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Onderwerp:
Opening
De voorzitter opent deze digitale vergadering om 20.00 uur en heet een ieder welkom.
Vervolgens geeft hij het woord aan de heer Harren, die in zijn hoedanigheid van voorzitter
van de auditcommissie de door die commissie besproken onderwerpen deelt met de
raad.

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.
Met instemming van de raad wordt agendapunt 11 (Wijziging verordening maatschappelijke
ondersteuning) geschaard onder de categorie akkoordstukken.

04.

Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering van 16 februari 2021
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, AC en C worden
conform voorstel overgenomen.
Onder categorie D hebben de volgende collegeleden mededelingen gedaan:
B. Blase: In zijn hoedanigheid van burgemeester doet hij verslag van het verloop van de
uitvoering van de 2e Kamer verkiezingen in Heerhugowaard.
B. Fintelman: Geeft een bestuurlijke beschouwing over 1 jaar corona in Heerhugowaard.
J. Does: Doet mededelingen dat de oplevering van het Expertisecentrum gepland kan
worden op begin 2023.
A. Groot: Doet mededelingen over de voortgang van de uitvoering van het dekkingsplan
van Aed’s.

6.

Vaststellen bestemmingsplan Schrijverswijk-Planetenwijk 2020 (RB2021013)
De raad heeft zonder discussie en unaniem besloten:

1. Het bestemmingsplan ‘Schrijverswijk-Planetenwijk 2020’ gemeente Heerhugowaard
zoals vervat in de bestandenset NL.IMRO.0398.BP75SCHRIJFPLANEET-VA01
gewijzigd vast te stellen;
2. Op grond van artikel 6.12.lid 2, van de Wet ruimtelijke ordening af te zien van het
vaststellen van een exploitatieplan;
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 de website
ruimtelijkeplannen.nl.
7.

Raadsvoorstel (Gewijzigde) vaststelling bestemmingsplan De Vaandel-Zuid, besluit
hogere grenswaarden Wet geluidhinder (RB2021016)
De raad heeft zonder discussie en unaniem besloten:
1. Om over de ambtshalve wijzigingen en ingekomen zienswijzen te besluiten
overeenkomstig bijgevoegde Nota van beantwoording zienswijzen;
2. Het bestemmingsplan ‘De Vaandel Zuid”, zoals vervat in de bestandenset met
planidentificatie NL.IMRO.0398.BP52DEVAANDELZUID-VA01 gewijzigd vast te stellen;
3. Aanvullende welstandscriteria, zoals opgenomen in het document ‘Beeldkwaliteitplan De
Vaandel Zuid’ vast te stellen;
4. Op grond van artikel 6.12, lid 2, van de Wet ruimtelijke ordening af te zien van het
vaststellen van een exploitatieplan;
5. 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 20 augustus 2019.
Voorafgaande aan de stemming is een stemverklaring afgelegd door de fractie D66.

8.

Gebiedsvisie Centrumwaard (RB2021020)
De raad heeft zonder discussie en unaniem besloten:
1. De gebiedsvisie Centrumwaard vast te stellen
2. De richtinggevende uitspraken (zie bijlage 2) als uitgangspunten te hanteren voor verdere
uitwerking in het masterplan
3. De dilemma’s (bijlage 3), die zijn blijven bestaan, nader te onderzoeken in de
masterplanfase
4. De masterplanfase wederom via de aanpak van Democratische Vernieuwing vorm te
geven
Voorafgaande aan de stemming zijn stemverklaringen afgelegd door de fracties DOP,
SDW en VVD.

9.

Verordening gegevensverstrekking BRP (RB2020099)
De raad heeft zonder discussie en unaniem besloten:
1. De Verordening Gegevensverstrekking Basisregistratie personen gemeente
Heerhugowaard (Verordening BRP Heerhugowaard) vast te stellen.
2. De Verordening gegevensverstrekking Basisregistratie personen gemeente
Heerhugowaard (van 19 augustus 2014) in te trekken.

10.

Financieel management m.b.t. de bestuurlijke fusie (RB2021021)
De raad heeft zonder discussie en unaniem besloten:
1. De ARHI-gelden, nadat deze zijn toegekend, op te laten nemen in de begrotingen van de
gemeente Langedijk, gemeente Heerhugowaard en de werkorganisatie Langedijk en
Heerhugowaard.
2. Alle baten en lasten m.b.t. de bestuurlijke fusie centraal te administreren in de financiële
administratie van de Werkorganisatie Langedijk en Heerhugowaard.
3. De aanvraag en toetsingskaders op basis waarvan dekking vanuit de AHRI-gelden
aangevraagd en beoordeeld wordt vast te stellen.

11.

Wijziging verordening Maatschappelijke ondersteuning Heerhugowaard 2018
(RB2021011)
De raad heeft zonder discussie en unaniem besloten:

vast te stellen de volgende wijziging van de Verordening maatschappelijke ondersteuning
gemeente Heerhugowaard 2018
Artikel I
Artikel 14 lid 1b en Artikel 17 lid 3 worden gewijzigd als volgt:
Bestaande tekst

Nieuwe tekst

Artikel 14, lid 1b: maximaal 80 % van het
referentietarief voor de betreffende
maatwerkvoorziening indien de voorziening
wordt geleverd of uitgevoerd door derden, niet
zijnde personen uit het sociale netwerk of
mantelzorgers.

Artikel 14, lid 1b: maximaal 75 % van het
referentietarief voor de betreffende
maatwerkvoorziening indien de voorziening
wordt geleverd of uitgevoerd door derden, niet
zijnde personen uit het sociale netwerk of
mantelzorgers

Artikel 17, lid 3: In afwijking van artikel 17 lid 2
bedraagt de bijdrage in de kosten van de
maatwerkvoorziening collectief vervoer voor
ritten tot en met 25 kilometer € 0,89 per rit
plus € 0,14 per kilometer. Voor ritten tussen
25 en 35 kilometer is de bijdrage € 0,89 per rit
plus € 1,86 per kilometer.

Artikel 17, lid 3: In afwijking van artikel 17 lid 2
bedraagt de bijdrage in de kosten van de
maatwerkvoorziening collectief vervoer voor
ritten tot en met 27,5 kilometer € 0,99 per rit
plus € 0,157 per kilometer (OV-tarief NoordHolland Noord).

Artikel II
Deze verordening treedt in werking per 1 april 2020.
12.

Investeringsplan sportvoorzieningen (RB2021001)
De raad heeft in twee termijnen over dit voorstel en met name over de twee ingediende
moties gesproken. Met betrekking tot het raadsvoorstel heeft de raad heeft unaniem het
volgende besloten:
1. De aanbevelingen en conclusies uit de sportonderzoeken zoals vermeld in de bijlage
(Bij21-0003) over te nemen en het college opdracht te geven tot uitvoering van het
investeringsplan sportvoorzieningen;
2. De Raad besluit tot dit investeringsplan sportvoorzieningen, met de incidentele
investeringen:
a. €20.000 voor beweegtoestellen en beweegroutes in de openbare ruimte;
b. €30.000 voor een kwaliteitsslag op het parkeergrasveldje/trainingsveldje bij
voetbalvereniging WMC;
c. €223.000 voor een kwaliteitsslag op het hockeyveld bij hockeyvereniging MHC;
d. €340.000 voor herstructurering veld, hekwerk en lichtmasten bij honkbalvereniging
BC Herons;
e. €550.000 voor een kunstgrasveld bij voetbalvereniging KSV.
3. Een investeringskrediet te voteren van € 1.143.000 voor uitvoering investeringsplan
sportvoorzieningen. De jaarlijkse kapitaalslast van € 77.167 vanaf jaar 2022 te dekken uit:
a. De bestemmingsreserve Nota Bovenwijkse kosten – deel 2 (NBK-2);
b. De bestemmingsreserve Uitvoering Raadagenda – projecten leefomgeving en
voorzieningen, onderdeel Sport en accommodaties.
De instemming gebrachte moties luiden als volgt:
Motie 1

Binnensport – sporthalcapaciteit

Onderwerp: Binnensport – sporthalcapaciteit
De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 23 maart 2021
behandelen agendapunt 12 met als onderwerp Investeringsplan Sportvoorzieningen
Constaterende dat:
− in het raadsvoorstel RB2021001 Investeringsplan sportvoorzieningen wordt voorgesteld
de aanbevelingen en conclusies uit de sportonderzoeken zoals vermeld in de bijlage
(Bij21- 0003) over te nemen;

− de geplande investeringen in de sportvoorzieningen voor de inwoners van
Heerhugowaard en de leden van de diverse sportverengingen noodzakelijk zijn om te
kunnen sporten en ontspannen;
− in het raadsvoorstel een aantal aanbevelingen en conclusies uit de sportonderzoeken
niet zijn opgenomen;
− dit betrekking heeft op de binnensport en met name de beschikbaarheid van sporthallen
voor verenigingen;
Overwegende dat:
− het waarschijnlijk is dat de vraag naar sporthallen gaat toenemen door o.a.
veranderingen in de handbalsport en ambities van diverse verenigingen;
− het belangrijk is de behoefte van verenigingen af te stemmen met de aanwezigheid van
de faciliteiten in Heerhugowaard;
− de gemeente Heerhugowaard en straks gemeente Dijk en Waard sport hoog in het
vaandel heeft staan;
− de gemeente Heerhugowaard in gesprek is met diverse verenigingen toekomstplannen
en in gesprek is met HV Tornado en SVW’27 over de herstructurering van hun
sportpark in combinatie met visie Centrumwaard;
Spreekt uit/Verzoekt het College op:
1. te onderzoeken waar in de gemeente Heerhugowaard de benutting van de huidige
sporthalcapaciteit te optimaliseren is;
2. de gesprekken met verenigingen omtrent meer behoefte aan binnensport te
intensiveren en te onderzoeken of de gemeente samen met verenigingen de sporthal-/
gymzaalcapaciteit kan uitbreiden;
3. de gesprekken met SVW’27 en HV Tornado omtrent de herstructurering van hun
sportpark in combinatie met de visie Centrumwaard te intensiveren en te onderzoeken
of de gemeente hierbij de sporthal-/gymzaalcapaciteit kan uitbreiden;
4. de uitkomst van de gesprekken met SVW’27, HV Tornado en diverse verenigingen en
de onderzoeken voor 1 november 2021 moet terugkoppelen aan de raad;
En gaat over tot de orde van de dag,
DOP, CDA, Senioren Dijk en Waard, Christen Unie, VVD Dijk en Waard, Groen Links
PvdA
Motie 2

Samen sterker door sporten

De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 23 maart 2021
behandelen agendapunt 12 als Investeringsplan sportvoorzieningen
Constaterende dat:
- Het beleid ten aanzien van sporten en bewegen van de gemeente Heerhugowaard en
Langedijk geharmoniseerd moet worden met het oog op de fusie;
- Heerhugowaard en Langedijk beide grote investeringen doen in sportfaciliteiten;
- Er in Heerhugowaard meerdere onderzoeken zijn uitgevoerd ten aanzien van sporten en
bewegen onder andere het Mulier onderzoek (CBB200623);
- Op basis van dit onderzoek diverse investeringen worden voorgesteld;
- Dat er geen investeringen worden gedaan voor sommige sportverenigingen die op korte
termijn of in de toekomst wel nodig hebben.

Overwegende dat:
- Sport en bewegen een steeds grotere rol speelt voor alle leeftijden, jong en oud;
- Sporten in de openbare ruimte tegenwoordig de standaard is;
- De harmonisatie van het beleid een kans is om integraal naar het beleid te kijken;
- De nieuwe gemeente Dijk en Waard qua inwoneraantal de komende jaren nog zal
groeien;
- Sportvoorzieningen moeten passen bij de behoefte van inwoners;
- Bij verschillende sportvoorzieningen op het gebied van uitstraling nog terrein te winnen
is;
Spreek uit:
Dat de nieuwe gemeente Dijk en Waard een lange termijnvisie moet hebben op het
gebied van sporten en bewegen. Deze visie zich moet richten op de toekomst van
sportfaciliteiten. Aan deze visie een investeringsplan voor de komende 5 jaar moet
worden gekoppeld.
Verzoekt het College om:
- Om in lijn met de harmonisatie van het sportbeleid een lange termijnvisie ‘Sporten &
Bewegen in Dijk & Waard’ voor de duur van minimaal 10 jaar op te stellen ten aanzien
van sporten en bewegen binnen de gemeente Dijk en Waard;
- In deze visie aandacht te besteden aan de toekomst van de verschillende
sportvoorzieningen, zowel binnen als buiten;
- Hierin ook nadrukkelijk aandacht te hebben voor mensen en kinderen met verschillende
beperkingen;
- Sporten in de openbare ruimte en toekomstige sporten hierin ook een plek te geven;
- De uitgevoerde onderzoeken mede te gebruiken als input voor deze visie;
- Dit onderzoek ook te gebruiken om met sportverenigingen in gesprek te gaan om op
lange termijn hun behoeftes in kaart te brengen;
- Aan deze visie een investeringsplan te koppelen voor de komende vijf jaar;
- Ervoor te zorgen dat het nieuwe bestuur van de gemeente Dijk en Waard kort na het
ontstaan van de gemeente een besluit kan nemen over de visie en het daarbij
behorende investeringsplan;
- De raad jaarlijks op de hoogte te houden van het proces en de ontwikkeling van deze
visie en het vervolgtraject.
En gaat over tot de orde van de dag,
CDA, VVD Dijk en Waard, D66, DOP, PvdA, GroenLinks, Senioren Dijk&Waard,
ChristenUnie
Beide moties zijn in stemming gebracht en unaniem aangenomen.
Toezegging:
Wethouder Groot zegt ten aanzien van de moties toe om via een raadsinformatiebrief in
te gaan op wat er qua uitvoering nu reeds gebeurt en wat er nog aan komt.
13.

Wijziging artikel 5:30 APV ten behoeve van handhaving maximum snelheid op het
water/veiligheid op het water (RB2021031)
De raad heeft in twee termijnen over dit voorstel gesproken. Het aangekondigde
amendement (Snel varen door gemotoriseerde boten) is niet in stemming gebracht.
De raad heeft vervolgens unaniem het volgende besloten:

Artikel I
Artikel 5:30 van de Algemene plaatselijke verordening Heerhugowaard 2020 wordt als
volgt gewijzigd:
Artikel 5:30 komt als volgt komt te luiden:
Artikel 5:30 Veiligheid op het water
1. Het is aan eenieder die zich als bader of zwemmer in het openbaar water ophoudt,
Verboden zich zodanig te gedragen dat het scheepvaartverkeer daarvan hinder of
gevaar kan ondervinden.
2. Het is verboden om met een vaartuig in openbaar water, sneller te varen dan zes
Kilometer per uur.
3. Het verbod is niet van toepassing op situaties waarin wordt voorzien door het
Binnenvaartpolitiereglement, de Waterwet of de Waterverordening provincie NoordHolland
Artikel II
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking.
14.

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

