Aan: de fractievoorzitters, collegeleden en sectordirecteuren
Van: de raadsgriffier
Datum: 24 januari 2007
I.a.a.: Planning en Control, Communicatie, R. ter Braak, website-beheer, infranet-beheer,
loco -raadsgriffier en notuliste raad
Onderstaand treft u aan de uitkomsten van de raadsvergadering van 23 januari 2007, vooruitlopend op
de notulen. Gaarne aandacht voor de actiepunten, voor zover op u van toepassing.
Nr.

Voorstel Onderwerp

Actie

De voorzitter geeft vooraf aan, dat de raadsleden Arkeveld en Lo
Pizzo de raadsvergadering vanavond niet kunnen bijwonen.
1

Aanbieding aan de raad van het rapport van de Rekenkamer
met betrekking tot het onderzoek naar de doeltreffendheid van
het subsidiebeleid op het gebied van welzijn bij de gemeente
Heerhugowaard.
Mevrouw Buis, voorzitter van de Rekenkamer, overhandigd het
rapport aan de voorzitter van de raad. Daarbij geeft zij aan dat
door raadsleden, het college, ambtenaren en instellingen constructief medewerking is verleend aan het onderzoek. De voorzitter
dankt namens de raad de leden van de Rekenkamer voor het verrichte onderzoek.
De eerste oriënterende bespreking van het rapport zal plaatsvinden in de vergadering van de raadscommissie Maatschappelijke
Ontwikkeling op 7 februari 2007. Bij deze bespreking zal ook een
vertegenwoordiging vanuit de Rekenkamer aanwezig zijn om verduidelijkingsvragen vanuit de commissie over het rapport te beantwoorden.

2

Spreekrecht burgers.
Van het spreekrecht maken vier burgers gebruik.
De heren Kramer, Vennik en De Haas maken gebruik van het
spreekrecht naar aanleiding van agendapunt 12. Zij schetsen de
geschiedenis, geven hun kijk op de gang van zaken en roepen de
raad op vanavond niet tot besluitvorming te komen en met de bewoners van het Fabritiuspark te overleggen over overname van
openbaar groen op moeilijk bereikbare plaatsen voor een redelijke
prijs.
Mevrouw Stoop maakt gebruik van het spreekrecht naar aanleiding
van agendapunt 10. Zij geeft haar visie op de gang van zaken met
betrekking tot de gebiedsvisie De Horst.

3

Vaststellen raadsagenda.
De raad heeft de raadsagenda vastgesteld, waarbij een door het
CDA ingediende motie over de aanleg van een recreatief wandelpad in De Noord als agendapunt 13 en een door de HOP ingediende motie van treurnis als agendapunt 14 zijn geagendeerd.

4

Vaststellen notulen raadsvergadering d.d. 7 november 2006
en de notulen vragenhalfuurtje en notulen raadsvergadering
d.d. 19 december 2006
Raadslid Mars (VVD) geeft aan dat in de laatste zin op blz. 9 (notulen raad 19 december 2007) moet staan “Der keerlen God”.
notuliste
Raadslid Valent (PvdA) wil in de tekst van haar betoog op blz. 18
in de voorlaatste zin achter “partij” toevoegen “de verhouding
tussen”.

1

De raad heeft de notulen van de raadsvergadering van 7 november 2006 en de notulen van het vragenhalfuurtje van 19 december
2006 ongewijzigd vastgesteld. De notulen van de raadsvergadering van 19 december 2006 zijn, met inachtneming van bovengenoemde twee tekstuele wijzigingen, vastgesteld.
5

Voorstel voorzitter met betrekking tot afdoening ingekomen
stukken, waaronder mededelingen van het college aan de
raad.
Rubriek A
De raad heeft de ingekomen stukken 1 tot en met 14 voor kennisgeving aangenomen, waarbij ingekomen stuk 4 op verzoek van
GroenLinks wordt betrokken bij het agendapunt “Circussen en wilde Vz commissie SB
dieren” in de commissie Stadsbeheer van 8 maart a.s. N.a.v. stuk 2
zal het college op verzoek van de HOP schriftelijk antwoorden op
het verzoek van de HOP om de raad te informeren over de stand
van zaken in Heerhugowaard aangaande de kosten die door de
College
gemeente moeten worden gemaakt als uitvloeisel van de Wet Gelijke Behandeling.
N.a.v. brief 10 en een vraag hierover van Burgerbelang deelt wethouder De Boer mede, dat er een nieuwe afspraak wordt gemaakt.
Rubriek B
Er zijn voor de rubriek geen stukken ontvangen.
Rubriek C
De raad heeft ingestemd met de (voorgenomen) afhandeling van de
ingekomen stukken 1 en 2.
Rubriek D
Wethouder De Boer reikt raadslid Mertens de 1e stadspas uit. De
overige raadsleden en de leden van het college wordt hierna ook
een stadspas uitgereikt. Verder laat de wethouder weten dat het
aantal bijstandsgerechtigden spectaculair is gedaald. Daarnaast
deelt hij mede dat de grond in plandeel III ten behoeve van de ontsluitingsweg plandeel II en IV Stad van de Zon door de gemeente
middels onteigening is verkregen, zodat deze weg begin 2008 gerealiseerd kan worden. Hij maakt verder melding van het feit dat basisschool Atalanta meedoet aan een uitwisselingsprogramma van
de stichting Steun Uitenhage (Zuid-Afrika).
De raad heeft de schriftelijke en mondelinge mededelingen onder
deze rubriek voor kennisgeving aangenomen.

6

2007 – 003 Aanpassing artikelen 2.4.18 (Verontreiniging door honden),

4.4.2 (Ontsierende, hinderlijke of gevaarlijke reclames), 2.15.1
(Voorwerpen of stoffen, aan of boven de weg) en 2.3.1.2 (Exploitatievergunning horecabedrijf) van de APV
De raad heeft conform voorstel besloten.
7

2007 – 002 Samenwerking met gemeente Schermer ten behoeve brand-

weerzorg Schermer.
De raad heeft conform voorstel besloten.
8

2007 – 009 Vestigen voorkeursrecht Broekhorn.

De raad heeft conform voorstel besloten.

2

9

2007 – 008 Afzien van invoering reclamebelasting.

Er wordt in twee termijnen beraadslaagd.
De HOP dient een motie in met de volgende tekst:
De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 23 januari
2007;
overwegende:
- dat door het niet invoeren van reclamebelasting een tekort in de begroting
ontstaat van € 35.000 en voor dit tekort geen alternatief wordt aangedragen;
- dat de burger niet mag opdraaien voor dit tekort, daar zij vanaf 2007 al extra belast worden via de afvalstoffenheffing en het rioolrecht tot een bedrag van € 217.000;
- de maatschappelijke onrust van invoering van reclamebelasting niet is
aangetoond;
- dat naar de mening van de raad er onvoldoende onderzoek heeft plaatsgevonden naar de haalbaarheid voor invoering van reclamebelasting;
de raad verzoekt het college op korte termijn een onderzoek te starten in die
gemeente die te vergelijken zijn met Heerhugowaard naar de omvang van en
de tariefstelling van reclamebelasting en
dit onderzoek aan de raad te presenteren op 28 juni 2007 gelijktijdig met de
behandeling van de voorjaarsnota 2007
en gaat over tot de orde van de dag.
Getekend door de fractieleden van de HOP

De raad heeft het voorstel met 24 stemmen voor en 3 stemmen
tegen aangenomen
Voor stemden Burgerbelang, PvdA, VVD, CDA, GroenLinks en
ChristenUnie. Tegen stemde HOP.
De raad heeft de motie met 3 stemmen voor en 24 stemmen tegen
verworpen.
Voor stemde HOP. Tegen stemden Burgerbelang, PvdA, VVD,
CDA, GroenLinks en ChristenUnie.
10

2007 – 001 Gebiedsvisie De Horst.

Er wordt in twee termijnen beraadslaagd.
Burgerbelang dient een amendement in, wat in de tweede termijn
wordt gewijzigd in een motie en waarvan de tekst wordt aangepast.
De tekst van de aangepaste motie luidt als volgt:
De ondergetekenden, leden van de raad van de gemeente Heerhugowaard,
stellen voor aan (geschrapt) in het kader van (toegevoegd) de gebiedsvisie De
Horst de na (geschrapt) volgende criteria toe te voegen (geschrapt) na te streven (toegevoegd):
a ter optimalisering van de veiligheid en het veiligheidsgevoel in het gebied,
in het uitwerkingsplan geen onderdoorgangen, tunnels en portieken op te
nemen;
b ter verhoging van het maatschappelijke draagvlak en om de toegankelijkheid van het gebied te bevorderen in de richting van de bestaande wijk
geen massief ogende en hoog opgetrokken muren toe te passen.
Gedaan in de openbare raadsvergadering van de 23 januari 2007,
Ondertekend door de zes aanwezige raadsleden van Burgerbelang

Wethouder Baijards zegt op verzoek van Burgerbelang toe dat de
gebiedsvisie De Horst op de website virtueel zal worden gemaakt.

college

De raad heeft het voorstel met 24 stemmen voor en 3 stemmen
tegen aangenomen
Voor stemden Burgerbelang, PvdA, VVD, CDA, GroenLinks en
ChristenUnie. Tegen stemde HOP.
De raad heeft de aangepaste motie unaniem aanvaard.

3

12

2007 – 004 Openbaar groen, verkoop van openbaar groen op moeilijke be-

reikbare plaatsen of verkoop van openbaar groen dat moeilijk
(tegen hogere kosten) beheersbaar is.
Dit punt wordt in verband met het late tijdstip en de aanwezigheid
van burgers die speciaal voor de behandeling van dit agendapunt
zijn gekomen, nu behandeld.
Er wordt in twee termijnen beraadslaagd.
Burgerbelang dient een amendement in met de volgende tekst:
De ondergetekenden, leden van de raad van de gemeente Heerhugowaard,
stellen voor het tweede lid van het besluit zodanig te wijzigen dat het de volgende tekst krijgt:
2 voor openbaar groen dat moeilijk bereik- of beheersbaar is, een verkoopprijs te hanteren van € 35 per m2, prijspeil 2007 (jaarlijks geïndexeerd met de
grondprijzenindex).
Gedaan in de openbare raadsvergadering van 23 januari 2007.
Getekend door de zes aanwezige fractieleden Burgerbelang
Toelichting: bij een laatste grondverkoop in 1997 is volgens een brief van de
gemeente een prijs gehanteerd van fl. 20 (€ 9). Teneinde ten opzicht daarvan
geen al te grote rechtsongelijkheid te creëren, stellen wij voor de prijs van
€ 35 per m2. Hoewel, gelet ook op de hele voorgeschiedenis, elke prijs discutabel blijft, sluiten wij daarmee aan bij een “middeling” die door enkele bewoners in het Carel Fabritiuspark is voorgesteld. Ook het belang dat de gemeente heeft bij de verkoop van deze stukjes snippergroen, hebben wij daarbij
meegewogen.

Het CDA vraagt in tweede termijn, na een schorsing voor overleg,
de raad om verdaging van het voorstel middels een motie met de
volgende tekst:
De raad van de gemeente Heerhugowaard bijeen op 23 januari 2007
verdaagt het genoemde agendapunt (verkoop openbaar groen op moeilijk beheersbare plaatsen)
om het college in de gelegenheid te stellen in nader overleg te treden met de
bewoners van het Fabritiuspark
en gaat over tot de orde van de dag.
Getekend door de CDA fractie

De voorzitter heeft met instemming van de raad de motie als ordevoorstel behandeld en deze voor de besluitvorming over het
amendement en het voorstel van het college in stemming gebracht.
De motie wordt met 14 stemmen voor en 13 stemmen tegen aanvaard.
Voor stemden Burgerbelang, CDA, HOP en ChristenUnie. Tegen
stemden PvdA, VVD en GroenLinks.

11

College

2007 – 005 Vaststelling begrotingswijziging.

De raad heeft het (gemailde) aangepaste voorstel met 21 stemmen voor en 6 stemmen tegen aangenomen.
Voor stemden PvdA, VVD, CDA, HOP, GroenLinks en ChristenUnie. Tegen stemde Burgerbelang.
13

Motie van het CDA (ondersteund door PvdA, VVD, ChristenUnie, GroenLinks en HOP) over de aanleg van een recreatief
wandelpad in De Noord

4

Met instemming van de initiatiefnemer van de motie heeft de raad in Raadsgriffier
verband met de tijd (23.15 uur) besloten dit agendapunt door te
schuiven naar de volgende raadsvergadering.
14

Motie van treurnis van de HOP
Met instemming van de initiatiefnemer van de motie heeft de raad in
verband met de tijd (23.15 uur) besloten dit agendapunt door te
Raadsgriffier
schuiven naar de volgende raadsvergadering.

Tot zover de uitkomsten van de raadsvergadering van 23 januari 2007, vooruitlopend op de notulen.
Gaarne aandacht voor de actiepunten, voor zover op u van toepassing.
Met vriendelijke groet
J.M. Hoogland, raadsgriffier

5

