Aan: de fractievoorzitters, collegeleden en sectordirecteuren
Van: de raadsgriffier
Datum: 23 mei 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 22 mei 2007, vooruitlopend op de
notulen.
Nr.

Voorstel Onderwerp

Actie

De voorzitter deelt mede, dat raadslid Zijlmans (Burgerbelang)
door ziekte de raadsvergadering niet kan bijwonen en wenst hem
beterschap.
1

Spreekrecht burgers.
Er hebben zich voor dit agendapunt geen burgers aangemeld.

2

Vaststellen raadsagenda.
De raad heeft de raadsagenda vastgesteld waarbij agendapunt 9 is
geschrapt en de agendapunten 10, 11, 12, 13 en 15 als de akkoordstukken 6a, 6b, 6c, 6d en 6e worden behandeld. De VVD heeft het
indienen van een amendement bij agendapunt 8 aangekondigd en
de HOP heeft het indienen van amendementen bij de agendapunten
14 en 16 aangekondigd.

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 van 27 maart
2007 en de notulen van het vragenhalfuurtje van 27 maart 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 6 van rubriek A
voor kennisgeving aangenomen, waarbij ingekomen stuk B1 als ingekomen stuk A7 wordt geagendeerd.
Rubriek B
De raad heeft de ingekomen stukken 2 tot en met 6 van rubriek B in
handen van het college gesteld ter voorbereiding van behandeling in
de betreffende commissies. Stuk B1 wordt voor kennisgeving aangenomen en wordt daarmee stuk A7.
Rubriek C
Er zijn voor deze rubriek geen stukken ontvangen.
Rubriek D
Er zijn in deze rubriek noch schriftelijke noch mondelinge mededelingen gedaan.

5

2007 - 055 Wijziging samenstelling commissie Stadsbeheer op verzoek

van de fractie Burgerbelang.
De raad heeft conform voorstel besloten.

1

6

2007 – 038 Verhoging afdracht aan Veiligheidsregio Noord-Holland Noord.

De raad heeft conform voorstel besloten.
6a

2007 – 045 Benoeming bestuurslid Stichting Openbaar Voortgezet Onder-

wijs Noord-Holland Noord (voormalig agendapunt 10).
De raad heeft conform voorstel besloten.
6b

2007 – 051 Wijziging Gemeenschappelijke regeling recreatieschap Geest-

merambacht (voormalig agendapunt 11).
De raad heeft conform voorstel besloten.
6c

2007 – 052 Benoeming leden van de Regionale Programmaraad Multikabel

(voormalig agendapunt 12).
De raad heeft conform voorstel besloten.
6d

2007 – 049 Parkeerhandhaving; uitbreiding van formatie binnen sector

Stadsbeheer door parkeerhandhaving intern in te vullen (voormalig agendapunt 13).
De raad heeft conform voorstel besloten.
6e

2007 – 048 Vaststelling begrotingswijzigingen (voormalig agendapunt 15).

De raad heeft conform voorstel besloten.
7

2007 – 046 Schikking geschil met Stichting Basement.

Er wordt in twee termijnen beraadslaagd.
Het voorstel van het college wordt met 22 stemmen voor en 6 stemmen tegen aangenomen.
Voor stemden PvdA, VVD, CDA, HOP, GroenLinks en ChristenUnie. Tegen stemde Burgerbelang.
8

2007 – 037 Preventienota “Kiezen voor gezond leven 2007-2010”.

Er wordt in één termijn beraadslaagd.
De VVD ondersteund door PvdA, CDA, Burgerbelang, GroenLinks,
HOP en ChristenUnie dient amendement A in. De tekst luidt als
volgt:
De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 22 mei
2007;
ondergetekenden stellen voor het ontwerpbesluit te wijzigen als volgt:
punt 1 en punt 2 ongewijzigd vast te stellen;
punt 3: in september (geschrapt) oktober(toegevoegd) 2007 op basis van het activiteitenplan te besluiten over het al dan niet opnemen van een budget van
€ 15.000 per jaar voor de periode 2008-2010.
Getekend door de fracties VVD, PvdA, CDA, Burgerbelang, GroenLinks, HOP
en ChristenUnie.

Het college stemt bij monde van wethouder Baijards in met de tekst
van amendement A, waarbij “september” in overleg met de raad
wordt aangepast in “oktober”.
De voorzitter concludeert dat amendement A raadsbreed wordt gedragen en door het college wordt onderschreven. Dit betekent dat
de tekst van amendement A in de plaats komt van punt 3 van het
ontwerpbesluit.
De raad heeft aldus besloten:
1. de speerpunten en het actieprogramma uit de landelijke Preven-

2

tienota “Kiezen voor gezond leven” als uitgangspunt te nemen
(beleidskader) voor ons lokale gezondheidsbeleid;
2. bij de afweging van “Nieuw beleid” in het kader van de voorjaarsnota, de speerpunten van het gezondheidsbeleid 2007-2010 als
genoemd in de Preventienota te betrekken;
3. in oktober 2007 op basis van het activiteitenplan te besluiten over
het al dan niet opnemen van een budget van € 15.000 per jaar
voor de periode 2008-2010.

9

2007 – 047 Campagne tegen huiselijk geweld.

Dit agendapunt is van de agenda gehaald, omdat voor de dekking
door het college ruimte is gevonden binnen bestaand budget.
14

2007 – 050 Maatregelen in het kader van de Milieuvergunning voor de ge-

meentewerf.
Er wordt met inachtneming van een schorsing voor nader overleg
tussen diverse fracties in twee termijnen beraadslaagd.
De HOP heeft amendement B ingediend. De tekst luidt als volgt:
De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 22 mei
2007;
Ondergetekenden stellen voor het besluit onder punt 3 te wijzigen in:
3 het krediet van € 140.000 ten laste te brengen van de Egalisatiereserve
afvalstoffenheffing.
Getekend door de drie fractieleden van de HOP
Toelichting: in de commissievergadering Stadsbeheer van 10 mei jl. is door de
meerderheid van de commissie aangegeven de financiering te regelen via de
Egalisatiereserve afvalstoffenheffing. De Egalisatiereserve afvalstoffenheffing
biedt voldoende ruimte om de totale kosten voor het verkrijgen van de milieuvergunning voor de gemeentewerf aan de Beukenlaan ad € 140.000 af te
dekken. Daarom zien wij de noodzaak niet om de tarieven voor de afvalstoffenheffing en het rioolrecht extra te verhogen met de genoemde kapitaallasten. Tevens denken wij dat een verdeling van € 7.363 over 13 producten onnodig extra veel administratieve kosten met zich zal meebrengen.

De raad heeft met 15 stemmen voor en 13 stemmen tegen het
amendement aangenomen.
Voor stemden Burgerbelang, VVD, HOP en ChristenUnie. Tegen
stemden PvdA, CDA en GroenLinks.
De raad heeft het voorstel van het college ten aanzien van de beslispunten 1 en 2 unaniem aangenomen. Voornoemd amendement
is in de plaats getreden van punt 3 van het ontwerp besluit.
De raad heeft aldus besloten:
1
2

3

16

kennis te nemen van de ontwerpbeschikking van de provincie voor
de werf Beukenlaan ingevolge de Wet milieubeheer;
in te stemmen met de uitvoering van de in de milieuvergunning
opgenomen voorzieningen en maatregelen en hiervoor een krediet van € 140.000 beschikbaar te stellen;
het krediet van € 140.000 ten laste te brengen van de Egalisatiereserve afvalstoffenheffing.

2007 – 056 Initiatiefvoorstel Burgerbelang ter herziening van de Verorde-

ning commissie bezwaarschriften.
Er wordt in twee termijnen beraadslaagd.
De HOP heeft amendement C ingediend. De tekst luidt als volgt:
De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 22 mei

3

2007;
Gelet op de Verordening commissie bezwaarschriften, vastgesteld bij raadsbesluit 19 december 2006 stellen wij voor de verordening te wijzigen door het
artikel 3b Selectiecriteria van de commissie punt b te wijzigen in:
3b inwoners van de gemeente Heerhugowaard komen niet in aanmerking als
lid of als voorzitter.
Getekend door de drie fractieleden van de HOP
Toelichting: om de onafhankelijkheid van de commissie bezwaarschriften te
waarborgen en vele discussies zoals onder andere discriminatie en wie nu
wel of niet te nadrukkelijk politiek geprofileerd zijn in de gemeente Heerhugowaard is de HOP van mening dat inwoners van Heerhugowaard geen lid of
voorzitter kunnen zijn van de commissie bezwaarschriften.

Op voorstel van de burgemeester heeft de raad besloten de samenstelling van de commissie voor de bezwaarschriften onderwerp van
gesprek te laten zijn dit najaar in de bijeenkomst van delegatie raad,
college en MT over integriteit (morele oordeelsvorming). Burgerbelang heeft te kennen gegeven aan deze bijeenkomst niet deel te nemen. Het amendement van de HOP is niet in stemming gebracht. De
HOP houdt haar amendement "boven de markt" in afwachting van de
uitkomsten van de bijeenkomst over integriteit dit najaar. De inhoud
van het amendement van de HOP is input voor de bespreking over
het onderwerp integriteit. Burgerbelang heeft haar initiatiefvoorstel gehandhaafd en heeft stemming hierover gevraagd.

De raad heeft met 6 stemmen voor en 22 stemmen tegen het initiatiefvoorstel van Burgerbelang verworpen.
Voor stemde Burgerbelang. Tegen stemden PvdA, VVD, CDA,
HOP, GroenLinks en ChristenUnie.
Tot zover de uitkomsten van de raadsvergadering van 22 mei 2007.
Met vriendelijke groet
J.M. Hoogland, raadsgriffier
23-5-2007

4

