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Opening
De voorzitter opent deze digitale vergadering om 20.00 uur en heet een ieder welkom.
De voorzitter van de auditcommissie A. Harren geeft de resultaten aan de raad mee uit de
auditcommissie. De auditcommissie onderschrijft het advies van het college bij de
besluitvorming over de aanstaande behandeling van de kadernota Dijk en Waard om
terughoudend te zijn met het aandragen van nieuw beleid, maar dat over te laten aan de
nieuwe raad.

01.

Vragenhalfuur
H. Verhagen (DOP) stelt vragen aan het college over het plaatsen van hekken op de brug
tussen Stad van de Zon en de Gibbon. Burgemeester Blase beantwoordt de vragen naar
genoegen.
J. van der Starre (SDW) stelt vragen aan het college over afval bij de skatebaan.
Wethouder Groot beantwoordt de vragen.

02.

Spreekrecht burgers
De heer M. Tesselaar spreekt namens de ondernemers van de Alton (OVAL). Hij vraagt
de raad bij de beslissing over de RES 1.0 oog te houden voor mogelijkheden om te
onderzoeken of windenergie toe te passen is in het Altongebied. Windenergie kan een
goede en aardgas besparende ondersteuning bieden aan de bestaande zgn.
WKK-installaties.

03.

Vaststellen raadsagenda
Op voorstel vanuit de raad worden de agendapunten 20, 21 en 22 aangemerkt als
akkoordstukken.
Overigens wordt de agenda ongewijzigd vastgesteld.

04.

Vaststellen besluitenlijsten raadsvergadering van 20 april 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 deelt wethouder J. Does de raad mee dat o.b.s. Hasselbraam van de
GGD het vignet ‘Gezonde School’ heeft ontvangen.

06.

Vaststelling 17e Herziene grondexploitatie Stadshart (RB2021042)
De raad heeft zonder discussie en unaniem besloten:
1. de 17e herziening grondexploitatie Stadshart d.d. april 2021 (Bijlage 2) vast te stellen
met een negatief resultaat op contante waarde per 1-1-2021 van € 5,8 miljoen als
gevolg van de voorgestelde aanpassingen;
2. in te stemmen met de verwerkte uitgangspunten zoals in Bijlage 2 is omschreven

07.

Vaststelling herziening 11e grex de Vaandel (RB2021038)
De raad heeft zonder discussie en unaniem besloten:
1. de 11e herziening grondexploitatie De Vaandel d.d. april 2020 (Bijlage 2) vast te stellen
met een resultaat op contante waarde per 1-1-2021 van € 5,3 miljoen als gevolg van de
voorgestelde aanpassingen;
2. in te stemmen met de verwerkte uitgangspunten zoals in Bijlage 1 is omschreven.

08.

Klimaatadaptatiestrategie en uitvoeringsagenda Regio Alkmaar (RB2021033)
De raad heeft zonder discussie en unaniem besloten:
1. De rapportage klimaatadaptatiestrategie en uitvoeringsagenda Regio Alkmaar
vast te stellen.

09.

Zienswijze jaarrekening 2020, resultaatbestemming 2020, begrotingswijziging 2021
en ontwerpbegroting 2022 van de Omgevingsdienst Noord-Holland (RB2021057)
De raad heeft zonder discussie en unaniem besloten:
1. Onderstaande zienswijze af te geven over begroting 2022 van de Omgevingsdienst
Noord-Holland Noord:
a. geen zienswijze af te geven ten aanzien van de jaarrekening 2020 van de
Omgevingsdienst Noord-Holland Noord;
b. geen zienswijze af te geven ten aanzien van de resultaatbestemming 2020 van de
Omgevingsdienst Noord-Holland Noord;
c. geen zienswijze af te geven ten aanzien van de 1e begrotingswijziging 2021 van de
Omgevingsdienst Noord-Holland Noord;
d. ten aanzien van de ontwerpbegroting 2022 te verzoeken voorafgaand aan de
vaststelling van de gemeentebegroting 2022 inzicht te bieden hoe de middelen en
taken met de komst van de Omgevingswet over de gemeente en de drie GR-en
samen (Veiligheidsregio, Omgevingsdienst en GGD) worden verdeeld, zodat de raad
een afweging kan maken betreffende de budgetneutraliteit van deze operatie;
2. Het college te verzoeken de hierboven genoemde zienswijze van de raad kenbaar te
maken bij het Dagelijks Bestuur van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord.

10.

Zienswijze jaarstukken 2020 en begroting 2022 GR RHCA (RB2021048)
De raad heeft zonder discussie en unaniem besloten:
1. Onderstaande zienswijze af te geven over de jaarstukken 2020:
- wij zijn blij met het positieve resultaat en gaan akkoord met het onttrekken van
€ 1.505,-- aan de algemene reserve. Voor het restantresultaat ad € 135.572,-geven wij de voorkeur om dit, naar rato, terug te betalen aan de deelnemende
gemeenten.
2. Onderstaande zienswijze af te geven op de begroting 2022:
-

het gesprek aan te gaan met het DB van de GR-RHCA over de gemeentelijke
bijdrage voor de nieuw te vormen gemeente Dijk en Waard, daar deze afwijkt van de
eerder gecommuniceerde en goedgekeurde kadernota.

3. Het college te verzoeken de hierboven genoemde zienswijze van de raad kenbaar te
maken bij het dagelijks bestuur van de GR-RHCA.
Voorafgaande aan de besluitvorming is een stemverklaring uitgebracht door de HOP.
11.

Raadsvoorstel zienswijzen jaarstukken 2020, begroting 2022 Veiligheidsregio NHN
en voorgenomen besluit tot deelname aan de Stichting FLO Ambulancediensten
(RB2021055)
De raad heeft zonder discussie en unaniem besloten:
1. Geen zienswijze in te dienen over de jaarstukken 2020 en de begroting 2022 van de
Veiligheidsregio Noord-Holland Noord.
2. Geen zienswijze in te dienen over het voorgenomen besluit tot deelname aan de
Stichting FLO Ambulancediensten.
3. Het college te verzoeken kenbaar te maken bij het dagelijks bestuur van de
Veiligheidsregio Noord-Holland Noord dat er geen zienswijzen worden ingediend.
Afvalinzameling – zienswijze jaarstukken 2020 en begroting 2022 GR VVI
(RB2021043)
De raad heeft zonder discussie en unaniem besloten:

12.

1. Geen zienswijze in te dienen op de jaarstukken 2020 van de GR VVI
2. Geen zienswijze in te dienen op de begroting 2022 van de GR VVI
13.

Zienswijzen jaarstukken 2020 en begroting 2022 GR WNK (RB2021047)
De raad heeft zonder discussie en unaniem besloten:
1. Geen zienswijze in te dienen ten aanzien van de jaarstukken 2020 GR WNK
Personeelsdiensten
2. Geen zienwijze in te dienen ten aanzien van de begroting 2022 GR WNK
Personeelsdiensten

14.

Zienswijze begroting 2022 en jaarstukken 2020 GR Cocensus (RB2021054)
De raad heeft zonder discussie en unaniem besloten:
- Geen zienswijze in te dienen over de Begroting 2022 en de Jaarstukken 2020
van GR Cocensus.

15.

Benoeming kwartiermaker/beoogd griffier gemeente Dijk en Waard (RB2020053)
De raad heeft zonder discussie en unaniem besloten:
1.

de heer R. Vennik per 15 juni 2021 te benoemen als kwartiermaker en voor te dragen
als beoogd griffier van de te vormen gemeente Dijk en Waard;

2.
3.
4.

de heer Vennik voor te dragen bij Gedeputeerde Staten van Noord-Holland als tijdelijk
griffier van de te vormen gemeente Dijk en Waard tot het moment van formele
besluitvorming over de benoeming;
de voorzitters van de werkgeverscommissies van Heerhugowaard en Langedijk te
mandateren als werkgeverscommissie voor de kwartiermaker/beoogd griffier tot aan
de fusiedatum van 1 januari 2022.
Beslispunt 5 van het raadsbesluit RB2020032 d.d. 14 april 2020 als volgt te lezen: De
kwartiermaker te verzoeken de uitvoering ter hand te nemen.
M. Bankras (voorzitter werkgeverscommissie) geeft na deze besluitvorming aan de heer
Vennik en de betrokken gemeenteraden te feliciteren met deze benoeming.

20.

Raadsvoorstel zienswijzen jaarstukken 2020 en begroting 2022 GR HalteWerk
(RB2021050)
De raad heeft zonder discussie en unaniem besloten:
1. Geen zienswijze in te dienen ten aanzien van de jaarstukken 2020 GR BVO HalteWerk
2. Geen zienwijze in te dienen ten aanzien van de begroting 2022 GR BVO HalteWerk

21.

1.a
1.b
2.

3.

Zienswijze jaarrekening 2020 en begroting 2022 GR GGD HN (RB2021051)
De raad heeft zonder discussie en unaniem besloten:
Geen zienswijze in te dienen op de jaarstukken 2020 GR GGD Hollands Noorden.
In te stemmen met toevoeging van het positief resultaat van € 221.000,- aan de
algemene reserve van de GGD Hollands Noorden .
De volgende zienswijze in te dienen op de begroting 2022 GR GGD Hollands Noorden
Gezien het belang van informatiebeveiliging en privacybescherming;
Uit voorliggende stukken blijkt niet hoe de GGD denkt de structurele lasten van €195.000
voor informatiebeveiliging en privacy uit de begroting te dekken. Verzoek aan de GGD is
om inzichtelijk te maken hoe de GGD werkt aan verbetering van de informatiebeveiliging
en privacybescherming en hoe dit in de begroting is verwerkt.
Het college te verzoeken het dagelijks bestuur van de GGD Hollands Noorden te
informeren over dit raadsbesluit.
Voorafgaand aan de besluitvorming is een stemverklaring afgelegd door de fracties D66,
DOP en SDW.

22.

Financiële jaarstukken GR Recreatieschap Geestmerambacht (RB2021052)
De raad heeft zonder discussie en unaniem besloten:
1. De volgende zienswijze af te geven over de jaarrekening 2020 van Recreatieschap
Geestmerambacht: De gemeente Heerhugowaard dekt haar aandeel à € 32.936 voor
de extra kosten die het Recreatieschap Geestmerambacht in 2020 heeft gemaakt door
corona.
2. Geen zienswijze in te dienen over de begrotingswijziging 2021 van Recreatieschap
Geestmerambacht.
3. Geen zienswijze in te dienen over de begroting 2022 van Recreatieschap
Geestmerambacht.
4. Het college te verzoeken de hierboven genoemde zienswijze van de raad kenbaar te
maken bij het dagelijks bestuur van Recreatieschap Geestmerambacht.

16.

Verordening beslistermijn schuldhulpverlening Gemeente Heerhugowaard
De raad heeft in twee termijnen over dit onderwerp beraadslaagd. Dit onder meer naar
aanleiding van de door de fractie D66 ingediende amendement met de navolgende tekst:

Amendement A (Bij21-0412) Verordening beslistermijn schuldhulpverlening gemeente
Heerhugowaard
De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 1 juni 2021,
behandelend agendapunt 16 Raadsvoorstel Verordening beslistermijn schuldhulpverlening
gemeente Heerhugowaard.
Constaterende dat,
-

Inwoners met schulden vaak al jaren deze problemen hebben alvorens hulp te
zoeken;
De gemeente Heerhugowaard op dit moment gemiddeld binnen 6 weken de
beschikking voor schuldhulpverlening afgeeft.

Overwegende dat,
-

De gemeente Heerhugowaard dienstverlening naar de inwoners zeer belangrijk
vindt;
De gemeente Heerhugowaard uit wil gaan van de menselijke maat en maatwerk;
Op dit moment de afwikkeling van een schuldhulpaanvraag binnen de 6 weken
afgerond is;
De gemeente altijd de mogelijkheid heeft in uitzonderlijke gevallen om uitstel op de
termijn te geven;
In de verordening beslistermijn schulpverlening per 1 januari 2021 wordt uitgegaan
van een beslistermijn van maximaal 8 weken.

Besluit:
a. de in artikel 1 van de vast te stellen verordening genoemde
“ …binnen een termijn van acht weken…."
te wijzigen in:
“…binnen een termijn van zes weken…”;
b. de Verordening beslistermijn schuldhulpverlening gemeente Heerhugowaard vast te
stellen.
Anja Grim
D66 Dijk en Waard
Het amendement is in stemming gebracht en met 7 stemmen voor en 24 stemmen tegen
verworpen.
Voor stemden: D66 en GL
Tegen stemden: HOP, SDW, VVD, CDA, PvdA en CU.
Toezegging:
Wethouder B. Fintelman heeft toegezegd het behandelproces van de aanvragen te
monitoren en voor de gehele organisatie te evalueren na twee jaar.
Vervolgens heeft de gemeenteraad unaniem het volgende besloten:
- Vast te stellen de Verordening beslistermijn schuldhulpverlening gemeente
Heerhugowaard.

17.

Vaststelling 11e herziening grondexploitatie HHW-Zuid d.d. april 2021 (RB2021037)
De raad heeft in één termijn over dit onderwerp beraadslaagd en vervolgens unaniem het
volgende besloten:
1. de 11e herziening grondexploitatie Heerhugowaard-Zuid d.d. april 2021 (bijlage 2: Bij0245) vast te stellen met een positief resultaat op contante waarde per 1-1-2021 van ca.
€ 1,7 miljoen als gevolg van de voorgestelde aanpassingen;
2. in te stemmen met de verwerkte uitgangspunten en aanpassingen zoals in bijlage 1
(Bij21-0244) is omschreven.
Voorafgaande aan de besluitvorming is een stemverklaring afgelegd door de fractie SDW.

18.

Vaststelling 12e herziening grondexploitatie De Draai d.d. maart 2021 (RB2021036)
De raad heeft in twee termijnen over dit onderwerp beraadslaagd en vervolgens unaniem
het volgende besloten:
1. de 12e herziening grondexploitatie De Draai d.d. maart 2021 (bijlage 2: Bij2107319) vast

te stellen met een positief resultaat op contante waarde per 1-1-2021 van ca. € 9,5
miljoen;
2. in te stemmen met de verwerkte uitgangspunten zoals in de bijlage1(Bij21-0242) is
omschreven.

19.

Vaststelling Regionale Energie Strategie NHN 1.0 (RB2021039)
De raad heeft in twee termijnen over dit onderwerp beraadslaagd.
Op verzoek van de fractie SDW is de vergadering vijf minuten geschorst geweest voor
fractieoverleg. Na de schorsing heeft de heer Van der Starre zijn aan de orde gestelde
vier moties ingetrokken. De raad heeft vervolgens unaniem het volgende besloten:
1. In te stemmen met de RES 1.0 NHN als resultaat uit het regionale proces. Met als
belangrijkste punten:
 De ambitie van de regio Noord-Holland Noord van 3,6 TWh als uitgangspunt te
hanteren voor opwek in 2030 in de regio Noord-Holland Noord, en daarmee bij te
dragen aan de landelijke opgave van 35 TWH hernieuwbare energie in 2030.
 De kaart met globale zoekgebieden voor opwek van grootschalige wind- en
zonne-energie daarvoor als uitgangspunt te hanteren.
2. De uitkomsten van de RES 1.0, die effect hebben op gemeente Heerhugowaard, mee te
nemen bij de uitwerking van de uitvoeringsinstrumenten voor omgevingsbeleid.

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering om 22:50 uur.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad
van de gemeente Heerhugowaard d.d. 24 november 2020,
de wnd. griffier,

de voorzitter,

H. Wijnveen

A.B. Blase

