzen van de raad kenbaar te maken
bij het dagelijks bestuur van het Recreatieschap Geestmerambacht.
23.

Fietsprojecten (RB2020044)
De raad heeft zonder discussie en unaniem besloten:

1. Een investeringskrediet van € 2 miljoen voor het uitvoeren van vier infrastructurele projecten
en enkele onderzoeken te voteren, met als dekking een provinciale subsidie van € 1 miljoen
en de kapitaallasten van de netto investering van € 1 miljoen te dekken uit de NBK-1.
Infraprojecten:
a. Fietsbrug Johannes Bosco, met voetpad langs fietspad Westtangent;
b. Asfalteren fietspaden Middenweg, tussen Amstel/Smaragd en Reuzenpandasingel;
c. Versterken regionale fietsroute Huygendijk ter plaatse van de Overtoom;
d. Bij onderhoud verbeteren fietsstraat Middenweg nabij Middenwaard.
2. Om vanuit bovengenoemd krediet alleen projecten uit te voeren die in aanmerking komen
voor subsidie;
3. Om bij het niet verkrijgen van een subsidie voor een project het college dit project terug te
laten trekken en het eerstvolgende project op de meerjarenlijst fietsprojecten in te dienen bij
de provincie.

Raad 2020-06-02 Besluitenlijst

Pagina 6 van 8

NOT20-0152

Een stemverklaring is afgelegd door Senioren Dijk en Waard.

24.

Herziening Nota Bovenwijse Kosten (NBK1) Hoofdinfrastructuur incl. verloop
reserve NBK1 (RB2020038)
De raad heeft hierover in twee termijnen gesproken en unaniem besloten:
1. de herziening NBK1 d.d. april 2020 vast te stellen conform de voorgestelde mutaties
inclusief het reserveverloop van de reserve NBK1
2. de drie bovenwijkse projecten met een totale omvang van € 6 miljoen uit de in 2019
nieuw gevormde reserve “Uitvoering raadsagenda projecten leefomgeving en
voorzieningen” als dotatie over te hevelen naar de reserve NBK1 en deze tevens als
toekomstige onttrekking in te rekenen in de herziening NBK1;
3. de bijdragen aan de provincie Noord-Holland voor werkzaamheden aan de N241 en N242
ad in totaal € 352.000,- te dekken uit de reserve NBK1;
4. de rentetoevoeging aan de reserve NBK1 als vaste dotatie te beschouwen en deze
jaarlijks structureel te bepalen op het niveau dat in de meerjarenbegroting is ingerekend;
5. de beschikbare financiële ruimte binnen de NBK1 te reserveren voor nieuwe bovenwijkse
projecten, die zichtbaar worden in het nog op te stellen Mobiliteitsprogramma;
6. akkoord te gaan met de door de provincie voorgestelde slotafrekening van de N194 (N23
Westfrisiaweg);
7. een bedrag van € 100.000,- in te rekenen als toekomstige onttrekking voor
bewegwijzering.
Een stemverklaring is afgelegd door D66.

25.

Voortgang verbetering doorstroming Oosttangent (RB2020042)
De raad heeft hierover in twee termijnen gesproken en unaniem besloten:

1. Het college opdracht te geven de rotondes Oosttangent – Dijk van Kyoto en Oosttangent –
Haringvliet om te bouwen naar half partiele turborotondes.
2. Een investeringskrediet van € 3 miljoen voor het ombouwen van de twee rotondes te voteren,
met als dekking een provinciale subsidie van € 1 miljoen en de kapitaallasten van de netto
investering van € 2 miljoen te dekken uit de NBK-1.
Stemverklaringen zijn afgelegd door ChristenUnie, HOP en CDA.
26.

Zienswijze jaarrekening 2019 en begroting 2021 Veiligheidsregio NHN (RB202051)
De raad heeft zonder discussie en unaniem besloten:
1. Geen zienswijze in te dienen over de jaarstukken 2019 en de begroting 2021
2. Geen zienswijze in te dienen over de begrotingswijzing 2020 (financiering
zorgcoördinatie mensenhandel)
3. Het college te verzoeken het besluit van de raad ter kennis te brengen van het
dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio.

27.
1
2

Zienswijze jaarstukken 2019 en begroting 2021 HalteWerk (RB2020046)
De raad heeft zonder discussie en unaniem besloten:
Geen zienswijze in te dienen ten aanzien van het jaarverslag 2019 Halte Werk
Onderstaande zienswijze af te geven op de begroting 2021 Halte Werk:
Halte Werk te verzoeken om de gemeente op de hoogte te houden van de consequenties
van de extra inzet en verlies aan inkomsten door de coronacrisis. De effecten als gevolg
van de coronapandemie op de bedrijfsvoering en resultaten van Halte Werk in beeld te
brengen en deze zo spoedig mogelijk, bij voorkeur in 2020, te verwerken in een voorstel
tot begrotingswijziging 2021
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3
28.

Het college te verzoeken de hierboven genoemde zienswijzen van de raad kenbaar te
maken bij het Bestuurlijk team van Halte Werk.
Zienswijze jaarrekening 2019 en begroting 2021 Omgevingsdienst NHN
(RB2020058)
De raad heeft zonder discussie en unaniem besloten:
Geen zienswijze in te dienen over de Jaarstukken 2019 en Begroting 2021van GR
Cocensus.

29.

Instellen fonds voor steunmaatregelen (RB2020063)
De raad heeft in twee termijnen over dit onderwerp gesproken en vervolgens unaniem
besloten:
1. Een steunfonds te creëren binnen het Duurzaam Sociaal Economisch programma om
onze maatschappelijke partners tegemoet te komen;
2. Ter dekking van dit steunfonds een bestemmingsreserve Duurzaam Sociaal Economisch
Programma in te stellen;
3. Voor dit steunfonds vooralsnog een bedrag van € 2,5 miljoen beschikbaar te stellen;
4. De dotatie te onttrekken uit de bestemmingsreserve grote projecten.

30.

Motie vreemd aan de orde van de dag
- motie VVD: “De horeca verdient ruimte in de 1,5 meter samenleving”
- motie Nederland Duurzaam: “Noodfondsenoverleg met KNH over gedeelde
huurlasten horeca”
Na een toelichting door de voorzitter/burgemeester waarbij aangegeven wordt hoe het
college om gaat met de strekking van de moties, hebben beide indieners aangegeven
hun motie niet in stemming te brengen.

31.

Motie vreemd aan de orde van de dag
- motie D66: “Motie van erkentelijkheid ambtelijk apparaat tijdens de coronacrisis”
De gemeenteraad heeft in één termijn over dit onderwerp gesproken.
De indiener heeft daarop aangegeven de motie niet in stemming te brengen.

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering om 22.48 uur.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad
van de gemeente Heerhugowaard d.d. 30 juni 2020,
de griffier,

de voorzitter,

G.J. de Graaf

A.B. Blase
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