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Notulen openbare vergadering van de raad van de gemeente Heerhugowaard, gehouden op 22 maart
2016 om 20.00 uur in het gemeentehuis en voortgezet op 23 maart 2016
Aanwezig:

de heer H.M.W. ter Heegde, voorzitter
de heer H. Wijnveen, loco-raadsgriffier
mevrouw M.A.W. Bankras - van der Klein, HOP
de heer J. Beers, Burgerbelang
de heer S. Brau, PvdA
de heer T. Degreef, SP
de heer J.M. Does, HOP
de heer A.T. Duijff, SP
de heer M. Feelders, D66
de heer D.A. Gosselaar, D66
de heer A. Harren, VVD
de heer C. Hoekstra, SP
de heer F. Hoekstra, VVD
mevrouw M. Jongejan - Arts, Lijst Marjan Jongejan
de heer A.G.W. Jongenelen, Burgerbelang (22 maart 2016)
de heer M. Kadioglu, PvdA
de heer N. Kevek, CDA (22 maart 2016 en op 23 maart vanaf 20.21 uur)
mevrouw G. Klercq - Glas, CDA
de heer J.D. Koppelaar, PvdA
de heer M. Koster, CDA
de heer E.S. van der Laan, VVD
mevrouw J.S.L. van Ling - Wanst, CDA
de heer H. Louis, Senioren Heerhugowaard
de heer F.J. Marchal, Nederland Duurzaam
de heer C. Mertens, HOP
de heer S.C. van der Molen, HOP
de heer J.J. van der Starre, Senioren Heerhugowaard
mevrouw A.M. Valent - Groot, Senioren Heerhugowaard
mevrouw H. Verhagen, HOP
mevrouw T.J. Visser - Hogeterp, ChristenUnie
de heer R. Vrieswijk, D66
mevrouw V.T.A. Wanst, VVD

Wethouders:

de heer L.H.M. Dickhoff, HOP
mevrouw C.A.J. van Diemen, D66
de heer G. Oude Kotte, CDA
mevrouw V.C.M. Stam - de Nijs, VVD

Afwezig:

mevrouw L. Schreiner, raadsgriffier
de heer A.G.W. Jongenelen, Burgerbelang, raadslid (23 maart 2016)
de heer R. Schoemaker, GroenLinks, raadslid

Notuliste:

mevrouw E.M.J. Middelbeek

De voorzitter opent de raadsvergadering om 20.00 uur en heet iedereen van harte welkom. Hij stelt aan
de orde agendapunt 1.
1. .Spreekrecht burgers.
De heer Van der Veen spreekt in naar aanleiding van agendapunt 14. Hij dankt onder andere voor het
neutrale advies van de Raad voor de Media en heeft ervaren dat er vanuit de gemeente een pak slaag
aan beide organisaties is uitgedeeld. Hij schetst hoe een en ander in zijn optiek is verlopen en wenst tot
slot Heerhugowaard A Life veel succes toe.
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De heren Somers, Keizer en Molet en mevrouw Luitjes spreken in naar aanleiding van agendapunt 13.
Zij schetsen hun woonsituatie en de erfpachtconstructie op eigen naam, waardoor het voor nieuwe
bewoners niet mogelijk is een hypotheek af te sluiten. De huizen zijn onverkoopbaar. De huidige
bewoners zijn daarmee voor eeuwig starters. Sommige bewoners staat het water aan de lippen
financieel gezien of qua wonen (te klein voor gezin). De huizen zijn onverkoopbaar. De insprekers
vragen de raad na te denken wat zij de bewoners aandoen.
2. Vaststellen raadsagenda.
De raad heeft de raadsagenda gewijzigd vastgelegd, waarbij hieraan is toegevoegd als agendapunt 17
een motie van D66 (gevangenissen in Heerhugowaard) en de agendapunten 13, 14 en 16 na de
agendapunten 9 en 10 (inmiddels verheven tot akkoordstukken) worden behandeld. Bij agendapunt 12
is sprake van een vandaag nagezonden stuk wat deel uitmaakt van de beraadslagingen. Verder is
besloten op verzoek van de VVD (naar aanleiding van agendapunt 12) in het raadsconvent nader te
spreken over het wel of niet agenderen van voorstellen in relatie met stemverhoudingen.
3

Vaststellen notulen raadsvergadering d.d. 23 februari 2016.

Zonder discussie en hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten de notulen van de
raadsvergadering d.d. 23 februari 2016 ongewijzigd vast te stellen.
4. Voorstel voorzitter met betrekking tot afdoening ingekomen stukken, waaronder
mededelingen van het college aan de raad.
Rubriek AA
De raad heeft de ingekomen stukken 01 t/m 06a van rubriek AA unaniem voor kennisgeving
aangenomen.
Rubriek AB
De raad heeft de ingekomen stukken 01 t/m 09b van rubriek AB unaniem voor kennisgeving
aangenomen.
Rubriek AC
De raad heeft de ingekomen stuk 01 van rubriek AC unaniem voor kennisgeving aangenomen.
Rubriek B
Er zijn voor deze rubriek geen stukken ingekomen.
Rubriek C
De raad heeft ingestemd met de afhandeling van de ingekomen stukken 01 en 02 van rubriek C.
Rubriek D
1. Mededeling over burgerinitiatief De Noord inzake woningbouw en vitaliteit De Noord
Wethouder Oude Kotte heeft de raad over het burgerinitiatief De Noord inzake woningbouw en
vitaliteit in De Noord geïnformeerd.
2. Mededeling over de uittreedregels voor de gemeente Heerhugowaard
Wethouder Dickhoff heeft de raad over de stuk over uittreedregels behandeld in de AB-vergadering
van Cocensus geïnformeerd.
Zonder verdere discussie en hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten de mededelingen
voor kennisgeving aan te nemen.
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5. Convenant Leidingen, RB2016157.
Zonder discussie en hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten in te stemmen met het
bijgevoegde, door de burgemeester en wethouder te ondertekenen convenant Leidingen.
6. “Nul op Meter (NoM)” in De Draai, RB2015143.
Zonder discussie en hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten De resterende middelen
(ca. € 110.000,-) vanuit het IKS-traject in te zetten voor de financiële ondersteuning van de
ontwikkelende partijen in de Draai voor het ontwikkelen van een NoM-woning en daarvoor per woning
een financiële tegemoetkoming toe te kennen van maximaal 50% van de meerkosten per woning met
een maximum van € 22.000 per ontwikkelaar.
7. Aanpassing Algemene Plaatselijke Verordening, RB2016016.
De heer Degreef legt een stemverklaring af. De SP gaat akkoord met het voorstel. Het is altijd
belangrijk om contact te houden met bewoners.
Zonder verdere discussie en hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten de Algemene
plaatselijke verordening Heerhugowaard 2015 als volgt te wijzigen.
Artikel 2:28A Terrasvergunningen
1. Het is verboden zonder vergunning van de burgemeester een terras in te richten, te exploiteren of in
gebruik te geven op een openbare plaats, op openbaar water of op een voor publiek toegankelijk
terrein.
2. Het terras mag geopend zijn tot 01:00 uur
3. De burgemeester weigert de vergunning indien het terras:
a. schade toebrengt of kan toebrengen aan de weg;
b. de bruikbaarheid van de weg belemmert of kan belemmeren, dan wel een belemmering vormt
of kan vormen voor het beheer of onderhoud van de weg;
c. niet voldoet aan redelijke eisen van welstand.
4. Paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig
beslissen) is niet van toepassing op de vergunning bedoeld in het eerste lid.
Artikel 2:29 Sluitingstijd
1. Het is verboden een openbare inrichting voor bezoekers geopend te hebben op maandag tot en
met zondag tussen 04:00 uur en 06:00 uur.
2. Het is verboden een para-commerciële inrichting voor bezoekers geopend te hebben op maandag
tot en met zondag tussen 01:00 uur en 06:00 uur.
3. Het is verboden een openbare inrichting voor bezoekers geopend te hebben of bezoekers in de
inrichting te laten verblijven na sluitingstijd.
4. De burgemeester kan door middel van een ontheffing of vergunningvoorschrift andere sluitingstijden
vaststellen voor een afzonderlijke openbare inrichting.
5. Voor een openbare inrichting als bedoeld in artikel 2:28, vierde lid onder a, gelden dezelfde
sluitingstijden als voor de winkel.
6. Het in het eerste en tweede lid bepaalde geldt niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp
wordt voorzien door op de Wet milieubeheer gebaseerde voorschriften.
7. Paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig
beslissen) is niet van toepassing op de ontheffing bedoeld in het vierde lid.
Artikel 2:30 Afwijking sluitingstijd; tijdelijke sluiting
1. De burgemeester kan in het belang van de openbare orde, veiligheid, zedelijkheid of gezondheid of
in geval van bijzondere omstandigheden voor één of meer openbare inrichtingen tijdelijk andere dan
de krachtens artikel 2:29 geldende sluitingstijden en verblijfsuren vaststellen of tijdelijk sluiting
bevelen.
2. Het eerste lid is niet van toepassing in die situaties waarin artikel 13b van de Opiumwet voorziet.
De wijziging treedt inwerking de dag na bekendmaking.
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8. Statutenwijziging Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Noord-Holland Noord,
RB2016010.
Zonder discussie en hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten een verklaring-van-geenbezwaar te verstrekken aan de gemeente Alkmaar betreffende de voorgenomen statutenwijziging van
Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Noord-Holland-Noord.
9. Motie 2016-02-11, Jongerengemeenteraad (JGR) Vluchten kan niet meer.
De tekst van de motie ingediend door de jongerengemeenteraad luidt:
De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 11 februari 2016,
Constaterende dat:
- er grote verveling heerst onder jongeren van het AZC
- het contact tussen jongeren in Heerhugowaard en in het AZC nihil is
Overwegende dat:
- er nog te weinig activiteiten voor jongeren in het AZC zijn
- er belangstelling is onder zowel de jongeren van het AZC en de jongeren in Heerhugowaard voor
gezamenlijke activiteiten
- bedrijven en organisaties kunnen en willen helpen met het organiseren van activiteiten
Spreekt uit:
Dat zowel de gemeente als bedrijven/organisaties zich actief moeten kunnen inzetten bij het
organiseren en het financieren van activiteiten voor jongeren van het AZC in Heerhugowaard
Verzoekt het college:
1. onderzoek te verrichten naar het organiseren en het financieren van activiteiten voor jongeren van
het AZC en Heerhugowaard
2. overleg te organiseren tussen de gemeente en geïnteresseerde bedrijven, organisaties en
verenigingen
3. per 1 juni 2016 met concrete plannen te komen over het beleid van het organiseren van activiteiten
En gaat over tot de orde van de dag.
Ondertekend door de jongerengemeenteraad Heerhugowaard.
Aanvulling Huygens plus Han Fortmann
- sporten is belangrijk niet alleen op het Huygens, voor alle scholen en instellingen.
- in de klassen meenemen
- bijdrage leveren aan vluchtelingen
- sporten verbroederd
- asielzoekers meenemen in de sportlessen en niet alleen sporttoernooien Han Fortmann 2:
- nadruk leggen op scholen en daarnaast instellingen en bedrijfsleven.
Parlan
- vaste plek voor activiteiten voor jongere asielzoekers
- eigen ruimte na school, op mogelijk lege plekken op het transferium terrein
- verbreden met jeugdzorginstellingen. Dus scholen en instellingen samen werken voor integratie
jongere asielzoekers
Aanvulling Han Fortmann 1.
- ochtenden van Parlan en de middagen van Han Fortmann samen te voegen.
- Clusius
eens met alle moties algemene reactie kom een keer kijken op het Clusius en leer daarvan.
De heer Jongenelen heeft zowel onderhavige motie als de motie geagendeerd onder agendapunt 10
toegelicht.
Zonder discussie en hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten de motie van de
jongerengemeenteraad aan te nemen.
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10. Motie 2016-02-11, Jongerengemeenteraad (JGR) Vuurwerk.
De tekst van de motie luidt:
De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 11 februari 2016 behandelend
agendapunt 1 met als onderwerp vuurwerkbeleid
Constaterende dat:
- vele inwoners van de gemeente Heerhugowaard hebben aangegeven dat zij overlast hebben
ervaren van het particulier vuurwerk dat gedurende de jaarwisseling 15/16 is afgestoken en
- er vele uitspraken omtrent vuurwerkbeleid zijn gedaan zonder valide onderbouwing.
Overwegende dat:
- nog geen valide en breed gedragen onderzoek is verricht naar de mate van overlast en
- er eveneens de mogelijke oplossingen nog niet in kaart zijn gebracht.
Spreekt uit:
- dat alvorens beleid kan worden vastgesteld het College zorg dient te dragen voor een valide en
onderbouwd onderzoek naar de mening van de bevolking van de gemeente Heerhugowaard inzake
overlast van particulier vuurwerk.
Draagt/ verzoekt/ het College op:
1. Om een valide onderzoek op te stellen naar de mate van overlast van particulier vuurwerk.
2. Er dient rekening te worden gehouden met de inventarisatie van de mening van nog niet
stemgerechtigden, zoals jongeren.
3. Geen beleidsuitspraken te doen alvorens het onderzoek met succes is voltooid.
En gaat over tot de orde van de dag,
Ondertekend door de jongerengemeenteraad Heerhugowaard.
Zonder discussie en hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten de motie van de
jongerengemeenteraad aan te nemen.
13. Financieringsproblematiek rondom Gereglementeerd Eigendom (Bergmolen), RB2016021.
Er is met inachtneming van een schorsing voor nader overleg in twee termijnen beraadslaagd.
Senioren Heerhugowaard heeft een motie ingediend, die in de tweede termijn qua tekst is aangepast.
De tekst van motie 1 ingediend door Senioren Heerhugowaard luidt:
De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 22 maart 2016 behandelend
agendapunt 13 met als onderwerp Financieringsproblematiek rondom Gereglementeerd Eigendom
(Bergmolen)
Constaterende dat:
- er een grote behoefte is aan goedkope koop- en huurwoningen;
- het college twee keuzes heeft voorgelegd m.b.t. de woningen aan de Bergmolen;
- in optie A de koopwoningen niet meer beschikbaar zullen zijn voor de lage inkomens;
- in de Opdracht Taskforce Wonen de opdracht gegeven wordt tot het realiseren van per jaar 200
woningen met een lage huur.
Overwegende dat:
- optie B beoogt de woningen in het systeem te houden maar dat het gevolg kan zijn dat de
gemeente de eigenaar wordt van een deel van de woningen;
- het geen doel van de gemeenteraad is om een gemeentelijk woningbedrijf op te richten;
- Woonwaard de woningen op zou kunnen kopen tegen dezelfde prijs als de huidige eigenaar betaald
heeft en vervolgens tegen een lage huur zou kunnen verhuren, daarbij invulling gevend aan een
deel van de Opdracht taskforce Wonen.
Verzoekt het college:
het gesprek aan te gaan met Woonwaard om na te gaan of het mogelijk is dat Woonwaard de
woningen aan de Bergmolen aankoopt indien de woningeigenaren geen koper kunnen vinden.
En gaat over tot de orde van de dag.
Ondertekend door Senioren Heerhugowaard
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Besluitvorming over het voorstel van het college
De heer Hoekstra legt een stemverklaring af. De VVD zal akkoord gaan onder voorwaarde dat het nog
een keer vastloopt, de fractie kritisch wil kijken om er gewoon mee te stoppen.
De raad heeft het voorstel van het college unaniem aangenomen. De drie fractieleden PvdA hebben
zich van besluitvorming verschoond en bij de stemming de raadzaal verlaten.
Besluitvorming over motie 1
De heer Hoekstra legt een stemverklaring af. De VVD zal voorstemmen, omdat dit een betere oplossing
zou kunnen bieden voor de bewoners en het een goede manier is om alsnog van de constructie af te
komen.
De heer Mertens legt een stemverklaring af. De HOP zal de motie ondersteunen, maar zegt er meteen
bij dat de fractie het onderzoek zal afwachten en op grond van wat daaruit komt, opnieuw een
beslissing zal nemen.
Mevrouw Van Ling legt een stemverklaring af. Ook het CDA wil eerst het onderzoek afwachten, maar
stemt wel mee.
De heer Jongenelen legt een stemverklaring af. Burgerbelang sluit zich hierbij aan. De fractie is zeer
benieuwd naar de uitkomst en zeker voor wat betreft de zinsnede goedkope huurwoningen.
De heer Koppelaar legt een stemverklaring af. In het verlengde van Burgerbelang wil de PvdA precies
hetzelfde aangeven. In overleg met alle mensen over wie het gaat, stemt de fractie niet tegen.
De heer Degreef legt een stemverklaring af. De SP stemt ook voor, maar neemt nog steeds het verhaal
van de heer Mertens mee, dat het van belang is koop te houden.
De raad heeft motie 1 van Senioren Heerhugowaard unaniem aangenomen.
Zonder verdere discussie en na stemming is unaniem door de raad besloten de stagnerende verkoop
weer vlot te trekken door
over te gaan tot aanpassing van de voorwaarden zodat de regeling weer aanvaardbaar is voor de
bancaire sector.
14. Advisering met betrekking tot toewijzing zendmachtiging lokale omroep, RB2016002.
Er is in een termijn beraadslaagd.
De raad heeft het voorstel van het college met 24 stemmen voor en 6 stemmen tegen aangenomen.
Voor stemden HOP, CDA, VVD, SP, Senioren Heerhugowaard, Burgerbelang, ChristenUnie en Lijst
Marjan Jongenelen. Tegen stemden D66, PvdA en Nederland Duurzaam.
Zonder verdere discussie en hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten het
Commissariaat voor de Media te adviseren Stichting Heerhugowaard A Life aan te wijzen als lokale
publieke media-instelling.
16. Initiatiefvoorstel Behoud van Sporthal Noorderend, RB2016032.
Er is met inachtneming van een schorsing voor nader overleg in twee termijnen beraadslaagd. Het
initiatiefvoorstel wordt qua tekst met inbreng van diverse fracties aangepast.
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De raad heeft het tekstueel aangepaste initiatiefvoorstel unaniem aangenomen.
Zonder verdere discussie en na stemming is unaniem door de raad besloten:
- Een bedrag van € 225.000,- te bestemmen voor de aanschaf en het beheer van sporthal
Noorderend;
- Dit bedrag ten laste te brengen van de gemeentelijke exploitatie (uit de verkoop van Dreef 2);
- Het college de opdracht te geven met Stichting Dorpshuis De Noord concrete afspraken vast te
leggen met betrekking tot de bestemming van het hier boven genoemde bedrag;
De voorzitter schorst op dinsdagavond 22 maart 2016 om 23.13 de vergadering tot woensdagavond 23
maart 2016 20.00 uur.
De voorzitter heropent op woensdagavond 23 maart 2016 om 20.00 uur de vergadering en stelt aan de
orde agendapunt 11.
11. Opdracht Taskforce Wonen, RB2016009.
Er wordt in een termijn beraadslaagd. Ingediend zijn twee amendementen, die door de indienende
fracties worden toegelicht.
De tekst van amendement A ingediend door Senioren Heerhugowaard luidt:
De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 22 maart 2016, behandelend
agendapunt 11 met als onderwerp Raadsvoorstel Opdracht Taskforce Wonen
Constaterende dat,
- Er in de voorgaande behandeling van het voorstel in de commissie Stadsontwikkeling is gesproken
over de opdrachtbeschrijving, bij toelichting van de wethouder;
- De taskforce wonen aan de slag gaat met het huisvestingsvraagstuk in Heerhugowaard;
- Huisvesting een breed en complex vraagstuk is;
- De wethouder heeft benadrukt dat het primair om huurwoningen gaat.
Overwegende dat,
- Er meerdere partijen zijn die hebben uitgesproken dat doorstroming aandacht verdient;
- Er mogelijkheden zijn om het woningvraagstuk breed op te pakken;
- De opdrachtbeschrijving in het stuk dit niet letterlijk benoemt.
Besluit
- Aan door het college voorgestelde opdracht Taskforce Wonen aan te passen als volgt:
Toe te voegen aan de Opgave op pagina 11:
“Ook constateren wij dat de doorstroom van sociale woningbouw naar particuliere huur aandacht
verdient, omdat hiermee bevorderd kan worden dat een deel van de beschikbare voorraad niet
meer bezet wordt gehouden door huurders buiten de doelgroep. ”
En
“Hierin dient rekening te worden gehouden met alle mogelijkheden en alternatieven die kunnen
worden geboden. Denk aan snellere doorstroming, lagere woonlasten door verduurzaming of
alternatieven zoals geboden door de huurwet of toestaan van bewoning op bedrijventerrein.”
Waardoor de tekst uiteindelijk zal zijn als volgt:
De opgave
Door de veranderingen op het woondossier zal de slaagkans voor de huidige doelgroepen de
komende jaren dalen met 6% (waarbij de hardste klap zal vallen bij huishoudens die afhankelijk zijn
van huurtoeslag). Dit is een aanname maar geeft wel voldoende indicatie om maatregelen te
treffen.
Stel dat het langer thuis wonen minder drastisch uitpakt (nu ingeschat op 20%) dan wordt dat
ongetwijfeld de komende jaren weer tenietgedaan door een toenemende toestroom van
asielzoekers.
Ook constateren wij dat de doorstroom van sociale woningbouw naar particuliere huur aandacht
verdient, omdat hiermee bevorderd kan worden dat een deel van de beschikbare voorraad niet
meer bezet wordt gehouden door huurders buiten de doelgroep.
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Om te voorkomen dat de slagingskans de komende jaren daalt dan zullen we onszelf een
taakstelling moeten opleggen van 111 nieuwe sociale woningen per jaar vooral in het segment tot
de eerste aftoppingsgrens.
Voor de taskforce Wonen is de opdracht om per jaar 200 sociale woningen per jaar te realiseren.
Daarmee wordt de slagingskans groter in plaats van dat deze afneemt, ondanks de toegenomen
druk op dit segment woningen. Hierin rekening te houden met alle mogelijkheden en alternatieven
die kunnen worden geboden. Denk aan snellere doorstroming, lagere woonlasten door
verduurzaming of alternatieven zoals geboden door de huurwet of toestaan van bewoning op
bedrijventerrein.
Ondertekend door VVD, GroenLinks, PvdA, Burgerbelang, Nederland Duurzaam, Lijst Marjan
Jongejan, Senioren Heerhugowaard
De tekst van amendement C ingediend door VVD luidt:
De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 22 maart 2016, behandelend
agendapunt 11 met als onderwerp Opdracht Taskforce Wonen
Constaterende dat,
- In de Opdracht Taskforce Wonen gesproken wordt over het mogelijk verlagen of schrapen van de
afdracht aan de Nota Bovenwijkse Kosten.
Overwegende dat,
- In de opdracht onvoldoende helder wordt wie het besluit neemt over al dan niet afdragen aan de
Nota Bovenwijkse Kosten.
- De afdrachten aan de Nota Bovenwijkse Kosten belangrijk zijn voor het financieel mogelijk maken
van het realiseren van de in de Nota Bovenwijkse Kosten opgenomen projecten.
Besluit
- De paragraaf Resumé op blz. 15 van de Opdracht Taskforce Wonen als volgt te wijzigen:
“Waar zeggen we als college en raad ‘Ja’ tegen?. In feite is dat terug te brengen tot de volgende
kernboodschap. We zien de noodzaak en urgentie voor het realiseren van 200 sociale woningen
per jaar.
Ga daar mee aan de slag! Dat is de opdracht. We zien de hobbels die op ons pad zullen komen en
beseffen dat er onvoorziene dingen voorbij kunnen komen. We kennen echter de Heerhugowaardse
praktijk – we zien kansen en weten die met elkaar te verzilveren. Dit lukt alleen met een houding
waarbij ruimte en vertrouwen wordt gegeven aan het laten ontstaan en uitwerken van het initiatief.
De raad blijft geïnformeerd. Wanneer het gaat om toezeggingen met financiële gevolgen, zoals
het laten van een veer op instrumentele afdrachten aan de voorkant van een project (NBK),
zullen de bestaande financiële raadskaders in acht genomen worden. Per project zal het
College aan de raad rapporteren of er gevolgen zijn voor de afdracht aan de NBK of dat er
anderszins afgeweken wordt van de door de raad gestelde financiële kaders. Daar waar de
initiatieven buiten de financiële raadskaders treden worden deze separaat ter besluitvorming
aan de raad voorgelegd.
Het college, bij monde van de portefeuillehouder Wonen, presenteert de (tussen)resultaten aan de
commissie en de raad en peilt met regelmaat of we met de uitwerking van het initiatief op de goede
weg zijn. Ongetwijfeld zal het resultaat ons positief gaan verrassen.”
- Het door het College voorgestelde raadsbesluit op als volgt te wijzigen:
Akkoord te gaan met de opdracht Taskforce Wonen waarbij de bestaande financiële raadskaders in
acht genomen worden. Per project zal het College aan de raad rapporteren of er gevolgen zijn voor
de afdracht aan de NBK of dat er anderszins afgeweken wordt van de door de raad gestelde
financiële kaders. Daar waar de initiatieven buiten de financiële raadskaders treden worden deze
separaat ter besluitvorming aan de raad voorgelegd.
Ondertekend door Senioren Heerhugowaard
Besluitvorming over amendement A
De raad heeft amendement A met 26 stemmen voor en 3 stemmen tegen aangenomen.
Voor stemden HOP, CDA, VVD, D66, Senioren Heerhugowaard, PvdA, Burgerbelang, ChristenUnie,
Nederland Duurzaam en Lijst Marjan Jongejan. Tegen stemde SP.
Besluitvorming over amendement C
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De heer Van der Starre legt een stemverklaring af. Senioren Heerhugowaard vindt het nog steeds
bijzonder dat de meeste raadsleden het niet belangrijk vinden dat er in het besluit geen financieel
besluit wordt opgenomen.
De heer Does legt een stemverklaring af. De HOP vindt dat het financiële kader voldoende is verwoord
in het besluit. Daarom stemt de fractie niet mee.
De raad heeft amendement C met 8 stemmen voor en 21 stemmen tegen verworpen.
Voor stemden VVD, Senioren Heerhugowaard en Burgerbelang. Tegen stemden HOP, CDA, SP, D66,
PvdA, ChristenUnie, Nederland Duurzaam en Lijst Marjan Jongejan.
De raad heeft het voorstel van het college unaniem aangenomen.
Zonder discussie en hoofdelijke stemming is met inachtneming van aangenomen amendement A
unaniem door de raad besloten akkoord te gaan met de opdracht Taskforce Wonen.
12. Verklaring van geen bedenkingen voor bouwplan ‘Nieuw Waard’ (tussen Butterhuizen en
Stad van de Zon, RB2016014.
Er is met inachtneming van een schorsing voor nader overleg in twee termijnen beraadslaagd over het
voorstel inclusief het gisteren toegezonden addendum. Ingediend is amendement B door HOP en
Senioren Heerhugowaard.
De tekst van amendement B ingediend door HOP en Senioren Heerhugowaard luidt:
De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 22 maart 2016, behandelend
agendapunt 12 met als onderwerp verklaring geen bedenkingen project Nieuw Waard
Constaterende dat,
In het verleden na veel overleg met de bewoners van Butterhuizen de 35 meterzone is afgesproken
voor het bestemmingsplan “Glazen Stad”. Deze zone behelst de bestaande kavelgrens tot de
nieuwe bestemmingsgrens.
Het college is “nu” van mening is dat de rechten zoals die gelden aan de kant van Butterhuizen,
ook van toepassing moeten zijn aan de zijde van Nieuw Waard. Dit betekent, bouwen van enkele
vierkante meters met bijbehorende bouwwerken.
Overwegende dat,
Naar de mening van de HOP deze redenering niet juist is, omdat de 35 meterzone loopt vanaf de
bestaande kavelgrens Butterhuizen tot aan de hoofdbebouwing van Nieuw Waard. Dit zijn twee
verschillende meetpunten, te weten:
- Butterhuizen kavelgrens en
- Nieuw Waard hoofdbebouwing grens!
Volgens de HOP houdt dit in, dat Butterhuizen de bijgebouwen mag bouwen op haar terrein,
immers de afstand van de 35 meterzone kavelgrens heeft met de bebouwing aan de kant van
Butterhuizen, hier niets mee te maken.
Besluit
- Aan het door het college voorgestelde raadsbesluit het volgende toe te voegen
Nr. 1 Tot een vrije bebouwingszone van 35 meter (kavelgrens Butterhuizen tot de hoofdbebouwing
Nieuw Waard)
Nr. 1a. Met invoering van onder nr. 1 genoemd, een verklaring van geen bedenkingen (verder
ontwerp-vvgb) af te geven inzake de door burgemeester en wethouders voorgenomen afgifte van
een omgevingsvergunning voor het realiseren van maximaal 102 woningen in het project Nieuw
Waard tussen Butterhuizen en Stad va de Zon, Purperreiger en Dwergmeeuw.
Ondertekend door HOP en Senioren Heerhugowaard
Na de schorsing trekken de indienende fracties amendement B in.
De heer Mertens legt een stemverklaring af. Nu het voorstel is gewijzigd gaat de HOP hiermee
akkoord. In de commissie SO kan men verder met elkaar overleggen.
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De heer Beers legt een stemverklaring af. Burgerbelang zal tegenstemmen omdat de mogelijkheid
ontbreekt om vooraf de inzichten van omwonenden te horen.
De raad heeft het voorstel van het college unaniem aangenomen.
Zonder verdere discussie en na stemming is unaniem door de raad besloten
1. middels dit besluit een ontwerpverklaring van geen bedenkingen (verder ontwerp-vvgb) af te geven
inzake de door burgemeester en wethouders voorgenomen afgifte van een omgevingsvergunning
voor het realiseren van maximaal 102 woningen in het project Nieuw Waard tussen Butterhuizen en
Stad van de Zon, Purperreiger en Dwergmeeuw);
2. om, in het geval er geen zienswijzen worden ingediend die aanleiding geven tot aanpassing van het
plan, de ontwerp-vvgb te beschouwen als een definitieve verklaring van geen bedenkingen en de
afhandeling van de omgevingsvergunning aan het college van burgemeester en wethouders te
mandateren;
3. om, in het geval er wel zienswijzen worden ingediend die aanleiding geven tot aanpassing van het
plan, dit aangepaste plan opnieuw ter besluitvorming aan de raad te laten voorleggen voor een
definitieve verklaring van geen bedenkingen.
15. Motie 2 inzake bezorgdheid over vrijhandelsverdrag TTIP, ingediend door SP, D66 en
Nederland Duurzaam.
De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 22 maart 2016 behandeld als
agendapunt 15 motie vreemd aan de orde van de dag
Constaterende dat:
- De Europese Unie meer economische samenwerking wil aangaan met de Verenigde Staten en vice
versa.
- De Europese Unie in de afgelopen 3 jaar handelsverdragen heeft afgesloten met Peru, Colombia,
Chili, Ecuador, Singapore, Zuid-Korea, Zuid-Afrika, ACS landen (79 landen uit Afrika, Caribische
gebied en Stille Oceaan) en binnenkort met Japan en Canada.
- De Europese Commissie unaniem het mandaat van de 28 Europese lidstaten heeft gekregen om te
onderhandelen over een vrijhandelsverdrag (TTIP) met de Verenigde Staten, het zogenaamde ‘right
to regulate’.
- De Europese Commissie nu al 2 ½ jaar bezig is met deze onderhandelingen om tot een
vrijhandelsverdrag (TTIP) tussen Europese Unie en de Verenigde Staten te komen.
- Alle Europarlementariërs de mogelijkheid hebben om de Europese Commissie op inhoud bij te
sturen tot aan het eindresultaat van de onderhandelingen.
- Over het afgeronde handelsverdrag door nationale regeringen, parlementen en het Europees
Parlement gestemd moet worden.
Overwegende dat:
- Handelsverdragen zoals TTIP mogelijk de gemeente Heerhugowaard kunnen beïnvloeden.
- De Europese normen en standaarden het uitgangspunt zijn in het handelsverdrag TTIP.
- Duidelijk in kaart dient te worden gebracht welke gevolgen TTIP voor lokale ondernemers,
multinationals en investeerders heeft.
- Er bepaalde mechanismes in het TTIP handelsverdrag zijn voorgesteld die mogelijk negatieve
effecten tussen bedrijven en overheden kunnen veroorzaken; geschillen tussen investeerders en
staten (ISDS) kunnen buiten de rechterlijke macht om beslecht worden waarbij vigerende Europese
of nationale regelgeving in het geding kunnen komen.
- Vrijhandelsakkoorden geen instrumenten mogen zijn om de Europese, nationale, regionale of
gemeentelijke wetgevingen te versoepelen of zelfs af te schaffen;
- Het niet wenselijk is dat de beleidsvrijheid van de gemeente Heerhugowaard wordt beperkt door de
VS of door andere landen waar de Europese Unie handelsverdragen mee afsluit.
- Er een duidelijke maatschappelijke bewustwording en interesse/bewustzijn in Europa in deze
genoemde handelsverdragen is ontstaan waarbij transparantie en terugkoppeling van informatie
naar de burger als belangrijk wordt geacht.
Spreekt uit dat:
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-

Dat TTIP op duidelijke regels gebaseerde handel moet zijn; onduidelijke elementen die wellicht
kunnen leiden tot negatieve effecten voor de lokale democratie, sociale Europese normen en
standaarden, duurzame ontwikkeling, economie, gezondheid, landbouw, intellectueel eigendom en
cultuur dienen te worden voorkomen.
Draagt de raadsgriffier van de gemeenteraad van Heerhugowaard op:
- Om namens de gemeenteraad de bijgevoegde brief toe te sturen aan de verantwoordelijke minister,
leden van de Tweede Kamer, leden van het Europees Parlement en de Europese Commissie.
- De raad in kennis te stellen van verzending.
En gaat over tot de orde van de dag,
Ondertekend door SP, D66, Nederland Duurzaam en Burgerbelang
Er is in een termijn beraadslaagd.
De heer Marchal legt een stemverklaring af. Ondanks dat sommige mensen denken dat het
onderhavige onderwerp zich ver van hen afspeelt, namelijk in Brussel, is dit eigenlijk ook weer heel
dichtbij. Het zou mooi zijn (en jammer als dit niet gebeurt), als de raad zich uitspreekt voor deze motie,
want de signaalwerking van een dergelijke brief vanuit de gemeente kan een groot effect hebben.
De heer Duijff legt een stemverklaring af. De SP is niet tegen handel en is ook van mening dat de
handelsbelemmeringen best ingeperkt mogen worden. De fractie vindt dat de effecten schromelijk
overschat worden. De SP vindt het een goed idee een signaal af te geven dat men zich zorgen maakt
over de gang van zaken.
De raad heeft motie 2 met 15 stemmen voor en 14 stemmen tegen aangenomen.
Voor stemden SP, D66, Senioren Heerhugowaard, PvdA, Burgerbelang, ChristenUnie en Nederland
Duurzaam. Tegen stemden HOP, CDA, VVD en Lijst Marjan Jongejan.
De heer Brau heeft als waarnemend voorzitter van de raad de voorzittershamer overgenomen van de
heer Ter Heegde.
17. Motie 3 inzake gevangenissen in Heerhugowaard, ingediend door D66.
De tekst van motie 3 ingediend door D66 luidt:
De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 22 maart 2016, behandelend
agendapunt 17 met als onderwerp behoud gevangenissen in Heerhugowaard
Constaterende dat:
- Uit prognoses van het ministerie Veiligheid en Justitie blijkt dat de komende vijf jaren minder
detentiecapaciteit nodig is; dit komt onder meer door de daling van de criminaliteit en het feit dat
rechters minder lange straffen opleggen
- Het Ministerie van Justitie en Veiligheid het voornemen heeft om de gevangenissen Zuyder Bos en
Amerswiel in Heerhugowaard binnen afzienbare tijd te sluiten.
Overwegende dat:
- De gevangenissen in Heerhugowaard tot de crème de la crème van Nederland behoren; er is
nauwelijks sprake van recidive en het zijn de meest moderne en innovatieve inrichtingen.
- Door deze sluiting ongeveer 300 medewerkers hun baan dreigen te verliezen.
- Het verdwijnen van deze gevangenissen ernstige economische schade, met name op het gebied
van werkgelegenheid, met zich meebrengt.
- De burgemeester zich al eerder succesvol tegen sluiting van de gevangenissen in Heerhugowaard
heeft verzet en wij, als raad, nu weer alle vertrouwen in hem uitspreken om sluiting te voorkomen.
Spreekt uit:
Dat de gemeente Heerhugowaard zich sterk maakt om de meest moderne en innovatieve
penitentiaire inrichtingen van Nederland te behouden.
Verzoekt het college:
1. Acties te ondernemen die eraan bijdragen om de gevangenissen in Heerhugowaard te behouden.
2. De raad, rechtstreeks of via de commissie MISB, gedurende het jaar, via actieve informatie, op de
hoogte te brengen van de stand van zaken omtrent de uitvoering van deze motie.
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En gaat over tot de orde van de dag,
Na een toelichting op de motie door de heer Feelders wordt er in een termijn beraadslaagd.
De raad heeft de motie unaniem aangenomen.
Niets meer aan de orde zijnde sluit de waarnemend voorzitter om 22.03 uur de vergadering.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad
van de gemeente Heerhugowaard d.d. 26 april 2016.
de raadsgriffier,

de voorzitter

