Aan: de fractievoorzitters, collegeleden en sectordirecteuren
Van: de raadsgriffier
Datum: 21 februari 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 20 februari 2007, vooruitlopend op
de notulen. Gaarne aandacht voor de actiepunten, voor zover op u van toepassing.
Nr.

Voorstel Onderwerp

Actie

De voorzitter heeft vooraf aangegeven, dat raadslid Brau (PvdA)
wegens ziekte de raadsvergadering vanavond niet kan bijwonen.
1

Spreekrecht burgers.
Er hebben zich voor dit agendapunt twee burgers aangemeld i.v.m.
agendapunt 13. Aan hen is geen spreekrecht verleend o.g.v. art.
14, lid 2 van het Reglement van orde voor de raadsvergaderingen,
omdat er een voorliggende voorziening is. Betrokkenen hebben hun
zienswijze kunnen indienen en mondeling kunnen toelichtingen in
een hoorzitting van de commissie Stadsontwikkeling van 9 januari
2007. Van deze mogelijkheid is door hen gebruik gemaakt.

2

Vaststellen raadsagenda.
De raad heeft de raadsagenda vastgesteld, waarbij bespreekstuk 15
wordt behandeld als akkoordstuk 9a en akkoordstuk 6 wordt behandeld als bespreekstuk 16a. Bij agendapunt 16 dient tevens te worden betrokken een per e-mail nagezonden begrotingswijziging.

3

Vaststellen notulen raadsvergadering d.d. 23 januari 2007 en
notulen vragenhalfuurtje d.d. 23 januari 2007.
De raad heeft de notulen van de raadsvergadering van 23 januari
2007 en de notulen van het vragenhalfuurtje van 23 januari 2007
vastgesteld.

4

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 5 voor kennisgeving aangenomen.
Rubriek B
De raad heeft de ingekomen stukken 1 tot en met 3 in handen van
het college gesteld ter voorbereiding van behandeling in de vermelde commissies, waarbij wethouder Piet op een vraag van de HOP
heeft aangegeven dat de gemeente tegen het besluit van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (ingekomen stuk 2) in
beroep zal gaan.
Rubriek C
De raad heeft ingestemd met de (voorgenomen) afhandeling van de
ingekomen stuk 1, waarbij de voorzitter aan het college doorgeeft de
vraag van de ChristenUnie of de projectgroep WWC op de hoogte
is gesteld dat de standpuntbepaling schriftelijk wordt voorbereid en Voorzitter
afhandeling nog enige tijd zal vergen.

1

Rubriek D
De raad heeft de schriftelijke mededeling over het parkeren bij de
Metro en de aanvullende mondelinge mededelingen van wethouder
De Boer over het besluit van het college van hedenmorgen om het
aanbod tot overname om niet van de stichting Primeurfonds te aanvaarden en die over het akkoord wat is bereikt t.a.v. Olmenlaan 10,
waardoor de onteigeningsprocedure niet hoeft te worden doorgezet,
voor kennisgeving aangenomen.
5

2007 - 021 Wijziging samenstelling commissie Stadsbeheer

De raad heeft conform voorstel besloten.
7

2007 – 006 Vaststelling bestemmingsplan Woonwagenplan Van Veenweg.

De raad heeft conform voorstel besloten, waarbij wethouder De
Boer op een vraag, via de voorzitter, van bewoners van de woonwagenlocatie Van Veenweg op de publieke tribune heeft laat weten dat de werkzaamheden in twee fasen worden uitgevoerd. Eén
fase voor de zomervakantie en één daarna.
8

2007 – 016 Beslissing op bezwaarschrift van de heer D.J. Ansink gericht

tegen het besluit van de raad hem geen planschade toe te kennen.
De raad heeft conform voorstel besloten.
9

2007 – 020 Evenementenbeleid.

Mw. Bunte, voorzitter van de raadscommissie Stadsontwikkeling,
heeft namens de raad, stil gestaan bij het belang van het Evenementenbeleid voor de inwoners van Heerhugowaard. Een Stad van
kansen kan niet zonder Evenementenbeleid.
De raad heeft conform voorstel besloten.
9a

2007 – 012 Herbenoeming bestuursleden Stichting de Blauwe Loper.

(was agendapunt 15)
De raad heeft conform voorstel besloten, waarbij raadslid Bunte
(PvdA) bij de besluitvorming gebruik heeft gemaakt van haar verschoningsrecht, als werkneemster van de Stichting.
10

Motie van het CDA inzake de aanleg van een recreatief wandelpad in De Noord.
Er is na een toelichting door het CDA en een reactie van het college
in één termijn beraadslaagt.
De raad heeft hierna de motie unaniem aanvaard.

11

12

college

Motie van treurnis van de HOP over de onjuiste informatie aan
de raad over de fusie van de drie GGD-en in Noord-Holland
Noord
Er wordt na een toelichting van de HOP en een reactie van wethouder Baijards in twee termijnen beraadslaagt, waarna de HOP de motie intrekt.
2007 – 011 Eerste wijziging van de tarieventabel behorende bij de Leges-

verordening 2007.
Er is in één termijn door de raad beraadslaagd.
De raad heeft conform voorstel besloten, waarbij Burgerbelang
wordt geacht tegen het voorstel te hebben gestemd.
2

13

2007 – 007 Vaststelling bestemmingsplan Antonia Korvezeetuin.

Er is in twee termijnen beraadslaagd. Er zijn drie amendementen (2
van Burgerbelang en 1 van de HOP) ingediend, waarbij amendement A na een schorsing door Burgerbelang is aangevuld.
De tekst van amendement A van Burgerbelang luidt als volgt:
De ondergetekenden, leden van de raad van de gemeente Heerhugowaard,
stellen voor aan het bestemmingsplan “Antonia Korvezeetuin” de navolgende
criteria toe te voegen:
a ter voorkoming van storende lichtinval en inbreuk op privacy het van voldoende hoogte aanleggen van een aarden wal voor alle omliggende
reeds bestaande bebouwing;
b ter voorkoming van latere veiligheidsproblemen en verkeersoverlast wordt
het plan ontsloten op de Jan Glijnisweg, terwijl er alleen voor langzaam
verkeer een doorgang wordt gecreëerd richting het Charlotte Ruysplantsoen, waarbij één jaar na oplevering van de laatste woning geëvalueerd
wordt wat de beste oplossing is (toegevoegd in tweede termijn),
Gedaan in de openbare raadsvergadering van 20 februari 2007.

Ondertekend door de 7 fractieleden van Burgerbelang

De tekst van amendement B van Burgerbelang luidt als volgt:
De ondergetekenden, leden van de raad van de gemeente Heerhugowaard,
stellen voor aan het bestemmingsplan “Antonia Korvezeetuin” de navolgende
criteria toe te voegen:
Een strook van 35 meter tussen de erfgrenzen van het Marga Klompéland en de achtergevels van de Antonia Korvezeetuin te vrijwaren van
bebouwing. Tuinen en erven tot 25 meter vanaf het Marga Klompéland
toestaan, conform eerder gedane toezeggingen.
Gedaan in de openbare raadsvergadering van 20 februari 2007.
Ondertekend door de 7 fractieleden van Burgerbelang

De tekst van amendement C van de HOP luidt als volgt:
De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 20 februari 2007;
Ondergetekenden stellen voor het ontwerpbesluit als volgt aan te vullen:
het college op te dragen de verkeersontsluiting van de “Antonia Korvezeetuin” een jaar na oplevering van de wijk te evalueren vanuit een oogpunt van verkeersveiligheid en de uitkomsten van deze evaluatie voor te
leggen aan de raad, vergezeld van een voorstel voor een andere ontsluiting van de “Antonia Korvezeetuin”, voor zover de noodzaak daartoe blijkt
uit de uitkomsten van de evaluatie.
Toelichting: het college geeft aan dat de verkeerstoename door de nieuwe
wijk “Antonia Korvezeetuin” gering zal zijn. Wij zijn op voorhand niet geheel
hiervan overtuigd en wij willen daarom na oplevering van de wijk dat er een
gedegen evaluatie van de verkeersontsluiting van de Antonia Korvezeetuin
plaatsvindt.
Ondertekend door de 3 fractieleden van de HOP

De wethouder heeft aangegeven dat de tekst ten aanzien van de
zonering klopt (blz. 55 v.h. Bestemmingsplan) en de tekeningen
hierop zullen worden aangepast.

Wethouder De
Boer

De raad heeft amendement A, onderdeel a unaniem aanvaardt.
De raad heeft amendement A, onderdeel b met 21 stemmen voor en
7 stemmen tegen aanvaard.
Voor stemden Burgerbelang, PvdA, VVD, GroenLinks en ChristenUnie. Tegen stemden CDA en HOP.
De raad heeft amendement B met 26 stemmen voor en 2 stemmen
tegen aanvaard. Tegen stemden de raadsleden Harlaar (CDA) en

3

Botman (CDA).
Voor stemden Burgerbelang, PvdA, VVD, CDA (met uitzondering
van de raadsleden Botman en Harlaar), HOP, GroenLinks en ChristenUnie.
De raad heeft amendement C met 7 stemmen voor en 21 stemmen
tegen verworpen.
Voor stemden CDA en HOP. Tegen stemden Burgerbelang, PvdA,
VVD, GroenLinks en ChristenUnie.
De raad heeft het voorstel van het college met inachtneming van de
door de raad aangenomen amendementen (A en B) unaniem aanvaard.
14

2007 – 017 Normatieve grondexploitatie plangebied De Horst.

Er is in twee termijnen beraadslaagd, waarbij de HOP een motie
heeft aangekondigd, raadslid Mertens de tekst hiervan in tweede
termijn heeft voorgelezen, maar zijn fractie de motie uiteindelijk niet
heeft ingediend.
Wethouder Baijards heeft toegezegd dat de notitie van het advocatenkantoor aangaande vermeende staatssteun aan de raadsleden
zal worden gezonden.

Wethouder
Baijards

De raad heeft het voorstel van het college met 25 stemmen voor en
3 stemmen tegen aangenomen. Tegen stemde de HOP.
16

2007-014

16a

2007 – 010 Aanpassing van de Algemene plaatselijke verordening op de

Uitvoeringskrediet ten behoeve van verplaatsing tafeltennisvereniging DOV
De raad heeft conform voorstel besloten, inclusief de daarbij behorende begrotingswijziging.
onderdelen “optochten”, “vertoning”, “muziek”, “feest”, “wedstrijd”en “evenement”en het verlenen van vrijstelling van de
vergunningplicht voor buurtfeesten en -barbeques
(was agendapunt 6)
De raadsgriffier heeft de juiste tekst die op blz. 5 moet staan, voorgelezen.
De HOP heeft aangegeven dat artikel 4 punt f nog wel in de Legesverordening wordt genoemd, waarop de voorzitter heeft aangegeven dat het dan gaat om een dode letter en hij er vanuit gaat
dat de tekst bij de volgende wijziging van de Legesverordening
wordt aangepast.

College

De raad heeft conform voorstel besloten.
Tot zover de uitkomsten van de raadsvergadering van 20 februari 2007, vooruitlopend op de notulen.
Gaarne aandacht voor de actiepunten, voor zover op u van toepassing.
Met vriendelijke groet
J.M. Hoogland, raadsgriffier
21-2-2007
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