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Notulen van het vragenhalfuurtje voorafgaande aan de openbare vergadering van de raad van de gemeente Heerhugowaard, gehouden op 22 januari 2008 om 19.30 uur in het gemeentehuis
Aanwezig:

de heer drs. H.M.W. ter Heegde, voorzitter
de heer H. Wijnveen, loco-raadsgriffier
de heer R.K. Appers, HOP
de heer B. Arkeveld, Burgerbelang
de heer G. Boellaard, VVD,
de heer A.J. Botman, CDA
de heer S. Brau, PvdA
mevrouw P.M. Bunte, PvdA
de heer P.C.J. Carnas, Burgerbelang
de heer M. Dijkstra, Burgerbelang
mevrouw E.M. de Goede - van der Crabben, PvdA
mevrouw J.G. Güse, CDA
mevrouw M.P.M. Harlaar - Bot, CDA
de heer A. Harren, VVD
mevrouw T. Huijboom - Brouwer, ChristenUnie
mevrouw M. Jongejan, Burgerbelang
de heer A.G.W. Jongenelen, Burgerbelang
de heer M. Kadioglu, PvdA
de heer J.D. Koppelaar, PvdA
de heer C. Kwint, GroenLinks
mevrouw D.C.G. Lo Pizzo, GroenLinks (na 19.44 uur)
de heer T.L. Mars, VVD,
de heer C.C. Mertens, HOP
mevrouw C.P.M. van ’t Schip - Nieuwboer, HOP
de heer J.M. Schipper, Burgerbelang (na 19.41 uur)
mevrouw V.C.M. Stam - de Nijs, VVD
mevrouw A.M. Valent - Groot, PvdA
de heer R. Visser, PvdA
de heer W. Witte, VVD
de heer F.J.J. Zuurbier, CDA
de heer C. Zijlmans, Burgerbelang

Wethouders:

mevrouw M.F. Baijards - van der Laan, VVD
de heer J.W. de Boer, PvdA
de heer J.G.H.M. van den Heiligenberg, GroenLinks
de heer R.J. Piet, CDA

Afwezig:

de heer J.M. Hoogland, raadsgriffier

Notuliste:

mevrouw E.M.J. Middelbeek

De voorzitter heet iedereen welkom, opent het vragenhalfuurtje en geeft de heer Arkeveld het woord.
De heer Arkeveld heeft in de vergadering van de commissie MO van december jl. gevraagd wat de
wethouder doet voor de mensen die in de bijstand lopen voor wat betreft de extra uitkering, de zogenaamde eindejaarsuitkering. Het antwoord van de wethouder was dat deze uitkering vanuit Den Haag
niet meer mocht en dat er bij uitbetaling zware sancties zouden volgen. De wethouder heeft er ook bijgezegd “Jullie kennen mij. Ik zal De Boer niet zijn als ik met mijn inventiviteit hiervoor geen andere oplossing zou vinden”. Uiteraard kent men deze inventiviteit die ook nog werd versterkt door de verklaring
op de nieuwjaarsreceptie van de Heerhugowaarde ondernemers “Geven is mijn leven”. Spreker zou na
deze uitspraken van de wethouder graag horen wat hij voor de mensen heeft gedaan en of zijn woorden niet puur gebakken lucht zijn?
1

R vr 22 januari 2008/2
De heer De Boer heeft de notulen nagekeken, maar wat de heer Arkeveld zegt, staat er helemaal niet
in. Er staat iets anders. De wethouder heeft de raadsleden gevraagd mee te denken en dat zij samen
dan een heel eind zouden komen. Terzijde merkt hij op dat het hem goeddoet dat de heer Arkeveld zijn
uitspraak op de nieuwjaarsreceptie van de Bedrijfskring, waarin hij toch een boodschap wilde brengen,
heeft onthouden. De Kerst is voorbij en de wethouder kan de heer Arkeveld mededelen dat er in korte
tijd een aantal besluiten is genomen. Het college doet zijn best op heel korte termijn de Huygenpas uit
te breiden en dat is gelukt. De groep van 0 tot 99 jaar die onder het armoedebeleid valt, krijgt naast de
korting op de sportaanbieders van € 105, een sportkledingcheque van € 50, een korting van 80 procent
op de maandelijkse ouderbijdrage van de peuterspeelzalen, eenzelfde korting op het abonnement van
de bibliotheek en op drie concerten of evenementen naar keuze bij De Waerdse Tempel én per kaart
per jaar twee gratis nationale bioscoopbonnen van € 5. In september zal dit pakket worden uitgebreid
met de nieuwe Cool. Verder heeft het college vanmorgen het besluit genomen de mensen waarop de
heer Arkeveld doelde, bij te staan in de € 150 verplichte eigen risico zorgverzekeringspremie. De gemeente zal in het kader van de bijzondere bijstand een structurele maatregel treffen voor een compensatie van € 47 voor een ieder die daarvoor in aanmerking komt. Voor de mensen die chronisch ziek
zijn, is er overigens een andere regel. Tot slot is het zo dat de gemeente per mei 2008 € 65.000 extra
krijgt voor de bijzondere bijstand. Het is de bedoeling van De Tweede Kamer via de aangenomen motie
van de CDA-er Geel en Spekman van de PvdA om op basis van het aantal bijstandsgerechtigden genoemd bedrag aan het budget toe te voegen met name om voor kinderen die in een lastige positie zitten, iets extra’s te doen. Deze maatregelen zullen wat de wethouder betreft, rond mei of zoveel eerder
als mogelijk, aan de raad worden voorgelegd. Dit haalt toch wel de gebakken lucht weg.
De heer Arkeveld zegt dat de wethouder twee dingen door elkaar haalt. Er wordt nu gesproken over de
eindejaarsuitkering uit de meerjarenbegroting 2007 en niet over de toekomstplannen, zoals de uitbreiding van de Huygenpas, de aanvulling voor de zorgverzekering en het extra geld uit Den Haag. Dat zijn
allemaal zaken voor 2008. Spreker zit nog steeds met het geval dat de mensen tegen de feestdagen altijd een extra uitkering hadden. Wat is er nu werkelijk aan het einde van het jaar voor hen gedaan?
De heer De Boer antwoordt dat er voor hen een heel sociaal beleid is bedacht. Hetgeen hij zojuist heeft
aangegeven, komt daar nog bovenop. De wethouder weet niet waar de heer Arkeveld heen wil, maar…
De heer Arkeveld geeft aan dat in 2006 deze mensen een extra uitkering is gegeven. Dat mocht vanuit
Den Haag niet meer. Toen in de vergadering van de commissie MO daarnaar is gevraagd (en spreker
neemt aan dat de andere raadsleden zich dit nog heel goed zullen kunnen herinneren), heeft de wethouder aangegeven dat hij andere wegen zou vinden om wat voor deze mensen te bewerkstellingen.
Spreker vraagt nogmaals wat de wethouder daadwerkelijk voor deze mensen heeft kunnen doen.
De heer De Boer wil zijn betoog niet herhalen. Hij kan overigens ook terugvragen welke creatieve ideeën de heer Arkeveld aangeleverd. Dat is dus niets.
De heer Arkeveld geeft aan dat zijn fractie dit als dit was gevraagd, zeker wel had gedaan. Burgerbelang is wel inventief.
De heer De Boer merkt terzijde op het eerste inventieve voorstel van Burgerbelang nog te moeten zien.
Daar gaat het nu echter niet om. De heer Arkeveld heeft een vraag gesteld. De wethouder heeft aangekondigd € 47 (een niet gering bedrag) als structurele bijdrage in het eigen risico zorgverzekering. De
chronisch zieken krijgen een hoger bedrag, maar de wethouder heeft het exacte bedrag nu niet paraat.
Hij dacht dat het ging om zo’n € 103. Er moet overigens ook worden gekeken naar de overgang van
mensen die het bedrag niet krijgen, omdat hun inkomen net te hoog is. Dat wordt de armoedeval genoemd. De wethouder herhaalt de voorstellen rondom de Huygenpas en kondigt nog iets extra waarvan
hij de inhoud nog niiet weet.
De heer Arkeveld wijst op de overboeking van € 1.000.000 naar de Algemene middelen.
De voorzitter stopt de beraadslaging. Hij vindt dat de discussie in de commissievergadering kan worden voortgezet.
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Mevrouw Van ’t Schip neemt als waarnemend voorzitter de voorzittershamer over van de heer Ter
Heegde en geeft de heer Arkeveld het woord voor diens tweede vraag.
De heer Arkeveld wil en denkt mede namens de hele raad, de gemeente feliciteren met het ongelofelijke succes van het tijdelijk omtoveren van het Stadsplein tot een schaatsbaan. Zowel vanuit de bevolking als van de omwonenden en de winkeliers is er met groot enthousiasme op gereageerd. Velen
hebben gevraagd of dit evenement dit jaar opnieuw kan plaatsvinden met een openstelling voor een
langere termijn en met name de hele schoolvakantie. Ook verzoekt spreker het college te bezien of de
gemeente voor de uitbaters die daar tijdelijk zijn gestationeerd, wat meer reclame had kunnen maken
via de Stadskrant, zodat ook de tent met glühwein en dergelijke iets meer bekendheid krijgt. Ten slotte
is er op muzikaal gebied en dergelijke veel geïnvesteerd.
Mevrouw De Goede geeft aan dat ook de PvdA heel enthousiast is. Veel mensen, jong en oud, hebben
er geschaatst. De fractie heeft begrepen dat er meer dan 10.000 kinderen en jongeren op de schaatsbaan zijn afgekomen. Het evenement maakte van het Stadsplein een echt stadshart. De inwoners waren heel enthousiast. De fractie vraagt of er nu al opdracht kan worden gegeven voor het werven van
meer sponsors. De heer Arkeveld heeft gesproken over het enthousiasme van de winkeliers. Het is
misschien een goed idee de winkeliers van Middenwaard om sponsoring te vragen. Zij heeft begrepen
dat nu een winkelier heeft bijgedragen. De PvdA vraagt het college de zaak met spoed aan te pakken
en geeft tot slot aan nog begrepen te hebben dat de ijsbaan een gunstig effect op het vandalisme heeft
gehad. Als allerlaatste vraagt spreekster of de ijsbaan kan worden overkapt om de effecten van eventueel slecht weer uit te sluiten.
De heer Ter Heegde dankt voor de complimenten. Hij zou deze onmiddellijk naar andere mensen willen
doorsluizen en ten eerste aan de sponsors. Het is een heel kostbare exercitie geweest, die niet had
kunnen plaatsvinden als zij er niet waren geweest. De grootste sponsor is geweest stichting Het Nut,
waarvan de heer Klaver vanavond aanwezig is. Deze stichting bestond het afgelopen jaar 40 jaar en zij
hebben aan een drietal grote activiteiten bijgedragen waaronder de ijsbaan. Zonder haar bijdrage naast
de bijdrage van de gemeente was het evenement niet mogelijk geweest, waarvoor heel veel dank. Verder dankt de burgemeester naast Dresspoint Wouter Slijkerman. De burgemeester hoopt dat zij het
lichtend voorbeeld zijn voor de winkeliers en de eigenaar van het winkelcentrum om volgend jaar wel
mee te doen. Verder dankt hij mevrouw Ageeth Hollenberg die ziel en zaligheid heeft ingezet en er 14
dagen dag en nacht van 10.00 tot 22.00 uur, net als de mensen van de schaatsvereniging De Draai en
van de EHBO was en de medewerkers van de buitendienst die het weekeinde aan de opbouw hebben
besteed. De burgemeester zou de complimenten van de raad aan hen willen doorgeven.
Op dit moment wordt er gewerkt aan een evaluatie en een kostenoverzicht. Op basis hiervan zal het
college terstond komen met een voorstel voor volgend jaar. Dit is een indicatie voor de kosten voor volgend jaar, waarbij al is gevraagd om een langere openstelling gedurende de hele kerstvakantieperiode
en nog een week gedurende de schoolperiode, zodat tijdens de gymlessen ook van de schaatsbaan
gebruik kan worden gemaakt. Het voorstel zal als het mogelijk is, ook worden voorzien van sponsoringtoezeggingen tot op dat moment, zodat duidelijk zal zijn welke kosten er voor de gemeente overblijven.
Het college beschouwt de opmerkingen van de raad als een duidelijke steun. Een aantal van zo’n
10.000 schaatsers met misschien wel eenzelfde aantal toeschouwers in 14 dagen zijn gigantische aantallen. Het college wil de schaatsbaan graag doorzetten, maar de raad moet daarover zijn zegen geven.
Het is zo dat de burgemeester van mening is dat er heel veel publiciteit aan is gegeven. Als dit voor de
tentjes rondom de schaatsbaan niet voldoende is geweest, zal dit in de evaluatie worden meegenomen
en zal worden bezien of dit punt volgend jaar beter kan worden gedaan. De burgmeester heeft ook de
geluiden over het gunstige effect van de schaatsbaan op het vandalisme gehoord. Buurtbewoners hebben aangegeven de boefjes die zij normaal in de wijk zien, nu op de schaatsbaan te hebben gezien. De
burgemeester heeft in eerste instantie zich ook afgevraagd waarom de schaatsbaan niet overdekt was.
Dit was het afgelopen jaar gelukkig niet nodig, want het was fantastisch weer. Hij heeft echter enkele
weken hiervoor gekeken in Voorburg waar een overdekte ijsbaan was en dat viel hem tegen. In Heerhugowaard is er een open plein, waar iedereen kijkt op de grootsheid ervan. Bij een overdekte schaatsbaan, wordt deze afgedekt. Het is niet hoog en wel intiem, maar het geeft toch geen goed effect ook
bijvoorbeeld vanuit de Zuidtangent waar men al van verre de niet overdekte baan kan zien. In Voorburg
gaf het wat het effect van een vissenkom. Het kan zijn dat men er volgend jaar bijvoorbeeld na slecht
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na slecht weer, er anders overdenkt, maar de burgemeester zou nu willen aanraden hiermee voorzichtig te zijn.
Mevrouw Van ’t Schip geeft de voorzittershamer weer terug aan de heer Ter Heegde.
De voorzitter geeft het woord aan de heer Jongenelen voor diens vraag over de openingstijden van Het
Kompleks.
De heer Jongenelen heeft tijdens de nieuwjaarsreceptie gesproken met mensen van Het Kompleks.
Hierna heeft hij nog een artikel in de krant gelezen over de criminaliteit in met name de Bomenwijk. Ook
daarin werd toen gerefereerd aan het niet aansluiten van de openingstijden van Het Kompleks op de
behoefte van de jeugd. Spreker vraagt of het college hierop invloed zou willen en kan uitoefenen, wanneer zij dit zou kunnen doen en of zij de raad zou willen informeren wat de mogelijkheden zijn om de
openingstijden van Het Kompleks wat meer te laten aansluiten op de behoefte van de jeugd.
De heer Piet wil eerst nog even ingaan op het schaatsbaantje. Het college heeft zich als vrijwilliger beschikbaar gesteld en zij hoopt dat de raadsleden volgend jaar zullen volgen. Langer open betekent ook
meer inzet van vrijwilligers voor verhuur van schaatsen en dergelijke.
Voor wat betreft Het Kompleks het volgende. Het college constateerde het afgelopen jaar dat het voorcafé inderdaad minder open was dan zij had gedacht. Wethouder Baijards en spreker hebben mede
daarover een gesprek met SWH gehad. Dit heeft geleid tot wat andere openingstijden. Het college
heeft aangegeven met SWH te willen spreken over een grotere prioriteit aan de openstelling. Deze gesprekken lopen nog. Het is zo dat als de gemeente iets meer wil, zij gelijk meer mag betalen. Er wordt
gewerkt aan een algemene herordening van de werkzaamheden van SWH en hoe de gemeente dit in
de gaten kan houden. Daar komt bij dat er een heel grote beweging is op het gebied van jeugdbeleid
en jeugdzorg. Hierover is laatst een informatiemarkt Kindvriendelijke gemeente gehouden. In dat hele
plan is uitbreiding openstelling Het Kompleks als deelproject opgenomen. Het resultaat hiervan zou
moeten zijn dat het jongerencafé De Voorkant alle middagen en avonden van maandag tot en met vrijdag open is, zodat jongeren elkaar hier kunnen ontmoeten. Het college wil onderzoeken hoe de uitvoering hiervan tot stand kan worden gebracht. Er zal waarschijnlijk met vrijwilligers moeten worden gewerkt. Er zullen stageplekken moeten worden benut. Kortom er zal creatief mee moeten worden omgegaan juist om de kosten wat beheersbaar te houden.
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter om 19.55 uur het vragenhalfuurtje.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad
van de gemeente Heerhugowaard d.d. 25 maart 2008.

de raadsgriffier,

de voorzitter
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