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Notulen van het vragenhalfuurtje voorafgaande aan de openbare vergadering van de raad van de gemeente Heerhugowaard, gehouden op 20 februari 2007 om 19.30 uur in hotel-restaurant De Zandhorst
Aanwezig:

de heer drs. H.M.W. ter Heegde, voorzitter
de heer J.M. Hoogland
de heer R.K. Appers, HOP
de heer B. Arkeveld, Burgerbelang
de heer G. Boellaard, VVD,
de heer A.J. Botman, CDA
mevrouw P.M. Bunte, PvdA
de heer P.C.J. Carnas, Burgerbelang
de heer M. Dijkstra, Burgerbelang
mevrouw E.M. de Goede - van der Crabben, PvdA
mevrouw M.P.M. Harlaar - Bot, CDA
de heer A. Harren, VVD
mevrouw T. Huijboom - Brouwer, ChristenUnie
mevrouw M. Jongejan, Burgerbelang
de heer A.G.W. Jongenelen, Burgerbelang
de heer M. Kadioglu, PvdA
de heer J.D. Koppelaar, PvdA
de heer C. Kwint, GroenLinks
mevrouw D.C.G. Lo Pizzo, GroenLinks
de heer T.L. Mars, VVD
de heer C.C. Mertens, HOP
mevrouw C.P.M. van ’t Schip - Nieuwboer, HOP
de heer J.M. Schipper, Burgerbelang
de heer E.A.F. Stam, CDA
mevrouw V.C.M. Stam - de Nijs, VVD
mevrouw A.M. Valent - Groot, PvdA
de heer R. Visser, PvdA
de heer W. Witte, VVD
de heer F.J.J. Zuurbier, CDA
de heer C. Zijlmans, Burgerbelang

Afwezig:

de heer S. Brau, PvdA, raadslid

Wethouders:

mevrouw M.F. Baijards - van der Laan, VVD
de heer J.W. de Boer, PvdA
de heer J.G.H.M. van den Heiligenberg, GroenLinks
de heer R.J. Piet, CDA

Notuliste:

mevrouw E.M.J. Middelbeek

De voorzitter heet iedereen welkom, opent het vragenhalfuurtje en geeft het woord aan de heer Mertens.
De heer Mertens heeft een vraag naar aanleiding van de agenda van de collegevergadering van 23 januari 2007, waarin onder agendapunt 012 het gemeentelijk rioleringsplan 2007-2010 is opgenomen. De
probleemstelling is: “Het nieuwe gemeentelijke rioleringsplan is in de raadsvergadering van 19 december 2006 goedgekeurd. Onlangs is gebleken dat in de berekeningen door een extern bureau een tweetal fouten is gemaakt. In de bijlage zijn de gecorrigeerde gegevens verwerkt. Het resultaat is dat de
emissiereductie ten opzichte van de basisinspanning nog groter (dus gunstiger) is dan in het GRP is
vermeld. De consequenties van de aanpassingen worden in deze nota beschreven. Daarnaast wordt
de aanbiedingsbrief aan de provincie en het hoogheemraadschap gepresenteerd.” Spreker vraagt of
het juist is dat aan de provincie en aan het hoogheemraadschap een gecorrigeerde gemeentelijk riole-
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ringsplan 2006-2010 is aangeboden die niet in overeenstemming is met de het gemeentelijk rioleringsplan dat in 19 december 2006 door de raad is goedgekeurd? Zo ja, is dit de juiste weg?
Spreker heeft nog een tweede vraag. In de krant heeft men kunnen lezen dat wethouder De Boer met
de eigenaar van de Metro-bioscoop overleg heeft gehad over de parkeersituatie aldaar en dat beide
partijen tevreden zijn over de uitkomst. Deze uitkomst wordt onder andere als volgt ingevuld. Binnen de
visie van het Stadshart is het de bedoeling om een parkeerterrein in te richten voor het parkeren achter
een slagboom met een regime van betaald parkeren. De inrichting van dit terrein zal vervroegd worden
uitgevoerd zodat in de omgeving van de bioscoop de blauwe zone kan worden opgeheven. De HOP
vraagt of zij er vanuit kan gaan dat ook voor het parkeren achter de slagboom in 2008 het parkeren de
eerste twee uur gratis is totdat het gehele gebied rond het Stadshart gereed is.
De heer Van den Heiligenberg geeft aan dat de betreffende ambtenaar nog op tijd in de gaten heeft
gehad dat het genoemde document aanpassing behoefde en het stuk nog niet officieel was doorgestuurd naar de provincie. Deze had een concept ontvangen. Inmiddels is er een raadsvoorstel opgesteld, waarin de raad alsnog akkoord kan gaan met de wijzigingen waarnaar de heer Mertens gerefereerd. Daarna zal het stuk naar de provincie worden gestuurd.
De heer De Boer beantwoordt de tweede vraag van de heer Mertens met “ja”. Hij wil echter een toelichting geven. Het college heeft met de raad afgesproken dat het parkeerregime zal wijzigen als de laatste
parkeergarage gereed is. De wethouder geeft hierbij met name aan dat niet met het wijzigen zal worden gewacht totdat de geplande reservelocatie klaar is. Het zal dus zo zijn dat op het moment dat de
slagboom wordt geplaatst, het vastgestelde parkeerregime zal ingaan.
De heer Mertens dankt voor de gegeven antwoorden.
De voorzitter geeft aan van de gelegenheid gebruikt te maken om mevrouw Bunte mede namens de
hele raad met haar verjaardag te feliciteren.
Mevrouw Bunte merkt op dat zij gebak heeft meegenomen en nodigt iedereen uit hiervan een stukje te
nemen voor bij de koffie

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter om 19.45 uur het vragenhalfuurtje.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad
van de gemeente Heerhugowaard d.d. 27 maart 2007.

de raadsgriffier,

de voorzitter
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