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Onderwerp:
Opening
De voorzitter opent deze digitale vergadering om 20.00 uur en heet een ieder welkom.
Hij deelt mee dat binnen de fractie Senioren Dijk en Waard het fractievoorzitterschap is
overgegaan van de heer Mandersloot naar mevrouw Van Ruitenbeek.

01.

Vragenhalfuur
Wordt geen gebruik van gemaakt.

02.

Spreekrecht burgers
Wordt geen gebruik van gemaakt.

03.

Vaststellen raadsagenda
De agenda wordt met de volgende opmerkingen vastgesteld.
Op voorstel van het Presidium stemt de raad in met agendering als akkoordstuk van de
ontheffing woonplaatsvereiste voor wethouder Fintelman bij agendapunt 14.
Agendapunt 18 Zienswijzen kadernota Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 2022 etc.
wordt van een bespreekstuk een akkoordstuk.
Agendapunt 19 Herstel constructiefout De Vlindertuin wordt van een bespreekstuk een
akkoordstuk.
Als moties vreemd aan de agenda worden toegevoegd:
- Woonplicht bij koopwoningen als agendapunt 23
- Bevordering slimme combinaties ouderenwoningen en zorg als agendapunt 24
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04.

Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering van 15 december 2020
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

05.

Voorstel voorzitter m.b.t. afdoening ingekomen stukken (raad 26 januari 2021)
De voorgestelde afdoening van de stukken in de rubrieken AA, AB en AC worden
conform voorstel overgenomen.

05a.

Voorstel voorzitter m.b.t. afdoening ingekomen stukken (raad 16 februari 2021)
De voorgestelde afdoening van de stukken in de rubrieken AA, AB en AC worden
conform voorstel overgenomen.
Onder Rubriek D worden geen mededelingen vanuit het college gedaan.

6.

Vaststellen bestemmingsplan Gerard Douplantsoen fase 3 (RB2020103)
De raad heeft zonder discussie en unaniem besloten:
1. Het bestemmingsplan Gerard Douplantsoen vast te stellen overeenkomstig de bij dit
besluit behorende toelichting, planregels en verbeelding met identificatiecode
NL.IMRO.0398.BP93GERARDDOU-VA01;
2. Op grond van artikel 6.12 lid 2 onder a van de Wet ruimtelijke ordening geen
exploitatieplan vast te stellen omdat de kosten anderszins zijn verzekerd;
3. 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: 7 augustus 2019;
4. De vaststelling te publiceren in de Staatscourant en het Heerhugowaardse Stadsnieuws
en het bestemmingsplan digitaal beschikbaar te stellen op Ruimtelijkeplannen.nl

7.

Afvalinzameling – zienswijze kadernota 2022 GR-VVI (RB2020113)
De raad heeft zonder discussie en unaniem besloten:
- Geen zienswijze in te dienen over de Kadernota 2022 GR Vuilverbrandingsinstallatie
Alkmaar en omstreken (VVI)

8.

Zienswijze Kadernota 2022 Omgevingsdienst NHN (RB2021009)
De raad heeft zonder discussie en unaniem besloten:

1.

Onderstaande zienswijze af te geven over Kadernota 2022 van de Omgevingsdienst
Noord- Holland Noord:
a.
de uitbreiding van formatie vanwege Omgevingswet met 3 fte dient geheel uit
bestaande formatie en middelen te worden gefinancierd;
b.
het opstarten van Traineeship dient uit eigen middelen van de Omgevingsdienst
te worden gefinancierd;
c.
de uitbreiding van formatie met 2 fte vanwege VTH-strategie dient ook uit
bestaande middelen en formatie te worden gerealiseerd;
d.
maak inzichtelijk wat het bedrag van het weerstandvermogen momenteel is;
e.
het gesprek aan te gaan met de gemeenten over hoe de Omgevingsdienst NoordHolland Noord kan meebewegen met de financiële uitdagingen waar gemeenten
in de komende jaren voor staan.
Het college te verzoeken de hierboven genoemde zienswijze van de raad kenbaar te
maken bij het Dagelijks Bestuur van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord.

2.

9.

Vaststellen paraplubestemmingsplan ‘Woonbegrippen en verwijzingen
parkeerkencijfers’ gemeente Heerhugowaard (RB2020110)
De raad heeft zonder discussie en unaniem besloten:
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1. Het paraplubestemmingsplan ‘Woonbegrippen en verwijzing parkeerkencijfers’ gemeente
Heerhugowaard, gewijzigd vast te stellen overeenkomstig de bij dit besluit behorende
toelichting, planregels en verbeelding met identificatiecode
NL.IMRO.0398.BP83WONENPARKEREN-VA01;
2. Op grond van artikel 6.12 lid 2 onder a van de Wet ruimtelijke ordening geen
exploitatieplan vast te stellen omdat de kosten anderszins zijn verzekerd;
3. 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: 7 augustus 2019;
4. De vaststelling te publiceren in de Staatscourant en het Heerhugowaards Stadsnieuws en
het paraplubestemmingsplan digitaal beschikbaar te stellen op de website
Ruimtelijkeplannen.nl
10.

Kadernota begroting 2022 GR- RHCA (RB2020105)
De raad heeft zonder discussie en unaniem besloten:
1. Onderstaande zienswijze af te geven over de Kadernota 2022 van GR-RHCA
a. Het gesprek aan te gaan met de gemeenten over hoe de GR-RHCA kan meebewegen
met de financiële uitdagingen waar gemeenten in de komende jaren voor staan.
2. Het college te verzoeken de hierboven genoemde zienswijze van de raad kenbaar te
maken bij het dagelijks bestuur van de GR-RHCA.

11.

Zienswijze kadernota 2022 GR WNK (RB2021005)
De raad heeft zonder discussie en unaniem besloten:
1. De GR WNK Personeelsdiensten het gesprek aan te laten gaan met de deelnemende
gemeenten over hoe de GR WNK Personeelsdiensten bij de invulling van de inhoudelijke
doelstellingen kan meebewegen met de financiële uitdagingen waar gemeenten in de
komende jaren voor staan.
2. Het college te verzoeken de hierboven genoemde zienswijze van de raad kenbaar te
maken bij het dagelijks bestuur van de GR WNK Personeelsdiensten.

12.

1.

2.

13.

Zienswijze kadernota 2022 GR BVO HalteWerk (RB2021006)
De raad heeft zonder discussie en unaniem besloten:
Onderstaande zienswijzen af te geven over de kadernota 2022 GR BVO Halte Werk:
1.1. Halte Werk het gesprek aan te laten gaan met de gemeenten over hoe de GR BVO
Halte Werk bij de invulling van de inhoudelijke doelstellingen kan meebewegen met de
financiële uitdagingen waar gemeenten in de komende jaren voor staan.
1.2. De indexering van 1,3% te hanteren voor de begroting 2022, conform de Financiële
uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen Noord-Holland Noord (FUGR)
Het college te verzoeken de hierboven genoemde zienswijzen van de raad kenbaar te
maken bij het bestuur van de GR BVO Halte Werk.
Zienswijze kadernota 2022 GR Cocensus (RB2021004)
De raad heeft zonder discussie en unaniem besloten:
1. Onderstaande zienswijze af te geven over de Kadernota 2022 van GR Cocensus:
a. Het gesprek aan te gaan met de gemeenten over hoe de GR Cocensus kan
meebewegen met de financiële uitdagingen waar gemeenten in de komende jaren voor
staan.
2. Het college te verzoeken de hierboven genoemde zienswijze van de raad kenbaar te
maken bij het dagelijks bestuur van de GR Cocensus.
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14.

Raadsvoorstel woonplaatsvereiste wethouder Fintelman (RB2021025)
De raad heeft zonder discussie en unaniem besloten:
- de tot 23 april 2021 aan wethouder B.J.N. Fintelman verleende ontheffing van het
vereiste van ingezetenschap te verlengen met één jaar.

15.

Transitievisie Warmte Heerhugowaard (RB2020101)
De raad heeft in twee termijnen over dit onderwerp gesproken.
Door de fractie D66 is een motie in stemming gebracht met de volgende tekst:
(Bij21-0103)

Onderwerp

Geen energiearmoede in Dijk & Waard

De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 16 februari 2021 behandelen
agendapunt .. met als onderwerp Transitievisie Warmte Heerhugowaard
Constaterende dat:
- In het voorstel Transitievisie Warmte gesproken wordt over People Planet, Purpose,
waarbij er wordt gezocht naar een optimale verdeling van maatschappelijke kosten en
baten;
- Tevens een optimale verbinding gezocht wordt tussen het sociaal, fysiek en economisch
domein, waarbij niets vermeld wordt over het voorkomen van energiearmoede;
- Uit onderzoek1 blijkt dat 8% van de Nederlandse huishoudens energie arm zijn, oftewel
10% van hun inkomen aan energie besteden. Echter, dit per gemeente en regio verschilt;
- Verschillende gemeenten zich inzetten om energiearmoede te voorkomen door
samenwerking met bijvoorbeeld de Energiebank;
- Armoedebestrijding een belangrijk onderdeel is van de Raadsagenda 2018-2022.
Overwegende dat:
- Niet iedereen de middelen heeft om zijn of haar huis te verduurzamen en zo de
energielasten te verminderen;
- Met stijgende belastingen op vervuilende grondstoffen de energielasten steeds meer
stijgen en dus een groter onderdeel wordt van de portemonnee voor bewoners met een
laag inkomen;
- Er aandacht is voor People Planet, Purpose, maar dat dit niet concreet terug komt in het
uitvoeringsplan;
- De energiearmoede in Heerhugowaard eerst inzichtelijk gemaakt moet worden, voordat er
beleid op gemaakt kan worden;
- Projecten tegen energiearmoede kunnen zorgen voor energiebesparing, vermindering in
uitgaven en het creëren van werkgelegenheid;
- Heerhugowaard dit niet alleen kan en dan ook zeker samen dient te werken in de regio.
Spreekt uit:
De energietransitie is een enorme opgave voor iedereen, waarbij niemand op sociaal en
financieel vlak achter mag blijven.
Verzoekt het College:
1. Om energiearmoede in de gemeente Heerhugowaard (Dijk & Waard) te meten en te
monitoren;
2. Beleid te ontwikkelen om energiearmoede te bestrijden en te voorkomen. Dit ook op te
nemen binnen het armoedebeleid;
1

TNO: Energiearmoede en de energietransitie (2020)
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3. Dit beleid te integreren binnen het uitvoeringsplan van de Transitievisie Warmte
Heerhugowaard, en ook breder trekken binnen de LES en de RES;
4. Binnen de regio te onderzoeken of het mogelijk is om de bestrijding van energiearmoede
regionaal op te pakken door bijvoorbeeld het oprichten van een energiebank. Aansluitend
hierop bekijken of het onderdeel kan zijn van het focuspunt energie en innovatie

En gaat over tot de orde van de dag,
D66

CDA

GroenLinks

PvdA

Senioren Dijk & Waard

ChristenUnie

Ten aanzien van het raadsvoorstel heeft de raad unaniem het volgende besloten:
- De Transitievisie Warmte (TVW) met het voorgestelde uitvoeringsproces voor de
warmtetransitie in de gebouwde omgeving vast te stellen, om invulling te geven aan het
doel van een aardgasvrije gebouwde omgeving in 2050.
De raad heeft vervolgens unaniem ingestemd met de motie.
16.

Zienswijze kadernota 2022 GR Recreatieschap Geestmerambacht (RB2020109)
De raad heeft in twee termijnen over dit onderwerp gesproken.
De fractie VVD heeft bij dit voorstel een amendement (Bij21-0101) in stemming gebracht
met de navolgende tekst:
Amendement Zienswijze betaald parkeren en entreegeld Geestmerambacht

De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 16 februari 2021,
behandelend agendapunt 16 Raadsvoorstel Zienswijze Kadernota 2022 GR Recreatieschap
Geestmerambacht.
Constaterende dat,
- De gemeenteraad van Heerhugowaard op 27 oktober 2020 unaniem een amendement
heeft aangenomen dat entreegelden niet bespreekbaar zijn en betaald parkeren de
laatste oplossing.
- In de voorgestelde kaderbrief staat dat voor het restant van het exploitatietekort
aanvullende maatregelen nodig zijn zoals beheersubsidies en eventueel het invoeren
van betaald parkeren of het heffen van entreevergoeding.
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 de door het College voorgestelde zienswijze toe te voegen als punt 1b:
Het invoeren van betaald parkeren is voor de gemeente Heerhugowaard het allerlaatste
redmiddel bij het verlagen van het exploitatietekort van het recreatieschap en voor eventuele
invoering besproken worden in de gemeenteraden. Entreevergoedingen zijn voor de gemeente
Heerhugowaard geen oplossing voor het tekort en passen niet bij ambitie van een toegankelijk
Geestmerambacht.
VVD Dijk & Waard
Wesley Boer
PvdA
Stefan Brau

Senioren Dijk & Waard
Jan van der Starre,
D66 Dijk & Waard
Sebastian Visser

HOP
CDA Dijk & Waard
René Schoemaker
Jolanda van Ling
ChristenUnie
Trijntje Johanne Visser
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Het amendement is door de raad unaniem aangenomen.
Met inachtneming van het aangenomen amendement heeft de raad unaniem over het
voorstel het volgende besloten:
1. Onderstaande zienswijze af te geven over de kadernota 2022 van GR Recreatieschap
Geestmerambacht:
a. Het gesprek aan te gaan met de gemeenten over hoe de GR Recreatieschap
Geestmerambacht kan meebewegen met de financiële uitdagingen waar gemeenten in
de komende jaren voor staan.
b. Het invoeren van betaald parkeren is voor de gemeente Heerhugowaard het allerlaatste
redmiddel bij het verlagen van het exploitatietekort van het recreatieschap en voor
eventuele invoering besproken worden in de gemeenteraden. Entreevergoedingen zijn
voor de gemeente Heerhugowaard geen oplossing voor het tekort en passen niet bij
ambitie van een toegankelijk Geestmerambacht.
2. Het college te verzoeken de hierboven genoemde zienswijze van de raad kenbaar te
maken bij het dagelijks bestuur van de GR Recreatieschap Geestmerambacht.
17.

Omgevingsprogramma Mobiliteit 2020 (RB2020104)
De gemeenteraad heeft in twee termijnen over dit voorstel gesproken.
De raad heeft unaniem het volgende besloten:
1. Het Omgevingsprogramma Mobiliteit 2020 vast te stellen, met de volgende ambities:
- bereikbaarheid
- duurzaamheid
- verkeersveiligheid
- leefbaarheid,
waarbij de komende jaren meer dan voorheen wordt ingezet op lopen, fietsen en
duurzaamheid.
2. Het college opdracht te geven uitvoering te geven aan de genoemde maatregelen uit het
omgevingsprogramma, waarbij de uitvoering zowel inhoudelijk als qua planning kan
wijzigen naar aanleiding van de keuzen die gemaakt gaan worden voor het sluitend
maken van het meerjarenperspectief.
Toezegging:
Wethouder M. Stam zal de raad een addendum ter besluitvorming voorleggen als de raad
van de gemeente Langedijk het Omgevingsprogramma Mobilitiet 2020 in zijn vergadering
amendeert.
Voorafgaande aan de besluitvorming is een stemverklaring afgelegd door de fractie D66.

18.

a.
b.

Zienswijzen kadernota 2022 Veiligheidsregio NHN (RB2021010)
De raad heeft zonder discussie en unaniem besloten:
1. Onderstaande zienswijze af te geven over de kadernota 2022 van de Veiligheidsregio
Noord-Holland Noord:
Het gesprek aan te gaan met de gemeenten over hoe de Veiligheidsregio Noord-Holland
Noord kan meebewegen met de financiële uitdagingen waar gemeenten in de komende
jaren voor staan.
De kadernota 2022 gewijzigd vast te stellen, te weten zonder het bedrag van € 400.000
als gemeentelijke bijdrage voor het basispakket Omgevingswet.

Pagina 6 van 10

a.

2. Onderstaande zienswijze af te geven over het voorstel Omgevingswet:
Het besluit over het minimale niveau voor het basispakket Omgevingswet (ad € 400.000)
uit te stellen en het gesprek aan te gaan met de gemeenten over de inhoud van het
basispakket en de daarbij behorende kosten.
3. Geen zienswijze in te dienen over het voorgenomen besluit tot deelname aan de
landelijke Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio’s.
4. Het college te verzoeken de hierboven genoemde zienswijzen van de raad kenbaar te
maken bij het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord.

19.

Herstel constructiefout basisschool De Vlindertuin (RB2020111)
De raad heeft zonder discussie en unaniem besloten:
1. Voor het herstel van de constructiefout bij De Vlindertuin een krediet beschikbaar te
stellen (zie voor de hoogte van het krediet de geheime financiële paragraaf);
2. Dit bedrag te dekken uit het restant van de reserve 713758 ‘herstel dak ’t Vierspan’;
3. Na de uiteindelijke afrekening van alle kosten de reserve af te sluiten en een eventueel
positief saldo te laten vervallen aan de algemene reserve;
4. De financiële gevolgen te verwerken in een begrotingswijziging;
5. de geheimhouding van de financiële paragraaf (Bij20-1032) op grond van artikel 25 lid 3
van de Gemeentewet te bekrachtigen.
Voorafgaande aan de stemming is een stemverklaring afgelegd door de fractie HOP.

20.

Zienswijze kadernota 2022 en 1e begrotingswijziging 2021 GGD NHN (RB2021003)
De raad heeft zonder discussie en unaniem besloten:
1. Onderstaande zienswijze af te geven over de kadernota 2022 GGD Hollands Noorden:
a. De beleidsmatige uitgangspunten in de kaderbrief 2022 te ondersteunen;
b. De GGD te verzoeken om met ingang van 2022 binnen de begroting dekking te vinden
voor de structurele lasten voor informatiebeveiliging en privacybescherming;
c. De GGD te verzoeken om de aanpak van informatiebeveiliging en privacybescherming te
monitoren en actief te informeren over de voortgang;
d. De GGD te verzoeken om haar algemene reserve opnieuw op te bouwen conform het
financieel herstelplan 2018 om risico’s, indien zij optreden, te kunnen opvangen;
e. Het gesprek aan te gaan met de gemeenten en de GGD over hoe de GGD Hollands
Noorden kan meebewegen met de financiële uitdagingen waar gemeenten in de
komende jaren voor staan.
2. Onderstaande zienswijze af te geven over de 1e begrotingswijziging 2021 GGD
Hollands Noorden:
a. De wijzigingen te ondersteunen;
b. Het voorstel om een bedrag van € 545.000,- ten laste te brengen van de algemene
reserve van de GGD te ondersteunen;
c. De GGD te verzoeken om haar algemene reserve opnieuw op te bouwen conform het
financieel herstelplan 2018 om risico’s, indien zij optreden, te kunnen opvangen.
3. Het college te verzoeken de hierboven genoemde zienswijzen van de raad kenbaar te
maken bij het dagelijks bestuur van de GGD Hollands Noorden.
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21.

Voortgang Expertisecentrum De Vaandel-Zuid (RB2021015)
Over dit onderwerp is in twee termijnen gesproken. De raad heeft vervolgens unaniem het
volgende besloten:
1. Een extra voorbereidingskrediet van € 650.000,- beschikbaar te stellen om de
opdracht voor uitvoeringsgereed ontwerp voor het expertisecentrum mogelijk te
maken;
2. Een bedrag van € 650.000,- te beschouwen als risico, dat niet gedekt kan worden uit
de reserve huisvesting expertisecentrum;
3. Het onder 2 genoemde risico, dat optreedt als de realisatie van het expertisecentrum
niet doorgaat, op te vangen uit het dan in de begroting vrijvallende structurele bedrag
van € 301.000,-;
4. de geheimhouding van de financiële paragraaf (INT21-0482) op grond van artikel 25
lid 3 van de Gemeentewet te bekrachtigen.
Voorafgaande aan de stemming is een stemverklaring afgelegd door de fractie
GroenLinks.

22.

Initiatiefvoorstel D66 Aanpassing verordening winkeltijden Heerhugowaard 2013
(RB2019069)
De raad heeft in twee termijnen over dit onderwerp gesproken. De fractie Senioren Dijk
en Waard heeft daarbij het navolgende amendement (Bij21-0105) in stemming gebracht:
Amendement winkeltijden

De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 16 februari 2021,
behandelend agendapunt 22 met als onderwerp Raadsvoorstel Initiatiefvoorstel D66 aanpassing
verordening winkeltijden Heerhugowaard 2013……
Constaterende dat, de gemeente Heerhugowaard per 1 januari 2022 wordt samengevoegd met
de Gemeente Langedijk en verder gaat als Dijk en Waard
Overwegende dat, er een nieuwe APV waarin het winkeltijdenbesluit is vastgelegd,
noodzakelijk is, en regels binnen de gemeente eenduidig moeten zijn.
De gemeente Langedijk de laatste wijzigingen op 19 januari 2016 heeft voorgesteld:
Besluit
- Het door D66 voorgestelde raadsbesluit op als volgt te wijzigen, overeenkomstig de verordening
van de winkeltijden van de gemeente Langedijk:
Van:
De verordening winkeltijden Heerhugowaard 2013 als volgt aan te passen:
Artikel 2 wordt gewijzigd in:
Artikel 2. Algemene vrijstelling voor zon- en feestdagen
Ten aanzien van de in artikel 2, eerste lid, aanhef en onder a en b van de Winkeltijdenwet
vervatte verboden, wordt vrijstelling verleend van 06:00 uur tot 22:00 uur, met dien verstande dat
deze vrijstelling niet geldt voor eerste Kerstdag, Goede Vrijdag, 4 mei en 24 december na 19:00
uur.
In:
Artikel 2 Algemene vrijstelling elke zondag
Voor de in artikel 2, eerste lid, aanhef en onder a en b, van de Winkeltijdenwet vervatte verbod
geldt een algemene vrijstelling gedurende elke zondag en alle feestdagen.
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Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Heerhugowaard
in zijn openbare vergadering van 16 februari 2021.

Ondertekening fracties
Senioren Dijk en Waard,
Joke van Ruitenbeek
De vergadering is gedurende 6 minuten geschorst voor onderling overleg door fracties.
Het amendement is in stemming gebracht en de raad heeft het amendement
aangenomen met 18 stemmen voor en 12 stemmen tegen.
Voor stemden: SDW, D66, VVD, GL, PvdA
Tegen stemden: HOP, CDA, CU
Voorafgaande aan de stemming is een stemverklaring afgelegd door de fracties HOP en
CU.
Met inachtneming van het amendement heeft de raad vervolgens met de zelfde
stemverhouding op het initiatiefvoorstel besloten:



De verordening winkeltijden Heerhugowaard 2013 als volgt aan te passen:
Artikel 2 wordt gewijzigd in:
- Artikel 2 Algemene vrijstelling elke zondag
Voor de in artikel 2, eerste lid, aanhef en onder a en b, van de Winkeltijdenwet vervatte
verbod geldt een algemene vrijstelling gedurende elke zondag en alle feestdagen.
Voorafgaande aan de stemming is een stemverklaring afgelegd door de fractie HOP.

23.

Motie VVD Woonplicht bij koopwoningen (bij2103387)
De raad heeft in twee termijnen over dit onderwerp gesproken. Ook is de vergadering op
verzoek van de raad gedurende 5 minuten geschorst geweest voor onderling overleg.
De raad heeft vervolgens unaniem het volgende besloten:

verzoekt het College:
1. een woonplicht van tenminste 3 jaar op te nemen voor de nieuwbouw koopwoningen in
categorie I en II.
2. De woonplicht op te nemen in de anterieure overeenkomsten met projectontwikkelaars
dat zij geen koopwoningen verstrekken aan beleggers.
3. Het college de afwijkingsbevoegdheid te geven tot ontheffing van deze woonplicht.
4. In overleg met ontwikkelaars ook de woonplicht in te zetten op categorie III woningen. Dit
te evalueren na 1 jaar.
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Voorafgaande aan de stemming is een stemverklaring afgelegd door de fractie D66.
Toezegging:
Wethouder M. Stam zal bij de afwijkingsbevoegdheid ook uitzonderingen met betrekking
tot verhuren aan familierelaties betrekken.
24.

Motie HOP Bevordering slimme combinaties ouderenwoningen en zorg (Bij21-0104)
De raad heeft in twee termijnen over dit onderwerp gesproken en vervolgens unaniem het
volgende besloten:
verzoekt het College:
– De mogelijkheden voor slimme woon-zorgcombinaties te onderzoeken in samenspraak
met de regionale woon- en zorgpartners.
Voorafgaande aan de stemming zijn stemverklaringen afgelegd door de fracties GL, D66,
SDW.

25.

Afscheid griffier
De voorzitter van de werkgeverscommissie en de raadsvoorzitter staan met een woordje,
een cadeau en bloemen, stil bij het vertrek per 1 maart van raadsgriffier Garrelt de Graaf.
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering om 23.25 uur.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad
van de gemeente Heerhugowaard d.d. 23 maart 2021,
de griffier,

de voorzitter,

H. Wijnveen

A.B. Blase
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