Aan: de fractievoorzitters, collegeleden en sectordirecteuren
Van: de raadsgriffier
Datum: 27 juni 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 26 juni 2007, vooruitlopend op de
notulen.
Nr.

Voorstel Onderwerp

1

Spreekrecht burgers.
De heer Van der Vliet maakt gebruik van het spreekrecht naar aanleiding van agendapunt 7. Hij is van mening dat de locatie Pater Jan
Smitschool niet in gebiedsdeel 2 ligt en daarom niet thuishoort in de
vanavond door de raad te behandelen visie Wonen, Welzijn en
Zorg, gebiedsdeel 2. Er zijn volgens hem belangrijke verschillen tussen de concepttekst en de nu voorliggende tekst van de visie Wonen, Welzijn en Zorg, gebiedsdeel 2, waarbij hij de raad in overweging geeft deze vanavond niet vast te stellen, maar vanwege de belangrijke verschillen opnieuw in procedure te brengen.
De heer De Hair maakt, ook naar aanleiding van agendapunt 7, gebruik van het spreekrecht. Ook hij geeft aan dat de locatie Pater
Jan Smitschool niet in gebiedsdeel 2 ligt. Hij uit zijn ongenoegen
over de gevoerde procedure en is van mening dat de raad de visie
vanavond niet moet vaststellen.

2

Vaststellen raadsagenda.
De raad heeft met de vaststelling van de agenda ingestemd, waarbij
de bespreekstukken 11, 12 en 13 zijn geagendeerd als akkoordstuk
5a, 5b en 5c. Agendapunt 9 wordt verdaagd naar de commissievergadering Stadsontwikkeling van 4 september a.s. en de raadsvergadering van 25 september a.s. De HOP heeft aangekondigd bij
agendapunt 7 een amendement te zullen indienen.

3

Vaststellen notulen raadsvergadering d.d. 22 mei 2007 en notulen vragenhalfuurtje d.d. 22 mei 2007.
De raad heeft de notulen van de raadsvergadering van 22 mei
2007 en de notulen van het vragenhalfuurtje van 22 mei 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 3 van rubriek A
voor kennisgeving aangenomen.

Actie

Rubriek B
De raad heeft de ingekomen stukken 1 tot en met 9 van rubriek B in
handen van het college gesteld ter voorbereiding van behandeling in
de betreffende commissies.
Rubriek C
De raad heeft ingestemd met de (voorgenomen) be- of afhandeling
van de ingekomen stukken 1 en 2 van rubriek C.

1

Rubriek D
De raad heeft de schriftelijke actieve informatie voor kennisgeving
aangenomen.
5

2007 – 064 Intrekking Rampenplan 2002.

De raad heeft conform voorstel besloten.
5a

2007 – 058 Verordening toeslagen en kortingenbeleid in het kader van de

Wet werk en bijstand (voormalig agendapunt 11).
De raad heeft conform voorstel besloten.
5b

2007 – 059 Jaarverslag en jaarrekening 2005 en begroting 2007 van de

Stichting De Blauwe Loper (voormalig agendapunt 12).
De raad heeft conform voorstel besloten.
5c

2007 – 061 Plan van nieuwe scholen voor het basisonderwijs 2008/2009 tot

en met 2010/2011 (voormalig agendapunt 13).
De raad heeft conform voorstel besloten.
6

2007 – 066 Financiering spooronderdoorgangen.

Er wordt in twee termijnen beraadslaagd.
Wethouder De Boer zegt toe het verslag van het gesprek met de
provincie na ontvangst hiervan voor de commissie SO ter inzage te
zullen leggen. Wethouder De Boer zal aan zijn collega wethouder
van Financiën doorgeven dat de HOP heeft gevraagd om een
goede specificatie van het herziene bedrag voor de spooronderdoorgangen in de NBK.

Wethouder
De Boer
Wethouder
De Boer

De raad heeft conform voorstel besloten, waarbij Burgerbelang
wordt geacht tegen het voorstel te hebben gestemd.
In de tekst van het besluit is het woord “euro” geschrapt.
7

2007 – 057 Gemeentelijke visie Wonen, Welzijn en Zorg, gebiedsdeel 2.

Er wordt in twee termijnen beraadslaagd.
De HOP dient amendement A in met de volgende tekst:
De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 26 juni
2007;
Ondergetekenden stellen voor het ontwerp-besluit als volgt aan te vullen:
- het college opdracht te geven de locatie Pater Jan Smitschool niet te betrekken bij de programmatische uitwerkingen van de visie Wonen, Welzijn
en Zorg gebiedsdeel 2.
Toelichting:
Het college geeft in het besluit niet aan dat de gemeentelijke visie Wonen,
Welzijn en Zorg gebiedsdeel 2 als welzijnsprogramma van noodzakelijke
voorzieningen, ook betrekking heeft op de locatie Pater Jan Smitschool. Dit in
tegenstelling tot de bijgevoegde uitgewerkte nota “Gemeentelijke visie Wonen, Welzijn en Zorg” gebiedsdeel 2 (Heemradenwijk, Centrumwaard, Schilderswijk, De Draai).
De HOP is van mening dat de locatie Pater Jan Smitschool, mede gezien de
vele reacties van de bevolking, niet betrokken mag worden bij de gestelde visie. Het is voor de HOP helder en duidelijk dat veel burgers de wens hebben
aangegeven, dat het huidige schoolgebouw Pater Jan Smitschool als pand
moet blijven bestaan. Natuurlijk zijn er voldoende mogelijkheden het pand te
laten voldoen aan de eisen van deze tijd. We hoeven maar even te kijken
naar de Familieschool, waar de oude school is behouden en is aangepast aan
de eisen van deze tijd.
Daarnaast vinden wij dat deze locatie niet volgebouwd zou moeten worden en
er voldoende ruimte moeten overblijven voor speelgelegenheden die behoren

2

bij een schoolcomplex. Wij verzoeken het college met de stichting Flore tot
een andere oplossing te komen die past binnen de hierboven genoemde
wensen.
Ondertekend door de 3 fractieleden van de HOP

Amendement A is met 12 stemmen voor en 17 stemmen tegen verworpen.
Voor stemden Burgerbelang, HOP en GroenLinks. Tegen stemden
PvdA, VVD, CDA en ChristenUnie.
Het voorstel van het college is met 19 stemmen voor en 10 stemmen tegen aangenomen.
Voor stemden PvdA, VVD, CDA, GroenLinks en ChristenUnie. Tegen stemden Burgerbelang en HOP.
8

2007 – 053 Toekomstbeeld huisartsenzorg eerstelijnszorg in Heerhugo-

waard tot 2015.
Raadslid Mertens geeft als voorzitter van de commissie MO aan dat
een bundeling van de eerstelijnszorg in de gemeente van belang is.
De reden waarom de commissie unaniem positief is over het voorliggende toekomstbeeld huisartsenzorg eerstelijnszorg in Heerhugowaard.
De raad heeft conform voorstel besloten.
9

2007 – 062 Vaststellen beleid ten aanzien van tijdelijke huisvesting sei-

zoensarbeiders tuinbouwbedrijven.
De behandeling van dit agendapunt is verdaagd naar de commissievergadering Stadsontwikkeling van 4 september a.s. en de
raadsvergadering van 25 september 2007.
10

2007 – 060 Vaststellen Regionale Bereikbaarheidsvisie Noord-

Kennemerland.
Er wordt in twee termijnen beraadslaagd.
De heer Jongenelen (Burgerbelang) vraagt aantekening van het
standpunt van zijn fractie omtrent het tracé van de Westfrisiaweg en
de aansluiting op de Oosttangent die als enige mogelijkheid in de visie wordt aangegeven.
De raad heeft conform voorstel besloten, waarbij Burgerbelang
wordt geacht tegen het voorstel te hebben gestemd.
14

2007 – 071 Initiatiefvoorstel HOP met betrekking tot opnemen verbod in de

APV op geprepareerde voorwerpen en “jammers”.
Er wordt in een termijn beraadslaagd na een toelichting van de HOP
op het initiatiefvoorstel.
De raad heeft conform voorstel besloten.
In de tekst van het besluit is het tweede woord “opnemen” geschrapt.
Tot zover de uitkomsten van de raadsvergadering van 26 juni 2007.
Met vriendelijke groet
J.M. Hoogland, raadsgriffier
27-06-2007
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