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00.

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

01.

Vragenhalfuur
Er zijn vragen gesteld door de fractie HOP over de bereikbaarheidsproblemen die het
gevolg zijn van storingen aan de Leeghwaterbrug in Alkmaar en de fractie Nederland
Duurzaam over de samenwerking met de Poolse gemeente Kalisz naar aanleiding van
uitspraken van de kandidaat president van Polen over LHBT’ers
De vragen zijn naar genoegen mondeling door het college beantwoord.

02.

Spreekrecht burgers
Wordt geen gebruik van gemaakt.

03.

Vaststellen raadsagenda
De fractie CDA geeft aan dat zij geen noodzaak meer zien om de door hen onder punt 17
geagendeerde motie in stemming te brengen. Punt 17 kan daarmee vervallen.
Met deze aanpassing wordt de concept-agenda verder ongewijzigd vastgesteld.

04.

Vaststellen besluitenlijst raadsvergaderingen
De besluitenlijst van de raadsvergadering van 2 juni 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.
Wethouder Valent doet mededelingen over de GGD inzake de financiële gevolgen van de
Coronacrisis en over de getoonde belangstelling voor een nieuwe invulling van het
leegstaande gebouw Palm Beach.

06.

Voorbereidingsbesluit partiële herziening bestemmingsplan De Zandhorst en
voorbereidingsbesluit bestemmingsplan De Vork (RB2020055)
De raad heeft zonder discussie en unaniem besloten:
1. te verklaren dat er op basis van artikel 3.7 Wro een bestemmingsplan wordt voorbereid
voor de gebieden die als zodanig zijn weergegeven op de bij dit besluit behorende en als
zodanig gewaarmerkte kaart, zoals vervat in het GML-bestand
NL.IMRO.0398.VB64ZANDHORST-VA01 met bijbehorende bestanden;
2. te verklaren dat er op basis van artikel 3.7 Wro een bestemmingsplan wordt voorbereid
voor de gebieden die als zodanig zijn weergegeven op de bij dit besluit behorende en als
zodanig gewaarmerkte kaart, zoals vervat in het GML-bestand
NL.IMRO.0398.VB65VAANDEL-VA01 met bijbehorende bestanden;
3. te bepalen dat het verboden is om het gebruik van gronden en/of bouwwerken in het
gebied waar de onder 1 en 2 genoemde voorbereidingsbesluiten van kracht zijn te
wijzigen;
4. te bepalen dat het bevoegd gezag bij omgevingsvergunning kan afwijken van het onder 3.
genoemde verbod mits de voorgenomen wijziging van het gebruik niet strijdig is met de
in voorbereiding zijnde bestemmingsplannen;
5. te bepalen dat de besluiten in werking treden met ingang van de dag na bekendmaking.

07.

Aanleg en onderhoud riolering (RB2020054)
De raad heeft zonder discussie en unaniem besloten:

1. Het krediet voor de riolering in de uitbreidingsplannen: De Draai ad € 2.104.000,
Heerhugowaard-Zuid, Plandeel 4B ad € 174.000 en De Rotonde ad € 57.000 beschikbaar
te stellen.
2. Het krediet voor de persleiding Oostdijk ad € 268.000 beschikbaar te stellen.
3. Het krediet voor vervanging vrij-verval riolering ad € 440.000 beschikbaar te stellen.
4. Het krediet voor het gemeentelijk rioleringsprogramma ad € 20.000 beschikbaar te stellen.
5. De kredieten te kapitaliseren conform de in het GRP vastgestelde kaders.
Voorafgaande aan de stemming is een stemverklaring afgegeven door de fractie VVD.
08.

Groenvisie (RB2020059)
De raad heeft zonder discussie en unaniem besloten:
1. De Groenvisie vast te stellen
Voorafgaande aan de stemming is een stemverklaring afgelegd door de fracties HOP,
Senioren Dijk en Waard, Nederland Duurzaam en de VVD.

09.

Ontwikkeling van de transitie warmte, wijkaanpakken en energieloket (RB2020065)
De raad heeft zonder discussie en unaniem besloten:
1. Een bedrag van € 257.363 beschikbaar te stellen voor het ontwikkelen van de
Transitievisie Warmte, de wijkaanpakken en de doorontwikkeling van het energieloket.
2. Ter dekking van bovengenoemde uitgaven het bedrag te incidenteel te onttrekken aan de
Algemene Reserve en toe te voegen aan de Begroting 2020.

Voorafgaande aan de stemming is een stemverklaring afgelegd door de fractie HOP.
10.
.

Wijziging gemeenschappelijke regeling GGD Hollands Noorden (RB2020048)
De raad heeft zonder discussie en unaniem besloten:

1. Als bestuursorgaan uit te treden uit de gemeenschappelijke regeling “GGD Hollands
Noorden”;
2. Het college opdracht te geven hierover het Algemeen Bestuur van de GGD Hollands
Noorden te informeren;
3. Het college toestemming te verlenen om in te stemmen met de wijziging van de
Gemeenschappelijke regeling “GGD Hollands Noorden” volgens bijgaand ontwerp.
11.

Spooronderdoorgang Zuidtangent: opdracht aan ProRail (RB2020057)
De raad heeft in twee termijnen over dit onderwerp gesproken en unaniem besloten:
1. krediet beschikbaar te stellen ad. € 1,3 mio. binnen de Reserve NBK-1 voor de verdere
voorbereidende werkzaamheden aan de Zuidtangent in het stationsgebied, tót aan de
start aanbesteding van de spooronderdoorgang.
Voorafgaande aan de stemming is een stemverklaring afgelegd door de fracties D66,
Senioren Dijk en Waard, GroenLinks en HOP.
Wethouder Stam zegt toe dat de raad t.z.t. het projectplan voor de Spooronderdoorgang
Zuidtangent ter informatie toegezonden krijgt, waarbij de scheiding tussen tunnel en
stationsgebied aangegeven is.

12.

Bestedingsplan ‘Samen aan de slag’ (RB2020062)
De raad heeft in een termijn over dit onderwerp gesproken en unaniem besloten:
1. In te stemmen met de vijf activiteiten als bestedingsplan ‘Samen aan de Slag
Gebiedsversterking Langedijk-Heerhugowaard’:
a. Reddingsplan cultuurlandschap Oosterdel, ad. € 28.700,-b. Langedijker en Heerhugowaardse verhalen ophalen en optekenen/implementeren
in Kanaalzone, ad € 15.000,-c. Een bijdrage in de elektrificatie van de boten van het Museum BroekerVeiling, ad
€ 20.000,-d. Een bijdrage in de verduurzaming van het Museum BroekerVeiling, ad € 20.000,-e. Een bijdrage in aanvullend onderzoek naar de energetische mogelijkheden van
het waterrijke gebied rondom het Stationsgebied en de Langedijker haven, ad €
16.300,-2. De totale kosten van het bestedingsplan ad € 100.000,-- te onttrekken aan de
bestemmingsreserve ‘Uitvoering raadsagenda – Projecten leefomgeving en
voorzieningen’.
Voorafgaande aan de stemming is een stemverklaring afgelegd door de fractie D66.

13.

Raadsvoorstel Jaarstukken 2019 Heerhugowaard (RB2020066)
De raad heeft in twee termijnen over dit onderwerp gesproken.
Daarbij heeft de voorzitter van de auditcommissie A. Harren namens de auditcommissie
mondeling een toelichting en advies aan de raad over dit onderwerp gegeven.
Wethouder B. Fintelman heeft daarop de toezegging gedaan te werken aan de afspraken
met de auditcommissie zoals in dit advies verwoord, gekoppeld aan de aanbevelingen en
de raadsagenda.
De raad heeft vervolgens unaniem besloten:
1. De jaarrekening 2019 vast te stellen.
2. Het rekeningresultaat te dekken uit de algemene reserve

14.

Steunfonds coronacrisis criteria en afwegingskader (RB2020068)
De raad heeft in twee termijnen over dit onderwerp gesproken.
De fractie HOP heeft een amendement in stemming gebracht met de navolgende tekst:
De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 30 juni 2020,
behandelend agendapunt 14 met als onderwerp Steunfonds coronacrisis toetsingscriteria
en afwegingskader;
Constaterende dat, aan de Raad wordt voorgesteld dat de Raad besluit 1. de
voorgestelde toetsingscriteria en het afwegingskader vast te stellen;
1. Overwegende dat, het steunfonds een buitengewoon goed initiatief is in deze
bijzondere tijden door Covid-19. Bijzondere omstandigheden vragen om passende
oplossingen.
2. Overwegende dat, de raad de dekking voor het gemeentefonds van EUR 2.500.000
reeds beschikbaar heeft gesteld door het raadsbesluit in mei 2020.
3. Overwegende dat, de raad het college binnen de toetsingscriteria en het
afwegingskader juist extra ruimte wil geven ten aanzien van criteria 2 b). De raad wil op
voorhand geen lokale maatschappelijke partners uitsluiten als zij geen bestaande
subsidie relatie heeft of de afgelopen 5 jaar heeft gehad.
4. Overwegende dat, de raad het volledige vertrouwen heeft dat het college invulling geeft
aan het Coronafonds.
Besluit:
Aan het door het College voorgestelde raadsbesluit het volgende aan te passen:
Aanpassen:
b) Betreft het een lokale sociaal maatschappelijke partner (organisaties zonder
winstoogmerk) waarmee de gemeente al een bestaande (subsidie)relatie heeft of de
afgelopen 5 jaar heeft gehad;”
naar:
b) Betreft het een lokale sociaal maatschappelijke partner (organisaties zonder
winstoogmerk).
De gemeenteraad van Heerhugowaard Ondertekening fracties
De gemeenteraad heeft het amendement unaniem aangenomen.
Vervolgens heeft de raad met inachtneming van het amendement ten aanzien van het
raadsvoorstel unaniem het volgende besloten:
1. De voorgestelde toetsingscriteria en het afwegingskader vast te stellen, met dien
verstande dat de zin in het voorstel onder “1.2 Soorten aanvragen, punt 2.b. wordt
gewijzigd in “Betreft het een lokale sociaal maatschappelijk partner (organisaties zonder
winstoogmerk).”
(Op dit moment verlaten de raadsleden C. van ’t Schip (HOP) en S. Brau (PvdA) de
vergadering)

15.

Plan van Scholen 2021-2024 (RB2020071)
De raad heeft in twee termijnen over dit onderwerp gesproken en unaniem besloten:
(Mevrouw Bankras (HOP) verschoonde zich van stemming, omdat het haar werkgever
betreft.)
Vast te stellen het Plan van Scholen voor het basisonderwijs voor de schooljaren 2021/2022
t/m 2023/2024 met daarin opgenomen een interconfessionele basisschool te situeren in De
Draai, met als startdatum voor de bekostiging 1 augustus 2021.

16.

Raadsvoorstel Lokale Energie Strategie (LES) (RB2020012)
De raad heeft in twee termijnen over dit onderwerp gesproken en unaniem besloten:
1. In lijn met eerdere raadsbesluiten vast te houden aan het doel van een CO2-neutrale
gemeente (klimaatthema’s gebouwde omgeving, mobiliteit, industrie, landbouw en
elektriciteit) in 2030 maar ten laatste in 2050.
2. De voorgestelde strategische kaders, in de vorm van een Lokale Energie Strategie (LES),
voor de energietransitie in Heerhugowaard vast te stellen.
3. Het college opdracht te geven de energietransitie domein-overstijgend uit te voeren.
Wethouder M. Stam heeft de toezegging gedaan de raad een toetsingskader voor te
leggen ten aanzien van zonneweiden en andere energiemaatregelen met een ruimtelijke
impact.

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering om 22.52 uur.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad
van de gemeente Heerhugowaard d.d. 22 september 2020,
de griffier,

de voorzitter,

G.J. de Graaf

A.B. Blase

