Besluitenlijst Raad d.d. 9 november 2020
NOT20-0292
Aanwezig: Voorzitter :
Raadsgriffier :
HOP :

Senioren Heerhugowaard :
D66 :
VVD :
CDA :
GroenLinks:
PvdA :
ChristenUnie :

A.B. Blase
G.J. de Graaf
M.A.W. Bankras, H. Verhagen,
C. Tesselaar, F.H.J.M. de Bont,
R. Schoemaker, N.F. de Nijs,
C. van ’t Schip
J.J. van der Starre, J.M. van Ruitenbeek,
N.J. Troost, W.J. Mandersloot, G.B. Dirkmaat
M. Feelders, A. Grim, D. Gosselaar, S.L. Visser,
M. Poland
V. Wanst, A. Harren, W. Boer,
F. Lammerts, F. Hoekstra
M. Klercq, N. Kevek, J.H. John,
J.S.L. van Ling
C. Kwint, D. Barhorst
S. Brau, J. Koppelaar
T.J. Visser

Wethouders : J. M. Does (HOP), A. Groot (SH), B. Fintelman (CDA), M. Stam (VVD)
Afwezig :
-Verslag :
H. Wijnveen
Nr:

Onderwerp:

01.

Opening
De voorzitter opent deze digitale vergadering om 19.00 uur en heet een ieder welkom.

02.

Vaststellen raadsagenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

03.

Mededelingen
Wethouder Fintelman deelt mede dat bekend is geworden dat de gemeente
Heerhugowaard € 870.000,-- aan zgn. Buig-gelden van het Rijk zal ontvangen ten bate
van de begroting 2020.

04.

Toelating commissielid-niet-raadslid voor D66
De voorzitter van de commissie voor onderzoek van de geloofsbrieven F. de Bont, verder
bestaande uit J.S.L. van Ling en S. Brau, deelt mede dat het onderzoek van de
geloofsbrieven van mevrouw A.M. Feenstra voldoen aan de wettelijke vereisten.
Vervolgens besluit de raad unaniem tot toelating van mevrouw A.M. Feenstra tot
commissielid-niet-raadslid voor de fractie D66.
Mevrouw Feenstra legt hierna de ambtsbelofte af ten overstaan van de voorzitter.
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05

Zienswijze begroting Werkorganisatie Langedijk en Heerhugowaard 2020
(RB2020085)
De raad heeft na één bespreektermijn unaniem het volgende besloten:
- Geen zienswijze af te geven op de begroting 2020 van de Werkorganisatie Langedijk en
Heerhugowaard.

06.

Begroting
Er is in twee termijnen beraadslaagd over dit onderwerp. De gemeenteraad heeft
vervolgens unaniem het volgende besloten:
1. De primaire raadsbegroting 2021 (bekend onder documentnummer Bij20-789,
u aangeboden op 9 oktober jl.) vast te stellen;
2. Het rente-omslagpercentage 2020 o.b.v. de raadsbegroting 2021 vast te stellen op 2%
3. Als gevolg van beslispunt 1, de investeringskredieten te voteren die in de jaarschijf
2021 van de raadsbegroting 2021 zijn opgenomen;
4. Als gevolg van beslispunt 1, de begrotingssubsidies vast te stellen.
Voorafgaande aan de besluitvorming over het raadsvoorstel is een stemverklaring
afgelegd door de fractie HOP.
Hierna besluit de raad over de navolgende ter besluitvorming voorgelegde moties.
Motie 1
Onderwerp: Uitwerking onderzoek veiligheidsgevoel
De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 9 november 2020,
behandelen agendapunt 6 met als onderwerp Raadsvoorstel Raadsbegroting 2021.
Constaterende dat:
● Het veiligheidsgevoel in Heerhugowaard toeneemt,
● In de Rivierenwijk en Molenwijk sprake is van een bovengemiddeld gevoel van
onveiligheid,
● De fysieke kwaliteit van de woonomgeving en onveilige verkeerssituaties tot de
belangrijkste verklarende factoren hoort bij onveiligheidsgevoel in Heerhugowaardse
buurten.
● De verbetering van de fysieke kwaliteit van de woonomgeving en het aanpakken van
onveilige verkeerssituaties bijdragen aan het verbeteren van het veiligheidsgevoel.
● Voor de Rivierenwijk en Schrijverswijk uit het onderzoek is gekomen dat het accent
vooral ligt op maatregelen zoals het tegengaan van verloedering en de verbetering van
de inrichting van de wijk.
Overwegende dat:
● De gemeente de kwaliteit van de woonomgeving en het aanpakken van onveilige
verkeerssituaties relatief eenvoudig kan beïnvloeden en meenemen bij onderhoud.
● Goed onderhoud van de wijk gecombineerd kan worden met werkzaamheden in de
buurten en wijken.
Verzoekt het College om:
1. De uitkomsten van het onderzoek Veiligheidsgevoel integraal mee te nemen in de
aanpak per woonwijk.
2. Direct in te zetten op verbeteringen in de Rivierenwijk, Schrijverswijk en Molenwijk.
3. Aan de raad te rapporteren bij de 1e BURAP welke stappen worden ondernomen,
En gaat over tot de orde van de dag,
Falco Hoekstra (Heerhugowaardse VVD), Wesley Boer (Heerhugowaardse VVD),
Trijntje Johanne Visser (ChristenUnie), Senioren Dijk en Waard
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Motie 3
Onderwerp: Dienstverlening in Heerhugowaard en Dijk & Waard
De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 9 november 2020
behandelen agendapunt 6 met als onderwerp Raadsvoorstel Raadsbegroting 2021.
Constaterende dat:
● De gemeenteraad op 4 juli 2019 de motie Digitale Dienstverlening heef aangenomen
waarin het college is opgeroepen het beschikbaar stellen van data voor iedereen mee
te nemen in de visie en strategie op data-gedreven werken en in 2020 een
toekomstgerichte visie op dienstverlening ontwikkeld moest worden.
● De toekomstgerichte visie op dienstverlening niet aan de gemeenteraad is aangeboden.
● Het raadsakkoord spreekt over digitale dienstverlening: “De gemeenteraad heeft het
college verzocht om een plan van aanpak te ontwikkelen waarin met behulp van ‘big
data’ het beleid en de dienstverlening aan bewoners verder kan worden verbeterd en
geoptimaliseerd”.
Overwegende dat:
● Veel gemeentelijke fusies negatief worden ontvangen omdat de dienstverlening van
gemeenten onvoldoende aandacht krijgt
● De coronacrisis laat zien hoe belangrijk goede digitale dienstverlening is.
● De dienstverlening en de gemeentebalie het eerste aanspreekpunt van de gemeente is
voor inwoners en ondernemers.
● In 2021 een sterke basis gelegd moet worden voor de dienstverlening en
gemeentebalies van de nieuwe gemeente Dijk & Waard.
Spreekt uit:
De dienstverlening van de gemeente aan inwoners is belangrijk en moet daarom
kwalitatief goed en toekomstbestendig zijn.
Verzoekt het College om:
1. De visie op (digitale) dienstverlening toe te sturen aan de gemeenteraad
2. Een toelichting te geven over het beschikbaar stellen van Open Data voor inwoners
3. Maatregelen te nemen waarmee een duurzame basis wordt gelegd voor de
dienstverlening en deze een toekomstbestendig hoog niveau komt.
En gaat over tot de orde van de dag,
Falco Hoekstra (Heerhugowaardse VVD), Wesley Boer (Heerhugowaardse VVD),
Motie 4
Onderwerp: Voorwaarden bij evt. verlenging contract Horizon
De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 9 november 2020
behandelen agendapunt 06 met als onderwerp Raadsbegroting 2021
Constaterende dat:
 17 van de 18 colleges akkoord zijn met verlenging van het contract en men nog wacht
op de gemeente Castricum,
 De samenwerking van de 18 gemeenten niet in een rechtspersoon is vastgelegd, en de
gemeenten dus onafhankelijk van elkaar kunnen beslissen,
 na de aanbesteding van de JeugdZorgPlus 18 gemeenten in NHN een contract zijn
aangegaan met Horizon dat tot eind 2020 loopt Overwegende dat:
 na twee jaar is gebleken dat Horizon de bij de aanbesteding vastgestelde taken voor de
gemeente geheel niet of niet goed uitvoert,
 het grote zorgen baart dat de gebrekkige zorg en veiligheid en het gebrek aan adequate
behandeling van de jongeren zoals blijkt uit de rechterlijke uitspraak van 10 september
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2020, diverse krantenberichten en uit het boek van onderzoeks-journaliste Helene van
Beek, na twee jaar nog steeds niet is verbeterd,
 het nog niet zeker is dat de verlenging van het contract doorgaat, omdat diverse raden
in de regio het hier niet mee eens zijn, maar niet zijn geconsulteerd,
De raad is van oordeel dat verlenging van het contract met Horizon niet wenselijk is
zolang niet wordt voldaan aan de afspraken die zijn gemaakt bij het afsluiten van het
contract en dat een verlenging dus alleen kan worden toegestaan onder de nadrukkelijke
voorwaarde van het nakomen van de gemaakte afspraken.
Draagt het college op:
Een mogelijke verlenging alleen toe te staan onder de volgende voorwaarden:
1. De beloften van Horizon moeten in de komende twee jaar alsnog worden nagekomen:
- Methode moet daadwerkelijk worden uitgevoerd zoals bij aanvang van het contract is
beloofd,
- gezinsbehandeling,
- studio’s voor verzelfstandiging,
- daadwerkelijk werkende JouwZorg en JIM-arrangementen, ook als Horizon dit niet kan
waarmaken, zijn ze verplicht de ontwikkelaars van deze Pagina 2 van 2 concepten te
betrekken bij het aanleren van een goede uitvoering ervan,
- kleinschaligheid,
- aansluitende zorg na verblijf,
- naleven van de jeugdwet waarin o.a. staat dat jeugdigen in de eigen regio moeten
worden geplaatst, doorsturen naar Harreveld wordt hiermee dus onmogelijk,
- Nog 1 of 2 locaties in de regio op te zetten, waarvan 1 locatie voor cliënten waarvoor
de locatie Antonius niet geschikt is, zodat alle jeugdigen met een gesloten machtiging
in de eigen regio NHN kunnen worden geplaatst.
Als dit niet kan wordt Horizon verplicht hiervoor samen te werken met Parlan.
2. Verplichting archiveren en correct beheren van patiëntendossiers
3. Net als bij Horizonlocatie Midgaard een opnameprotocol opstellen om te borgen dat in
de toekomst jeugdigen worden opgenomen aan wie locatie Antonius ook echt
passende hulp kan bieden.
4. Verplichting onderzoeken naar leefklimaat, veiligheid en de kwaliteit van de
behandelingsmethode openbaar te maken dan wel met college en raad te delen.
5. Arbeidsvoorwaarden en opleidingsniveau personeel moeten aantoonbaar in orde zijn,
6. Er komt een onafhankelijke klachtencommissie
7. Verplicht delen van de jaarrekening met de gemeente om te kunnen controleren op
naleving van de wet normering topinkomens of een verplichte accountant-check hierop.
En gaat over tot de orde van de dag,
Fractie GroenLinks Heerhugowaard
De gemeenteraad heeft als volgt op de moties besloten:
Motie 1: Uitwerking onderzoek veiligheidsgevoel: unaniem aangenomen.
Motie 3: Dienstverlening in Heerhugowaard en Dijk & Waard: unaniem aangenomen
Stemverklaring door : HOP, D66, VVD
Motie 4: Voorwaarden bij evt. verlenging contract Horizon: niet aangenomen,
met 4 stemmen voor en 27 stemmen tegen.
Voor stemden: GL en PvdA
Tegen stemden: HOP, SDW, VVD, D66, CDA, CU.
Stemverklaringen door: HOP, SDW, VVD, D66, CDA, CU, GL
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Toezeggingen:
De ingebrachte motie 2 “Mondkapjes beschikbaar voor iedereen” is ingetrokken mede op
basis van de toezegging door wethouder Fintelman dat dat als de veiligheid het
noodzakelijk maakt, het college ten aanzien van mondkapjes zal handelen.
Bij de behandeling van motie 4 “Voorwaarden bij evt. verlenging contract Horizon”, heeft
wethouder Does de toezegging gedaan dat schriftelijke een stand van zaken aan de raad
zal toesturen over School2Caren en gezinsbehandeling.
07.

Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde sluit te voorzitter de vergadering om 22:35 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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