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Onderwerp:
Opening
De voorzitter opent deze digitale vergadering om 20.00 uur en heet een ieder welkom.
Hij deelt mede dat de hoorzitting van de Tweede Kamer over de bestuurlijke fusie tot Dijk
en Waard, die op 16 december gepland stond, niet doorgaat. Hiervoor in de plaats komt
er een schriftelijke consultatie.

01.

Vragenhalfuur
Wordt geen gebruik van gemaakt.

02.

Spreekrecht burgers
Wordt geen gebruik van gemaakt.

03.

Vaststellen raadsagenda
Op aangeven van de D66 fractie en met instemming van de raad worden de
agendapunten 12 en 13 aangemerkt als akkoordstukken.
Verder zal op verzoek van de HOP na bespreekpunt 10 (wijziging t.b.v. regulering
carbidschieten) en voorafgaand aan de overige bespreekstukken, agendapunt 17
behandeld worden (Motie HOP Indexering bibliotheek).
Op verzoek van de VVD fractie zullen de agendapunten 15 en 16 als één agendapunt
behandeld worden.
De agenda wordt voor het overige ongewijzigd vastgesteld.
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04.

Vaststellen besluitenlijsten raadsvergadering van 24 november 2020
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

05.

Voorstel voorzitter m.b.t. afdoening ingekomen stukken
De voorgestelde afdoening van de stukken in de rubrieken AA, AB en AC worden
conform voorstel overgenomen.
Onder rubriek D is vanuit het college door burgemeester Blase medegedeeld dat de
komende dag een artikel in de media verschijnt over de brandweerzorg in de regio.

06.

Aanpassing grenzen bebouwde kom (RB2019095)
De raad heeft zonder discussie en unaniem besloten:
- de grenzen voor de bebouwde kommen voor Heerhugowaard ingevolge de
Wegenverkeerswet 1994 en de Wet natuurbescherming gewijzigd vast te stellen
conform de bij dit besluit behorende kaart met nummer Bij19-778.

07.

(Gewijzigde) vaststelling bestemmingsplan Korteweg 6a (RB2020096)
De raad heeft zonder discussie en unaniem besloten:
1. Het bestemmingsplan Korteweg 6a zoals vervat in de bestanden-set met planidentificatie
NL.IMRO.0398.BPKORTEWEG6A-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 die is ontleend aan de Basisregistratie Grootschalige Topografie
(BGT) met datum: 01-04-2019.

08.

Huisvestingsverordening, voortzetten loting (RB2020093)
De raad heeft zonder discussie en unaniem besloten:

- Vast te stellen de Verordening tot wijziging van de Huisvestingsverordening
Heerhugowaard 2019:
Artikel I
Aan artikel 6 wordt een 4e lid toegevoegd:
“4. Maximaal 5% van de aangeboden woonruimte kan via loting worden aangeboden.”
Artikel II Inwerkingtreding
Deze wijzigingsverordening treedt in werking op 1 januari 2021.
Voorafgaande aan de besluitvorming is een stemverklaring afgelegd door de HOP.

09.

Begrotingswijziging 2020 naar aanleiding van Bestuursrapportage 2020
(RB2020100)
De raad heeft zonder discussie en unaniem besloten:
1. De budgetten in de begroting 2020 middels begrotingswijziging aan te passen
overeenkomstig de in de Bestuursrapportage 2020 gemelde afwijkingen. Dit leidt tot een
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begrotingsresultaat 2020 (= verwacht rekeningresultaat) van -/- € 5.991.000 (negatief).
2. Het opnemen van lasten in de begroting 2020 voor een bedrag van € 2.475.000
welk bedrag wordt gedekt door onttrekkingen aan diverse reserves. Deze mutaties
hebben per saldo geen effect op het begrotingsresultaat 2020.
3. De lasten voor de invoering van de Omgevingswet in de begroting 2020 alsmede de
corresponderende onttrekking aan de diverse reserves te verlagen met een bedrag
van € 482.000
Voorafgaande aan de besluitvorming is een stemverklaring afgelegd door de HOP.
12.

Belastingverordeningen 2021 (RB2020098)
De raad heeft zonder discussie en unaniem besloten:
1. Tot het vaststellen van de onderstaande verordeningen:
a. Verordening onroerende zaakbelastingen 2021
b. Besluit kwijtscheldingsregels 2021
c. Verordening Afvalstoffenheffing 2021
d. Verordening Marktgelden 2021
e. Verordening Rioolheffing 2021
f. Verordening Lijkbezorgingsrechten 2021
g. Verordening Liggeld pleziervaartuigen 2021
h. Verordening Campergelden 2021
i. Legesverordening 2021
2. Tot het vaststellen van de in de legesverordening 2021, onder titel 2 artikel 1.1.2
genoemde taxatieboekjes ‘Taxatieboekjes Vastgoedmarkt 2021’ van Vakmedianet.
Voorafgaande aan de stemming is een stemverklaring afgelegd door D66.

13.

Motie SDW “Overlast door snelle boten” (Bij20-860)
De raad heeft zonder discussie en unaniem besloten:
Draagt het College op:
- De APV aan te passen en deze voor wat betreft de maximumsnelheid voor boten gelijk
te trekken met de APV van de gemeente Langedijk;
- De aanpassing van de APV binnen twee maanden aan de gemeenteraad van
Heerhugowaard voor te leggen ter besluitvorming.
- De maximum snelheid via bebording aan te geven.
Voorafgaande aan de besluitvorming zijn stemverklaringen afgelegd door SDW, D66,
HOP en GL.

10.

Wijziging APV ten behoeve van regulering carbidschieten (RB2020107)
Er is door de raad in twee termijnen over dit voorstel gesproken.
De fractie PvdA heeft als initiatiefnemer een amendement op het raadsvoorstel in
stemming gebracht met de navolgende tekst:
Amendement
Onderwerp: Wijziging APV ten behoeve van regulering carbidschieten
De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 15 december 2020,
behandelend agendapunt 10: Wijziging APV ten behoeve van regulering carbidschieten
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Constaterende dat,
- Er in deze wijziging een mogelijkheid geboden wordt om onder voorwaarden carbid te
schieten.
Overwegende dat,
- Carbidschieten niet (of nauwelijks) een traditie is in Heerhugowaard en we streven naar
éénduidig, duidelijk, integraal beleid;
- Het afsteken van riskant consumentenvuurwerk(knalvuurwerk en pijlen) sinds dit jaar is
verboden. Een op de zes slachtoffers die in het ziekenhuis belandt met vuurwerkletsel,
heeft dit opgelopen door carbidschieten;
- De verkoop van niet alleen melkbussen maar ook kant en klare carbidverfblikken enorm
is gegroeid;
- Carbidschieten valt niet onder de vuurwerkwet;
- Carbidschieten de inwoners, hun dieren en eigendommen enorme overlast en schade
kan veroorzaken en indieners om die reden geen opening willen bieden aan inwoners
om carbid als alternatief voor riskant consumentenvuurwerk te gebruiken;
- De landelijke BOA bond voor een verbod op carbid is;
- De zorg al op volle toeren draait en wij hiermee onze verantwoordelijkheid nemen de
zorg zoveel mogelijk te ontlasten;
- Bijna alle Noord Hollandse gemeenten een carbidverbod hebben of voornemens zijn dat
te doen. Het voor gemeenten sinds enige tijd mogelijk is om middels een aanpassing
van art. 2:73 in de APV over te gaan tot een dergelijk verbod, waarbij het college voor
specifieke locaties een uitzondering kan maken;
Besluit:
Artikel I De Algemene plaatselijke verordening Heerhugowaard 2020 wordt als volgt
gewijzigd: Na artikel 2.73 wordt artikel 2:73a ingevoegd welke als volgt komt te luiden:
Artikel 2:73a Carbidschieten:
1. Carbidschieten is verboden.
2. Het verbod in het eerste lid geldt niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp
wordt voorzien door de Wet milieubeheer, de Wet wapens en munitie, de Wet vervoer
gevaarlijke stoffen of het Wetboek van strafrecht Artikel II Dit besluit treedt in werking
met ingang van de dag na bekendmaking.
Aldus besloten door de raad van de gemeente Heerhugowaard in de openbare
raadsvergadering van dinsdag 15 december 2020.
Ondertekening fracties PvdA S. Brau, GroenlinksC. Kwint,
Senioren Heerhugowaard, W.J. Mandersloot
De raad heeft hoofdelijk over dit amendement gestemd. Het amendement is verworpen
met 15 stemmen voor en 16 stemmen tegen.
Voor stemden: de gehele fracties HOP, GL, PvdA en SDW met uitzondering van J. van
der Starre
Tegen stemden: de gehele fracties D66, VVD, CDA, CU en J. van der Starre (SDW)
Vervolgens heeft de raad ten aanzien van het raadsvoorstel unaniem het volgende
besloten:
Artikel I
De Algemene plaatselijke verordening Heerhugowaard 2020 wordt als volgt gewijzigd:
Na artikel 2.73 wordt artikel 2:73a ingevoegd welke als volgt komt te luiden:
Artikel 2:73a Carbidschieten
1. Carbidschieten is verboden.
2. Het in het eerste lid gestelde verbod geldt niet indien:
a. Gebruik wordt gemaakt van vaten met een inhoud van maximaal 50 liter;
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b. De vaten zijn afgesloten met zacht materiaal;
c. Het vrije schootsveld minimaal 75 meter is en hierin geen openbare wegen of paden
liggen;
d. Het gebruik plaatsvindt van 31 december tussen zonsopkomst en zonsondergang.
e. Wordt geschoten in een richting die is afgewend van de woonbebouwing; en
f. De betreffende locatie is gelegen op een afstand van tenminste:
I. 75 meter van de woonbebouwing;
II. 300 meter van inrichtingen voor intramurale zorg en
III. 300 meter voor inrichtingen waar dieren worden gehouden.
3. Het verbod in het eerste lid geldt niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp
wordt voorzien door de Wet milieubeheer, de Wet wapens en munitie, de Wet vervoer
gevaarlijke stoffen of het Wetboek van strafrecht.
Artikel II
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking.
Voorafgaande aan de besluitvorming zijn stemverklaringen afgelegd door SDW,
HOP en GL.
11.

Rekenkamerrapport “Grip op verbonden partijen” (RB2020076)
De raad heeft in twee termijnen over dit voorstel gesproken.
Door de heer J. John (CDA) is mondeling een amendering op het voorgestelde besluit
ingediend, inhoudende onder punt 3 “de woorden “DB of” te schrappen.
De raad heeft unaniem ingestemd met dit amenderingsvoorstel.
Vervolgens heeft de raad unaniem het volgende besloten:
de aanbevelingen vanuit de rekenkamer uit het rapport “Grip op verbonden partijen”
d.d. 8 april 2020 samen te vatten tot de oproep:
1. aan het college, om de raad actiever te informeren over en te betrekken bij politieke
beslissingen die bij een gemeenschappelijke regeling aan de orde zijn
2. aan de raad, om meer aandacht te ontwikkelen voor de bestuurlijke en financiële
belangen die bij een gemeenschappelijke regeling spelen.
3. de uitvoeringsvoorstellen van de auditcommissie, zoals in het voorstel genoemd,
op een pragmatische wijze over te nemen, waarbij:
het college ná elke vergadering van het AB van een GR de raad hierover in een
commissievergadering actief over relevante zaken zal informeren. Daarvoor worden de
raadsinformatiebrieven, de agenda en de besluitenlijst van de vergadering van de
betreffende GR-en in deze periode zijn ontvangen, via het Nieuws van de Dag aan de
raad toegezonden.

17.

Motie HOP ‘Indexering bibliotheek” (Bij20-989)
De raad heeft in twee termijnen over dit onderwerp gedebatteerd en unaniem het
volgende besloten:
Verzoekt het College:
- een voorstel te doen bij de secundaire begroting 2021 voor structurele indexatie van de
exploitatiesubsidies voor grote instellingen op het gebied van sport, kunst, cultuur en
sociaal domein conform het niveau van het advies van de VNG;
- ook inzicht te geven rond de keuzes van het basispakket van de bibliotheek en de extra
producten;
- om voortgang te maken met de afspraken met de andere gemeenten omtrent de gelijke
indexering en de raad daarvan op de hoogte te houden;
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Voorafgaande aan de besluitvorming zijn stemverklaringen afgelegd door D66, SDW en
VVD.
Na de stemming over dit agendapunt verlaat C. van ’t Schip (HOP) de vergadering.
14.

Motie VVD “Actieplan inburgering 2021 (Bij20-860)
De gemeenteraad heeft in twee termijnen over deze motie beraadslaagd.
Vervolgens is unaniem het volgende besloten:
Verzoekt het College om:
1. Het college opdracht te geven de uitgangspunten zoals gepresenteerd in het actieplan in
voorbereiding op de Wet Inburgering 2021 uit te werken.
2. De uitwerking als beleidskader voor te leggen aan de gemeenteraad van Heerhugowaard
3. Aan de slag te gaan met de opdrachten zoals geformuleerd in het actieplan Inburgering
4. Doorgaan met pilots en/of experimenten om alvast uitvoering te geven aan de nieuwe wet
Inburgering
5. Via de VNG (samen met de regiogemeenten) een oproep te doen voor extra gelden, als
gevolg van de kosten voor de gemeenten door het uitstel van de wet Inburgering
6. Dit te realiseren voor de voorjaarsnota in 2021
Voorafgaande aan de besluitvorming zijn stemverklaringen afgelegd door GL, CU en
SDW.

15.

Motie VVD “Jeugdhulp Plus” (Bij20-984)
De gemeenteraad heeft in twee termijnen over deze motie beraadslaagd.
De raad heeft besloten deze motie te aanvaarden met 25 stemmen voor en 5 stemmen
tegen.
Voor stemden: HOP, SDW, VVD, CDA, GL, PvdA, CU
Tegen stemde: D66
De raad heeft het volgende besluit genomen:
Draagt het College op:
1. Regelmatig in gesprek te gaan met Horizon over hoe de leefomgeving van de jongeren
in verblijf eruit ziet en aanspoort om te verbouwen indien dat nodig is.
2. de samenwerking in de keten (met name onderwijs en justitie) te bevorderen tussen de
verschillende partijen in jeugdzorg Plus en ons daar elk half jaar een
voortgangsrapportage over te sturen.
3. ervoor te zorgen dat fase 2 gerealiseerd wordt bij Horizon, waaronder een goed
onderwijszorgtraject voor jongeren en het actief inzetten op gezinsbehandelingen, en
deze te realiseren voor 15 januari 2021.
Voorafgaande aan de besluitvorming is een stemverklaring afgelegd door D66.

16.

Motie VVD “Inkoop Jeugdzorg Plus” (Bij20-985)
De gemeenteraad heeft in twee termijnen over deze motie beraadslaagd en unaniem het
volgende besloten:
Draagt het College op:
1. Duidelijkheid te verschaffen over de tijdslijnen van het inkoopproces in Q1 2021.
2. Ons actief te betrekken in het inkoopproces en ons een visie voor jeugdzorg Plus voor
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te leggen in Q3 2021.
3. Deze visie af te stemmen binnen de regio.
Voorafgaande aan de besluitvorming is een stemverklaring afgelegd door D66.

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering om 23.00 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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