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Concept notulen openbare vergadering van de raad van de gemeente Heerhugowaard, gehouden op
24 mei 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 J.C.A. Groot, HOP (vanaf agendapunt 6)
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 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 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

Notuliste:

mevrouw E.M.J. Middelbeek

De voorzitter opent de raadsvergadering, heet iedereen van harte welkom en stelt aan de orde
agendapunt 1.
1. .Spreekrecht burgers.
Er hebben zich voor het spreekrecht geen burgers aangemeld.
2. Vaststellen raadsagenda.
Zonder verdere discussie en hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten de raadsagenda
gewijzigd vast te stellen. Hieraan zijn toegevoegd drie moties als de agendapunten 15, 16 en 18. De
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raad heeft ook besloten de motie van Burgerbelang (voorgenomen agendapunt 17) niet te agenderen ,
maar eerst in de komende vergadering van de commissie MO te bespreken. De motie van SP en PvdA
(voorgenomen agendapunt 14) is door deze fractie teruggetrokken, daar deze nog bijschaving behoeft.
3

Vaststellen notulen raadsvergadering d.d. 26 april 2016.

Zonder discussie en hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten de notulen van de
raadsvergadering van 26 april 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
en 01a 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 16 van rubriek AB voor kennisgeving aan te nemen.
Rubriek AC
Er zijn voor deze rubriek geen stukken ingekomen.
Rubriek B
Er zijn voor deze rubriek geen stukken ingekomen.
Rubriek C
De raad heeft ingestemd met de afhandeling van ingekomen stukken 01 en 02 van rubriek C.
Rubriek D
1. Mededeling over t
Wethouder Dickhoff geeft aan dat er op 23 februari 2016 door de raad een besluit is genomen over
een functieverbreding van het Poldermuseum, waarbij de kosten voor 50% uit de reserve en voor
50% uit derden-subsidie zou worden voldaan. De provincie heeft het subsidieverzoek echter voor
een substantieel bedrag afgewezen. Het college gaat nu terug naar het bestuur van het
Poldermuseum om te praten over hoe nu verder. De wethouder komt na de zomer op het
onderwerp terug.
Zonder verdere discussie en hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten de mededeling
voor kennisgeving aan te nemen.
5. Benoeming en beëdiging raadslid J.C.A. Groot (HOP) RB2016054.
De voorzitter stelt een commissie van onderzoek van de geloofsbrieven in bestaande uit de raadsleden
Schoemaker, Koster en C. Hoekstra. Zij zullen samen met de raadsgriffier de geloofsbrief en verdere bij
de Kieswet gevorderde stukken ingeleverd door de heer Groot, onderzoeken.
De voorzitter heeft de vergadering voor de duur van genoemd onderzoek geschorst.
De heer Hoekstra heeft de volgende tekst voorgelezen. De commissie uit de raad van de gemeente
Heerhugowaard heeft de geloofsbrief en verdere bij de Kieswet gevorderde stukken ontvangen die zijn
ingezonden door Groot (J.C.A.) (Jan), wonende te Heerhugowaard. Op 3 mei 2016 is bovengenoemd
persoon tijdelijk benoemd tot lid van de gemeenteraad tot en met 11 augustus 2016. De commissie
rapporteert de raad dat zij bovengenoemde bescheiden heeft onderzocht en in orde heeft bevonden.
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Gebleken is dat de benoemde aan alle in de Gemeentewet gestelde eisen voldoet. De commissie
adviseert tot zijn toelating als lid van de gemeenteraad.
Zonder verdere discussie en hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten toe te laten als lid
van de gemeenteraad tot en met 11 augustus 2016:
Groot, J.C.A. (Jan) (m), wonende te Heerhugowaard
De voorzitter leest hierna de volgende tekst voor:
“Ik zweer dat ik om tot lid van de raad benoemd te worden, rechtstreeks noch middellijk onder
welke naam of onder welk voorwendsel dan ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik
zweer dat ik om iets in dit ambt te doen of te laten rechtstreeks noch middellijk enig geschenk of
enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik zweer dat ik getrouw zal zijn aan de
Grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als lid van de raad naar eer en
geweten zal vervullen”.
De heer Groot antwoordt met de woorden: “Zo waarlijk helpe mij God almachtig”.
De voorzitter feliciteert de heer Groot met diens benoeming en schorst voor enkele minuten de
vergadering om de aanwezigen de gelegenheid te geven de heer Groot te feliciteren.
6. Vaststelling bestemmingsplan Hugo-Oord, RB2016035.
De heer Duijff heeft nog enkele vragen.
De voorzitter adviseert hem rechtstreeks contact met de wethouder op te nemen.
Zonder discussie en hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten:
1. de zienswijzen van reclamanten A en B ontvankelijk, maar ongegrond te verklaren;
2. de zienswijze van reclamant C niet ontvankelijk te verklaren;
3. de Nota van beantwoording van zienswijzen bestemmingsplan Hugo-Oord vast te stellen;
4. af te zien van het vaststellen van een exploitatieplan nu middels het sluiten van een anterieure
overeenkomst is voorzien in het verhaal van gemeentelijke plankosten.
5. het bestemmingsplan Hugo-Oord met IMROcode IMRO.0398.BP56HUGOOORD-VA01 ongewijzigd
vast te stellen.
7. Jaarrekening 2015 en zienswijze begroting 2017 Cocensus, RB2016034.
Zonder discussie en hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten geen zienswijze in te
dienen ten aanzien van de jaarrekening 2015 en de ontwerpbegroting 2017 van de GR Cocensus.
8. Actualiseren controleverordening Heerhugowaard, RB2016025.
Zonder discussie en hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten de controleverordening
gemeente Heerhugowaard 2016 vast te stellen, onder gelijktijdige intrekking van de
Controleverordening gemeente Heerhugowaard.
De ingangsdatum van deze verordening is 1 juli 2016, met dien verstande dat de oude
Controleverordening van toepassing blijft voor de controle van het boekjaar 2015 en 2016.
9. Vaststelling 6e herziening grondexploitatie De Vaandel, RB2016029.
Er wordt in een termijn beraadslaagd, waarvan alleen SP en Senioren Heerhugowaard gebruikmaken.
De raad heeft het voorstel van het college met 28 stemmen voor en 3 stemmen tegen aangenomen.
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Voor stemden HOP, CDA, VVD, SP, D66, Burgerbelang, PvdA, ChristenUnie, Nederland Duurzaam,
GroenLinks en Lijst Marjan Jongejan. Tegen stemde Senioren Heerhugowaard.
Zonder verdere discussie en na stemming is door de raad besloten de 6e herziening van de
grondexploitatie van De Vaandel van februari 2016 vast te stellen met een negatief resultaat van € 1,1
miljoen.
10. Vaststelling 7e herziening grex De Draai d.d. april 2016, RB2016024.
Er wordt in een termijn beraadslaagd, waarvan alleen Burgerbelang gebruikmaakt.
De raad heeft het voorstel van het college met 26 stemmen voor en 5 stemmen tegen aangenomen.
Voor stemden HOP, CDA, VVD, SP, D66, PvdA, ChristenUnie, Nederland Duurzaam, GroenLinks en
Lijst Marjan Jongejan. Tegen stemden Senioren Heerhugowaard en Burgerbelang.
Zonder verdere discussie en stemming is door de raad besloten conform de voorgestelde looptijd de 7e
herziening grondexploitatie van De Draai d.d. april 2016 vast te stellen met een negatief resultaat van
€ 3,9 miljoen.
11. Aanpassen tarieven Verordening liggeld pleziervaartuigen en Verordening campergelden,
RB2016027.
Na een verklaring van het CDA en van Burgerbelang vindt er verder geen beraadslaging plaats.
De raad heeft het voorstel van het college met 29 stemmen voor en 2 stemmen tegen aangenomen.
Voor stemden HOP, CDA, VVD, SP, D66, Senioren Heerhugowaard, PvdA, ChristenUnie, Nederland
Duurzaam, GroenLinks en Lijst Marjan Jongejan. Tegen stemde Burgerbelang.
Zonder verdere discussie en stemming is door de raad besloten:
1. Verordening op de heffing en invordering van liggeld pleziervaartuigen, artikel 5. Tarief, te herzien
en vast te stellen conform de in de onderstaande tabel genoemde tarieven met ingang van 1 juni
2016.
Boxmaat
7 x 2,7 meter
9 x 2,7 meter
10 x 3,7 meter
12 x 4,5 meter

Oppervlakte
19 m2
24 m2
37 m2
54 m2

Tarief / plaats
€ 350
€ 445
€ 545
€ 650

2. Verordening op de heffing en invordering van campergelden, artikel 4. Tarief, te herzien en vast te
stellen. Het tarief met ingang van 1 juni 2016 te verhogen van € 7,00 per etmaal naar € 10,00 per
etmaal.
12. Verordening auditcommissie gemeente Heerhugowaard, RB2016026.
Na een toelichting door de heer Jongenelen op het door Burgerbelang ingediende amendement A
wordt er in een termijn beraadslaagd.
De tekst van amendement A ingediend door Burgerbelang luidt:
De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 24 mei 2016, behandelend
agendapunt 12 met als onderwerp RB2016026 verordening auditcommissie gemeente Heerhugowaard
2016
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Constaterende dat in genoemd raadsbesluit op geen enkele wijze wordt vermeld dat de auditcommissie
bij voorkeur een weerspiegeling van de verhoudingen in de raad tussen coalitie en oppositie dient te
krijgen
Overwegende dat in dit raadsbesluit daarmee de ruimte bestaat om de auditcommissie te laten bestaan
uit een scheve verhouding tussen coalitie en oppositie, hetgeen afbreuk doet aan de werkelijke
verhoudingen binnen de raad
Besluit
- Artikel 3 onder punt 2 als volgt te doen luiden:
De commissie bestaat uit minimaal 3 en maximaal 5 leden, waarvan maximaal 1 commissielid nietraadslid. Hierbij dient gestreefd te worden naar eenzelfde verhouding tussen coalitie en oppositie
zoals deze ook in de raad aanwezig is.
Ondertekend door Burgerbelang
De raad heeft amendement A met 5 stemmen voor en 28 stemmen tegen verworpen.
Voor stemden SP en Burgerbelang. Tegen stemden HOP, CDA, VVD, D66, Senioren Heerhugowaard,
PvdA, ChristenUnie, Nederland Duurzaam, GroenLinks en Lijst Marjan Jongejan.
De raad heeft het voorstel van het college unaniem aangenomen.
Zonder verdere discussie en hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten
- de Verordening auditcomissie gemeente Heerhugowaard 2016 vast te stellen.
De verordening treedt in werking de dag na bekendmaking van de verordening.
- de huidige voorzitter van de auditcommissie, dhr. A. Harren, en plaatsvervangend voorzitter van de
auditcommissie, dhr. J. van der Starre, tot het einde van deze raadsperiode deze functies te laten
vervullen.
13. Meubilair raadzaal, RB2016039.
Na indiening van het mondeling geformuleerde amendement B door de HOP heeft er verder geen
beraadslaging plaatsgevonden.
De tekst van amendement B ingediend door HOP en medeondertekend door Senioren
Heerhugowaard (na vaststelling van de notulen op 28 juni 2016 tekstueel alsnog toegevoegd in de
notulen) luidt:
De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 24 mei 2016, behandelend
agendapunt 13 met als onderwerp Meubilair Raadszaal,
Constaterende dat
- er diverse opties voorliggen;
- in het raadsconvent niet eenieder aanwezig was en dat niet geheel duidelijk was op optie B of optie
D de meerderheid zou hebben;
- de andere opties in geen geval een meerderheid zullen behalen,
Van mening zijnde dat
- de raad bij meerderheid een besluit moet nemen;
- in het voorstel alleen optie D ter besluitvorming voorligt,
Spreekt uit dat
De gemeenteraad van Heerhugowaard zich uitspreekt in een voorkeur en daarbij een keuze dient te
hebben,
Besluit
Het volgende te wijzigen in besluit RB2016039 met als titel Meubilair Raadszaal
- b e s l u i t: te kiezen voor opstellingsvariant B
Ondertekend door HOP en Senioren Heerhugowaard
De raad heeft amendement B met 3 stemmen voor en 28 stemmen tegen verworpen.
Voor stemden Senioren Heerhugowaard. Tegen stemden HOP, CDA, VVD, SP, D66, Burgerbelang,
PvdA, ChristenUnie, Nederland Duurzaam, GroenLinks en Lijst Marjan Jongejan.
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De raad heeft het voorstel van het college unaniem aangenomen.
Zonder verdere discussie en na stemming is unaniem door de raad besloten te kiezen voor
opstellingsvariant D (twee keer twee rijen van 8 zitplaatsen achter elkaar met losse stoelen, waarbij de
achterste rijen zijn geplaatst op een verhoging en alle vier tafelrijen zijn uitgevoerd in een gebogen
vorm).
14. Motie 1 van SP en PvdA inzake salariëring HVC
Deze motie is door SP en PvdA teruggetrokken, omdat deze nog bijschaving behoeft.
De heer Brau neemt als waarnemend voorzitter van de raad de voorzittershamer over van de heer Ter
Heegde en stelt aan de orde agendapunt 15.
15. Motie 2 van Senioren Heerhugowaard en medeondertekend door PvdA, ChristenUnie,
Burgerbelang en Lijst Marjan Jongejan inzake bezorgdheid over onrust in het AZC.
De tekst van motie 2 ingediend door Senioren Heerhugowaard en medeondertekend door PvdA,
ChristenUnie, Burgerbelang en Lijst Marjan Jongejan luidt:
De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 24 mei 2016, behandeld
agendapunt 15 met als onderwerp Motie vreemd aan de orde van de dag - Motie 2016-05-24 2; SH
Bezorgdheid over onrust in het AZC.
Constaterende dat:
- de locatie van het AZC gebouwd is voor 300 gevangen die regelmatig met verlof gingen en dat de
voorzieningen hierop zijn berekend;
- het de bedoeling was de locatie te verbouwen voordat het AZC in gebruik genomen zou worden
maar dat de verbouwing door het COA steeds vooruitgeschoven wordt vanwege de grote druk op
opvanglocaties;
- er te weinig toiletten zijn, geen kookgelegenheid en een groot gebrek aan privacy;
- de onrust in het AZC toeneemt over het gebrek aan voorzieningen en gebrek aan privacy nu veel
bewoners er al 8 maanden wonen;
Overwegende dat:
- de bewoners van het AZC ook (tijdelijke) inwoners van Heerhugowaard zijn;
Besluit:
- de bijgevoegde brieven aan zowel het COA als aan de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie
(Dr. K.H.D.M. Dijkhoff) te sturen, in afschrift aan de locatiemanager van het AZC in Heerhugowaard.
En gaat over tot de orde van de dag,
Ondertekend door de fractievoorzitter Senioren Heerhugowaard en medeondertekend door PvdA,
ChristenUnie, Burgerbelang en Lijst Marjan Jongejan
Na een toelichting op de motie door mevrouw Valent wordt er met inachtneming van een schorsing
voor nader overleg over een tekstaanpassing van de motie, in een termijn beraadslaagd.
De raad heeft de aangepaste motie 2 unaniem aangenomen.
De heer Brau geeft als waarnemend voorzitter van de raad de voorzittershamer weer aan de heer Ter
Heegde. Deze stelt aan de orde agendapunt 16.
16 Motie 4 van SP over AZC en goede leefomstandigheden
De tekst van motie 4 ingediend door SP luidt:
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De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 24 mei 2016 behandeld
agendapunt 16 met als onderwerp Motie 2016-05-24 4; SP Activiteiten voor de bewoners van het AZC
en goede leefomstandigheden
Constaterende dat:
- Activiteiten van essentieel belang zijn om vele redenen bijvoorbeeld, men maakt zich nuttig, geeft
het leven zin, maatschappelijke deelname een fundamenteel element is in iemands leven;
- Integreren en participeren een belangrijke taak wordt nu de bewoners van het AZC op deze locatie
blijven.
- De bewoners protesteren omdat ze vinden dat de leefomstandigheden niet op orde zijn.
Overwegende dat:
- Er genoeg mogelijkheden zijn zoals aansluiten bij de Huygenpas en de Hugohopper;
- Begeleiding naar vrijwilligers werk en investering daarvan de toekomst voor de bewoners van het
AZC verbetert;
- Er structureel van de regeling Faciliteitenbesluit € 195.434 via het gemeentefonds binnen komt
(voor de duur van de bestuursovereenkomst).
Verzoekt het college:
- Contact op te nemen en in overleg te treden met het AZC en daarin open te staan voor zaken die
nog missen in de activiteitenvoorziening voor de bewoners van het AZC. Dit alles kan bijvoorbeeld
gedekt worden uit de regeling Faciliteitenbesluit.
En gaat over tot de orde van de dag,
Ondertekend door SP
Na een toelichting op de motie door de heer Degreef wordt er in een termijn beraadslaagd.
De raad heeft motie 4 met 3 stemmen voor en 28 stemmen tegen verworpen.
Voor stemde SP. Tegen stemden HOP, CDA, VVD, D66, Senioren Heerhugowaard, BBV, PvdA,
ChristenUnie, Nederland Duurzaam, GroenLinks en Lijst Marjan Jongejan.
18. Motie 6 van HOP en medeondertekend door CDA, VVD, D66, SH. ChristenUnie en Nederland
Duurzaam over Opgravingen Brederode Veenhuizen.
De tekst van motie 6 ingediend door HOP en medeondertekend door CDA, VVD, D66, Senioren
Heerhugowaard, ChristenUnie en Nederland Duurzaam luidt:
De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 24 mei 2016 behandeld
agendapunt 18 met als onderwerp Motie vreemd aan de orde van de dag - Motie 2016-05-24 6; HOP
Opgravingen Brederode Veenhuizen.
Constaterende dat:
- Bij de opgravingen in Veenhuizen aan de noordzijde van het koor van 1862 een muur is
aangetroffen van een ouder middeleeuws koor dat vermoedelijk zal stammen uit het einde van de
dertiende eeuw;
- De nu aangetroffen middeleeuwse kerk laat zien dat Heerhugowaard niet in 1631 is ontstaan maar
veel oudere papieren bezit;
- De opgravingen tot nu toe zijn bekostigd uit regulier budget.
- Provincie Noord-Holland in haar kadernotie ‘Cultuurbeleid’ extra aandacht besteedt aan de
bijzondere Noord-Hollandse buitenplaatsen.
Overwegende dat:
- Voor de gemeente Heerhugowaard deze vondst van eminent belang is. Dat Veenhuizen op veel
oudere grond lag dan Heerhugowaard zelf was allang bekend maar door de vondst van de
middeleeuwse kerk kan dat tijdsverschil blijvend worden gevisualiseerd;
- De nu aangetroffen middeleeuwse kerk het gehele gebied in een ruimer historisch perspectief
plaatst;
- Inzicht in deze erfgoedzone een belangrijke toegevoegde waarde voor Heerhugowaard is.
Historisch erfgoed en cultuurhistorie zoveel mogelijk bewaard dient te blijven.
Besluit:
Het college te verzoeken met een voorstel te komen
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-

Hoe de opgegraven fundering van de middeleeuwse kerk in Veenhuizen blijvend zichtbaar kan
blijven.
- Om deze historische buitenplaats digitaal in kaart te brengen.
- Om dit historische en cultuurhistorische erfgoed structureel op te nemen in de citymarketing van
Heerhugowaard.
- De raad, rechtstreeks of via de commissie Stadsontwikkeling, uiterlijk voor 1 november 2016 op de
hoogte te brengen van de stand van zaken omtrent de uitvoering van deze motie.
En gaat over tot de orde van de dag,
Ondertekend door HOP en medeondertekend door CDA, VVD, D66, Senioren Heerhugowaard,
ChristenUnie en Nederland Duurzaam
Na een toelichting op de motie door de heer Does wordt er in een termijn beraadslaagd.
De raad heeft motie 6 unaniem aangenomen.
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter om 22.07 uur de vergadering.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad
van de gemeente Heerhugowaard d.d. 28 juni 2016.
de raadsgriffier,

de voorzitter

