Aan: de fractievoorzitters, collegeleden en sectordirecteuren
Van: de raadsgriffier
Datum: 20 februari 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 19 februari 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. Hij
geeft aan dat de raadsleden Brau (PvdA) en Mars (VVD) vanavond
niet aanwezig zijn.
1

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

2

Vaststellen raadsagenda.
De voorzitter geeft aan dat naar aanleiding van de commissievergadering M.O. de agendapunten 12 en 13 als akkoordstukken kunnen
worden behandeld.
De HOP verzoekt aan de agenda toe te voegen de sinds de vorige
raadsvergadering boven de markt hangende motie over de aanleg
van kunstgrasvelden.
Het CDA verzoekt aan de agenda toe te voegen een motie over een
sociaal project te houden op 14 juni 2008.
De raad heeft de agenda gewijzigd vastgesteld, waarbij de agendapunten 12 en 13 als de akkoordstukken 7a en 7b worden behandeld
en de moties van respectievelijk de HOP en het CDA als agendapunten 15 en 16 aan de agenda worden toegevoegd.

3

Vaststellen notulen raadsvergadering d.d. 18 december 2007
en notulen vragenhalfuurtje d.d. 18 december 2007
Op verzoek van raadslid Boellaard (VVD) wordt zijn betoog op blz.
10 van de notulen van de raadsvergadering van 18 december
2007 vervangen door de volgende tekst: “De VVD is voor goede huisvesting voor seizoenarbeiders. Afgelopen woensdag hebben de raadsleden
per mail een sideletter ontvangen. Hierin wordt aan bijna alle wensen van de
VVD en de LTO tegemoet gekomen. Er zijn drie punten van aandacht. Stacaravans zijn niet toegestaan; dat is ook geen gewenste situatie. De VVD wil de
vrijgekomen agrarische bebouwing wel laten gebruiken voor huisvesting van
seizoenarbeiders en tot slot moeten de kosten van handhaving nader met de
Notuliste
LTO worden besproken”.

De raad heeft de notulen van de raadsvergadering van 18 december 2007 met inachtneming van bovengenoemde tekstuele wijziging vastgesteld.
De notulen van het vragenhalfuurtje van 18 december 2007 zijn
ongewijzigd vastgesteld.
4

Voorstel voorzitter met betrekking tot afdoening ingekomen
stukken, waaronder mededelingen van het college aan de raad.
Rubriek A

1

Het CDA zal haar opmerkingen over ingekomen stuk 3 in de commissievergadering Middelen (bij de behandeling van het integraal
veiligheidsplan) van 3 maart 2008 naar voren brengen.
De HOP verzoekt ingekomen stuk 2 te betrekken bij de brede discussie over de openbare veiligheid in de commissievergadering
Middelen op 3 maart 2008. De Voorzitter van de raadscommissie
Middelen stemt hiermee in.

CDA
Voorzitter
Com. Middelen

De raad heeft de ingekomen stukken 1 en 4 van rubriek A voor kennisgeving aangenomen.
Rubriek B
De raad heeft de ingekomen stukken 1 en 2 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 afhandeling van ingekomen stuk 1 van rubriek C, waarbij de voorzitter heeft toegezegd
dat de raad op verzoek van de PvdA een kopie van de reactie van
College
het college zal ontvangen.
Verder heeft de voorzitter toegezegd in de commissie Middelen van
3 maart 2008 een toelichting te geven op het standpunt van het col- Burgemeester
lege t.a.v. de nog resterende wensen van de buitengewoon ambtenaren van de Burgerlijke Stand.
Rubriek D
De raad heeft de mededeling van rubriek D voor kennisgeving aangenomen.
5

Aanbieden eindrapport “Sturen en controleren in Heerhugowaard” door de voorzitter van de Rekenkamercommissie Heerhugowaard aan de plaatsvervangend voorzitter van de raad.
Na een inleidende toelichting heeft de voorzitter van de Rekenkamercommissie Heerhugowaard, mevrouw Buis, het eindrapport van
de Rekenkamercommissie “Sturen en controleren in Heerhugowaard” overhandigd aan de waarnemend voorzitter van de raad,
mevrouw Van ’t Schip.
Het rapport zal in de commissie Middelen van 3 maart 2008 worden
besproken, waarbij er gelegenheid is aan de Rekenkamercommissie
verduidelijkingsvragen te stellen. In deze commissievergadering zul- Voorzitter
len er tevens afspraken worden gemaakt over de verdere behande- Com.Middelen
ling van het rapport door de Raad.

6

2008-020

Verzoek tot wijziging van de samenstelling van de vertegenwoordiging van de fractie Burgerbelang in de raadscommissie
Stadsbeheer.
De raad heeft met het voorstel ingestemd.

7

2008-023

Delegatiebesluit Kabelskibaan / clubgebouw SKEEF.
De raad heeft met het voorstel ingestemd.

7a

2008-014

GGD Hollands Noorden (voormalig agendapunt 12).
De raad heeft met het voorstel ingestemd.

7b

2008-015

Extra rijksmiddelen ter uitvoering van de kwalificatieplicht
(voormalig agendapunt 13).
2

De raad heeft met het voorstel ingestemd.
8

2008-011

Inkoop- en aanbestedingsbeleid, inkoopvoorwaarden en inkoopfunctie.
Er is in twee termijnen beraadslaagd.
De HOP heeft een amendement ingediend met de volgende tekst:
De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 19 februari 2008,
Ondergetekenden stellen voor het besluit als volgt te formuleren:
1. in te stemmen met het creëren van een centrale inkoopfunctie binnen de
gemeentelijke organisatie;
2. in te stemmen met een adequate invulling van het nieuwe inkoop- en
aanbestedingsbeleid en hiervoor een budget van € 150.000 per jaar, voor
de jaren 2008 tot en met 2010 beschikbaar te stellen;
3. in te stemmen, dat de invulling van het nieuwe inkoop- en aanbestedingsbeleid budgettair neutraal moet plaatsvinden en de kosten van
€ 150.000 per jaar vanaf 2008 jaarlijks worden gegenereerd uit de besparingen van het beïnvloedbare inkoopvolume;
4. de raadscommissie krijgt vanaf 2008 ieder jaar een presentatie van de inkoopactiviteiten, volume en aandachtsvelden.
Toelichting
Gelezen het besparingspotentieel dat vanuit ervaring en onderzoek bij andere
gemeenten een besparing van 4 tot 5 procent op het totale beïnvloedbare inkoopvolume mogelijk moet zijn door professioneler in te kopen en aan te besteden. Dit betekent voor Heerhugowaard dat een totaal inkoopvolume van
circa € 4 miljoen ruim voldoende zou zijn om de geraamde kosten ad
€ 150.000 per jaar te genereren uit dit inkoopvolume. De voorgestelde dekking om het voordeel uit de nieuwe overeenkomst voor de brandverzekering is
niet reëel en heeft geen relatie met het nieuwe inkoop- en aanbestedingsbeleid.
De HOP is van mening dat de realisatie van een centrale inkoopfunctie met
ondersteuning budgettair neutraal moet plaatsvinden.
Getekend door de 3 fractieleden van de HOP

De raad heeft met 3 stemmen voor en 24 stemmen tegen het
amendement verworpen.
De raad heeft met 24 stemmen voor en 3 stemmen tegen het voorstel van het college aangenomen.
9

2008-013

Strategisch beleidskader van het Gemeentelijk verkeer- en vervoersplan (GVVP).
Er is in twee termijnen beraadslaagd.
De VVD heeft een motie ingediend met de volgende tekst:
De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen d.d. 19 februari 2008;
overwegende dat
de ambitie met betrekking tot de verkeersveiligheid is beschreven als “Het
binnen het verkeersysteem zo maximaal mogelijk garanderen van de verkeersveiligheid van alle verkeersdeelnemers”;
wij al eerder hebben gewezen op de levensgevaarlijke situatie op de kruising Westtangent/ Icaruslaan/ Hectorlaan, waar iedere dag honderden
scholieren van de Johannes Bosco en het Clusius College oversteken;
deze levensgevaarlijke situatie desondanks nog steeds bestaat;
verzoekt het college
de aanpak van de onveilige kruising Westtangent met de Icaruslaan en
de Hectorlaan de hoogste prioriteit te geven in het op te stellen uitvoeringsplan
en gaat over tot de orde van de dag.
Getekend door 4 fractieleden van de VVD

De motie wordt door de meerderheid van de raad ondersteund en

3

wordt door het college overgenomen. Gelet hierop heeft de VVD er
geen behoefte aan de motie in stemming te brengen.

college

De raad heeft met 20 stemmen voor en 7 stemmen tegen het voorstel van het college aangenomen.
10

2008-016

Aanvullend krediet voor uitvoering herinrichting Planetenwijk
en prevoorbereiding Edelstenenwijk C2, C3, en C4.
Er is in twee termijn beraadslaagd.
De raad heeft het voorstel van het college unaniem aangenomen.

11

2008-012

Businessplan Kennis- en Adviescentrum.
Er is in een termijn beraadslaagd.
De HOP stelt voor punt 3 van het ontwerpbesluit met de woorden
“per jaar” aan te vullen.
De gewijzigde tekst van punt 3 van het besluit luidt als volgt:
3. het risico beperkt blijft tot een bijdrage van € 70.000 per jaar
(toegevoegd) van de gemeente Heerhugowaard;
De raad heeft het voorstel van het college, met inachtneming van
bovenstaande gewijzigde tekst, unaniem aangenomen.

14
15

2008-022

Vaststellen begrotingswijzigingen.
De raad heeft het voorstel van het college unaniem aangenomen.
Motie van de HOP (ondersteund door Burgerbelang en ChristenUnie) over de aanleg van kunstgrasvelden.

Betreft motie die door de HOP in de vorige raadsvergadering
“boven de markt” is gehouden.
De tekst van de motie van de HOP, ondersteund door Burgerbelang en ChristenUnie luidt als volgt:
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:
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 is in één termijn beraadslaagd.

4

De HOP heeft, gelet op hetgeen door wethouder Baijards naar
voren is gebracht, de motie ingetrokken.
16

Motie CDA
Het CDA heeft aangegeven de motie tot de volgende raadsvergadering te willen aanhouden.
De raad heeft met dit ordevoorstel ingestemd.

raadsgriffier

De voorzitter sluit niets meer aan de orde zijnde om 22.38 uur de
raadsvergadering.
Tot zover de uitkomsten van de raadsvergadering van 19 februari 2008, vooruitlopend op de notulen.
Met vriendelijke groet
J.M. Hoogland, raadsgriffier
20-02-2008

5

