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Onderwerp:

De voorzitter opent de raadsvergadering, heet iedereen van harte welkom.
1.

Spreekrecht burgers
Er hebben zich voor het spreekrecht geen inwoners en/of belanghebbenden aangemeld.

2.

Vaststellen raadsagenda
De raadsagenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3.

Vaststellen besluitenlijst raadsvergaderingen d.d. 9 en 22 november 2016
Zonder discussie en hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten de notulen
van de raadsvergaderingen van 9 en 22 november 2016 vast te stellen.
Bij notulen d.d. 9 november 2016: Mevrouw Visser herinnert de voorzitter aan zijn
toezeggingen naar aanleiding van haar vragen over brandpreventie en de toegangsdeur
van de brandweerkazerne. De voorzitter zegt toe nog voor zijn vertrek met de
beantwoording te komen.

4.

Voorstel voorzitter m.b.t. afdoening ingekomen stukken, w.o. mededelingen van het
college van de raad
Rubriek AA
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Zonder discussie en hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten de
ingekomen stukken 01 tot en met 01b voor kennisgeving aan te nemen.
Rubriek AB
Zonder discussie en hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten de
ingekomen stukken 01 tot en met 12 voor kennisgeving aan te nemen, met uitzondering
van de brieven 02, 02a en 11.
Op verzoek van de heer Jongenelen worden de brieven 02, 02a en 11 geagendeerd voor
de komende vergadering van de commissie SO. Hij zal zijn vraagpunten daarover tijdig
doorgeven aan de commissie.
Rubriek AC
Voor deze rubriek zijn geen stukken binnengekomen.
Rubriek B
Voor deze rubriek zijn geen stukken binnengekomen..
Rubriek C
Zonder verdere discussie en hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten in te
stemmen met afhandeling van de ingekomen stukken onder nummer 01 tot en met 01b
door het college.
Rubriek D
Wethouder Dickhoff doet twee mededelingen:
In het AB van het Recreatieschap Geestmerambacht is besloten nog een keer een
juridische check uit te voeren op de besluiten tot uittreding van de Provincie en de
gemeente Schagen.
Er is in de media bekend gemaakt dat er groen licht is voor wat betreft het spelen op
kunstgras.
Wethouder van Diemen deel mede dat het bestuur van Sovon (Huygens College) zonder
duidelijke reden de eerdere afspraak over de te volgen procedure aangaande de
financiering heeft afgezegd.
5.

Begrotingswijziging n.a.v. bestuursrapportage 2016 (RB2016099)
Zonder discussie en hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten:
De ramingen 2015 te wijzigen in overeenstemming met de mutaties zoals
opgenomen in de bestuursrapportage 2016 (tabel op pagina 37, nader
gespecificeerd op pagina 38) zodanig dat die in de jaarrekening 2016 leiden tot
een positief resultaat ad € 2.412 miljoen positief;
Uit het geprognosticeerde rekeningresultaat 2016 een reserve te vormen ten
behoeve van:
- (re)integratie en participatietrajecten voor vergunninghouders - € 243.000;
- Pilot ontschot werken - € 940.000;
En toestemming te verlenen om de bestedingen te doen ten laste van de met
deze middelen nieuw gevormde reserves voor het aangegeven doel.

6.

Financiële verordening 2017 (RB2016108)
Zonder discussie en hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten:
- De Financiële verordening 2017 vast te stellen. De ingangsdatum van de
verordening is 1 februari 2017.

7.

Kredietaanvraag Groot onderhoud openbare buitenruimte 2017, sanering Vanadium
en aanvullend krediet vervanging parkeervoorzieningen Stadshart (RB2016106)
Zonder discussie en hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten:
- A1. Krediet te voteren ad € 2.500.000 ten behoeve van de sanering van Vanadium
houdende wegfundering. Deze uitgave is voorzien in de Voorjaarsnota 2016,
onderdeel 3K en kan worden gedekt dooronttrekking vanuit de reserve Vanadium.
- B1. Aanvullend krediet beschikbaar te stellen ad € 64.000 voor de vervanging van
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-

parkeerapparatuur in de parkeervoorzieningen in het Stadshart;
B2. De kosten van het onder B1 genoemde krediet te kapitaliseren
(afschrijvingsperiode 8 jaar) en ten laste te brengen van het product parkeren, via
ingerekende lasten meerjaren investeringsplan. Deze bedragen jaarlijks € 9.280;
hiervoor is dekking aanwezig binnen het product parkeren.

8.

Vaststelling aanbestedingsdocument uitvoering accountantsdiensten voor de
controle van de boekjaren 2017 tot en met 2019 (RB2016110)
Zonder discussie en hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten:
Het aanbestedingsdocument gemeente Heerhugowaard behorende bij de
openbare Europese aanbesteding uitvoering accountantsdiensten voor de
boekjaren 2017 tot en met 2019 vast te stellen.

9.

Aanpassing Huisvestingsverordening Heerhugowaard 2015 (RB2016105)
Zonder discussie en hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten:
Vast te stellen de bijgevoegde Verordening tot wijziging van de
Huisvestingsverordening Heerhugowaard 2015.

10.

Nieuwe gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap Geestmerambacht
(RB2016114)
Zonder discussie en hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten:
De herziene gemeenschappelijke regeling, genaamd “Gemeenschappelijke
regeling Recreatieschap Geestmerambacht” vast te stellen, conform de bij dit
besluit gevoegde tekst.
De raad besluit hierbij tevens het college toestemming te geven voor het
vaststellen van de hierboven genoemde herziene regeling.

11.

Belastingverordeningen 2017 (RB2016101)
Er is in een termijn beraadslaagd. De raad heeft met 28 stemmen voor en 2 stemmen
tegen besloten:
1.
Tot het vaststellen van de onderstaande verordeningen:
a) Verordening onroerende zaakbelastingen 2017
b) Verordening afvalstoffenheffing 2017
c) Verordening lijkbezorgingsrechten 2017
d) Verordening marktgelden 2017
e) Verordening rioolheffing 2017
f) Verordening kwijtscheldingsbesluit 2017
g) Legesverordening 2017
2.
Tot het vaststellen van de beleidsuitgangspunten behorende bij bovenstaande
verordeningen.
3.
Tot het vaststellen van de in de legesverordening 2017, onder titel 2 artikel 1.1.2
genoemde taxatieboekjes (Taxatieboekjes Vastgoedmarkt 2017 van BIM Media
B.V.)
Voor stemden:
Tegen stemde:

12.

HOP, CDA, VVD, SP, D66, Senioren Heerhugowaard, PvdA,
ChristenUnie, Nederland Duurzaam, GroenLinks, LMJ.
Burgerbelang.

Uitwerking raadsmoties over maatschappelijk draagvlak, vermindering regeldruk,
burenakkoord en reikwijdte verklaring van geen bedenkingen en vaststellen lijst
categoriën waarvoor geen verklaring van geen bedenkingen nodig is (RB2016103)
Door de fracties PvdA en Senioren Heerhugowaard is het navolgende amendement
ingediend:
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Amendement A: onderwerp 15 woningen
De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 20 december 2016,
behandelend agendapunt 12 met als onderwerp Uitwerking Raadsmoties;
Constaterende dat,
Dit voorstel het oprichten, vervangen en/of veranderen van woningen en/of
woongebouw(en) tot en met 25 wooneenheden mogelijk maakt.
Overwegende dat,
•
De wetgever de bevoegdheid om bestemmingsplannen vast te stellen aan de
raad heeft toegekend, welk plan als toetsingskader geldt voor het college.
•
De raad een deel van zijn bevoegdheden op het gebied van ruimtelijke ordening
kan afstaan, door het vaststellen van categorieën waarvoor geen verklaring van
geen bedenkingen, als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht,
benodigd is.
•
Het oprichten van 25 wooneenheden een project van redelijke omvang is en dat
de raad bij grootschalige bouw betrokken wil blijven.
•
De raad het college nu een mandaat van 5 woningen gegeven heeft en wij de
stap te groot vinden. We vinden het wenselijk om grip te houden op bouw van
dergelijke omvang. Juist omdat het verleden ons geleerd heeft dat dit vaak leidt
tot maatschappelijke onrust.
•
Het versterkt ook onze controlerende rol als raad.
Besluit
Het door het College voorgestelde raadsbesluit op als volgt te wijzigen:
5.
ingevolge artikel 6.5 lid 3 Besluit omgevingsrecht dat in de volgende
categorieën van gevallen geen verklaring van geen bedenkingen nodig is
voor:
1 a)
het oprichten, vervangen en/of veranderen van woningen en/of
woongebouw(en) tot en met 15 wooneenheden, ongeacht de
afmetingen van deze objecten, binnen bestaand bebouwd gebied;
1 b)
de raad na een jaar te voorzien van een evaluatie van
voorgestelde wijziging.
Ondertekening fracties
Senioren Heerhugowaard PvdA Burgerbelang LMJ SP
Over dit onderwerp is in twee termijnen beraadslaagd.
De raad heeft unaniem besloten het amendement aan te nemen.
Vervolgens heeft de raad unaniem en met inachtneming van het amendement besloten:
1.
2.
3.
4
5

niet over te gaan tot invoering van het burenakkoord;
te constateren dat in Heerhugowaard, daar waar mogelijk, bij het herzien van
bestaand beleid, in de geest van de Omgevingswet wordt gewerkt;
de maatschappelijke paragraaf in te voeren als verplicht onderdeel van de
ruimtelijke onderbouwing, met een faciliterende rol voor de gemeente en het
college opdracht te geven de inspraakverordening op dit punt aan te passen;
het raadsbesluitnummer RB2010113 van 19 oktober 2010, waarin categorieën
worden aangegeven waarvoor geen verklaring van geen bedenkingen is vereist,
in te trekken;
ingevolge artikel 6.5 lid 3 Besluit omgevingsrecht dat in de volgende categorieën
van gevallen geen verklaring van geen bedenkingen nodig is voor:
1 a)
het oprichten, vervangen en/of veranderen van woningen en/of
woongebouw(en) tot en met 15 wooneenheden, ongeacht de afmetingen
van deze objecten, binnen bestaand bebouwd gebied;
4

6.

7.

De raad na een jaar te voorzien van een evaluatie van voorgestelde
wijziging;
b)
het oprichten van werk- en winkelgelegenheden zoals winkels, kantoren,
opslag en fabrieken, mits de bruto vloeroppervlakte niet groter is dan
1.500 m² en/of een bouwvolume van 8.000 m³;
c)
het oprichten van een bouwwerk (al dan niet een gebouw zijnde), ten
behoeven van maatschappelijke-, sport-, recreatieve- en/of culturele
voorzieningen;
d)
het gebruik van gronden, water, en/of bouwwerken (al dan niet een
gebouw zijnde) ten behoeve van maatschappelijke-, sport-, recreatieveen/of culturele voorzieningen, alsmede woon-, parkeer- en en/of
verkeersdoeleinden, alsmede werk- en winkelgelegenheden;
e)
het realiseren en/of aanpassen van wegen, fietspaden, voetpaden,
vaarwegen en/of groenvoorzieningen, mits de realisatie en/of
aanpassingen voorziet in een louter lokale behoefte;
f)
het realiseren en/of veranderen van (openbare) nutsvoorzieningen of
andere bouwwerken (al dan niet gebouw zijnde) van openbaar belang,
zoals elektriciteitshuisjes, antennemasten, fietsenstallingen en
(ondergrondse) afvalvoorzieningen, mits de grootte van de bouwwerken
niet groter is dan een brutovloeroppervlakte van 50 m² en/of bouwvolume
van 125 m³ en de oppervlakte van de gebruikte gronden niet meer is dan
500 m²;
2.
voor de bovengenoemde categorieën de vaststelling van een
exploitatieplan of exploitatieovereenkomst op grond van artikel 6.12 Wro ,
of de bevoegdheid om daarvan af te zien, te delegeren aan het college
van burgemeester en wethouders;
3.
in afwijking van het bepaalde onder 5.1 is eveneens geen verklaring van
geen bedenkingen nodig bij de aanvraag om omgevingsvergunning
waarbij de activiteit op grond van artikel 2.12 lid 1 onder a sub 3 Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht in overeenstemming is met het door
de gemeenteraad vastgestelde ruimtelijke beleid zoals een structuurvisie
ingevolge de Wet ruimtelijke ordening en/of een gebiedsvisie en/of een
daarmee vergelijkbaar document;
4.
in afwijking van het bepaalde onder 5.1 en 5.3, is wel een verklaring van
geen bedenkingen ingevolge artikel 6.5 lid 1 Besluit omgevingsrecht nodig
bij de volgende gevallen:
a)
indien de activiteit in strijd is met een gemeentelijke-, provincialeen/of Rijksstructuurvisie;
b)
op grond van de Wet milieubeheer een milieueffectrapportage
benodigd is;
c)
op grond van een planschaderisicoanalyse er na de
omgevingsvergunningverlening planschade optreedt en de
aanvrager om omgevingsvergunning deze kosten niet voor zijn
rekening wil nemen.
het college van burgemeester en wethouders te mandateren voor het beoordelen
van ontvankelijkheid van aanvragen om omgevingsvergunning ingevolge artikel
3.11 lid 2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, als het gaat om
aanvragen om omgevingsvergunning waarbij de activiteit op grond van artikel
2.12 lid 1 onder a sub 3 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht van
toepassing is;
de besluiten genoemd onder 4 en 5 te publiceren in het Heerhugowaards
Nieuwsblad en de Staatscourant en in werking te laten treden een dag na de
publicatie.
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13.

Benoeming tweetal raadsfuncties (RB2016122)
Na schriftelijke stemming heeft de gemeenteraad het volgende besloten:
1. de heer J.M. Does te benoemen tot lid van de werkgeverscommissie;
2. de heer J.G.J. Seeboldt te benoemen tot lid van de auditcommissie.
De uitslag van de stemming was als volgt:
Ad 1. 27 stemmen vóór J.M. Does en 3 ongeldige stemmen
Ad 2. 14 stemmen op T. Degreef
16 stemmen op J.G.J. Seeboldt.
De heren E.S. van der Laan en S.C. van der Molen vormden de stemcommissie voor
deze benoemingen.

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter om 21.15 uur de vergadering.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad
van de gemeente Heerhugowaard d.d. 24 januari 2017,

de loco-raadsgriffier,

de voorzitter,
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