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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
Op aangeven van de fracties D66 en SDW worden respectievelijk de agendapunten
12 en 13 aangemerkt als akkoordstukken.
De agenda wordt voor het overige ongewijzigd vastgesteld.

04.

Vaststellen besluitenlijsten raadsvergaderingen van 27 oktober en 9 november
2020
De besluitenlijsten worden ongewijzigd vastgesteld.

05.

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

Wethouder Fintelman geeft aan dat de inwerkingtreding van de nieuwe Wet inburgering is
uitgesteld tot 1 januari 2022. Welke financiële consequenties dat uitstel heeft voor
Heerhugowaard is nog niet bekend.
Wethouder Stam deelt mede dat de provincie subsidie heeft toegekend voor de
aanleg/verbetering van fietspaden en een voetpad ten bedrage van € 532.000,-- .
Wethouder Does deelt mee dat de provincie bijdragen uit het corona-noodfonds Cultuur
heeft toegezegd aan theater Cool (€ 248.950,--) en de bibliotheek (€ 2.181,--).
06.

Beëdiging E.I.A. (Emilie) Stumphius (directeur rekenkamer)
Mevrouw Stumphius heeft ten overstaan van de voorzitter en de raad de ambtsbelofte
afgelegd die nog moest volgen op haar benoeming in de raad van 22 september tot
directeur van de rekenkamerfunctie.

07.

Begrotingswijziging 2020 en Begroting 2021 GR Recreatieschap Geestmerambacht
(RB2020089)
De raad heef zonder discussie en unaniem besloten:
1. De volgende zienwijze in te dienen bij het Recreatieschap Geestmerambacht t.a.v.
de begrotingswijziging 2020:
a. Indien het niet mogelijk is om via de gemeenten een beroep te doen op de landelijke
financiële coronaregelingen dan wordt tekort van €109.421 uit de reserves van het
Recreatieschap gehaald.
2. Geen zienwijze in te dienen bij het Recreatieschap Geestmerambacht t.a.v. de
begroting 2021.
3. Het college te verzoeken dit besluit kenbaar te maken bij het dagelijks bestuur van het
Recreatieschap Geestmerambacht.

08.

Visie Werklocaties Dijk & Waard (RB2020092)
De raad heeft zonder discussie en unaniem besloten:
1. De Visie werklocaties Dijk en Waard 2020 vast te stellen.
2. Het college de opdracht te geven de uitvoering van het uitvoeringsprogramma ter hand
te nemen.

09.

Wijziging Algemene subsidieverordening Heerhugowaard 2014 (RB2020082)
De raad heeft zonder discussie en unaniem besloten:

De Algemene Subsidieverordening Heerhugowaard 2014 als volgt te wijzigen:
A
-

-

Artikel 1 komt te luiden:
Artikel 1. Definities
In deze verordening en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:
algemene groepsvrijstellingsverordening: verordening (EU) nr. 651/2014 van de
Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de
artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard
(PbEU L 127), dan wel later daarvoor in de plaats tredende Europese regelgeving;
De - minimissteun : steun die wordt verstrekt op basis van Verordening (EU) nr.
1407/2013 van de Commissie van 18 december 2013 betreffende de toepassing van de
artikelen 107 en 108 van het Verdrag op de-minimissteun (PbEU L 352/1); Verordening
(EU) nr. 2019/316 van de Commissie tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1408/2013
van de Commissie van 18 december 2013 inzake de toepassing van de artikelen 107 en
108 van het Verdrag op de minimissteun in de landbouwproductiesector (PbEU L 51 I/1);
Verordening (EU) nr. 717/2014 van de Commissie van 27 juni 2014 inzake de toepassing
van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag op de-minimissteun in de visserij- en
aquacultuursector (PbEU L 190/45), of Verordening (EU) 2018/1923 van de Commissie
van 7 december 2018 betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het

-

-

Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de-minimissteun verleend aan
diensten van algemeen economisch belang verrichtende ondernemingen (PbEU L 313/2);
Europees steunkader: een mededeling, richtsnoer, kaderregeling, besluit of
vrijstellingsverordening op het gebied van staatssteun die de Europese Commissie of de
Raad van de Europese Unie, gelet op de artikelen 106, derde lid, 107, 108 of 109 van het
Verdrag heeft vastgesteld, waaronder de Algemene groepsvrijstellingsverordening:
Verordening (EU) nr. 2017/1084 van de Commissie tot wijziging van Verordening (EU) nr.
651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op
grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar
worden verklaard (PbEU L 156/1); de Landbouw vrijstellingsverordening: Verordening
(EU) nr. 702/2014 van de Commissie van 25 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën
steun in de landbouw- en de bosbouwsector en in plattelandsgebieden op grond van de
artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie met
de interne markt verenigbaar worden verklaard (PbEU L 193/1); en de Visserij
vrijstellingsverordening: Verordening (EU) nr. 1388/2014 van de Commissie van 16
december 2014 waarbij bepaalde categorieën steun voor ondernemingen die actief zijn
in de productie, de verwerking en de afzet van visserij- en aquacultuurproducten, op
grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de
Europese Unie met de interne markt verenigbaar worden verklaard (PbEU L 369/37);
onderneming : iedere eenheid, ongeacht haar rechtsvorm of wijze van financiering, die
een economische activiteit uitoefent;
Verdrag : Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (PbEU C 326/47);
wet : Algemene wet bestuursrecht.

B
1.
2.

Artikel 2 wordt als volgt gewijzigd:
In het eerste lid wordt ‘de Algemene wet bestuursrecht’ vervangen door ‘de wet’.
In het tweede lid wordt ‘waarvoor geen wettelijke grondslag nodig is’ vervangen door ‘als
bedoeld in artikel 4:23, derde lid, van de wet (subsidies waarvoor geen wettelijke
grondslag nodig is)’.

C.

Artikel 3 wordt als volgt gewijzigd:
‘Burgemeester en wethouders stellen bij nadere regeling (hierna te noemen:
subsidieregeling) vast’ vervangen door ‘ Burgemeester en wethouders kunnen bij nadere
regeling (subsidieregeling) vaststellen’.

D
1.
2.

Artikel 4 wordt als volgt gewijzigd:
Het opschrift komt te luiden: Artikel 4. Staatssteunregels
In het tweede en vierde lid wordt ‘toepasselijke steunkader’ vervangen door
‘desbetreffende steunkader’.
In het derde lid wordt ‘Bij subsidies waar’ vervangen door ‘Bij subsidies waarop’
In het vierde lid wordt na ‘kosten’ ‘voor vergoeding’ ingevoegd
Het vijfde lid komt te luiden:
5. Bij subsidies waarop een Europees steunkader van toepassing is, komen
ondernemingen alleen in aanmerking voor zover de subsidieverstrekking voldoet aan de
voorwaarden van het desbetreffende steunkader.

3.
4.
5.

E
1.
2.
3.
4.
F

Artikel 6 wordt als volgt gewijzigd:
In het eerste lid wordt ‘bij burgemeester en wethouders met gebruikmaking van een
aanvraagformulier.’ Vervangen door ‘ bij burgemeester en wethouders. Als hiervoor een
aanvraagformulier is vastgesteld geschiedt dit met gebruikmaking daarvan.’
In het tweede lid, aanhef, wordt na ‘de aanvrager’ ‘in ieder geval’ ingevoegd
In het tweede lid, onder d, wordt na de aanduidingen ‘1°’ en ‘2°’ een punt ingevoegd en
wordt in sub 2° ‘de de-minimisverordening’ vervangen door ‘de verordening met
betrekking tot de minimissteun’.
In het derde lid wordt ‘eerste maal subsidie aanvraagt, voegt ‘ vervangen door ‘eerste
keer subsidie aanvraagt, legt tevens over: ‘.
Artikel 9 wordt als volgt gewijzigd:

1.
2.

3.
4.

In het eerste lid, aanhef, wordt ‘de Algemene wet bestuursrecht’ vervangen door ‘de wet’,
onder a, wordt de punt vervangen door ‘,of’ en onder b, wordt na ‘de steun’ ingevoegd
‘van Nederland’.
Een nieuw tweede lid wordt ingevoegd, onder vernummering van lid 2 tot lid 3
2.
Onverminderd het vorige lid weigeren burgemeester en wethouders de subsidie in
ieder geval als de subsidieverstrekking in strijd zou zijn met een Europees
steunkader omdat:
a. subsidie verstrekt zou worden aan een aanvrager die een onderneming drijft
die in moeilijkheden verkeert als bedoeld in het desbetreffende steunkader, of
b. de subsidie geen stimulerend effect heeft als bedoeld in het desbetreffende
steunkader.
In het derde lid (oud) vervalt onderdeel f onder vernummering van onderdeel g tot
onderdeel f.
Het derde lid (oud) en het vierde lid (oud) vervalt.

G

Artikel 10 wordt als volgt gewijzigd:
‘subsidie-ontvanger’ vervangen door ‘subsidieontvanger’.

H
1.
2.

Artikel 11 wordt als volgt gewijzigd:
In het opschrift wordt ‘subsidie-ontvanger’ vervangen door ‘subsidieontvanger’.
In het eerste lid wordt ‘subsidie-ontvanger’ vervangen door ‘subsidieontvanger’ en na de
eerste en tweede komma ‘niet tijdig’ ingevoegd.
In het tweede lid, aanhef, wordt ‘subsidie-ontvanger’ vervangen door ‘subsidieontvanger’,
onder c, wordt ‘dat aan’ vervangen door ‘dat de subsidieontvanger’ en wordt na de
komma ‘niet tijdig’ ingevoegd en ‘zullen kunnen worden nagekomen’ vervangen door ‘zal
kunnen nakomen’ en onder d, wordt na ‘bestuurders’ een komma ingevoegd.

3.

I
Artikel 12 komt te luiden:
Artikel 12. Aan een subsidie te verbinden bijzondere verplichtingen
1.
Bij subsidies hoger dan € 50.000, verleend voor activiteiten die meer dan een jaar in
beslag nemen, kan de verplichting worden opgelegd tot het tussentijds afleggen van
rekening en verantwoording over de tot dan verrichte activiteiten en de daaraan
verbonden uitgaven en inkomsten. De verantwoording wordt niet vaker dan één keer per
jaar verlangd.
2.
Bij subsidieregeling of verleningsbeschikking kunnen aan de subsidieontvanger ook
andere verplichtingen dan genoemd in artikel 4:37, eerste lid, van de wet worden
opgelegd, voor zover deze strekken tot verwezenlijking van het doel van de subsidie.
3.
Bij subsidieregeling kunnen verplichtingen die niet strekken tot verwezenlijking van het
doel van de subsidie aan de subsidie worden verbonden, voor zover deze verplichtingen
betrekking hebben op de wijze waarop of de middelen waarmee de gesubsidieerde
activiteit wordt verricht.
4.
Bij subsidieregeling of verleningsbeschikking kan worden bepaald dat de
subsidieontvanger, voor zover het verstrekken van de subsidie heeft geleid tot
vermogensvorming, daarvoor aan burgemeester en wethouders een vergoeding
verschuldigd is als zich een gebeurtenis voordoet als bedoeld in artikel 4:41, tweede lid,
van de wet voordoet. Daarbij wordt tevens aangegeven hoe de hoogte van de vergoeding
wordt bepaald.
J
1.

3.

Artikel 13 wordt als volgt gewijzigd:
Het opschrift ‘Artikel 13. Eindverantwoording Subsidies tot en met € 5.000’ vervangen
door ‘Artikel 13. Wijze van verstrekken en eindverantwoording subsidies tot en
met € 5.000’
In het tweede lid ‘Bij een ambtshalve vaststelling als bedoeld in het vorige lid kan de
aanvrager worden verplicht’ vervangen door ‘Als bij verleningsbeschikking de
subsidieaanvrager wordt verplicht’
In het derde lid, wordt ‘subsidie-aanvrager’ vervangen door ‘subsidieaanvrager’.

K

Artikel 14 wordt als volgt gewijzigd:

2.

2.

In het eerste lid, wordt ‘doch’ vervangen door ‘en’ en wordt ‘subsidie-ontvanger’
vervangen door ‘subsidieontvanger’.
In het tweede lid, eerste ‘-‘ wordt toegevoegd ‘en aan de verplichtingen is voldaan’

L
1.
2.

Artikel 15 wordt als volgt gewijzigd:
In het eerste lid, wordt ‘subsidie-ontvanger’ vervangen door ‘subsidieontvanger’.
In het tweede lid onder a, wordt toegevoegd ‘en aan de verplichtingen is voldaan’

M
1.

Artikel 16 wordt als volgt gewijzigd:
Het opschrift komt te luiden:
Artikel 16. Subsidievaststelling subsidies van meer dan € 5.000
In het tweede lid wordt ‘subsidie-ontvangers’ vervangen door ‘subsidieontvangers’.
Het derde lid komt te luiden:
3 . Als een aanvraag tot subsidievaststelling niet voor het tijdstip, bedoeld in de
artikelen 14, eerste lid en 15, eerste lid, aanhef en onder a tot en met c, is
ingediend, kunnen burgemeester en wethouders de subsidieontvanger schriftelijk
een nieuwe termijn stellen. Als de aanvraag niet binnen deze termijn wordt
ingediend, kunnen zij overgaan tot ambtshalve vaststelling.

1.

2.
3.

N
1.
2.

Artikel 17 wordt als volgt gewijzigd:
In het eerste lid wordt na ‘subsidieregeling’ ’of bij de subsidieverlening’ ingevoegd.
In het tweede lid wordt na ‘subsidieregeling’ ’of bij de subsidieverlening’ ingevoegd.

O
Artikel 18 komt te luiden:
Artikel 18. Hardheidsclausule
1.
Als een bij of krachtens deze verordening gestelde termijn voor een subsidieaanvrager of
- ontvanger gevolgen zou hebben die wegens bijzondere omstandigheden onevenredig
zouden zijn tot de daarmee te dienen belangen, kunnen burgemeester en wethouders
een andere termijn vaststellen.
2.
In een subsidieregeling kan worden bepaald dat door burgemeester en wethouders van
een of meer bepaalde artikelen of artikelleden van die regeling kan worden afgeweken
als daaraan vasthouden voor een subsidieaanvrager of -ontvanger gevolgen zou hebben
die wegens bijzondere omstandigheden onevenredig zouden zijn tot de daarmee te
dienen belangen.
3.
Toepassing van de vorige leden wordt gemotiveerd in het besluit en hiervan wordt
periodiek verslag gedaan aan de raad.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10.

Investeringsbesluit expertisecentrum De Vaandel-Zuid (RB2020086)
De raad heeft zonder discussie en unaniem besloten:
1. Akkoord te gaan met het geschetste financieel kader voor de realisatie van het
expertisecentrum De Vaandel-Zuid;
2. Een eventueel jaarlijks positief saldo te storten in de reserve expertisecentrum passend
onderwijs als risicoafdekking voor lagere inkomsten voor de leerlingen van Heliomare in
de Algemene Uitkering (AU) dan voorzien;
3. Een garantstelling af te geven op de door SMV af te sluiten lening voor de realisatie van
het expertisecentrum ter grootte van maximaal € 20 miljoen;
4. De financiële gevolgen te verwerken in een begrotingswijziging.
5. de geheimhouding van de financiële paragraaf (Bij20-754) op grond van artikel 25 lid 3
van de Gemeentewet te bekrachtigen.
Voorafgaande aan de besluitvorming is een stemverklaring afgelegd door de fractie HOP.

11.

Retailvisie Dijk en Waard (RB2020081)
De raad heeft over dit onderwerp in één termijn gesproken en vervolgens is unaniem het
volgende besloten:

1. De Retailvisie Dijk en Waard 2020 vast te stellen.
2. Het college de opdracht te geven de uitvoering van het uitvoeringsprogramma ter hand te
nemen.
Wethouder Stam heeft toegezegd Jaarlijks uit het uitvoeringsplan Retailvisie aan de raad
terug te koppelen.
Voorafgaande aan de besluitvorming zijn stemverklaringen afgelegd door de fracties
GroenLinks, D66 en ChristenUnie.
12.

Resterende werkzaamheden N194 (RB2020088)
De raad heeft zonder discussie en unaniem besloten:
1. Een krediet van € 205.000 beschikbaar te stellen voor het aanpassen van de openbare
verlichting (OVL) Krusemanlaan, openbare verlichting (OVL) Karel van Manderstraat,
bewegwijzering N194 en voorrangssituatie Krusemanlaan.
2. Het krediet Herstelwerk/tunnel K. Onnesweg gedeeltelijk te benutten voor dekking van
bovenstaand krediet.
3. Het resterende voordelige saldo van € 85.000 op het krediet Herstelwerk/tunnel
K. Onnesweg terug te laten vloeien naar de algemene middelen.

13.

Bestedingsvoorstel bestemmingsreserve Duurzaamheid (RB2020087)
De raad heeft zonder discussie en unaniem besloten:
1. De bestemmingsreserve Duurzaamheid te koppelen aan het streven naar CO2neutraliteit en daarvoor de eis van revolverendheid aan te passen naar ‘revolverend
indien mogelijk’.
2. De volgende uitgaven voor 2021 uit de bestemmingsreserve duurzaamheid te onttrekken:
a. € 150.000 voor de verduurzaming van de gebouwde omgeving.
b. € 80.000 voor het opstellen van wijkuitvoeringsplannen op basis van Transitievisie
Warmte (TVW).
c. € 100.000 voor de uitwerking van de Regionale Energie Strategie (RES).
d. € 60.000 voor duurzame mobiliteit.
e. € 10.000 voor het opleiden van energieambassadeurs.
f. € 80.000 voor de communicatie, participatie en proceskosten.
Voorafgaande aan de stemming zijn stemverklaringen afgelegd door de fracties
Senioren Dijk en Waard, en D66.

14.

Vaststellen Masterplan Dijk & Waard (RB2020094)
De raad heeft in twee termijnen over dit onderwerp gedebatteerd.
Op initiatief van de fracties Senioren Dijk en Waard en de VVD is een motie ingebracht.
Naar aanleiding van een voorgestelde tekstwijziging door D. Barhorst (GroenLinks) in de
besluittekst van de motie is de vergadering voor overleg geschorst geweest van 21:03 uur
tot 21:10 uur. Dit leidde tot het ter besluitvorming aanbieden van de motie met de
navolgende tekst:

Onderwerp:

Station Heerhugowaard

De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 24 -11-2020 behandelend
agendapunt 14 met als onderwerp Masterplan Dijk & Waard
Constaterende dat:
 ProRail en NS vanaf het eerste moment betrokken zijn geweest bij het ontwikkelen van het
stationsgebied;
 De gebiedsontwikkeling van het stationsgebied door diverse stakeholders (Rijk, Provincie,
Gemeente, (zorg)ondernemers en projectontwikkelaars) wordt onderschreven en deze ook
gaan investeren in het gebied;






De ontwikkeling van het station niet is meegenomen in de eerste fase van de
gebiedsontwikkeling;
het station belangrijk is voor de ontwikkelingen rond de Metropool Regio Amsterdam
(MRA), de knooppuntontwikkeling en het programma hoogfrequent spoor;
het huidige station niet voldoet aan de eisen om de afwikkelingen van een verhoogd aantal
reizigers te kunnen verwerken;
in de brief van 20 oktober 2020 ProRail en NS benadrukken betrokken te willen blijven in
de ontwikkelingen van het stationsgebied als er na fase 1 nieuwe deelprojecten worden
uitgewerkt. Daarbij valt te denken aan ingrepen aan het station en de planvorming rond
collectieve (fiets)parkeervoorzieningen.

Overwegende dat:
 er in de toekomst door de ontwikkeling van woningbouw in het Stationsgebied en het
aanbod werk, onderwijs en andere voorzieningen, een verhoogd reizigersaanbod zal zijn;
 binnen Dijk en Waard de recreatiemogelijkheden en het toerisme worden gestimuleerd,
onder meer in het Oosterdelgebied en met het museum en dat daarvoor in de nieuwe
fusiegemeente een onderscheidend station aan de Zaancorridor gewenst is dat de
bezoekers verwelkomt;






het verlengde perron noodzakelijk zal zijn bij een verhoogd reizigers aanbod;
het station in zijn huidige vorm wat uitstraling betreft niet passend is bij de ontwikkelingen
uit het Masterplan Stationsgebied;
in de eerste fase de ondertunneling van het spoor wordt gerealiseerd;
de bewoners en bedrijven niet onnodig langer in een bouwput mogen zitten.
gelijktijdig ontwikkelingen laten plaatsvinden in het gebied mogelijk kan leiden tot
koppelkansen.

spreekt uit:
dat het van belang is het opknappen van het station zo snel mogelijk mee te nemen in de
ontwikkelingen en zo mogelijk in fase 1 van het Masterplan Stationsgebied.
verzoekt het College om:
 de samenwerking met ProRail en NS te zoeken en samen met hen
concrete plannen te maken voor het ontwikkelen en verbeteren van station
Dijk en Waard.



en deze zo snel mogelijk te integreren in de uitvoeringsplannen



de kostenraming af te wegen in de secundaire begroting 2021 .

En gaat over tot de orde van de dag,
Senioren Dijk en Waard
Jan van der Starre
VVD Heerhugowaard
Alex Harren
De gemeenteraad heeft op het raadsvoorstel unaniem het volgende besloten:
1. Het Masterplan Stationsgebied Dijk & Waard vast te stellen.
2. Ten behoeve van de uitvoering van het masterplan een krediet van € 365.000- te
activeren uit de bestemmingsreserve ‘Integrale Ontwikkeling Stationsgebied’.
De gemeenteraad heeft de motie vervolgens unaniem aangenomen.

Wethouder Stam heeft de toezegging gedaan dat zij de personele en financiële gevolgen
van deze motie concreet en inzichtelijk te maken en dat aan de raad aan te bieden, zodat
de raad deze kan betrekken bij de behandeling van de secundaire begroting dit voorjaar.
15.

Verlengen samenwerking met accountant (RB2020095)
De gemeenteraad heeft zonder discussie en unaniem besloten:
- de bestaande overeenkomst met Astrium accountants met 1 jaar te verlengen (tot en
met boekjaar 2021).
Voorafgaande aan de stemming is een stemverklaringen afgelegd door de fractie van de
HOP.
Motie vreemd aan de orde van de dag CDA “Betaalbaar wonen vraagt om blijvend
investeren” (Bij20-890)
Er is in één termijn over dit onderwerp gesproken. De raad heeft vervolgens unaniem
besloten:

16.

-

-

Verzoekt het College om:
Om in voorbereiding op de secundaire begroting te onderzoeken welke mogelijkheden er
zijn voor het oprichten van een “Investeringsreserve woningmarkt” en hierbij minimaal
naar de volgende zaken te kijken:
1. Mogelijkheden om de reserve de komende jaren aan te blijven vullen en hierbij te
kijken naar structurele en incidentele gelden;
2. De wijze waarop de huidige bestemmingsreserve '713763 Reserve Motie bereikbare
woningen voor iedereen' mee genomen kan worden;
3. De wijze waarop de gelden, die bij het eventueel afschaffen van de starterslening vrij
zouden komen, mee genomen kunnen worden;
4. Mogelijkheden om onderscheid te maken tussen gelden die bestemd zijn voor de
bouw van sociale huurwoningen en gelden die bestemd zijn voor de bouw van
betaalbare koopwoningen;
Bij het onderzoek oog te houden voor de conceptbegroting van de gemeente Dijk en
Waard;
De gemeenteraad in de gesprekken over woningbouw, die richting de secundaire
begroting plaatsvinden, inzicht te geven in de mogelijkheden die de gemeente heeft in het
creëren van betaalbare koopwoningen en het vergoten van de hoeveelheid sociale
huurwoningen.

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering om 21.38 uur.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad
van de gemeente Heerhugowaard d.d. 15 december 2020,
de griffier,

de voorzitter,

G.J. de Graaf

A.B. Blase

