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Opening
De voorzitter opent deze digitale vergadering om 20.00 uur en heet een ieder welkom.

01.

Vragenhalfuur
C. van ’t Schip (DOP) stelt vragen aan het college over de voorgenomen kap van
kastanjebomen en herbeplanting aan de Stationsweg. De vragen worden naar genoegen
van de vragensteller beantwoord door wethouder A. Groot.

02.

Spreekrecht burgers
Mevrouw T. Zandbergen spreekt in namens Burgerinitiatief Bescherm de natuur in het
Geestmerambacht (ook namens Stichting Kleimeer en de Vogelwerkgroep). Zij biedt een
petitie met handtekeningen aan voor behoud van de natuur in het Geestmerambacht en
doet een oproep aan de raad om tegen het voorstel “Definitieve visie Recreatieschap
Geestmerambacht” te stemmen.

03.

Vaststellen raadsagenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

04.

Vaststellen besluitenlijsten raadsvergadering van 23 maart 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 rubriek D geeft wethouder J. Does een update van de uitstroom van de bewoners
van de pilot Hugo Oord. Vanuit de gemeente wordt toch extra inspanning gegeven om
enkele bewoners tijdig aan vervangende huisvesting te helpen.
Vaststelling 1e Herziening grondexploitatie De Vaandel (RB2021029)
De raad heeft zonder discussie en unaniem besloten:

06.

1. de 1e herziening van de grondexploitatie van De Vaandel Zuid d.d. februari 2021 vast te
stellen met een positief resultaat op contante waarde van € 623.602,- per 1-1-2021;
2. in te stemmen met de verwerkte uitgangspunten zoals in de bijlage 2 (Bij21-0121) is
omschreven;
Voorafgaande aan de stemming is een stemverklaring afgelegd door de fractie DOP.
07.

Sturing op grote projecten (RB2021014)
De raad heeft zonder discussie en unaniem besloten:
a. resultaten en vervolgstappen afstemmen met gemeente Langedijk
b. de gewenste opvolging beleggen in de (ambtelijke) organisatie
c. bij de opvolging de actieve inbreng vanuit college en raad waarborgen
d. (met de tweede aanbeveling van APPM in het achterhoofd) vanaf 2022 als nieuwe
gemeentelijke organisatie de adviezen van de Rekenkamercommissie en APPM verder
uit te werken naar een generieke methode voor projectmatig en programmatisch
werken.”
e. de gemeenteraad regelmatig op de hoogte houden van de voortgang.
Voorafgaande aan de stemming is een stemverklaring afgelegd door de fractie DOP.

08.

5e Wijziging GR Regionaal Historisch Centrum Alkmaar (RB2021018)
De raad heeft zonder discussie en unaniem besloten:
- het college van burgemeester en wethouders toestemming te geven voor het wijzigen
van de GR-RHCA per 1 juli 2021, overeenkomstig de bij dit besluit behorende bijlage.

09.

Verantwoording besteding fractievergoedingen 2020 (RB2021034)
De raad heeft zonder discussie en unaniem besloten:
1. de bedragen van de uitgaven van de fracties in 2020 die uit de bijdrage voor
fractieondersteuning bekostigd zijn, zoals aangegeven in tabel 1, vast te stellen;
2. de in tabel 1 vermelde te verrekenen bedragen vast te stellen.

Tabel 1
Verantwoording budget fractieondersteuning 2020
Voorschot:
Uitgaven:
Te verrekenen:
HOP
€
3.770,00
€
1.720,95
€ 2.049,05
Senioren Heerhugowaard
€
3.040,00
€
1.650,00
€ 1.389,69
VVD
€
0,00
€
1.397,33
€ 1.397,33
CDA
€
2.675,00
€
1.096,93
€ 1.578.07
D66
€
2.310,00 * €
2.241,97
€
68,03 + 182,50
GroenLinks
€
0,00
€
0,00
€
0,00
Nederland Duurzaam
€
1.945,00
€
265,60
€ 1.679,40
PvdA
€
1,945,00
€
54,05
€ 1.890,95
ChristenUnie
€
1.580,00
€
0,00
€ 1.580,00

10.

Definitieve visie Recreatieschap Geestmerambacht (RB2021030)
De raad heeft in twee termijnen over dit voorstel gesproken en vervolgens unaniem het
volgende besloten:
- De visie Recreatiegebieden Geestmerambacht 2030 - Geestmerambacht, Groene loper
en Park van Luna - "parkenlint tussen stad en dorp" goed te keuren.
Voorafgaande aan de stemming is een stemverklaring afgelegd door de fracties
GroenLinks en VVD

11.

Aanleg en onderhoud riolering 2021 (RB2021028)
De raad heeft in één termijn over dit voorstel gesproken en vervolgens unaniem het
volgende besloten:
1. Het krediet voor de riolering in de uitbreidingsplannen: De Draai ad € 962.000, De Vaandel
Zuid ad € 734.000, De Vaandel Midden ad € 590.000, Heerhugowaard Zuid ad € 700.000,
Stationsgebied - Gildestraat e.o. ad € 10.000 en Stadshart ad € 110.000 beschikbaar te
stellen.
2. Het krediet voor de rioolgemalenvervanging in de persstelsels in De Noord ad € 300.000
beschikbaar te stellen.
3. Het krediet voor vervanging van de vrijverval riolering Van Duivenvoordestraat ad €
170.000 beschikbaar te stellen.
4. Het krediet voor het groot onderhoud putten Schrijverswijk ad € 140.000 beschikbaar te
stellen.
5. De kredieten te kapitaliseren conform de in het GRP vastgestelde kaders.

12.

Project Verbinding (RB2021024)
De raad heeft in twee termijnen over dit voorstel gesproken, mede aan de hand van het
door de fractie SDW vooraf ingediende motie.
De raad heeft op het raadsvoorstel met 23 stemmen voor en 8 stemmen tegen het
volgende besloten:
1. €208.658 beschikbaar te stellen in de vorm van een subsidie, verdeeld in vier tranches
met tussen de uitkering van elke nieuwe tranche een evaluatiemoment, voor het
experimentele programma “Project Verbinding”.
2. Dit verdeeld in vier tranches uit te keren aan ‘stichting Camping Dijk en Waard serious
game’ voor de uitvoering van Project Verbinding.
3. Dit te dekken uit de reserve Uitvoering Raadsagenda en bedrijfsvoering.
Voor stemden: SDW, DOP, VVD, CDA, PvdA
Tegen stemden: GL, D66, CU
De motie (Bij21-0292) is in stemming gebracht en deze is met 23 stemmen voor en 8
stemmen tegen aangenomen met de volgende opdracht/vraag aan het college:
1. Het project te zien als één project voor de gemeente Dijk en Waard en om deze reden
het project te richten op zowel alle inwoners, ondernemers, verenigingen en
maatschappelijk organisaties in de toekomstige gemeente Dij en Waard.
2. Verzoekt het college de resultaten per tranche ook met de raad te delen, schriftelijk of
via een korte presentatie.
Voorafgaande aan de stemming is een stemverklaring afgelegd door de fracties GL, CU,
DOP en D66.

13.

Financiën deelproject Start Dijk en Waard (RB2021023)
De raad heeft in twee termijnen over dit onderwerp gesproken en unaniem het
volgende besloten:
- Vanuit de Algemene Reserve een krediet beschikbaar te stellen van € 287.000,- voor
uitvoering van het Deelproject Start Dijk en Waard.
Motie DOP “Onderzoek sporthallen” (Bij21-0294)
De raad heeft in twee termijnen over deze motie gesproken en vervolgens unaniem het
volgende besloten:

15.



Het huidige handbalveld van KSV als extra locatie op te nemen in het onderzoek
sporthallen;



Daarbij in gesprek te gaan met handbalvereniging KSV om te bezien in hoeverre eigen
inzet van sponsoren en vrijwilligers van KSV prijsdrukkend kunnen werken bij de
realisatie van een nieuwe sporthal.



Naast de Vork, het terrein van Tornado en KSV ook andere locaties in het onderzoek
mee te nemen

Vanwege het late tijdstip en het nog te behandelen onderwerp, wordt na een voorstel van orde
van de VVD besloten de vergadering de volgende dag vanaf 20:00 uur voort te zetten.
Bij de voortzetting van de vergadering d.d. 21 april 2021 zijn er drie afwezige raadsleden te
noteren: H. Verhagen (DOP), W.J. Mandersloot (SDW), N. Kevek (CDA).
14.

Secundaire begroting 2021 gemeente Heerhugowaard (RB2021027)
De raad heeft in twee termijnen over dit voorstel gesproken en het volgende in unanimiteit
besloten, waarbij aangetekend moet worden dat de fractie D66 bij punt 1/letter G heeft
tegen gestemd. Beslispunt 2 is in volledige unanimiteit aangenomen.
1. Akkoord te gaan met de volgende wijzigingen in de primaire begroting om tot een
sluitende secundaire begroting met een sluitend meerjarenperspectief te komen:
A. Het verwerken van de voorlopige toekenning uit de budgetbrief BUIG
2021: € 900.000
2022: € 600.000
2023: € 600.000
2024: € 600.000
B. Het optimaliseren van het managementteam
2021: € 0
2022: € 100.000
2023: € 100.000

2024: € 100.000

C. Het verminderen van de kosten van het bestuur van de gemeente Dijk en
Waard
2021: € 0
2022: € 213.000
2023: € 213.000
2024: € 213.000
D. Het verlagen van het budget ICT kosten
2021: € 0
2022: € 167.000
2023: € 333.000

2024: € 333.000

E. Het verlagen van het budget Opleiding en vorming
2021: € 0
2022: € 133.000
2023: € 133.000

2024: € 133.000

F. Het oversluiten van het huidige leningenpakket
2021: € 500.000
2022: € 500.000
2023: € 500.000

2024: € 500.000

G. Het integreren van de dienstverleningskanalen van het Sociaal Domein in
de algemene dienstverlening
2021: € 50.000
2022: € 100.000
2023: € 100.000
2024: € 100.000

H. Het afschaffen van het innovatiebudget
2021: € 260.000
2022: € 260.000
2023: € 260.000
I.

Het herstructureren van de gemeentelijke huisvesting
2021: € 289.000
2022: € 200.000
2023: € 200.000

2024: € 300.000
2024: € 200.000

J. Het verder aanscherpen van het beleid in het sociaal domein
2021: € 0
2022: € 233.000
2023: € 433.000
2024: € 433.000
K. Het verwerken van de beheersmaatregelen binnen de Taskforce Jeugd
2021: € 500.000
2022: € 1.000.000
2023: € 1.000.000
2024: € 1.000.000
L. Het vrij laten vallen van de stelpost Bedrijfsvoering
2021: € 416.000
2022: € 416.000
2023: € 416.000

2024: € 416.000

M. Het vrij laten vallen van Overige stelposten
2021: € 339.000
2022: € 339.000
2023: € 339.000

2024: € 339.000

N. Het vrij laten vallen van de opgenomen mutaties algemene uitkering
2021: € 292.000
2022: € 292.000
2023: € 292.000
2024: € 292.000
O. Het verlagen van de dotatie reserve Beheer en structuur
2021: € 547.000
2022: € 547.000
2023: € 547.000

2024: € 547.000

P. Het niet opnemen van de verhoging van de lasten als gevolg van groei
2021: € 0
2022: € 650.000
2023: € 1.300.000
2024: € 1.950.000
Q. Het opleggen van een taakstelling aan Heerhugowaard Sport NV
2021: € 335.000
2022: € 120.000
2023: € 120.000
2024: € 120.000
R. Het verwerken van de incidentele compensatie Jeugdzorg
2021: € 800.000
2022: € 800.000
2023: € 800.000
2024: € 800.000
S. Het invoeren van een vergoeding voor parkeervergunningen
2021: € 0
2022: € 100.000
2023: € 100.000
2024: € 100.000
T. Het afschaffen van het leefbaarheidsfonds
2021: € 50.000
2022: € 100.000
2023: € 100.000

2024: € 100.000

2. de secundaire begroting 2021 gemeente Heerhugowaard vast te stellen.
Voorafgaande aan de stemming over voorstaand punt 2 zijn stemverklaringen afgelegd
door de fracties VVD en D66.
De raad heeft achtereenvolgens de moties 6, 3, 7, 5, 2 en 4 in stemming gebracht.
Al deze moties zijn unaniem aangenomen. Dit mondt uit in de volgende
verzoeken/opdrachten aan het college:
Motie 6 (DOP) “Verlengen afschrijvingsduur hardware” (Bij21-088)
- in samenspraak met het college van Langedijk onderzoek te doen naar de
mogelijkheden om hardware over een langere periode af te schrijven.
- onderzoek te doen naar de mogelijkheden om ook afschrijvingstermijnen van andere
bezittingen van de gemeente te verlengen.
- in deze onderzoeken mee te nemen dat verlenging van deze afschrijvingstermijnen
niet ten koste mogen gaan van de dienstverlening.

Motie 2 (Senioren Dijk en Waard) “Parkeervergunningen” (Bij21-0284)
- Punt S van de secundaire begroting vooralsnog te laten staan en inhoudelijk te
behandelen bij de parkeervisie.
Motie 3 (Senioren Dijk en Waard) “Sociaal Plein” (Bij21-0285)
- Een onderzoek te doen naar verbetermogelijkheden voor de dienstverlening, met
behoud van een laagdrempelige toegang en mogelijkheden tot fysiek bezoek.
Daarbij worden de huidige voorzieningen niet voortijdig afgebouwd, zolang de
alternatieven niet geïmplementeerd zijn.
MET, de CAR en eventueel andere organisaties om advies te vragen.
In dat onderzoek ook de ervaringen in Langedijk mee te nemen.
Motie 7 (VVD) “Inzicht taakstelling jeugdzorg secundaire begroting” (Bij21-0289)
- 1. De raad elk kwartaal te informeren over de voortgang van het implementatieproces
en verdere kwantificering van de beheersmaatregelen (Bij20-251) op de jeugdzorg;
2. De raad duidelijk te maken bijvoorbeeld door middel van scenariobeschrijving hoe
de financiële besparingen per maatregel er voor de komende 3 jaar uitzien en hoe
hoog deze per maatregel kunnen zijn.
Motie 5 (DOP) “Onderhoud Groen” (Bij21-087)
- erop toe te zien dat de bezuinigingsmaatregelen P niet leidt tot een kwalitatief minder
(groen)onderhoud in de wijken en kernen.
Motie 4 (DOP) “Geef activiteiten de (financiële) ruimte” (Bij21-0286)
- in samenspraak met het college van Langedijk een transparant en laagdrempelig
subsidiebeleid te ontwikkelen;
- bij de ontwikkeling van dat beleid uit te gaan van vertrouwen en positiviteit in plaats
van eisen en verantwoording;
- bij de ontwikkeling van dat beleid uit te gaan van gewenste maatschappelijke doelen
en deze beschrijven;
- in dat subsidiebeleid tevens financiële ondersteuning onder te brengen voor initiatieven
in de samenleving;
- te onderzoeken in welke organisatorische vorm dit subsidiebeleid het meest objectief
kan worden uitgevoerd.
Voorafgaande aan de stemming over de moties heeft fractie D66 bij motie 6 een
stemverklaring afgelegd.
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering om 22.20 uur.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad
van de gemeente Heerhugowaard d.d. 01 juni 2021,
de wnd. griffier,

de voorzitter,

H Wijnveen

A.B. Blase

