Aan: de fractievoorzitters, collegeleden en sectordirecteuren
Van: de loco-raadsgriffier
Datum: 23 januari 2008
I.a.a.: Concernstaf, Communicatie, R. ter Braak, website-beheer, infranet-beheer, raadsgriffier en
notuliste raad
Onderstaand treft u aan de uitkomsten van de raadsvergadering van 22 januari 2008, vooruitlopend op
de notulen. Gaarne aandacht voor de actiepunten, voor zover op u van toepassing.
Nr.

Voorstel Onderwerp

Actie

Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.
1

Spreekrecht burgers.
Er hebben zich voor het spreekrecht geen burgers aangemeld.

2

Vaststellen raadsagenda.
De voorzitter begrijpt dat agendapunt 11 en ook de agendapunten
12 en 14 als akkoordstuk kunnen worden behandeld. Raadslid
Dijkstra (Burgerbelang) zegt dat agendapunt 14 als akkoordstuk kan
worden behandeld als de wethouder een bevredigend antwoord
geeft op de vraag van zijn fractie over de gedenkplaatjes.
Raadslid Jongenelen (Burgerbelang) geeft aan een motie over de
rand van het Stadsplein te willen indienen. De voorzitter zegt deze
als agendapunt 15 te noteren.
De raad heeft de agenda vastgesteld, waarbij de agendapunten 11,
12 en 14 als de akkoordstukken 5a, 5b en 5c worden behandeld én
de motie over de rand van het Stadsplein als agendapunt 15.

3

Vaststellen notulen raadsvergadering d.d. 27 november 2008
en notulen vragenhalfuurtje d.d. 27 november 2008
Raadslid Huijboom (ChristenUnie) zegt dat op blz. 2 van de notulen van het vragenhalfuurtje “Hemia” moet zijn “Nehemia”.
De raad heeft de notulen van de raadsvergadering van 27 novem- notuliste
ber 2007 ongewijzigd en de notulen van het vragenhalfuurtje van
27 november 2007 met inachtneming van bovengenoemde tekstuele wijziging vastgesteld.

4

Voorstel voorzitter met betrekking tot afdoening ingekomen
stukken, waaronder mededelingen van het college aan de raad.
Rubriek A
GroenLinks vraagt of ingekomen stuk 6 kan worden betrokken bij de
discussie over de opkomsttijden van de brandweer. De voorzitter
zegt toe dat dit stuk aan de orde komt bij de Nota integrale veiligheid. De PvdA had dezelfde vraag.
college
De HOP vraagt naar aanleiding van ingekomen stuk 8 naar de vergoedingen in dit verband in Heerhugowaard te kijken. De voorzitter
zal ervoor zorgen dat dit punt voor het eerstvolgende raadsconvent voorzitter
wordt geagendeerd.
De ChristenUnie vraag bespreking van ingekomen brief 9 in de
vz. commissie SO
commissie SO in combinatie met ingekomen stuk B2 (klimaatverdrag).
De raad heeft de ingekomen stukken 1 t/m 5, 7, 8 en 10 voor ken1

nisgeving aangenomen. Ingekomen stuk 6 wordt betrokken bij de
discussie over de Nota integrale veiligheid. Ingekomen stuk 9 wordt
samen met ingekomen stuk B2 behandeld in de commissie SO.
Rubriek B
Ingekomen stuk B2 wordt op verzoek van de ChristenUnie in combinatie met ingekomen stuk A9 in de commissie SO behandeld.

vz. commissie SO

De raad heeft de ingekomen stukken 1 t/m 3 in handen van het college gesteld ter voorbereiding van behandeling in de betreffende
commissies.
Rubriek C
De HOP verzoekt om toezending van de antwoorden op de ingekomen stukken 1 t/m 4. Wethouder Van den Heiligenberg zegt toe dat
de raadsleden hiervan een kopie zullen ontvangen.

wethouder
V.d. Heiligenberg

De raad heeft ingestemd met de voorgenomen afhandeling van de
ingekomen stukken 1 t/m 4.
Rubriek D
- Wethouder De Boer kondigt de ingangsdatum 1 februari 2008
van de nieuwe wet WABO (omgevingsvergunning) aan met de
portefeuilleverdeling (RO en vergunning wethouder De Boer, milieu en vastgoed wethouder Piet, handhaving burgemeester Ter
Heegde).
- Wethouder De Boer kondigt aan dat bij fase I van de reconstructie N242 bij De Overtoom (voormalige Vroneroord) herplant zal
plaatsvinden met Italiaanse populieren.
- Wethouder Baijards laat weten dat een deel van het pand aan de
Van Teijlingenstraat is verkocht aan de Turks-Islamitische vereniging. Het andere deel van het pand wordt niet verkocht aan
HVO omdat deze de financiering niet rond kan krijgen. HVO blijft
overigens in het pand.
De raad heeft de mededelingen voor kennisgeving aangenomen.
5

2008-009

Beschikbaar stellen extra investeringskrediet ad € 43.000 ten
behoeve van aanschaf software Sociale Zaken.
De raad heeft met het voorstel ingestemd.

5a

2008-003

Parkeren grote voertuigen (voormalig agendapunt 11).
De raad heeft met het voorstel ingestemd.

5b

2008-004

Groot onderhoud openbare ruimte en gemeentelijke gebouwen
voor 2008 (voormalig agendapunt 12).
De raad heeft met het voorstel ingestemd.

5c.

2008-006

Wijziging Verordening begraafplaatsen gemeente Heerhugowaard 2005 en Uitvoeringsbesluiten graven, asbestemming,
asverstrooiing en gedenktekens 2005 (voormalig agendapunt
14).
Wethouder Van den Heiligenberg zegt toe in de volgende verordening een passage te zullen laten opnemen over de mogelijkheid om
een opschriftenplaatje (kosten € 15) op de gedenkzuil te laten plaat- wethouder
sen voor overledenen waarvan het graf is geruimd.
V.d. Heiligenberg
De raad heeft met het voorstel ingestemd.
2

6

2008-007

Vaststellen Verordening commissie bezwaarschriften naar aanleiding van ambtsbericht over vernietigingsverzoek raadslid
Dijkstra
Er wordt in twee termijnen beraadslaagd.
De raad heeft met unaniem met punt 1 van het voorstel ingestemd.
De raad heeft met 22 stemmen met punt 2 van het voorstel ingestemd.
Voor stemden PvdA, VVD, CDA, HOP, GroenLinks en ChristenUnie.
Burgerbelang heeft zich t.a.v. punt 2 van stemming onthouden,
vanwege hun betrokkenheid bij dit onderwerp.

7

2008-010

Actualisering Nota Bovenwijkse Kosten (NKB) 2005.
Er wordt in twee termijnen beraadslaagd.
De HOP (ondersteund door Burgerbelang en ChristenUnie) dient
een motie in met de volgende tekst:
De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 22 januari
2008:
overwegende
dat in de nota actualisering NBK 2005 in De Draai deel II het inrichten van
sportterreinen is opgenomen;
in de nota niet wordt aangegeven welke sportverenigingen hiervoor in
aanmerking komen;
dat in de raad van 13 november 2007 door de voltallige raad amendement A is aangenomen, waarin opdracht wordt gegeven tot de aanleg
van twee kunstgrasvelden vóór het seizoen 2008-2009 te weten een
kunstgrasveld op de locatie van de voetbalvereniging SVW en een
kunstgrasveld voor de verenigingen MHC Heerhugowaard en Apollo
korfbalvereniging;
roept het college op om:
de nota actualisering NBK 2005 geen enkele vertraging mag opleveren
voor de aanleg van de geplande kunstgrasvelden vóór het seizoen 20082009 zoals in amendement A bij de raadsvergadering van 13 november
2007 is opgenomen.
Getekend door de fracties HOP, Burgerbelang en ChristenUnie

Er vindt over de motie geen stemming plaats, omdat de indieners de
motie tot de presentatie over De Draai op 5 februari 2008 boven water houden.
De raad heeft het voorstel met 22 stemmen voor en 7 stemmen tegen aangenomen.
Voor stemden PvdA, VVD, CDA, HOP, GroenLinks en ChristenUnie. Tegen stemde Burgerbelang.
8.

2008-008

Regioakkoord N23 Westfrisiaweg.
Er wordt in twee termijnen beraadslaagd.
Wethouder De Boer zegt toe te zullen onderzoeken of er mogelijkheden zijn voor het parkeren van grote voertuigen in het gebied
rond de Westfrisiaweg.
De raad heeft het voorstel met 22 stemmen voor en 7 stemmen tegen aangenomen.
Voor stemden PvdA, VVD, CDA, HOP, GroenLinks en ChristenUnie. Tegen stemde Burgerbelang.

3

9/
10

2008-001/ Gebruik van bestrijdingsmiddelen bij het onderhoud van het
openbaar groen in de gemeente Heerhugowaard.
2008-002 Gebruik van bestrijdingsmiddelen bij het onderhoud van verharding in de gemeente Heerhugowaard.
Er wordt in twee termijnen beraadslaagd.
De PvdA dient bij agendapunt 9 een amendement in met de volgende tekst:
De gemeenteraad van Heerhugowaard bijeen op 22 januari 2008;
overwegende dat:
- het omvormen van het openbaar groen succesvol is gebleken is. Dit blijkt uit
afname van het gebruik van Caseron, waardoor ook het oppervlak te schoffelen groen afneemt, waardoor de kans op RSI ook afneemt (geschrapt);
alternatieven voor chemische onkruidbestrijding doorlopend in ontwikkeling
zijn.
besluit
aan het voorliggende raadsbesluit toe te voegen:
In het eerste kwartaal van 2009 verder onderzoek te doen naar het beëindigen van chemische onkruidbestrijding met als doel binnen twee jaar te stoppen
met het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen.
Getekend door de fractie PvdA

De PvdA dient bij agendapunt 10 een amendement in met de volgende tekst:
De gemeenteraad van Heerhugowaard bijeen op 22 januari 2008;
overwegende dat:
- het vanaf 1 januari 2007 verplicht is de DOB-methode toe te passen bij gebruik van glyfosaat;
- alternatieven voor chemische onkruidbestrijding doorlopend in ontwikkeling
is,
Besluit
- tot het laten vervallen van punt 3 van het voorliggende raadsbesluit;
- aan het voorliggende raadsbesluit toe te voegen:
In het eerste kwartaal van 2009 verder onderzoek te doen naar het beëindigen van chemische onkruidbestrijding met als doel binnen twee jaar te
stoppen met het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen.
Getekend door de fractie PvdA

De VVD (ondersteund door CDA, HOP, Burgerbelang en ChristenUnie) dient na een schorsing voor nader overleg bij agendapunt 9
een amendement in met de volgende tekst:
De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 22 januari
2008,
ondergetekenden stellen voor het ontwerpbesluit aan te vullen als volgt:
- evaluatie na een jaar betreffende de arbeidsomstandigheden;
-- afbouw van bestrijdingsmiddelen geleidelijk in tempo van omvorming,
toelichting
conform het advies van de OR.
Getekend door VVD< CDA, HOP, Burgerbelang en ChristenUnie.

Wethouder Van den Heiligenberg zegt toe de belasting per m2 van
chemische bestrijdingsmiddelen te zullen bekijken en als het moge- wethouder
V.d. Heiligenberg
lijk is deze naar beneden te brengen.
Wethouder Van den Heiligenberg zegt ook toe te zullen zorgen voor
wethouder
een staatje over het gebruik van Caseron per m2 vanaf 2002.
V.d. Heiligenberg
Het amendement van de PvdA (agendapunt 9) wordt met 9 stemmen voor en 20 stemmen tegen verworpen.
Voor stemden PvdA en GroenLinks. Tegen stemden Burgerbelang,
VVD, CDA, HOP en ChristenUnie.

4

Het amendement van de VVD (agendapunt 9) wordt met 20 stemmen voor en 9 stemmen tegen aangenomen.
Voor stemden Burgerbelang, VVD, CDA, HOP en ChristenUnie. Tegen stemden PvdA en GroenLinks.
Het voorstel (agendapunt 9) wordt met 20 stemmen voor en 9
stemmen tegen aangenomen.
Voor stemden Burgerbelang, VVD, CDA, HOP en ChristenUnie. tegen stemden PvdA en GroenLinks.
Het amendement van de PvdA (bij agendapunt 10) wordt met 9
stemmen voor en 20 stemmen tegen verworpen.
Voor stemden PvdA en GroenLinks. Tegen stemden Burgerbelang,
VVD, CDA, HOP en ChristenUnie.
Punt 1 van het voorstel (agendapunt 10) wordt met 20 stemmen
voor en 9 stemmen tegen aangenomen.
Voor stemden Burgerbelang, VVD, CDA, HOP en ChristenUnie. Tegen stemden PvdA en GroenLinks.
Punt 2 van het voorstel (agendapunt 10) wordt met 20 stemmen
voor en 9 stemmen tegen aangenomen.
Voor stemden Burgerbelang, VVD, CDA, HOP en ChristenUnie. Tegen stemden PvdA en GroenLinks.
Punt 3 van het voorstel (agendapunt 10) wordt met 20 stemmen
voor en 9 stemmen tegen aangenomen.
Voor stemden Burgerbelang, VVD, CDA, HOP en ChristenUnie. Tegen stemden PvdA en GroenLinks.
13.

2008-005

Wegsleepregeling.
Er wordt in twee termijnen beraadslaagd.
Burgerbelang dient een amendement in met de volgende tekst:
De ondergetekenden, leden van de raad van de gemeente Heerhugowaard,
stellen voor de concept Wegsleepverordening 2008 zodanig aan te passen dat
artikel 2 van deze verordening de volgende tekst krijgt:
Artikel 2 Aanwijzing van wegen en weggedeelten waar voertuigen kunnen
worden verwijderd, overgebracht en in bewaring gesteld in het belang van
het vrijhouden van wegen en weggedeelten.
Als wegen en weggedeelten, bedoeld in artikel 170, eerste lid, onder c van de
wet worden de hierna genoemde wegen en weggedeelten aangewezen voor
zover die behoren tot een van de in artikel 2 van het besluit bedoelde soorten
wegen en weggedeelten:
a. (naam van weg (gedeelte));
b. idem;
c. etc.
Gedaan in de openbare raadsvergadering van 22 januari 2008.
Ondertekend door de 7 fractieleden van Burgerbelang
Toelichting
Binnen de overheid bestaat op dit moment een algemene wens tot deregulering. Meer regelen dan strikt noodzakelijk is, past daar niet in . Temeer daar de
noodzaak om deze verordening voor de hele gemeente te laten gelden, nergens naar behoren wordt onderbouwd. Daarnaast gold in Heerhugowaard altijd
dat alleen regels worden gesteld die ook gehandhaafd kunnen worden. In dat
verband geldt dat er nog heel wat nuttiger regels zijn die dringend om handhaving vragen.

Het amendement van Burgerbelang wordt met 7 stemmen voor en
22 stemmen tegen verworpen.
5

22 stemmen tegen verworpen.
Voor stemde Burgerbelang. Tegen stemden PvdA, VVD, CDA,
HOP, GroenLinks en ChristenUnie.
Wethouder H. v.d. Heiligenberg zegt de fractie Burgerbelang het
advies van de VNG toe, waarbij de voorkeur van het voorgestelde
variant wordt gemotiveerd.

Wethouder
V.d. Heiligenberg

Het voorstel wordt met 22 stemmen voor en 7 stemmen tegen aangenomen.
Voor stemden PvdA, VVD, CDA, HOP, GroenLinks en ChristenUnie. Tegen stemde Burgerbelang.
15.

Motie ingediend door Burgerbelang (ondersteund door PvdA,
CDA, VVD, HOP, GroenLinks en ChristenUnie) over de rand van
het Stadsplein.
Er wordt na een toelichting van raadslid Jongenelen (Burgerbelang)
in een termijn beraadslaagd.
De tekst van de motie luidt als volgt:
De raad van de gemeente Heerhugowaard in openbare vergadering bijeen op
22 januari 2008,
overwegende,
dat het verhoogde middengedeelte van het Stadsplein nog steeds onvoldoende
is afgebakend
dat het college zichzelf verplicht om deze voorzieningen (in welke vorm dan
ook) binnen een zeer korte termijn te realiseren;
dat hiermee wordt voorkomen dat er nog ongelukken kunnen plaatsvinden, zowel door valide alsmede minder valide inwoners en/of bezoekers,
dringt er met klem bij het college op aan om
a. een bredere vertegenwoordiging van valide en minder valide gebruikers te
raadplegen om tot een veilige afbakening te komen,
b. de raad vooraf en tijdig te informeren over hoe, wanneer en waarmee deze
voorzieningen gerealiseerd worden;
c. zichzelf een maximale termijn van 3 maanden voor uitvoering op te leggen
en gaat over tot de orde van de dag.
Getekend door Burgerbelang, PvdA, CDA, VVD, HOP, GroenLinks en ChristenUnie.

De raad heeft de motie unaniem aangenomen.
De voorzitter sluit niets meer aan de orde zijnde om 23.42 uur de
raadsvergadering.
Tot zover de uitkomsten van de raadsvergadering van 22 januari 2008, vooruitlopend op de notulen.
Met vriendelijke groet
H. Wijnveen, loco-raadsgriffier
23-01-2008
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