Aan: de fractievoorzitters, collegeleden en sectordirecteuren
Van: de raadsgriffier
Datum: 25 april 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 24 april 2007, vooruitlopend op de
notulen. Gaarne aandacht voor de actiepunten voor zover op u van toepassing.
Nr.
1

Voorstel Onderwerp

Actie

Spreekrecht burgers.
Mevrouw Visser maakt naar aanleiding van agendapunt 10, namens
het Natuur- en Milieuplatvorm Heerhugowaard, gebruik van het
spreekrecht. Zij doet een oproep om chemische onkruidbestrijding
niet toe te passen en gaat daarnaast in op groenbeheer, een schoffel- en een veegprotocol en de effecten van bepaalde chemische
onkruidbestrijdingmiddelen op de gezondheid van mens, dier en milieu. Zij overhandigt de voorzitter hierna de informatiemap NMH, een
borstel en een gebonden boeketje bloeiend onkruid.
1 minuut stilte voor Gerd Nan van Wijk
De voorzitter staat stil bij de dood door zinloos geweld van de 16jarige Heerhugowaarder Gerd Nan van Wijk aan wiens familie hij
die dag een bezoek heeft gebracht. Hierna wordt door de aanwezigen een minuut stilte in acht genomen.

2

Vaststellen raadsagenda.
De raad heeft de raadsagenda vastgesteld, waarbij agendapunt 10
na agendapunt 7 zal worden behandeld vanwege de aanwezigen op
de publieke tribune voor dit onderwerp.

3

Vaststellen notulen raadsvergadering d.d. 27 maart 2007 en
notulen vragenhalfuurtje d.d. 27 maart 2007.
De raad heeft de notulen van de raadsvergadering en van het vragenhalfuurtje van 27 maart 2007 vastgesteld, waarbij de datum op
de 1e blz. van beide notulen (20 februari 2007) wordt gewijzigd in Notuliste raad
27 maart 2007.

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, 2, 3, 5, 6, 7 en 9 voor kennisgeving aangenomen. Op verzoek van het CDA wordt ingekomen
stuk 4 in de commissie Maatschappelijke Ontwikkeling behandeld.
Vz commissie MO
Raadslid Botman (CDA) zal zijn vragen vooraf indienen.
Raadslid Botman
Ingekomen stuk 8 wordt op verzoek van de VVD in de commissie
Stadsbeheer behandeld. N.a.v. ingekomen stuk 6 (en voorgaande
Vz commissie SB
ingekomen stukken) wordt vanuit college gemeld dat er een afspraak met de commissie Ruysdael is gepland door het college op 9
mei 2007.
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 betreffende commissies, waarbij ingekomen stuk B1 in mei in de commissie MO zal worden behandeld. De HOP heeft hierbij alvast de vraag
1

meegegeven aan het college hoe het kan dat in de samenstelling
van het bestuur van de Regionale programmaraad mensen uit de
gemeenten Alkmaar en Heerhugowaard ontbreken.

college

Rubriek C
De raad heeft ingestemd met de (voorgenomen) be- en/of afhandeling van de ingekomen stukken 1 tot en met 3, waarbij in het raadsconvent zal worden gesproken over een praktische manier van het
informeren van de raad over de beantwoording van ingekomen stukken die niet gelijk bij de raadsstukken zijn gevoegd of ter inzage
hebben gelegen. De raad wordt schriftelijk geïnformeerd over de af- College
handeling van ingekomen stuk 1. Verder wordt op verzoek van de
HOP in de commissie Stadsbeheer informatie gegeven over de
stand van zaken aangaande het in gebruik nemen van gepersonaliseerde stickers op vuilcontainers.
Vz commissie SB
Rubriek D
Er zijn geen schriftelijke of mondelinge mededelingen.
5

2007 - 044 Verzoek tot wijziging van de samenstelling van de vertegen-

woordiging van de fractie van de HOP in respectievelijk de
commissie Maatschappelijke Ontwikkeling, Stadsontwikkeling
en Stadsbeheer.
De raad heeft conform voorstel besloten.
6

2007 – 040 Standpuntbepaling ten behoeve van conclusies en aanbevelin-

gen rapport Rekenkamercommissie Heerhugowaard met betrekking tot onderzoek naar de doeltreffendheid van het subsidiebeleid op het gebied van welzijn bij de gemeente Heerhugowaard.
De heer Mertens staat, als voorzitter van de raadscommissie
Maatschappelijke Ontwikkeling, stil bij het belang en de betekenis
van het rapport. Daarnaast geeft hij aan hoe verder met het rapport wordt omgegaan.
De raad heeft conform voorstel besloten.
7

2007 – 034 Activering budgetten jaarschijf 2007 uit nota Bovenwijkse kos-

ten 2006.
Ter plekke is gecorrigeerd raadsvoorstel m.b.t. activering budgetten
jaarschijf 2007 uit nota Bovenwijkse kosten 2006 uitgereikt onder de
raadsleden. In voorstel is foutje in staatje “kosten en dekking” herstelt.
De raad heeft conform voorstel besloten.
10

2007 – 036 Milieuverslag 2006 en milieuprogramma 2007.

Er wordt in een termijn beraadslaagd.
Burgerbelang legt een stemverklaring af.
De raad heeft conform voorstel besloten.
8

2007 – 035 Financiële aspecten van investeringen in schoolwoningen.

Er wordt in twee termijnen beraadslaagd.
De HOP stelt de volgende wijziging en aanvulling voor:
2

d de dekking van de rentelasten als bedoeld onder sub a voor
2006 ten laste te brengen van de exploitatie 2006 (wijziging)
e de dekking van de rentelasten als bedoeld onder sub a voor de
jaren 2007 en 2008 te betrekken bij de bestemming van het rekeningresultaat 2006 (aanvulling).
Wethouder V.d. Heiligenberg heeft namens het college aangegeven
dat tegen de voorgestelde wijziging/aanvulling van het ontwerp besluit geen bezwaren bestaan vanuit het college.
Vervolgens brengt de voorzitter het gewijzigd ontwerp-besluit in
stemming.
De raad heeft conform het gewijzigde voorstel besloten, waarbij
Burgerbelang heeft tegengestemd.
9

2007 – 042 Bemoeizorg Helpende Hand.

Er wordt in twee termijnen beraadslaagd. Wethouder Piet zegt een
evaluatie na een half jaar toe.

Wethouder Piet

De raad heeft conform voorstel besloten.
11

2007 – 043 Initiatiefvoorstel HOP met betrekking tot het realiseren van een

urnenmuur op de Algemene begraafplaats te Heerhugowaard.
Er wordt in één termijn beraadslaagd.
De raad heeft conform voorstel besloten.
Tot zover de uitkomsten van de raadsvergadering van 24 april 2007.
Met vriendelijke groet
J.M. Hoogland, raadsgriffier
25-4-2007
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