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Onderwerp:

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 agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

04.

Vaststellen besluitenlijst raadsvergaderingen
De besluitenlijst van de raadsvergadering van 22 september 2020 wordt ongewijzigd
vastgesteld.
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05.

Voorstel voorzitter m.b.t. afdoening ingekomen stukken
De voorgestelde afdoening van de stukken in de rubrieken AA, AB en AC wordt conform
voorstel overgenomen. Onder rubriek D zijn vanuit het college geen mededelingen
gedaan.

06.

Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Middenweg 606D (RB2020084)
De raad heeft zonder discussie en unaniem besloten:
1. Het bestemmingsplan ‘Middenweg 606D”, zoals vervat in de bestandenset met
planidentificatie NL.IMRO.0398. BP92MIDDENWEG606D -VA01 gewijzigd vast te stellen;
2. In te stemmen met de voorgestelde ambtshalve wijzigingen, zoals opgenomen in de Staat
van Wijzigingen;
3. Op grond van artikel 6.12, lid 2, van de Wet ruimtelijke ordening af te zien van het
vaststellen van een exploitatieplan;
4. Te bepalen dat voor de bepaling van de geometrische planobjecten gebruik is gemaakt
van een ondergrond welke is ontleend aan de Basisregistratie Grootschalige Topografie
(BGT) met datum 1 mei 2018.
Voorafgaande aan de stemming is door de fractie HOP een stemverklaring afgelegd.

07.

Regiovisie aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling Noord-Holland-Noord
2020-2030 (RB2020083)
De raad heeft in twee termijnen over dit voorstel gesproken.
De vergadering is op verzoek van de fractie VVD geschorst geweest van 20:50 tot 20:56
uur.
Na de schorsing heeft wethouder Groot de volgende toezegging aan de raad gedaan:
a. De opzet van de probleemanalyse en van het uitvoeringsplan zullen parallel aan
elkaar verlopen;
b. In kwartaal 1 van 2021 zal de wethouder de uitkomsten van de probleemanalyse en de
opzet van het uitvoeringsplan aan de raad voorleggen voor opmerkingen. Daarbij
kunnen door de raad ook aanvullingen op het uitvoeringsplan gemaakt worden
voor lokale acties.
De raad heeft vervolgens unaniem besloten:
1. De ‘Regiovisie aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling Noord-Holland Noord
2020-2023’ vast te stellen en in plaats te laten treden van de visie aanpak huiselijk
geweld en kindermishandeling Noord-Holland Noord, juli 2014.

08.

Visie Recreatiegebieden Geestmerambacht 2030 (RB2020080)
De raad heeft in twee termijnen over dit voorstel gesproken.
De vergadering is op verzoek van de fractie D66 geschorst geweest van 21:54 tot 21:59
uur.
Op initiatief van de fractie VVD is een amendement in stemming gebracht met de
navolgende inhoud:
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Amendement Zienswijze betaald parkeren en entreegeld Geestmerambacht
De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 27 oktober 2020,
behandelend agendapunt 8 met als onderwerp Raadsvoorstel Visie Recreatiegebieden
Geestmerambacht 2020 (RB2020084).
Constaterende dat,
- In de voorgestelde zienswijze het recreatieschap wordt verzocht aanvullende
mogelijkheden te onderzoeken op wenselijkheid en haalbaarheid van het verder
verlagen van het exploitatietekort.
- Het algemeen bestuur van het recreatieschap onder andere betaald parkeren of
entreevergoedingen heeft genoemd als mogelijkheden voor het verlagen van het
tekort.
Overwegende dat,
- Geestmerambacht toegankelijk moet blijven voor iedereen.
- Betaald parkeren bij Geestmerambacht, Park van Luna en Strand van Luna zeer
onwenselijk is.
- Entreevergoedingen geen plek hebben in de ambitie toegankelijk te blijven.
Besluit
- Aan het door het College voorgestelde raadsbesluit toe te voegen als punt 1b:
b. Betaald parkeren is voor de gemeente Heerhugowaard het allerlaatste redmiddel bij het
verlagen van het exploitatietekort van het recreatieschap. Entreevergoedingen zijn voor de
gemeente Heerhugowaard geen oplossing voor het tekort en passen niet bij ambitie van een
toegankelijk Geestmerambacht.
Ondertekening fracties,
Wesley Boer, Heerhugowaardse VVD
Hilke Verhagen, HOP
Willem-Jan Mandersloot, Senioren Dijk & Waard
Jolanda van Ling, CDA
Daniëlle Barhorst, GroenLinks
Stefan Brau, PvdA
Trijntje-Johanne Visser, ChristenUnie

Het amendement is in stemming gebracht en de raad heeft het amendement unaniem
aangenomen.
Voorafgaande aan de stemming over het amendement heeft de fractie D66 een
stemverklaring afgelegd.
Vervolgens heeft de raad over het raadsvoorstel met inachtneming van het amendement
in unanimiteit besloten:
1. Onderstaande zienswijze in te dienen op de conceptvisie Recreatiegebieden
Geestmerambacht 2030:
a. De inhoud van de visie en daarmee het beter benutten van de gebieden voor recreatie,
landschap en natuur is voor de gemeente Heerhugowaard leidend.
b. Betaald parkeren is voor de gemeente Heerhugowaard het allerlaatste redmiddel bij het
verlagen van het exploitatietekort van het recreatieschap. Entreevergoedingen zijn voor
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de gemeente Heerhugowaard geen oplossing voor het tekort en passen niet bij ambitie
van een toegankelijk Geestmerambacht.
2. Het recreatieschap daarnaast te verzoeken:
a. Aanvullende mogelijkheden te onderzoeken op wenselijkheid en haalbaarheid om het
resterende exploitatietekort van € 480.000 verder te verlagen.
b. De financiële consequenties van die mogelijkheden (indien op dat moment
bekend/vastgesteld) te verwerken in de Kadernota 2022.
3. Het college te verzoeken de hierboven genoemde zienswijzen en verzoeken van de raad
kenbaar te maken bij het dagelijks bestuur van het Recreatieschap Geestmerambacht.
4. Het college te verzoeken bijgevoegde reactie aan de Vogelwerkgroep Alkmaar en omgeving
te versturen.
5. Het college te verzoeken bijgevoegde reactie aan de Stichting Kleimeer te versturen.
09.

Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde sluit te voorzitter de vergadering om 22:06 uur.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad
van de gemeente Heerhugowaard d.d. 24 november 2020,
de griffier,

de voorzitter,

G.J. de Graaf

A.B. Blase
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