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Concept notulen openbare vergadering van de raad van de gemeente Heerhugowaard, gehouden op
23 februari 2016 om 20.00 uur in het gemeentehuis
Aanwezig:

de heer H.M.W. ter Heegde, voorzitter
mevrouw L. Schreiner, 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
de heer M. Kadioglu, PvdA
de heer N. Kevek, CDA
mevrouw G. Klercq - Glas, CDA
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 R. Schoemaker, GroenLinks
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:

de heer J.D. Koppelaar, PvdA, raadslid

Notuliste:

mevrouw E.M.J. Middelbeek

De voorzitter opent de raadsvergadering om 20.00 uur en heet iedereen van harte welkom. Hij geeft
aan dat de heer Koppelaar vanwege ziekte vanavond afwezig is, memoreert de bijeenkomst H300 met
een follow-up op 17 maart aanstaande en de jongerenraad van vorige week.
Hierna geeft hij het woord aan mevrouw Roos van der Tocht (Huygens College) die vorige week bij de
jongerenraad als beste debater is aangewezen. Zij geeft aan het “gaaf” te hebben gevonden in de
jongerenraad te debatteren. Het is goed om de jeugd bewust te maken van wat er speelt in zijn of haar
omgeving, van de politiek en van wat hij of zij daar zelf mee kan. Het is ook een hele eer te zijn
uitgeroepen tot de beste debater van die avond en om vanavond de raad te mogen toespreken.
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1. .Spreekrecht burgers.
Er hebben zich voor dit agendapunt geen burgers aangemeld.
2. Vaststellen raadsagenda.
Zonder verdere discussie en hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten de raadsagenda
gewijzigd vast te stellen. De motie (agendapunt 13 onder voorbehoud van agendering) is niet aan de
agenda toegevoegd. De motie (agendapunt 14 onder voorbehoud van agendering) wordt op verzoek
van de indieners eerst in de eerstkomende commissievergadering MiSB behandeld. Een motie van
Nederland Duurzaam is als agendapunt 15 toegevoegd. Tot slot heeft de heer Van der Starre laten
weten zich van besluitvorming bij agendapunt 12 te onthouden, daar hij vrijwilliger is bij het
Poldermuseum.
3

Vaststellen notulen raadsvergadering d.d. 26 januari 2016.

Zonder discussie en hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten de notulen van de
raadsvergadering d.d. 26 januari 2016 ongewijzigd vast te stellen.
4. Voorstel voorzitter met betrekking tot afdoening ingekomen stukken, waaronder
mededelingen van het college aan de raad.
Rubriek AA
Zonder discussie en hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten de ingekomen stukken 01
tot en met 04a van rubriek AA 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 04a van rubriek AB voor kennisgeving aan te nemen.
Rubriek AC
Zonder discussie en hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten de ingekomen stukken 01
en 02 van rubriek AC voor kennisgeving aan te nemen.
Rubriek B
Er zijn voor deze rubriek geen stukken ingekomen.
Rubriek C
Er zijn voor deze rubriek geen stukken ingekomen.
Rubriek D
1. Mededeling over artotheek
Wethouder Dickhoff deelt naar aanleiding van de aangenomen motie tijdens de vorige
raadsvergadering mede met het bestuur van de artotheek te hebben gesproken. Er is een afspraak
gemaakt voor een gemeentelijke bijdrage in de verhuiskosten van € 25.000. Dit bedrag past binnen
de bestaande budgetten.
2. Mededeling over verkoop rouwcentrum
Wethouder Dickhoff deelt mede dat het college vandaag een besluit over de verkoop van het
rouwcentrum heeft genomen. Dit centrum is verkocht conform de vraagprijs. Afhankelijk van het
rondkomen van de financiering zal overdracht plaatsvinden op 1 mei 2016.
3. Mededeling over volkstuinen
Wethouder Dickhoff deelt mede vorige week met een landelijke vertegenwoordiging te hebben
gesproken over de verplaatsing van de volkstuinen naar Heerhugowaard-Zuid. Dit is in verband met
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de Arob-procedure een moeilijke zaak. De wethouder wil nu eerst terug naar de raad om tekst en
uitleg te geven over de hele gang van zaken.
4. Mededeling over jaar van Brederode
Wethouder Dickhoff deelt in verband met het feit dat 2016 het jaar Van Brederode is, per fractie een
boekje uit.
5. Mededeling over thuiszorg
Wethouder Stam deelt mede dat aan de thuiszorgorganisatie TSN voorlopig uitstel van betaling is
verleend. De dienstverlening moet behouden blijven door overname hiervan. De gemeente
Heerhugowaard heeft de organisatie Buurtzorg gekozen om deze overname vorm te geven. Zij zal
het bestaande contract met TSN ongewijzigd uitvoeren met dezelfde medewerkers. De gemeente
zal een bedrag voor transitiekosten reserveren. Deze regeling geldt overigens alleen voor 2016.
Voor 2017 zal een nieuwe aanbesteding plaatsvinden met voor alle partijen kansen.
Zonder verdere discussie en hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten de mededelingen
voor kennisgeving aan te nemen.
5. Verordening functioneringsgesprekken burgemeester en vertrouwenscommissie bij
(her)benoemingen burgemeester, RB2015019.
De heer Brau heeft als waarnemend voorzitter van de raad de voorzittershamer bij dit agendapunt
overgenomen van de heer Ter Heegde, die de raadszaal tijdens de behandeling van dit agendapunt
verlaat.
Er bestaat bij de raad geen behoefte om over de onderdelen 1 en 2 van het voorstel van het college te
spreken. De waarnemend voorzitter heeft voor onderdeel 3 een stemcommissie ingesteld bestaande uit
mevrouw Visser en de heer Duijff. Zij zullen samen met de raadsgriffie de uitgebrachte stemmen
beoordelen en tellen. Voor de duur hiervan wordt de vergadering geschorst. Het stembureau wordt
geacht na haar werkzaamheden te zijn ontbonden.
Mevrouw Visser laat weten dat er 30 stemmen zijn uitgebracht, waarvan 29 geldig en 1 ongeldig.
Zonder discussie en hoofdelijke stemming is na stemming door de raad besloten:
1. vast te stellen de Verordening functioneringsgesprekken burgemeester en vertrouwenscommissie
bij (her)benoemingsprocedure burgemeester;
2. in te trekken: Verordening functioneringsgesprek burgemeester en raad (2014);
3. als voorzitter van de vertrouwenscommissie te benoemen: Jolanda van Ling (CDA).
6. Rekenkamerrapport “Meten met één maat”, RB2016001.
Zonder discussie en hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten:
a. de reactie van het college op de aanbevelingen van de rekenkamercommissie te onderschrijven en
deze in de uitvoering mee te nemen;
b. eerste kwartaal 2017 de uitvoering van deze aanbevelingen te evalueren in de commissie Middelen
en Stadsbeheer.
7. Verklaring van geen bedenkingen project Woonwaard/Esdégé-Reigersdaal, Middenweg 4,
RB2016006.
Zonder discussie en hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten tot het afgeven van de
Verklaring van geen bedenkingen voor het realiseren van 31 zorgwoningen en aan
dagactiviteitencentrum door Woonwaard en Esdégé-Reigersdaal op het perceel Middenweg 4.
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8. Verbetering ventilatiesysteem De Vlindertuin, RB2015158.
1. Een bedrag van € 85.000 als taakstellend budget beschikbaar te stellen voor verbetering van het
ventilatiesysteem in het kinderopvanggedeelte van het multifunctionele schoolgebouw De
Vlindertuin;
2. Dit bedrag te dekken uit het restantkrediet Frisse Scholen.
3. Een afschrijvingstermijn te hanteren van 15 jaar voor het installatietechnisch gedeelte en 40 jaar
voor het bouwkundig gedeelte.
9. Statutenwijziging Stichting de Blauwe Loper, RB2016003.
Zonder discussie en hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten:
1. In te stemmen met de voorgestelde statutenwijzing
2. De bevoegdheid voor overleg over de jaarstukken met stichting De Blauwe Loper over te dragen
aan het college van burgemeester en wethouders.
10. Kadernota Verbonden partijen, RB2015137.
Het gaat bij dit agendapunt om een voorstel van de raad. De heren Harren en Feelders nemen de
verdediging van het voorstel op zich. Er is in een termijn beraadslaagd. Er is een amendement
ingediend door SP.
De tekst van amendement A ingediend door SP luidt:
De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 23 februari 2016, behandelend de
Kadernota Verbonden partijen
Constaterende dat,
- Het college aangeeft het in beginsel niet wenselijk te vinden dat Raadsleden zitting in het bestuur
nemen.
Overwegende dat,
- De raad een controlerende taak heeft;
- De raad met een raadslid in het bestuur van gemeenschappelijke regelingen de controlerende taak
beter tot uitvoer kan brengen.
Besluit
- De volgende passage van het door het college voorgestelde raadsbesluit te schrappen;
De volgende passage van het door het college voorgestelde raadsbesluit te schrappen;
Een goede scheiding van taakgebieden tussen gemeenteraad en college brengt echter ook een
goede scheiding van verantwoordelijkheden met zich mee. Een verbonden partij is een middel om
gestelde doelen te realiseren. Vanuit die optiek zijn verbonden partijen primair een zaak van het
college. De gemeenteraad controleert het college. Indien raadsleden tevens als gemeentelijke
vertegenwoordiger zouden optreden, dan geven zij mede invulling aan de taak van het college. Uit
het oogpunt van functiescheiding is een vertegenwoordiging vanuit de gemeenteraad niet of minder
gewenst, omdat de gemeenteraad in dat geval zichzelf zou moeten controleren. Ook vanuit het
oogpunt van dualisme ligt het niet voor de hand dat een raadslid deel uitmaakt van het bestuur van
een gemengde regeling. Door alleen collegeleden plaats te laten nemen in het bestuur van een
gemengde regeling is de scheiding tussen de verschillende rollen die door collegeleden
(bestuur/uitvoering) en de gemeenteraad (controle/toezicht) gespeeld worden goed afgebakend.
Als uitgangspunt geldt dat, afhankelijk van het soort regeling, raadsleden - om een doorkruising van
de bestuurlijke posities te voorkomen - geen zitting nemen in het bestuur van een
gemeenschappelijke regeling. In afwijking dit uitgangspunt kunnen in het algemeen bestuur naast
collegeleden ook raadsleden plaatsnemen, wanneer de gemeenteraad de behoefte daartoe
nadrukkelijk heeft uitgesproken.
Een uitzondering hierop is de situatie een openbaar lichaam dat uitsluitend is ingericht door
gemeenteraden. In dat geval mogen alleen raadsleden zitting hebben in het algemeen bestuur
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-

Het door het college voorgestelde raadsbesluit op als volgt te wijzigen:
Het college zich zal inspannen om minimaal een raads- of commissie lid per regeling een functie te
laten bekleden inhoudende een waarnemende rol tijdens bestuursvergaderingen. Hierbij krijgt het
raads- of commissielid de verplichting om verslag van deze vergaderingen uit te brengen aan de
Raad. Indien geen raads- of commissielid aanwezig kan zijn bij de vergadering, moet het college
rapport uitbrengen aan de raad.
Ondertekend door SP
De raad heeft met 3 stemmen voor en 27 stemmen tegen amendement A verworpen.
Voor stemde SP. Tegen stemden HOP, CDA, VVD, D66, Senioren Heerhugowaard, PvdA,
Burgerbelang, ChristenUnie, Nederland Duurzaam, GroenLinks en Lijst Marjan Jongejan.
De raad heeft het voorstel van de raad met 27 stemmen voor en 3 stemmen tegen aangenomen.
Voor stemden HOP, CDA, VVD, D66, Senioren Heerhugowaard, PvdA, Burgerbelang, ChristenUnie,
Nederland Duurzaam, GroenLinks en Lijst Marjan Jongejan. Tegen stemde SP:
Zonder verdere discussie en na stemming is in meerderheid door de raad besloten de Kadernota
verbonden partijen gemeente Heerhugowaard vast te stellen.
11. Vaststelling bestemmingsplan Actualisatieplan 2015, RB2015070.
Er heeft geen beraadslaging plaatsgevonden. Wel heeft de heer Marchal aangegeven graag de
reacties op de zienswijzen die discussie kunnen opleveren, bij het voorstel te willen zien. Wethouder
Oude Kotte weet zo niet of de exacte tekst is bijgevoegd, wat wel de bedoeling is. Besloten wordt de
procedure in het raadsconvent te bespreken.
De heer Hoekstra legt een stemverklaring af. Nadat de VVD in 2014 de bizarre ontdekking deed, dat de
gemeente Heerhugowaard wilde stoppen met het toestaan van carports, staat dit nu heel mooi
vermeld. De fractie wil de wethouder hiervoor graag een compliment geven.
Mevrouw Visser legt een stemverklaring af. De ChristenUnie was verheugd te lezen bij de tweede bullet
op pagina 2 dat beperking van prostitutie en seksinrichtingen is opgenomen.
De heer Marchal legt een stemverklaring af. Nederland Duurzaam zal meestemmen met het voorstel in
de wetenschap dat het in het verleden altijd goed is gegaan bij het college en dat er adequate
beantwoording van zienswijzen heeft plaatsgevonden. Spreker wil graag laten aantekenen dat
Nederland Duurzaam in het vervolg graag de zienswijzen waarover conflict is geweest bij de stukken
wil zien.
Zonder verdere discussie en na stemming is unaniem door de raad besloten:
1. de zienswijzen van reclamanten ontvankelijk te verklaren;
2. de zienswijzen van E. Smit, de Provincie Noord-Holland en Schenkeveld Advocaten namens D.K.
Walstra en S.J.C. Walstra-Baldée gegrond te verklaren en de zienswijzen van R.G.M.F. Lantman,
K. Menu en S. Faas en T.A. Roos en P.M. van Santen ongegrond te verklaren;
3. de Nota van beantwoording zienswijzen Actualisatieplan 2015 vast te stellen;
4. geen exploitatieplan op te stellen;
5. in te stemmen met de in het plan aangebrachte ambtshalve wijzigingen en de wijzigingen zoals
opgenomen in de Nota van beantwoording zienswijzen Actualisatieplan 2015;
6. het bestemmingsplan Actualisatieplan 2015, met IMROcode NL.IMRO.0398.BP48ACTUALISATIE2VA01 aldus gewijzigd vast te stellen
met inachtneming van bovengenoemde aantekening van Nederland Duurzaam.
12. Krediet Poldermuseum, RB2015149.
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Er heeft met inachtneming van een schorsing van enkele minuten voor nader overleg beraadslaging in
twee termijnen plaatsgevonden.
De heer Schoenmaker legt een stemverklaring af. GroenLinks zal voorstemmen, maar wel met de
aantekening dat zij het een rare constructie vindt dat de gemeente Heerhugowaard een half miljoen
euro uitgeeft aan een pand van een ander. De fractie zal schriftelijke vragen stellen of er nog meer van
dergelijke constructies in Heerhugowaard zijn en er zoveel geld wordt gestoken in panden van een
ander.
De heer Van der Molen legt een stemverklaring af. Monumentale panden in Heerhugowaard moeten
worden gekoesterd.
De heer Jongenelen legt een stemverklaring af. Burgerbelang zal voorstemmen met dien verstande
genoteerd te willen hebben financieel kritisch de subsidie te zullen volgen.
De raad heeft het voorstel van het college unaniem aangenomen. Hierbij moet worden aangetekend
dat de heer Van der Starre zich van besluitvorming van het voorstel heeft verschoond en tijdens de
stemming de raadszaal heeft verlaten.
Zonder verdere discussie en na stemming is door de raad besloten
1. Een krediet beschikbaar te stellen van maximaal € 538.848,- voor aanpassing van het
Poldermuseum;
2. het krediet voor de investering te dekken uit:
a. de maximale subsidiebijdrage van de provinciale Agenda Groen van € 269.424,- en
b. € 269.424,- uit de reserve NBK, post Poldermuseum
13. Motie 1 van SP over activiteiten voor de bewoners van het AZC.
Bij agendapunt 2 is in meerderheid besloten deze motie niet aan de agenda toe te voegen.
14. Motie 2 van SP, D66 en Nederland Duurzaam bezorgdheid over vrijhandelsverdrag TTIP.
Bij agendapunt 2 is door de indieners besloten de motie eerst te laten behandelen in de eerstvolgende
vergadering van de commissie MiSB.
15. Motie 3 ingediend door Nederland Duurzaam.
De tekst van motie 3 ingediend door Nederland Duurzaam luidt:
De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 23 februari 2016 Constaterende
dat:
- Wij in Heerhugowaard inmiddels best wat faciliteiten hebben waarbij veel mensen uit de regio niet
op de hoogte zijn van hun bestaan;
- Men vanuit de trein, of lopende op het station, niet geattendeerd wordt op deze faciliteiten;
- Het stationsgebied aan vernieuwing toe is maar dit waarschijnlijk nog wel even op zich laat
wachten;
Overwegende dat:
- Forenzen bij het passeren van het station bijvoorbeeld niet visueel op de hoogte worden gebracht
van Winkelcentrum Middenwaard op 800 meter lopen, het Horizon College op 500 meter lopen, de
zorgboulevard de Frans op 650 meter lopen, het HAL Trade Center op 600 meter lopen, een
(meubel)boulevard met Mediamarkt en McDonalds op 1250 meter en niet te vergeten de winkels en
horeca direct aan het Stationsplein;
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We als gemeente Heerhugowaard een verantwoordelijkheid hebben om niet de individuele
winkeleigenaar maar wel aanwezigheid van onze winkelgebieden en faciliteiten breed bekend te
stellen;
- Het plaatsen van bewegwijzering een gemeentetaak is en er derhalve op bestaande budgetten die
voor deze doeleinden bestemd zijn geleund kan worden;
- Tot de tijd dat het stationsgebied vernieuwd wordt dit alvast als neveneffect zou kunnen opleveren
dat er meer reizigers via het Heerhugowaardse station zullen reizen en die reizigers ook de
faciliteiten van Heerhugowaard bezoeken.
Spreekt uit:
Het station een belangrijke verbindingsfunctie heeft in een gemeente en een zichtlocatie is.
In het kader van ‘city marketing’ is het aan te bevelen de forens te attenderen op de in
Heerhugowaard aanwezige faciliteiten. Uit de borden moet blijken dat er verschillende faciliteiten op
loopafstand van het station bereikbaar zijn.
Verzoekt het college:
1. Over te gaan tot het plaatsen van bewegwijzeringsborden die de Heerhugowaardse faciliteiten in
kaart brengen op een manier die forenzen ertoe aanzet een bezoek aan die faciliteiten te
overwegen.
2. De kosten die hiermee gepaard gaan te dekken uit de budgetten die bestemd zijn voor
bewegwijzering, of indien dit niet opportuun wordt geacht, met een alternatief dekkingsvoorstel te
komen.
En gaat over tot de orde van de dag,
Ondertekend door Nederland Duurzaam
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter om 21.48 uur de vergadering.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad
van de gemeente Heerhugowaard d.d. 22 maart 2016.
de raadsgriffier,

de voorzitter

