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Concept notulen openbare vergadering van de raad van de gemeente Heerhugowaard, gehouden op
26 april 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 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
mevrouw H. Verhagen, HOP, 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.
Er hebben zich voor het spreekrecht burgers over op de agenda staande onderwerpen geen burgers
aangemeld.
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2. Vaststellen raadsagenda.
Zonder verdere discussie en hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten de raadsagenda
gewijzigd vast te stellen, waarbij de agendapunten 11 en 12 na een toelichting op de gang van zaken
door wethouder Dickhoff zijn doorgeschoven naar de volgende raadsvergadering.
3

Vaststellen notulen raadsvergadering d.d. 22 maart 2016.

Zonder verdere discussie en hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten de notulen van de
raadsvergadering van 22 maart 2016 gewijzigd vast te stellen, waarbij de uitkomsten van de stemming
bij de agendapunten 12 en 15 zijn aangepast.
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 AA02 t/m 03 unaniem voor kennisgeving aangenomen.
Ingekomen stuk AA01 en AA01A worden op verzoek van GroenLinks in de commissievergadering MO
van juni 2016 behandeld in het kader van de actieve informatie (en in vervolg op een toezegging van de
wethouder).
Rubriek AB
De raad heeft de ingekomen stukken AB01 t/m 08 unaniem voor kennisgeving aangenomen. De HOP
complimenteert De Ezel en is blij met de analyse.
Rubriek AC
De raad heeft 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 ingekomen stukken 01 van rubriek C.
Rubriek D
1. Mededeling over Stadshart
Wethouder Stam heeft de raad geïnformeerd dat het niet lukt om met de ontwikkelaar van het
Stadshart afspraken te maken op grond van de oude overeenkomst. De gemeente start arbitrage.
Zonder verdere discussie en hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten de mededeling
voor kennisgeving aan te nemen.
5. Verlenging ziekteverlof raadslid C.P.M. van ’t Schip-Nieuwboer
Zonder discussie en hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten in te stemmen met de
verlenging van het ziekteverlof van raadslid mevrouw C.P.M. van ´t Schip-Nieuwboer.
Tevens wordt bij dit agendapunt afscheid genomen van de heer C. Mertens, die mevrouw Van ’t Schip
de afgelopen acht maanden heeft vervangen als raadslid. De voorzitter dankt in een korte speech de
heer Mertens onder andere voor diens inzet de afgelopen tijd en de heer Mertens dankt op zijn beurt de
aanwezigen onder andere voor de samenwerking.
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6. Benoeming en beëdiging commissie niet-raadslid J.M. van Ruitenbeek-Schonewille (fractie
Senioren Heerhugowaard, RB2016037.
De voorzitter stelt in een commissie van onderzoek van de geloofsbrieven ingesteld bestaande uit de
raadsleden Visser, Bankras en Brau. Zij zullen samen met de raadsgriffier de geloofsbrieven en
verdere bij de Kieswet gevorderde stukken ingeleverd door mevrouw J.M. van Ruitenbeek
onderzoeken.
De voorzitter schorst de vergadering voor de duur van genoemd onderzoek.
Mevrouw Visser leest namens de commissie van onderzoek voor de geloofsbrieven de volgende tekst
voor: de commissie uit de raad van de gemeente Heerhugowaard heeft de geloofsbrieven en verdere
bij de Kieswet gevorderde stukken ontvangen die zijn ingezonden door van Ruitenbeek, J.M. (Joke) (v),
wonende te Heerhugowaard. Op 8 april 2016 is bovengenoemde persoon benoemd tot commissielidniet raadslid van de gemeente Heerhugowaard. De commissie rapporteert de raad dat zij
bovengenoemde bescheiden heeft onderzocht en in orde heeft bevonden. Gebleken is dat de
benoemde aan alle in de Gemeentewet gestelde eisen voldoet. De commissie adviseert tot haar
toelating als commissielid van Heerhugowaard.
Zonder verdere discussie en hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten toe te laten als lid
van de raadscommissies:
van Ruitenbeek, J.M. (Joke) (v) , wonende te Heerhugowaard
De voorzitter vraagt mevrouw Ruitenbeek naar voren te komen en leest hierna de volgende tekst voor:
“Ik zweer dat ik om tot commissielid 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 commissielid naar eer en
geweten zal vervullen”.
Mevrouw Ruitenbeek antwoordt met de woorden: “Zo waarlijk helpe mij God almachtig”.
De voorzitter feliciteert mevrouw Ruitenbeek met haar benoeming, ontbindt de commissie, dankt haar
voor het verrichte werk en schorst voor enige minuten de vergadering om de aanwezigen de
gelegenheid te geven mevrouw Ruitenbeek te feliciteren. Hierna stelt hij aan de orde agendapunt 7.
7. Aanpassing artikel 2:12 van de Apv inzake uitwegen, RB2015121.
Zonder discussie en hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten tot het vaststellen van de
verordening tot eerste wijziging van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Heerhugowaard
2015.
Artikel I
Artikel 2:12 van de Algemene plaatselijke verordening wordt gewijzigd als volgt:
Artikel 2:12 Maken, veranderen van een uitweg
1. Het is verboden zonder omgevingsvergunning van het college een uitweg te maken naar de weg of
verandering te brengen in een bestaande uitweg naar de weg.
2. Het college kan het maken of veranderen van de uitweg verbieden indien:
a. daardoor het verkeer op de weg in gevaar wordt gebracht;
b. dat zonder noodzaak ten koste gaat van de bruikbaarheid van de weg; of
c. het openbaar groen daardoor op onaanvaardbare wijze wordt aangetast.
3. Het verbod in het eerste lid is niet van toepassing op situaties waarin wordt voorzien door de Wet
beheer Rijkswaterstaatswerken, de Waterschapskeur of de provinciale wegenverordening NoordHolland.
Artikel II
Deze verordening treedt in werking op de achtste dag na bekendmaking van dit besluit.
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8. Eerste wijziging Legesverordening 2016, RB2016020.
De heer Jongenelen legt een stemverklaring af. Burgerbelang kan met het voorstel instemmen omdat
het niet over de legesgelden zelf gaat, maar om een tekstuele aanpassing.
Zonder verdere discussie en hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten:
1. Akkoord te gaan met de voorgestelde wijzigingen opgenomen in dit raadsvoorstel en direct in
werking te laten treden.
2. De eerste wijziging Legesverordening te publiceren.
9. Wijziging begrotingspostsubsidies 2016, RB2016028.
Zonder discussie en hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten
- het voor 2016 vastgestelde maximale subsidiebedrag voor GGD Hollands Noorden van € 179.960
met € 58.623 te verhogen tot € 238.583.
- het besluit om voor 2016 een subsidie van maximaal € 470.363 aan stichting Welschap te kunnen
verstrekken, in te trekken.
- het voor 2016 vastgestelde maximale subsidiebedrag voor stichting Heerhugowaard A Life van
€ 29.703 met € 262 te verhogen tot € 29.965.
10. Wijziging Algemene subsidieverordening Heerhugowaard 2014, RB2016030.
Zonder discussie en hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten:
A De volgende leden toe te voegen aan artikel 13 van de Algemene subsidieverordening
Heerhugowaard 2014:
3. Bij subsidieregeling kan worden bepaald dat de subsidieontvanger uiterlijk binnen 13 weken
nadat de gesubsidieerde activiteiten zijn verricht, een aanvraag tot vaststelling indient.
4. De aanvraag bevat:
- een inhoudelijk verslag waaruit blijkt in hoeverre de gesubsidieerde activiteiten zijn verricht;
- een overzicht van de gesubsidieerde activiteiten en de hieraan verbonden uitgaven en
inkomsten (financieel verslag of jaarrekening);
5. Bij subsidieregeling kunnen andere termijnen worden vastgesteld of andere gegevens worden
verlangd.
B. Artikel 14 lid 2 en 3 te wijzigen in de Algemene subsidieverordening Heerhugowaard 2014:
2. De aanvraag bevat:
- een inhoudelijk verslag waaruit blijkt in hoeverre de gesubsidieerde activiteiten zijn verricht;
- een overzicht van de gesubsidieerde activiteiten en de hieraan verbonden uitgaven en
inkomsten (financieel verslag of jaarrekening), indien bij subsidieregeling bepaald;
3. Bij subsidieregeling kunnen andere termijnen worden vastgesteld of andere gegevens worden
verlangd.
11. Vaststelling 6e herziening grondexploitatie De Vaandel, RB2016029.
De behandeling van besluitvorming over dit voorstel van het college is doorgeschoven naar de
volgende raadsvergadering.
12. Vaststelling 7e herziening grex De Draai d.d. april 2016, RB2016024.
De behandeling van besluitvorming over dit voorstel van het college is doorgeschoven naar de
volgende raadsvergadering.
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13. Wijziging samenstelling fractie Senioren Heerhugowaard raadscommissies, RB2016038.
De voorzitter heeft een stembureau ingesteld, bestaande uit de raadsleden Wanst en Jongenelen, Zij
zullen samen met de griffier de stemmen tellen en beoordelen. Hij schorst de vergadering voor de duur
van genoemd onderzoek.
De heer Jongenelen geeft aan dat er 29 geldige stemmen zijn uitgebracht.
De voorzitter constateert dat het voorstel daarmee unaniem is aanvaard. Hij dankt de leden voor hun
werkzaamheden en ontbindt het stembureau.
Zonder verdere discussie en hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten met ingang van
vandaag de samenstelling van de vertegenwoordiging van de fractie Senioren Heerhugowaard in de
commissies als volgt te wijzigingen:
de samenstelling van de fractie Senioren Heerhugowaard per 1 april 2016 als volgt te doen zijn:
- commissie MISB: I.H. Louis (lid) en J.J. van der Starre (plv. lid)
- commissie SO: J.J. van der Starre (lid) en G.B. Dirkmaat (plv. lid)
- commissie MO: A.M Valent (lid) en J.M. van Ruitenbeek (plv. lid)
14. Motie 1 van SP en Burgerbelang
Er wordt met inachtneming van een schorsing voor nader overleg in twee termijnen beraadslaagd.
De gewijzigde tekst van motie 1 ingediend door SP en medeondertekend voor Burgerbelang en
Senioren Heerhugowaard luidt als volgt:
De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 26 april 2016 behandeld
agendapunt 14 Motie vreemd aan de orde van de dag – Motie 2016-04-26 1; SP Regio OV
Constaterende dat:
- dat de concessie voor het verzorgen van het openbaar vervoer in de regio Noord-Holland-Noord
voor de periode 2018-2028 binnenkort zal worden aanbesteed;
- de provincie op dit moment bezig is met het opstellen van het Programma van Eisen voor
bovengenoemde concessie;
- er de afgelopen jaren flink bezuinigd is op de voorzieningen voor het openbaar vervoer;
- de Brede Doeluitkering van de rijksoverheid aan de provincie voor het openbaar vervoer met ingang
van 1-1-2016 is omgezet in een niet-geoormerkt deel van het Provinciefonds;
- het voorzieningenniveau door de (huidige) concessiehouder op verschillende plekken in de regio
ernstig is aangetast;
- bij niet-verhogen van het aanbestedingsbedrag de kans reëel is dat er sprake zal zijn van verdere
verschraling van de dienstregeling.
Overwegende dat:
- het zeer wenselijk is om de voorzieningen op het gebied van het openbaar vervoer in de regio te
versterken of op zijn minst op het huidige peil te houden;
- dat het van groot belang is om voorzieningen voor openbaar vervoer te zien als instrumenten om de
leefbaarheid in de (kleine) kernen van de regio te versterken;
- dat door verdere inkrimping van het lijnennet steeds meer mensen geïsoleerd dreigen te raken in
onze regio.
En gaat over tot de orde van de dag,
De raad heeft motie 1 unaniem aangenomen.
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter om 21.35 uur de vergadering.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad
van de gemeente Heerhugowaard d.d. 24 mei 2016.
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de raadsgriffier,

de voorzitter

