Aan: de fractievoorzitters, collegeleden en sectordirecteuren
Van: de raadsgriffier
Datum: 26 maart 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 25 maart 2008, vooruitlopend op de
notulen. Gaarne aandacht voor de actiepunten, voor zover op u van toepassing.
Nr.

Voorstel Onderwerp

Actie

Opening
De waarnemend voorzitter opent de vergadering en heet iedereen
welkom. De burgemeester komt later. De raadsleden De Goede
(PvdA), Kwint (GroenLinks), Mertens (HOP) en Stam (VVD) kunnen
de vergadering vanavond niet bijwonen. De waarnemend voorzitter
zit de agendapunten 1 tot en met 10 en 13 a voor. De voorzitter
neemt de agendapunt 11 tot en met 13 voor zijn rekening.
1

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

2

Vaststellen raadsagenda.
De raadsagenda is ongewijzigd vastgesteld, waarbij is afgesproken
in het komende raadsconvent te spreken over hoe om te gaan met
de situatie dat voorstellen waarvan de raadscommissies hebben
raadsgriffier
aangegeven dat deze in de raadsvergadering als akkoordstuk kunnen worden behandeld en die later door het raadsconvent alsnog tot
bespreekstukken zijn verheven.
Vanwege het feit dat de burgemeester later komt, is agendapunt 8
geagendeerd als agendapunt 13a.

3

Vaststellen notulen raadsvergadering d.d. 22 januari 2008 en
19 februari 2008, notulen vragenhalfuurtjes d.d. 22 januari
2008 en 19 februari 2008 alsmede notulen gesprek tussen de
raad en de commissaris van de Koningin op 18 januari 2008 in
het kader van het werkbezoek van de commissaris van de Koningin aan Heerhugowaard.
Raadslid Valent (PvdA) geeft aan dat op blz. 11 (notulen raad 19
februari 2008) “in 2008” in de 9e regel van haar betoog “voor 2008” Notuliste
moet zijn.
De raad heeft de notulen van de raadsvergadering van 22 januari
2008 ongewijzigd vastgesteld en die van de raadsvergadering van
19 februari 2008 met inachtneming van bovengenoemde tekstuele
wijziging. De raad heeft verder de notulen van de vragenhalfuurtjes
van 22 januari 2008 en 19 februari 2008 vastgesteld alsmede de
notulen van het gesprek tussen de raad en de commissaris van de
Koningin in het kader van diens werkbezoek aan Heerhugowaard
op 18 januari 2008.

4

Voorstel voorzitter met betrekking tot afdoening ingekomen
stukken, waaronder mededelingen van het college aan de raad.
Rubriek A
Op verzoek van de PvdA wordt ingekomen stuk 10 in de vergadering van de raadscommissie Middelen van 16 mei a.s. behandeld.

Voorzitter commissie Middelen
1

De raad heeft de ingekomen stukken 1 tot en met 9 van rubriek A
voor kennisgeving aangenomen.
Rubriek B
Er zijn voor deze rubriek geen stukken ontvangen.
Rubriek C
De raad heeft de ingekomen stukken 1 en 2 van rubriek C in handen
van het college gesteld ter voorbereiding van behandeling in de betreffende commissies.
Rubriek D
Wethouder Baijards deelt mede dat de werkzaamheden plangebied
De Horst vanwege de veel te hoge aanneemsom tijdelijk zijn stilge- Wethouder
legd. De bouwkosten zijn exorbitant gestegen. Zodra er oplossingen Baijards
zijn gevonden, zal zij de raad hierover via de commissie Stadsontwikkeling informeren.
Wethouder De Boer laat mededelen dat hij in de commissie Stadsontwikkeling van 1 april a.s. informatie zal verstrekken over de Ontwikkelingsvisie Heerhugowaard Stadsentree.
De burgemeester geeft na zijn gesprek met de betrokken bewoners
informatie over het gedane onderzoek naar de (bouwkundige) veiligheid van Turkoois 1 t/m 11 naar aanleiding van de brand op nr. 3
vorig jaar. De situatie is niet hoopgevend. De spankabels zijn
aangetast en reparatie is noodzakelijk. De eigenaren moeten de
kosten zelf dragen. Er worden morgen in elke woning vier stempels
geplaatst uit veiligheidsoverwegingen.
De burgemeester neemt de felicitaties en een attentie van de raad in
ontvangst vanwege het feit dat hij 25 jaar in overheidsdienst werkzaam is. Voor de aanwezigen is er een traktatie.
5

2008-029

Vaststellen Verordening op de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens.
De raad heeft met het voorstel ingestemd.

6

2008-021

Besluit tot vaststelling van woonplaats in het kader van de basisregistratie Adressen en Gebouwen.
De raad heeft met het voorstel ingestemd.

7

2008-026

Start voorbereiding NBK-project Herinrichting fietspad Oostertocht tussen Beukenlaan en Krusemanlaan.
De raad heeft met het voorstel ingestemd.

9

2008-019

Datum ingebruikname bouwweg ten behoeve van ontwikkeling
De Vork.
Er is in één termijn beraadslaagd.
De raad heeft met 18 stemmen voor en 7 stemmen tegen het voorstel aangenomen.
Voor stemden PvdA, VVD, CDA, HOP, GroenLinks en ChristenUnie. Tegen stemde Burgerbelang.

10

2008-028

Evaluatie woonruimteverdelingsysteem Noord-Kennemerland.
Er wordt in twee termijnen beraadslaagd.
2

Burgerbelang dient een motie (nr. 1) in met de volgende tekst:
De raad van de gemeente Heerhugowaard in openbare vergadering bijeen op
25 maart 2008;
overwegende,
dat sinds het afschaffen van de 55+regeling het steeds vaker voorkomt
dat niet geïndiceerden een aangepaste woning of een woning in een
wooneenheid geschikt voor minder validen toegewezen krijgen
dat het college zich hiermee gedane investeringen in woningaanpassing
en de wens van 55plussers om met elkaar in een sociaal samenhangende omgeving te willen wonen teniet doet
dat hiermee wordt voorkomen dat er een sociaal onacceptabele scheefgroei ontstaat tussen validen en minder validen woningverdeling
dringt met klem bij het college erop aan om;
a woningen die aangepast zijn voor minder validen en/of senioren met kleine aanpassingen om het woongenot te verhogen en de zelfstandigheid te
bevorderen, toe te kennen op basis van de indicatie die de betrokkene
heeft (geschrapt in 2e termijn) uitsluitend toe te kennen aan mensen die deze aanpassing nodig hebben (toegevoegd in 2e termijn) ;
b hiermee niet overgaan tot gedwongen verhuizing, maar dit slechts als alternatief te gebruiken (geschrapt in 2e termijn)
en gaat over tot de orde van de dag.
Getekend door de 7 fractieleden van Burgerbelang

De motie is ontraden door het college. Burgerbelang trekt de motie
na de tweede termijn in.
De raad heeft het voorstel van het college unaniem aangenomen.
11

2008-018

Beleidsplan Duurzame Ontwikkeling 2008-1012.
Er is in twee termijnen beraadslaagd.
De VVD dient een amendement (A) in met de volgende tekst:
De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen d.d. 25
maart 2008
Ondergetekenden stellen voor het ontwerpbesluit aan te vullen als volgt:
de financiële en formatieve consequenties zoals in hoofdstuk 16 (personele lasten en financiële dekking) aangegeven, blijven binnen het vastgestelde financiële kader
Toelichting: zoals dit verwoord is onder “beknopt voorstel” in het commissievoorstel
Getekend door 4 fractieleden van de VVD

Burgerbelang dient een motie (nr. 2) in met de volgende tekst:
De raad van de gemeente Heerhugowaard in openbare vergadering bijeen op
25 maart 2008;
overwegende,
dat er momenteel zoveel energiebesparende oplossingen zijn om de woonlasten te verlagen en zowel het college alsmede Woonwaard zich committeren
aan het duurzame ontwikkelingsbeleid voor de periode 2008 tot 2012 en
energiebesparingen en Co2-neutraliteit willen gaan nastreven
dat het college in haar prioritering de voorkeur en voorrang zou moeten
geven aan de sociaal minder draagkrachtigen;
dat hiermee eveneens duurzaam sociaal kan worden bewerkstelligd;
dringt met klem bij het college erop aan om:
a woningen die bestemd zijn voor minder draagkrachtigen in Heerhugowaard de prioriteit te geven als het gaat om energie (lees kostenbesparing) maatregelen;
b samen met de beheersorganisatie een plan van aanpak op te stellen om
binnen een realistische en haalbare periode tot invoering van deze maatregelen te komen,
en gaat over tot de orde van de dag.
Getekend door de 7 fractieleden van Burgerbelang

De PvdA dient een motie (nr. 3) in met de volgende tekst:
3

De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 25 maart
2008
constateert
dat het aanbrengen van isolerende maatregelen met name in de oudere
woningen en bedrijfspanden, welke zijn gebouwd voor de invoering van
de energieprestatiecoëfficiënt (epc) in 1995, door lagere woon- en respectievelijk exploitatielasten zowel grote milieuwinst als financiële winst
kan opleveren,
overweegt
dat eigenaren van woningen en bedrijven eerder een investering in isolatie en energiebesparing zullen overwegen als zichtbaar gemaakt is hoe
groot het energieverlies is;
dat op basis van een warmtescan eigenaren van meerdere panden, zoals
woningbouwcorporaties, beter hun prioriteiten kunnen bepalen voor wat
betreft het uitvoeren van isolerende en energiebesparende maatregelen
besluit
het college te verzoeken een nader onderzoek te doen naar de mogelijkheden en kosten met betrekking tot het maken van themografische beelden vanuit de lucht (geschrapt in 2e termijn);
dit onderzoek uiterlijk in mei (geschrapt in 2e termijn) in 2008 (toegevoegd in
2e termijn) af te ronden zodat de resultaten meegenomen kunnen worden
bij de besluitvorming over de voorjaarsnota 2008.
Getekend door de 6 fractieleden van de PvdA

De PvdA dient een motie (nr. 4) in met de volgende tekst:
De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 25 maart
2008
constateert
dat er mogelijkheden zijn om de afvalscheiding bij de inzamelpunten in de
wijk te vergroten, zoals het sorteren op meerdere kleuren glas en het inzamelen van plastic;
dat er ook locaties zijn die geschikt zijn voor inzameling van een specifieke soort afval, zoals blik en plastic bij het Park van Luna
besluit
het college te verzoeken een nader onderzoek te doen naar de mogelijkheden en kosten van het vergroten van de mogelijkheden voor afvalinzameling in de wijken en naar de mogelijkheid om de locaties van de inzamelpunten uit te breiden;
de resultaten van het onderzoek voor 31 december 2008 ter besluitvorming voor te leggen aan de raad.
Getekend door de 6 fractieleden van de PvdA

De PvdA dient een motie (nr. 5) in met de volgende tekst:
De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 25 maart
2008
constateert
dat steeds meer inwoners van Heerhugowaard werk vinden in of in de
buurt van onze gemeenten maar dat nog steeds een belangrijk deel van
onze inwoners op grote(re) afstand van hun woonplaats werkzaam is;
dat voor een deel van onze forenserende inwoners het openbaar vervoer
geen voldoende alternatief is;
dat ook automobilisten een bijdrage aan een duurzame gemeente kunnen
leveren door hun auto met meerdere personen te gebruiken;
dat er meerdere voorbeelden zijn van succesvolle initiatieven om internet
te gebruiken om medereizigers te vinden voor het carpoolen;
dat ook de carpoolplaats aantrekkelijker ingericht kan worden
overweegt
dat de gemeente een platform kan bieden voor het vinden van de juiste
match tussen automobilisten die willen carpoolen
besluit
het college te verzoeken om op de website van de gemeente informatie
aan te bieden over bestaande initiatieven voor het zoeken naar medereizigers om te kunnen carpoolen en daarbij ook te wijzen op onze carpoolplaats;
het college te verzoeken nader te onderzoeken hoe de carpoolplaats aantrekkelijk ingericht kan worden en dit onderzoek uiterlijk in mei (geschrapt
in 2e termijn) in 2008 (toegevoegd in 2e termijn) af de ronden zodat de resulta-

4

ten meegenomen kunnen worden bij de besluitvorming over de voorjaarsnota 2008
Getekend door de 6 fractieleden van de PvdA

De PvdA dient een motie (nr. 6) in met de volgende tekst:
De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 25 maart
2008
constateert
dat er veel activiteiten in Heerhugowaard plaatsvinden die betrekking
hebben op milieu en duurzaamheid en dat er nog veel meer plaats zullen
vinden;
dat voor een CO2-neutrale gemeente onze inwoners ook een belangrijke
bijdrage zullen moeten leveren en dat een goede communicatie heel belangrijk is om dit te bereiken
overweegt
dat het Stadsnieuws een belangrijke rol kan spelen in de communicatie
over wat er gebeurt om de doelstellingen uit het beleidsplan Duurzame
Ontwikkeling 2008-2012 te halen en over wat de inwoners van Heerhugowaard zelf kunnen doen om ook een bijdrage te leveren
besluit
het college te verzoeken om structureel één pagina in het Stadsnieuws te
reserveren voor informatie en nieuws dat betrekking heeft op de doelstellingen uit het beleidsplan Duurzame Ontwikkeling 2008-2012.
Getekend door de 6 fractieleden van de PvdA

De PvdA heeft de moties 4 en 6 ingetrokken.
De raad heeft amendement A unaniem aangenomen.
De raad heeft het voorstel van het college unaniem aangenomen
waarbij Burgerbelang, VVD en HOP een stemverklaring hebben afgelegd.
Burgerbelang heeft ten aanzien van de wijken, wegen, industriegebieden en windmolens, waarover nog geen besluitvorming heeft
plaatsgevonden, een voorbehoud gemaakt.
De VVD heeft de aantekening gemaakt het voorstel over een andere invulling van de windmolens af te wachten.
De HOP stemt niet in met de activiteiten genoemd op blz. 21 van
het beleidsplan t.a.v. de start procedures en creëren van draagvlak
om in 2015, 2016 en 2017 elk jaar 10 grote windmolens te realiseren.
De raad heeft motie 2 unaniem aangenomen.
De raad heeft motie 3 unaniem aangenomen.
De raad heeft motie 5 unaniem aangenomen.
12

2008-027

Verlegging gedeelte rijbaan Westtangent tussen Zuidtangent en
rotonde Middenweg/Krusemanlaan.
Er is in twee termijnen beraadslaagd.
De raad heeft het voorstel van het college unaniem aanvaard, met
dien verstande dat de HOP tegen onderdeel 2 van het voorstel heeft
gestemd.

13

2008-031

Krediet beschikbaar stellen ten behoeve van verbeteren toegankelijkheid bushaltes.

5

Er is in twee termijnen beraadslaagd. De HOP heeft een
stemverklaring afgelegd.
De raad heeft unaniem het voorstel van het college aangenomen.
13a

2008-030

Integraal Veiligheidsplan 2008-2012.
Er is in twee termijnen beraadslaagd.
De ChristenUnie dient een motie (nr. 7) in met de volgende tekst:
De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 25 maart
2008
overwegende dat
vandalisme en vernielzucht versterkt worden door overmatig alcoholgebruik;
publiek geweld aangewakkerd wordt door alcoholgebruik
verzoekt het college om de mogelijkheid te onderzoeken of er een alcoholverbod kan ingesteld worden op de openbare weg
en gaat over tot de orde van de dag.
Getekend door de ChristenUnie

Na toezegging van de burgemeester dat hij de mogelijkheden zal
onderzoeken trekt de ChristenUnie de motie na de tweede termijn
in.
De raad heeft het voorstel van het college unaniem aangenomen.
De voorzitter sluit niets meer aan de orde zijnde om 23.39 uur de
raadsvergadering.
Tot zover de uitkomsten van de raadsvergadering van 25 maart 2008, vooruitlopend op de notulen.
Met vriendelijke groet
J.M. Hoogland, raadsgriffier
26-03-2008
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