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Concept notulen openbare vergadering van de raad van de gemeente Heerhugowaard, gehouden op
30 augustus 2016 om 20.00 uur in het gemeentehuis
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
de heer M. Kadioglu, PvdA
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 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:

mevrouw L. Schreiner, raadsgriffier
de heer N. Kevek, CDA, raadslid
de heer S.C. van der Molen, HOP, raadslid
mevrouw C.P.M. van ’t Schip - Nieuwboer, HOP, raadslid

Notuliste:

mevrouw E.M.J. Middelbeek

De voorzitter opent de raadsvergadering, heet iedereen van harte welkom.
Het is zo dat de vervangingstermijn van mevrouw Van ’t Schip is geëxpireerd. Zij heeft aangegeven
haar zetel te willen herbezetten, maar dat gaat vanavond nog niet. De voorzitter dankt de heer Jan
Groot die vanavond op de publieke tribune heeft plaatsgenomen, voor diens bijdrage aan de raad de
afgelopen maanden.
Hierna stelt de voorzitter aan de orde agendapunt 1, waarvoor zich twee sprekers hebben aangemeld.
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1. .Spreekrecht burgers.
Hiervoor hebben zich naar aanleiding van agendapunt 8 aangemeld de heren Admiraal
(penningmeester De Groene Waard) en Zijdeveld (AGVN). De heer Admiraal schetst de geschiedenis
van de volkstuinvereniging en de heer Zijdeveld reageert op de cohesie die een dergelijke vereniging
teweegbrengt. De raadsleden Jongenelen en Does stellen vervolgens enkele verduidelijkingsvragen.
2. Vaststellen raadsagenda.
Zonder verdere discussie en hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten de agenda
gewijzigd vast te stellen, waarbij agendapunt 8 (bespreekstuk) voor agendapunt 6 (akkoordstuk) zal
worden behandeld. Dit vanwege het grote aantal aanwezigen op de publieke tribune voor dit
agendapunt.
3

Vaststellen notulen raadsvergadering d.d. 21, 28 en 30 juni 2016.

Zonder verdere discussie en hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten de notulen van de
raadsvergadering van 28 met inachtneming van onderstaande wijziging en de notulen van de
raadsvergadering van 30 juni 2016 ongewijzigd vast te stellen. Aan de stemverklaring van de heer
Marchal bij agendapunt 8 (bladzijde 3) wordt het woord “energie” toegevoegd aan “voorzieningen”.
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 04 van rubriek AA voor kennisgeving aan te nemen,
Rubriek AB
Zonder verdere discussie en hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten de ingekomen
stukken 01 tot en met 23 voor kennisgeving aangenomen met uitzondering van de stukken aangaande
tankstation Sijs. Deze worden in de commissievergadering SO van volgende week behandeld op
verzoek van Burgerbelang en Senioren Heerhugowaard. Het gaat hierbij om de vraag over de actuele
stand van zaken.
Rubriek AC
Zonder discussie en hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten ingekomen stuk 01 van
rubriek AC voor kennisgeving aan te nemen.
Rubriek B
Er zijn voor deze rubriek geen stukken ingekomen.
Rubriek C
Zonder verdere discussie en hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten in te stemmen
met de afhandeling van de ingekomen stukken 01 tot en met 03. Op verzoek van Senioren
Heerhugowaard en Nederland Duurzaam wordt volgende week in de commissievergadering MI/SB
informatie gegeven over ingekomen stuk 01. De vraag is wat ermee kan en gaat gebeuren). Verder
wordt ingekomen stuk 02 (zie Rubriek AB) volgende week in de commissievergadering SO bij de
bespreking meegenomen.
Rubriek D
1. Mededeling over de brug bij het Poldermuseum
Wethouder Dickhoff laat weten dat de brug bij het Poldermuseum nu daadwerkelijk is geplaatst. Op
een reactie van mevrouw Valent dat te weinig mensen nu hiervan gebruik kunnen maken, geeft de
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wethouder aan dat er momenteel door het college hierover met het Recreatieschap overleg wordt
gevoerd, waarbij hij er vanuit gaat dat er een oplossing komt.
2. Mededeling over tarieven haven Broekhorn
Wethouder Dickhoff laat weten dat de gemeente bericht heeft gekregen van de Autoriteit
Consument en markt inzake de tarieven haven Broekhorn. Het college zal hierop zijn zienswijze
indienen, omdat het college het niet geheel eens is met het conceptbesluit van de Autoriteit.
Uiteraard houdt de wethouder de raad op de hoogte van de ontwikkelingen.
3. Mededeling over jeugdhulp
Wethouder Van Diemen laat weten dat de gemeente wordt geconfronteerd met hogere kosten dan
geraamd bij een van de grotere aanbieders van jeugdhulp. De hogere kosten zijn ontstaan als
gevolg van toegenomen productie. In gesprek met de aanbieder is gevraagd zo spoedig mogelijk
helderheid te geven en met een nadere analyse te komen hoe dit zo is gekomen. Daarnaast wordt
er gewerkt aan een totaalbeeld op de kostenontwikkeling van de jeugdhulp. Zodra er betrouwbare
cijfers zijn, zal de wethouder de raad hierover meer mededelen. Naar aanleiding van een reactie
van de heer Koppelaar dat hij dan ook iets meer wil horen van wat andere gemeenten richting Den
Haag hierover laten weten, geeft de wethouder aan dat vanwege de grote instellingen in
Heerhugowaard op dit gebied de gemeente van het Rijk al iets meer geld heeft ontvangen. Dit is
echter volgens het college niet genoeg, waardoor het college hierover in gesprek wil. Naar
aanleiding van een reactie van de heer Degreef dat hij er vanuit gaat dat de zorg gewaarborgd blijft
en niets in het geding raakt, geeft de wethouder aan dat de kinderen de benodigde zorg krijgen,
maar zij meldt de raad wel de overschrijding.
Zonder verdere discussie en hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten de mededelingen
voor kennisgeving aan te nemen.
5. Tijdelijke benoeming en beëdiging van A.S. Wolkorte-Flijders tot tweede loco-griffier
gedurende de periode dat de griffier niet in functie is.
Zonder discussie en hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten mevrouw A.S. WolkorteFlijders te benoemen tot 2e loco-griffier gedurende de periode dat de griffier niet in functie is.
De voorzitter leest hierna de volgende tekst voor:
Ik verklaar dat ik, om tot loco-griffier benoemd te worden, rechtstreeks noch middellijk, onder
welke naam of welk voorwensen ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik verklaar en
beloof dat ik van niemand enige belofte, gunst of geschenk zal aannemen om in mijn betrekking
iets te doen of na te laten. Ik beloof dat ik mij zal gedragen zoals een goed ambtenaar betaamt,
dat ik zorgvuldig, onkreukbaar en betrouwbaar zal zijn, dat ik niets zal doen dat het aanzien van
het ambt zal schaden. Ik zal onpartijdig handelen en de democratische beginselen respecteren.
Mevrouw Wolkorte antwoordt met de volgende woorden “dat verklaar en beloof ik”.
Na ontvangst van een boeket bloemen biedt de voorzitter de aanwezigen even de gelegenheid tot
felicitaties. Hierna stelt hij aan de orde agendapunt 8.
8.Herziening volkstuinenbeleid 2011/2018, RB2016048.
Er is in twee termijnen beraadslaagd. Er zijn in eerste instantie twee amendement ingediend, waarbij is
besloten amendement A aan te passen met het tweede gedeelte van de tekst van amendement B.
De tekst van het aangepaste amendement A luidt:
De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 30 augustus 2016, behandelend
agendapunt 8 met als onderwerp Herziening volkstuinenbeleid 2011-2016
Constaterende dat,
1. in het Beleidsplan Volkstuinen 2011-2016 het uitgangspunt is het behoud van het areaal aan
volkstuinen (uitgangspunt: nulmeting 2008);
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2. er mogelijk een wachtlijst is van mensen die graag een tuin willen hebben;
3. er mogelijk een grote behoefte bestaat aan extra volkstuinen in Heerhugowaard;
4. er een duidelijke belofte is gedaan door het college aan de volkstuineigenaren om een nieuw
complex aan te leggen ter compensatie van het verdwijnen van volkstuinen door het aanleggen van
het crematorium en de Westfrisiaweg.
Overwegende dat,
- er een reservering van 150.000,- euro is gedaan voor het verwezenlijken van een
volkstuinencomplex;
- het verplaatsen van een volkstuinencomplex beloofd is aan de volkstuinders en de vereniging;
- volkstuinen in een maatschappelijke behoefte voorzien;
- de wens van het bestuur van de volkstuinenvereniging is om dit complex te realiseren in het zuiden
van Heerhugowaard;
- indien aan deze wens niet voldaan kan worden er elders in Heerhugowaard naar een geschikte
locatie gezocht dient te worden.
Besluit “herziening volkstuinenbeleid 2011 – 2016”
Het volgende te wijzigen in het besluit:
- Het beleidsplan volkstuinen 2011 – 2016 wordt verlengd met een jaar tot en met 2017, waarna
actualisatie van dit beleidsplan volkstuinen plaatsvindt, indien nodig;
- € 150.000,- te wijzigen in een reservering van € 411.000,- voor de uitvoering van het hele
beleidsplan volkstuinen;
De volgende onderdelen in het beleidsplan volkstuinen te schrappen:
a. op pagina 19 de zoeklocaties;
b. op pagina 16 het tekstgedeelte "De huidige complexen liggen nu allemaal vrij noordelijk. Het
midden en zuiden van Heerhugowaard worden nu onvoldoende bediend. Zie ook de zoeklocaties
op pagina 19;
Het volgende toe te voegen aan het besluit:
- Het college betrekt de volkstuinvereniging en alle belanghebbenden bij een nieuw onderzoek naar
de behoefte aan een nieuw volkstuinencomplex en de omvang van deze behoefte aan een extra
volkstuinencomplex (maximaal 48 tuinen) aan te tonen.
- Het college informeert de gemeenteraad uiterlijk december 2016 over de bevindingen en zo nodig
een nieuw voorstel voor te leggen.
Het volgende onveranderd te laten in het besluit:
- € 21.890,- te reserveren ten behoeve van een lopende verplichting in het kader van
huurovereenkomst Molendijk
Ondertekend door Lijst Marjan Jongejan, Burgerbelang, SP, Senioren Heerhugowaard, PvdA, HOP,
VVD, CDA, D66, ChristenUnie, Nederland Duurzaam en GroenLinks
De raad heeft amendement A unaniem aangenomen.
Dit amendement vervangt het voorstel van het college, waardoor dit niet meer in stemming behoefde te
worden gebracht.
6. Verantwoording fractievergoedingen 2015, RB2016047.
Zonder discussie en hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten±
- De verantwoording fractievergoeding 2015 conform het advies van de auditcommissie vast te
stellen;
- Vanaf 1 januari 2017 niet meer toe te staan dat bevoorschotting en uitgaven ten laste van de
fractievergoeding lopen via een privérekening.
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7. Besluitvorming over de jaarstukken 2015 (vaststellen) met de onderdelen A1, A2 en
afhankelijke van de conclusie en verklaring van de accountant ook de besluitdelen E en F,
RB2016072.
Met inachtneming van een korte schorsing voor nadere bestudering van de gistermiddag gegeven
antwoorden op de technische vragen van Burgerbelang vindt er direct stemming plaats over de
voorstellen.
De heer Jongenelen legt een stemverklaring af. Burgerbelang zal niet met de voorstellen instemmen.
Er moet spreker nog wel iets van het hart. Onder de ingekomen stukken (B20) is eindelijk de
gereserveerdheid van Burgerbelang over de grondexploitaties bij de provincie aangekomen. Zij geeft
ook aan deze exploitaties aandachtspunt blijven. Daar luistert men wel.
De heer Duijff legt een stemverklaring af. De wethouder heeft aangegeven dat er sprake is van een
overschrijding van de begroting door de gestegen kosten van de jeugdzorg. Precies waarvoor de SP al
bang was. Het college maakt wel ruimte voor de spoortunnel, maar de fractie is bang dat er dan geen
ruimte meer is voor de jeugd en wijkcentra. Daarom gaat de fractie niet akkoord met de begroting. Ook
is de fractie het niet eens met de jaarstukken.
De heer Koppelaar legt een stemverklaring af. De PvdA herhaalt dat zij voorstander is van besteding
van geld aan bevolkingsgroepen die het slecht of nu nog slechter hebben. Daarom is het voor de fractie
moeilijk akkoord te gaan met de zinnen om enkele miljoenen te steken in een tunnel, waarvan de
noodzaak nog niet is aangetoond-vastgesteld.
Mevrouw Valent legt een stemverklaring af. Men kent het standpunt van de Senioren Heerhugowaard
omtrent de tunnel. De fractie zou ook graag de besteding van de gelden anders zien. Zij heeft dat bij de
behandeling van de voorjaarsnota ook al gezegd. Het gaat dus om een kanttekening.
Mevrouw Jongejan legt een stemverklaring af. Net als de vorige keer zal zij voorstemmen, maar met
dezelfde aantekening.
De raad heeft het voorstel van het college met 26 stemmen voor en 4 stemmen tegen aangenomen.
Voor stemden HOP, CDA, VVD, D66, Senioren Heerhugowaard, PvdA, ChristenUnie, Nederland
Duurzaam, GroenLinks en Fractie Marjan Jongejan. Tegen stemden SP en Burgerbelang. De heer
Degreef (SP) was tijdens de stemming niet in de raadzaal aanwezig en heeft niet aan de stemming
deelgenomen.
Zonder verdere discussie en na stemming is door de raad besloten de jaarstukken 2015 inclusief de
bijlage SISA-verantwoordingsinformatie in vast te stellen, derhalve met
- Een eigen vermogen van € 81.853.000
- Een balanstotaal van € 224.182.000
- Gerealiseerd saldo van baten en lasten van € 7.487.000
- Gerealiseerd rekeningresultaat 2015 ad € 11.452.000.
dit met de aantekening dat Senioren Heerhugowaard, PvdA en Lijst Marjan Jongejan een voorbehoud
hebben gemaakt ten aanzien van de reservering voor de aanleg van een tunnel.
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter om 21.06 uur de vergadering.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad
van de gemeente Heerhugowaard d.d. 27 september 2016.

de loco-raadsgriffier,

de voorzitter

