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

01.

Vragenhalfuur
Wordt geen gebruik van gemaakt..

02.

Spreekrecht burgers
Wordt geen gebruik van gemaakt.

03.

Vaststellen raadsagenda
De raad geeft aan dat de agendapunten 7 en 9 als akkoordstuk kunnen worden
aangemerkt. Op verzoek van D66 wordt de behandelvolgorde van de punten 11 en 12
omgedraaid.
De agenda wordt met inachtneming van deze wijzigingen vastgesteld.

04.

Vaststellen besluitenlijsten raadsvergadering van 6 juli 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. Zij het dat op verzoek van de fractie DOP brief 11 uit
rubriek AA (Raadsinformatiebrief Actualiteiten station en spoor) wordt behandeld in de
aanstaande commissie Stad en Ruimte.
Op verzoek van de fractie GroenLinks wordt brief 07 uit rubriek AB (Rocov-NH) ook
geagendeerd voor de komende commissie Stad en Ruimte.
Rubriek D (actieve informatie vanuit het college) wordt niet benut.

06.

Centrale Stemopneming (CSO) bij herindelingsverkiezingen (RB2021063)
De raad heeft zonder discussie en unaniem besloten:
Toestemming te geven voor deelname aan het landelijke experiment “centrale
stemopneming” (CSO) van het Ministerie van Binnenlandse Zaken bij de
herindelingsverkiezingen op 24 november 2021 voor de gemeenteraad van de nieuw te
vormen gemeente Dijk en Waard.

07.

Overkoepelend kader jeugd Regio Alkmaar (RB2021069)
De raad heeft zonder discussie en unaniem besloten:
-

Het ‘Overkoepelend kader jeugdhulp Regio Alkmaar’ vast te stellen.
Voorafgaande aan de besluitvorming is een stemverklaring afgelegd door de fractie DOP.

08.

Visie op ambulante jeugdhulp Regio Alkmaar 2023 (RB2021073)
De raad heeft in één termijn over dit voorstel gesproken en vervolgens unaniem besloten:
1. De ‘Visie op ambulante jeugdhulp Regio Alkmaar 2023 e.v.’ vast te stellen.
Voorafgaande aan de besluitvorming zijn stemverklaringen afgelegd door de fracties
D66 en DOP.

09.

Wensen en bedenkingen over deelname aan de Stichting Administratiekantoor NHN
voor participatie in de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM) MRA-NHN
(RB2021067)
De raad heeft zonder discussie en unaniem besloten:
1. Kennis te nemen van het ontwerp besluit “deelname Stichting Administratiekantoor
Noord-Holland Noord (STAK)” ten behoeve van participatie in de ROM MRA-NHN.
2. Geen wensen en bedenkingen in te dienen met betrekking tot participatie in de STAK.
3. In te stemmen met de inleg € 1.629.840 in het fondskapitaal in de ROM Regio b.v. via de
STAK met een gefaseerde rentelast oplopend tot jaarlijks € 24.448.
4. In te stemmen met een jaarlijkse bijdrage aan de exploitatiekosten voor de ROM, voor in
ieder geval de periode 2021 – 2024, zijnde € 19.185, structureel per jaar, afhankelijk van
het totale aandelenbezit in de ROM Regio b.v..
5. De benodigde middelen zoals genoemd onder besluit punt 3 en 4 voor 2022 en verder op
te nemen op de advieslijst ter besluitvorming door de nieuwe gemeenteraad Dijk en
Waard.
Voorafgaande aan de besluitvorming zijn stemverklaringen afgelegd door de fracties
SDW en DOP.
Wethouder Stam zal schriftelijk antwoorden op de vraag of in deze sprake is van een
holding of een BV.
Aktiepunt M. Stam

10.

Parkeerstrategie Stadshart en Stationsgebied (RB2021068)
De raad heeft in twee termijnen over dit voorstel in combinatie met de door de VVD
ingediende motie gesproken en unaniem het volgende besloten:

1.

De Parkeerstrategie Stadshart en Stationsgebied vast te stellen, met de volgende
hoofdpunten:
a.
in het Stadshart en Stationsgebied een meer sturend parkeerbeleid te hanteren
door het stimuleren van actieve en duurzame vervoerswijzen (lopen, fiets, OV en
deelvervoer) met als doel om parkeren in balans te brengen met andere
ruimtelijke ambities;
b.
voor parkeervraagstukken in Stadshart en Stationsgebied de benadering van de 4
B’s ‘Beschermen, Benutten, Beïnvloeden en Bouwen’, te hanteren.
Het college opdracht te geven om de onderwerpen parkeerorganisatie, parkeerregulering,
parkeerexploitatie, parkeerbalans en parkeernormen inhoudelijk uit te werken en met
voorstellen naar de raad te komen voor de financiële uitwerking van deze onderwerpen
zoals bijvoorbeeld de tariefstelling parkeervergunningen.

2.

De motie “Goed parkeren is een goede openbare ruimte” (Bij21-0653) is unaniem
aangenomen en kent de volgende besluittekst:
-

11.

Verzoekt het college;
Te onderzoeken op welke wijze een grootschalige parkeervoorziening gerealiseerd kan
worden in het Stadshart en/of Stationsgebied.
Aan te geven welke locaties kunnen worden ingezet voor tijdelijk of flexibele realisatie van
meer parkeercapaciteit op kortere termijn.
In overleg te gaan met de stakeholders rondom Stadshart en stationsgebied voor het
optimaler benutten van bestaande parkeercapaciteit.
Hier uiterlijk in het eerste kwartaal 2022 over te rapporteren aan de gemeenteraad.
Motie vreemd aan de orde van de dag D66 “Bevolkingsonderzoek borstkanker”
(Bij21-0675)
De raad heeft in twee termijnen over dit onderwerp gesproken. Op verzoek van de fractie
DOP is de vergadering vijf minuten geschorst geweest. Vervolgens is met 20 stemmen
voor en 9 stemmen tegen besloten:

Verzoekt de griffie namens de raad:
1. bij de demissionair en toekomstige staatsecretarissen kenbaar te maken dat deze
genomen maatregel ongewenst en onverantwoord is;
2. er bij de demissionair en toekomstige staatssecretarissen op aan te dringen om deze
maatregel in te trekken en er voor te pleiten dat er alles aan gedaan gaat worden om
de tweejaarstermijn zo consequent mogelijk toe te passen;
3. deze motie bij de gemeenteraden in Nederland én de leden van de tweede kamer
bekend te maken.
In die besluitvorming is meegenomen dat de tekst in de bijbehorende overwegingen als
volgt is aangevuld:
- De tekst van de zin: Overwegende: de huidige screeningsmethode als pijnlijk en
belastend wordt ervaren door veel vrouwen en er minder belastende
screeningsmethoden beschikbaar zijn.
- Spreekt uit: Dat het van belang is te onderzoeken welke minder pijnlijke alternatieven er
zijn.
Voor de motie stemden: D66, SDW, VVD, CDA, PvdA
Tegen stemden: DOP, GL, CU
Voorafgaande aan de stemming is een stemverklaring afgelegd door de fracties CU, DOP
en GL.

12.

Motie vreemd aan de orde van de dag DOP “Sluit delen van de samenleving niet
buiten” (Bij21-0679)
De raad heeft in twee termijnen over dit onderwerp gesproken en met 8 stemmen voor en
21 stemmen tegen besloten de motie niet aan te nemen.
Voor stemden: DOP, CU.
Tegen stemden: D66, SDW, VVD, CDA, GL, PvdA.

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

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad
van de gemeente Heerhugowaard d.d. 26 oktober 2021,
de wnd. griffier,

de voorzitter,

H. Wijnveen

A.B. Blase

