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

01.

Vragenhalfuur
De heer Schoemaker (DOP) stelt het college een vraag over de wenselijkheid van
dorpsgesprekken in De Noord.
Wethouder Does beantwoordt de vraag naar genoegen van de vragensteller.

02.

Spreekrecht burgers
Wordt geen gebruik van gemaakt.

03.

Vaststellen raadsagenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

04.

Vaststellen besluitenlijsten raadsvergadering van 1 juni 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.
Rubriek D (actieve informatie vanuit het college) wordt niet benut.
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06.

Rekenkamerrapport Toezicht en Handhaving (RB2021056)
De raad heeft zonder discussie en unaniem besloten:
1. tot het overnemen van de aanbeveling aan te geven welke informatiebehoefte de raad
heeft en daarover het gesprek aan te gaan met het college;
2. het rekenkamerrapport met dit besluit te delen met de gemeenteraad van Langedijk.

07.

Sloop en sanering Middenweg 457 (RB2021044)
De raad heeft zonder discussie en unaniem besloten:
1. Voor de dekking van de met de sloop en sanering van opstallen en grond van het perceel
Middenweg 457 gemoeide lasten maximaal een bedrag van € 166.000,- eenmalig
beschikbaar te stellen vanuit de algemene reserve.

08.

Voorbereidingsbesluit partiële herziening De Zandhorst (RB2021058)
De raad heeft zonder discussie en unaniem besloten:
1. Te verklaren dat er op basis van artikel 3.7 Wro een bestemmingsplan wordt voorbereid
voor de gebieden die als zodanig zijn weergegeven op de bij dit besluit behorende en als
zodanig gewaarmerkte kaart, zoals vervat in het GML-bestand NL. IMRO.
0398.VB64ZANDHORST-VA01 met bijbehorende bestanden;
2. Te bepalen dat het verboden is om het gebruik van gronden en/of bouwwerken in het
gebied waar het onder 1 genoemde voorbereidingsbesluit van kracht is te wijzigen;
3. Te bepalen dat het bevoegd gezag bij omgevingsvergunning kan afwijken van het onder
2 genoemde verbod mits de voorgenomen wijziging van het gebruik niet strijdig is met het
in voorbereiding zijnde bestemmingsplan;
4. Te bepalen dat het voorbereidingsbesluit in werking treedt met ingang van de dag na
bekendmaking.

09.

Plan van scholen 2022-2025 (RB2021045)
De raad heeft zonder discussie en unaniem besloten:
Het plan van scholen voor het basisonderwijs voor de schooljaren 2022/2023 t/m
2024/2025 vast te stellen, met daarin opgenomen een interconfessionele basisschool, te
situeren aan de Merelweg in De Draai, met als startdatum bekostiging 1 augustus 2022.

10.

Jaarstukken 2020 en primaire begroting 2021 WLH (RB2021064)
De raad heeft zonder discussie en unaniem besloten:
1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2020 van de Werkorganisatie Langedijk en
Heerhugowaard.
2. Geen zienswijze af te geven op de primaire begroting 2021 van de Werkorganisatie
Langedijk en Heerhugowaard.

11.

Kadernota Dijk en Waard 2022 (RB2021065)
De raad heeft in één termijn over dit onderwerp gesproken en unaniem besloten:
- De kadernota Dijk en Waard 2022 vast te stellen.
Door de fractie VVD ingebrachte motie (Bij21-0536) is in stemming gebracht.
De raad heeft de motie met 20 tegen 8 stemmen aangenomen en daarmee het collge
verzocht om:
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1. De concept nota activabeleid en de concept nota reserves en voorzieningen
tegelijkertijd met de begroting aan de raad aan te bieden waarbij de effecten van deze
nota’s in de begroting zijn verwerkt.
2. Indien het niet mogelijk is om aan het bovenstaande verzoek te voldoen de financiële
effecten van de mogelijk te maken keuzes met betrekking tot de nota activabeleid en
nota reserves en voorzieningen in kaart te brengen en inzichtelijk te maken hoe deze in
de begroting zijn verwerkt.
Voor de motie stemden: SDW, D66, VVD, CDA, GL, PvdA
Tegen stemden: DOP, CU
Voorafgaande aan de stemming is een stemverklaring afgelegd door de fracties DOP en
CU.
12.

Afwegingskader zonnevelden (RB2021041)
De raad heeft in twee termijnen over dit onderwerp gesproken.
Wethouder Stam heeft aangegeven dat zodra er een participatietraject wordt gestart, de
raad daarover wordt geïnformeerd. Zij zal de raad ook informeren als het college oordeelt
dat sprake is van het afwijken van de door de raad meegegeven kaders.
De vergadering is enkele minuten geschorst geweest op verzoek van D66. Na de
schorsing heeft D66 aangegeven haar aan de orde gestelde amendement niet in
stemming te brengen.
Vervolgens heeft de raad unaniem het volgende besloten:
1. Het afwegingskader zonnevelden (Bij21-0298) vast te stellen.

13.

Visie Sociaal Domein Dijk en Waard 2021-2026 (RB2021062)
De raad heeft in twee termijnen over dit onderwerp gesproken en unaniem besloten:
1. De visie sociaal domein Dijk en Waard 2022 vast te stellen, met de volgende leidende
principes:
 Iedereen doet mee naar vermogen
 Eigenkracht en samenredzaamheid door samenwerking
 Betaalbare en effectieve zorg en ondersteuning
 Elke inwoner is uniek
2. Het college opdracht te geven deze visie in de manier van werken in het sociaal
domein te implementeren.
Door de fractie SDW is een motie “Zorginkoop sociaal domein” (Bij21-0357) in stemming
gebracht. De raad heeft met 20 stemmen voor en 8 stemmen tegen het volgende
besloten:
verzoekt het College:
1. Te streven naar partnerschap met de aanbieders waarbij de gemeente zorg inkoopt, met
als uitgangspunt samen te werken aan het verbeteren van de zorg, Zodat er een compleet,
passend, kwalitatief en kostenbewust aanbod is, wat niet ten koste mag gaan van bewezen
effectieve preventieve en laagdrempelige zorg:
2. Kritisch de jaarrekeningen te analyseren van zorgaanbieders waar de gemeente een
overeenkomst mee heeft en bij bijzonderheden een externe partij nader onderzoek te laten
doen;
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3. Zorgaanbieders die in werkelijkheid niet de gevraagde of slechte zorg leveren of waar
andere misstanden bij blijken uit te sluiten;
4. Voor het aangaan van nieuwe inkooptrajecten te onderzoeken welke constructies het beste
passen bij bovenstaande uitgangspunten, en het toepassen van de wet Bibob mee te
nemen.
5. Afstemming te zoeken met regiogemeenten hierover bij de gezamenlijke inkoop van zorg.
Voor de motie stemden: DOP, SDW, VVD, CDA, PvdA
Tegen stemden: CU, GL, D66
14.

Beleidsprogramma Klimaatadaptatie 2021-2026 (RB2021040)
De raad heeft in één termijn over dit onderwerp gesproken en het volgende besloten:
1. Het Beleidsprogramma Klimaatadaptatie 2021-2026 vast te stellen.
2. Daarmee het werkkader (hoofdstuk 5) met normen voor klimaatbestendige nieuwbouw en
(her)inrichting vast te stellen.

15.

Jaarstukken 2020 gemeente Heerhugowaard (RB2021062)
De raad heeft in één termijn over dit onderwerp gesproken en unaniem het volgende
besloten:

1.
2.

De jaarrekening 2020 vast te stellen.
Het rekeningresultaat als volgt te bestemmen:

3. Voor wat betreft de Reserve TOZO het college te mandateren voor de aanwending
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Van deze reserve;
4. Kennis nemen van de Meerjarenprognose Groendexploitaties 2021;
5. Akkoord te gaan met de volgende mutaties op reserves op basis van het memo reserves:

Om schrijving reserve

Om schrijving reserve

Vrijval

Toevoeging

• Grote projecten

-3.350

• Reserve bedrijfsvoering w erkvoorraad CUP

250

• Reserve Middenw eg Zuid

-1.600

• Reserve Projecten leefomgeving en voorz.

250

• Bovenw ijkse voorzieningen gebouw en (NBK 2)

-1.146

• Bovenw ijkse voorzieningen gebouw en (NBK 2)

-525

• Reserve BYOD

-520

• Reserve School en Sporthal De Draai

• Reserve beheer & sociale structuur

-519

• Reserve Motie sociale w oningbouw

1.250

• Transitie-/frictiekosten ISD/SSC

-133

Totaal

1.750

• Reserve Westpoort

-96

• Ontw ikkeling organisatiebudget

-91

• Reserve Arbitrage Stadshart

-65

• Reserve nieuw bouw Huygenscollege

-43

• BWS en overw instregeling

-36

• Decentralisatie huisvesting onderw ijs

-27

• Reserve ontschot w erken

-13

• Groei op het spoor

-11

• Reserve marketing De Vaandel
• Reserve opkomstbevordering
Totaal

-1

5.907

Motie D66 “Uitnodiging Provinciale Staten (Bij21-0428)
Zonder discussie heeft de raad unaniem besloten:

16.

1.
2.
3.
4.

17.

-6

-7.657

Per saldo te storten in de Algem ene
Reserve

525

Draagt de Griffier op;
Een uitnodiging te schrijven voor de leden van de Provinciale Staten van Noord-Holland;
Deze motie als bijlage bij de uitnodiging te doen;
Indien leden van de Provinciale Staten ingaan op deze uitnodiging, het werkbezoek te
organiseren;
Deze motie ter kennisgeving te versturen naar de Raden in de regio Alkmaar.

Motie CDA “Witte anjer perkje” (Bij21-0535)
De raad heeft in één termijn over dit onderwerp gesproken en unaniem het volgende
besloten:
verzoekt het College:
1. In Heerhugowaard een Witte Anjer Perkje te realiseren op een geschikte locatie, in

samenspraak over de concrete invulling met lokale veteranen;
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2. Bij dit perkje een informatiebord te plaatsen uitleg over de betekenis van het

symbool van de witte anjer en veteranen;
3. De raad hierover op een zo kort als mogelijke termijn terugkoppeling te geven.

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering om 22:18 uur.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad
van de gemeente Heerhugowaard d.d. 21 september 2021,
de waarnemend griffier,

de voorzitter,

H. Wijnveen

A.B. Blase
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