Aan: de fractievoorzitters, collegeleden en sectordirecteuren
Van: de raadsgriffier
Datum: 28 maart 2007
I.a.a.: Concernstaf, Communicatie, R. ter Braak, website-beheer, infranet-beheer,
loco -raadsgriffier en notuliste raad
Onderstaand treft u aan de uitkomsten van de raadsvergadering van 27 maart 2007, vooruitlopend op de
notulen. Graag aandacht voor de actiepunten, voor zover op u van toepassing.
Nr.

Voorstel Onderwerp

Actie

De voorzitter geeft vooraf aan dat de raadsleden Van ’t Schip
(HOP) en Huijboom (ChristenUnie) vanavond de raadsvergadering
niet bijwonen.
Raadslid Brau (PvdA) verlaat om 21.36 uur (bij aanvang van
agendapunt 12) de vergadering.
Vervolgens geeft de voorzitter het woord aan mw.L. Post, voorzitter van de jury van de Heerhugowaardse Nieuwsblad Trofee. Mw.
Post gaat in op de samenstelling van de jury, het doel van de
Heerhugowaardse Nieuwsblad Trofee, aan welke personen en
groeperingen de Trofee de afgelopen 5 jaar is uitgereikt en waarom er dit jaar geen Trofee wordt uitgereikt.
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Spreekrecht burgers.
Er hebben zich voor dit agendapunt twee burgers aangemeld. De
heer Vennik en de heer De Haas maken beide gebruik van het
spreekrecht naar aanleiding van agendapunt 12 (verkoop openbaar
groen… beheerbaar is). Zij uiten hun ongenoegen over de gang van
zaken rond dit onderwerp en over het (informatieve) overleg tussen
wethouder Van den Heiligenberg, enkele medewerkers van de gemeente en een groot deel van de bewoners van het C. Fabritiuspark
op maandagavond 26 maart 2007. Hun betoog zal aan de notulen
notuliste
worden toegevoegd.

2

Vaststellen raadsagenda.
De raad heeft de raadsagenda vastgesteld waarbij bespreekpunt 13
als akkoordstuk 10a is geagendeerd. Raadlid Botman (CDA) geeft
aan dat hij een voorgenomen motie n.a.v. agendapunt 11 niet zal
indienen. Het CDA gaat in gesprek met de betrokken wethouder
over het onderwerp van motie. Raadslid Dijkstra (Burgerbelang)
deelt mede, dat hij de voorgenomen motie van het CDA over neemt
en zal indienen onder agendapunt 11.

3

Vaststellen notulen raadsvergadering d.d. 20 februari 2007 en
notulen vragenhalfuurtje d.d. 20 februari 2007.
De raad heeft de notulen van de raadsvergadering en van het vragenhalfuurtje van 20 februari 2007 vastgesteld.
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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, 3 én 5 tot en met 9 voor
kennisgeving aangenomen. De ingekomen stukken 2 en 4 worden
op verzoek van de HOP behandeld in de commissie Maatschappelijke Ontwikkeling. Ingekomen stuk 10 wordt op verzoek van de HOP Vz commissie MO
1

behandeld in de commissie Middelen en ingekomen stuk 11 wordt
op verzoek van de PvdA in de vergadering van de commissie
Stadsbeheer van 10 mei 2007 behandeld.

Vz commissie MI
Vz commissie SB

Rubriek B
De raad heeft de ingekomen stukken 1 en 2 in handen van het college gesteld ter voorbereiding van behandeling in de vermelde
commissies.
Rubriek C
De raad heeft ingestemd met de (voorgenomen) be- of afhandeling
van de ingekomen stukken 1 en 2.
Op verzoek van het CDA checkt het college of de briefschrijvers van college
ingekomen stuk 2 op de hoogte zijn gesteld van het tijdpad van behandeling van dit onderwerp bij de gemeente.
Rubriek D
Mededeling 1 wordt voor kennisgeving aangenomen. Onder dit
agendapunt doet wethouder De Boer een mondelinge mededeling
met betrekking tot de prefabliggers en “natte knoop” bij plaatsing viaduct Nollenweg/N242. De Brief van het college aan Heijmans Infrastructuur d.d. 22 maart 2007 over dit onderwerp wordt ter plekke
in kopie rondgedeeld onder de raadsleden. De raad heeft van deze
mededeling kennis genomen.
Wethouder Baijards deelt mede dat zij van de SWH bericht heeft
ontvangen met betrekking tot een mogelijke personele unie tussen
de SWH en Kern8. In dit kader zijn belangrijke stappen gezet. Wethouder Baijards heeft binnenkort gesprek hierover met de SWH.
De raad heeft van deze mededeling kennis genomen.
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2007 - 028 Verlaging OZB tarief voor woningen.

De raad heeft conform voorstel besloten.
6

2007 – 022 Financiering elektronische informatieborden.

De raad heeft conform voorstel besloten. Raadslid Carnas (Burgerbelang) wijst op het verslag van de commissievergadering
Stadsbeheer d.d. 8 maart 2007, waarin het verzoek van Burgerbelang om de koopzondagen op deze borden op te nemen, niet is
opgenomen. De voorzitter geeft aan dat het vermelden van de
koopzondagen op de borden wordt meegenomen.
7

2007 – 029 Correcties Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP 2006-2010).

De raad heeft conform voorstel besloten.
8

2007 – 024 Invoering Wet Inburgering.

In het voorstel zijn tekstuele aanpassingen aangebracht door het
college, zoals afgesproken tijdens de behandeling van dit onderwerp in de commissie Maatschappelijke Ontwikkeling d.d. 12 maart
2007. Deze aanpassingen zijn vorige week per mail aan de raadsleden verzonden. Dit voorstel ligt ter besluitvorming voor.
De raad heeft conform voorstel besloten.
9

2007 – 027 Aanvullend beslisdocument GGD Hollands Noorden.

De raad heeft conform voorstel besloten.
10

2007 – 031 Verantwoording uitgaven budget fractieondersteuning 2006.

De raad heeft conform voorstel besloten.
2

10a

2007 – 030 Classificatie begrotingsafwijkingen 2006 (was agendapunt 13).

De raad heeft conform voorstel besloten.
11

2007 – 025 Vaststelling stedenbouwkundig plan “Plan Plaetmanstraat De

Noord”.
Er wordt in twee termijnen beraadslaagd. Burgerbelang dient twee
amendementen en een motie in.
De tekst van amendement A van Burgerbelang luidt als volgt:
De ondergetekenden, leden van de raad van de gemeente Heerhugowaard,
stellen voor aan het stedenbouwkundig plan “Plaetmanstraat” De Noord het
volgende toe te voegen:
Vanaf het moment van oplevering van de eerste woning in deze nieuwbouwwijk Plaetmanstraat wordt met het oog op de veiligheid van de nieuwe bewoners, deze wijk gevrijwaard van alle doorgaande vracht- en/of
landbouwverkeer, anders dan bestemmingsverkeer en/of hulpdiensten
door middel van het treffen van verkeersmaatregelen.
Gedaan in de openbare raadsvergadering van 27 maart 2007
Getekend 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 stedenbouwkundig plan “Plaetmanstraat” De Noord het
volgende toe te voegen:
Conform eerder gedane toezeggingen dient vanaf de aanvang van dit
bouwproject de afgesproken woningdifferentiatie synchroon te lopen met
de voortgang van het project.
Gedaan in de openbare raadsvergadering van 27 maart 2007.
Getekend door de 7 fractieleden van Burgerbelang

De tekst van motie 1 van Burgerbelang luidt als volgt:
De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen d.d. 27
maart 2007;
overwegende dat het college volgens wettelijke bepalingen de burger de gelegenheid moet bieden om zijn of haar zienswijze in te dienen;
dat een inwoner van de gemeente van die mogelijkheid gebruik heeft gemaakt;
dat geconstateerd is dat het college zich, voordat de raad zich hierover uitgesproken heeft, in het Nieuwsblad van Heerhugowaard van 13 februari 2007
uitlaat zonder dat het over deze zienswijze gaat, over niet ter zake zijnde verdachtmakingen;
dat zij daarmee de indiener van de zienswijze, een gemotiveerde burger,
grenzeloos veroordeelt;
dat de raad van mening is dat hiermede de verantwoordelijkheid door het college is overschreven en de positie van de raad wordt ondergraven;
draagt het college op de indiener van de zienswijze namens de raad haar
verontschuldigingen aan te bieden;
en gaat over tot de orde van de dag.
Getekend door de heer Dijkstra namens Burgerbelang

Wethouder De Boer garandeert dat hetgeen aan woningbouwprogramma wordt voorgesteld, zal worden gebouwd en wil nog iets
verder gaan. Hij zal de suggestie van de HOP over de inbreng van
de leerlingbouwplaats in het overleg met de projectontwikkelaar
Wethouder De
over de definitieve exploitatieopzet inbrengen. Verder zegt hij toe
Boer
het naar beneden bijstellen van de prijzen van de woningen in het
onderhandelingstraject te zullen inbrengen, waarbij er geen concessies aan kwaliteit en duurzaamheid zullen worden gedaan.
De raad heeft met 7 stemmen voor en 20 stemmen tegen amendement A verworpen.

3

Voor stemde Burgerbelang. Tegen stemden PvdA, VVD, CDA, HOP
en GroenLinks.
De raad heeft met 7 stemmen voor en 20 stemmen tegen amendement B verworpen.
Voor stemde Burgerbelang. Tegen stemden PvdA, VVD, CDA, HOP
en GroenLinks.
De raad heeft unaniem met het voorstel van het college ingestemd.
De raad heeft met 7 stemmen voor en 20 stemmen tegen motie 1
verworpen. Voor stemde Burgerbelang. Tegen stemden PvdA, VVD,
CDA, HOP en GroenLinks.
12

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

reikbare plaatsen of verkoop van openbaar groen dat moeilijk
(tegen hogere kosten) beheerbaar is.
Er wordt in twee termijnen beraadslaagd.
Burgerbelang en HOP dienen beiden een amendement in.
De tekst van amendement C van de HOP luidt als volgt:
De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 27 maart
2007;
Ondergetekenden stellen voor het ontwerp-besluit als volgt aan te vullen:
5 het voorstel in te voeren per 1 juni 2007 voor de toekomstige aankopen van openbaar groen en de lopende zaken af te handelen met als
maatstaf de prijs die voorheen fl. 20 bedroeg en deze te indexeren
naar 2007.
Getekend door twee fractieleden van de HOP
Toelichting: Het college heeft twee maanden van de raad de tijd gekregen om
in nader overleg met de bewoners van het Fabritiuspark tot overeenstemming
te komen. Deze bijeenkomst heeft plaatsgevonden op maandag 26 maart
2007 en heeft geen duidelijk resultaat opgeleverd. Om alle onduidelijkheid nu
te voorkomen, stellen wij deze aanvulling op het besluit voor.

De tekst van amendement van Burgerbelang (ingediend 23 januari
2007) luidt als volgt:
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 opzichte 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.

De raad heeft met 9 stemmen voor en 17 stemmen tegen amendement van Burgerbelang (ingediend 23 januari 2007) verworpen.
Voor stemden Burgerbelang en HOP. Tegen stemden PvdA, VVD,
CDA en GroenLinks.
De raad heeft met 9 stemmen voor en 17 stemmen tegen amendement C verworpen.
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Voor stemden Burgerbelang en HOP. Tegen stemden PvdA, VVD,
CDA en GroenLinks.
De raad heeft met 17 stemmen voor en 9 stemmen tegen het voorstel van het college aanvaard.
Tot zover de uitkomsten van de raadsvergadering van 27 maart 2007, vooruitlopend op de notulen.
Gaarne aandacht voor de actiepunten, voor zover op u van toepassing.
Met vriendelijke groet
J.M. Hoogland, raadsgriffier
28 maart 2007
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