Aan: de fractievoorzitters, collegeleden en sectordirecteuren
Van: de raadsgriffier
Datum: 23 april 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 april 2008, vooruitlopend op de
notulen. Gaarne aandacht voor de actiepunten, voor zover op u van toepassing.
Nr.

Voorstel Onderwerp

Actie

Opening
De voorzitter heeft de vergadering en iedereen welkom geheten.
Raadslid Van ’t Schip (HOP) is afwezig.
1

Spreekrecht burgers.
Er hebben zich voor dit agendapunt geen burgers aangemeld.

2

Vaststellen raadsagenda.
Op verzoek van Burgerbelang wordt agendapunt 5 (de verordening
Cliënten Advies Raad) als bespreekstuk 13a behandeld.
De raad heeft de agenda met inachtneming van de voorgestelde
wijziging vastgesteld.

3

Vaststellen notulen raadsvergadering d.d. 25 maart 2008 en
notulen vragenhalfuurtje d.d. 25 maart 2008.
De raadsleden Valent (PvdA), Appers (HOP) en Harlaar (CDA)
melden een aantal tekstuele wijzigingen.

Notuliste

De raad heeft de notulen van de raadsvergadering d.d. 25 maart
2008 met inachtneming van de tekstuele wijzigingen vastgesteld.
De notulen van het vragenhalfuurtje d.d. 25 maart 2008 worden
ongewijzigd 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 11 van rubriek A
voor kennisgeving aangenomen. Naar aanleiding van ingekomen
stuk 10 wordt op verzoek van de HOP in de commissie Middelen
gesproken over de bevoegdheden van de centrale inkoopfunctie in
Heerhugowaard.
Op verzoek van de PvdA worden de Stichting Natuur en Milieu en
de Provinciale Milieufederaties per brief geïnformeerd dat in de gemeente Heerhugowaard al wordt gewerkt aan energiebesparing
m.b.t. de openbare verlichting.

Voorzitter
Comm. Middelen

College

Rubriek B
De raad heeft de ingekomen stukken 1 tot en met 5 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- en afhandeling
van de ingekomen stukken 1 en 2 van rubriek C.

1

Rubriek D
Wethouder Piet heeft melding gemaakt van de ondertekening van
de klimaatafspraken 2008-2011 door gemeenten, stadsdelen en
de provincie Noord-Holland.
6

2008-034

Wijziging artikel 4 Subsidieverordening monumenten Heerhugowaard.
De raad heeft met het voorstel ingestemd.

7

2008-033

Wijziging Monumentenverordening.
De raad heeft met het voorstel ingestemd.

8

2008-037

Aanpassen reclamebeleid.
De raad heeft met het voorstel ingestemd.

9

2008-039

Start voorbereiding NBK-project fietsbrug over N242.
De raad heeft met het voorstel ingestemd.

10

2008-017

Vaststelling gewijzigd ontwerpbestemmingsplan Planetenwijk /
Schrijverswijk.
De raad heeft met het voorstel ingestemd.

11

2008-035

Bekrachtiging vestigen voorkeursrecht in plangebied tracé
Westfrisiaweg.
Er is in één termijn beraadslaagd.
De raad heeft met 20 stemmen voor, 7 stemmen tegen en 1 onthouding (raadslid Botman) het voorstel aangenomen.
Voor stemden PvdA, VVD, 3 leden van de CDA-fractie, HOP,
GroenLinks en ChristenUnie. Tegen stemde Burgerbelang.

12

2008-042

Masterplan De Draai.
Er is in twee termijnen beraadslaagd. In de eerste termijn hebben de
HOP en GroenLinks beide een amendement ingediend. De PvdA
heeft in de eerste termijn een motie ingediend en in de tweede termijn een amendement.
De tekst van amendement A ingediend door de HOP luidt:
De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 22 april
2008;
Ondergetekenden stellen voor het besluit als volgt te formuleren:
1. het bijgevoegde Masterplan De Draai als bouwsteen, inclusief alle in het
Masterplan opgenomen uitgangspunten voor de ontwikkeling van De
Draai vast te stellen, waarin voor de 35 procent opgenomen woningcategorie 1 en 2 nader wordt vastgesteld in 30 procent categorie 1 en 5 procent in categorie 2;
2. het onder punt 1 genomen besluit vervalt, indien er geen positieve besluitvorming over een sluitende exploitatie De Draai plaatsvindt.
Toelichting
Zoals de HOP al heeft aangegeven ziet het Masterplan De Draai er prima uit.
En toch maken wij ons zorgen; zorgen om de kwaliteit en het geschetste ambitieniveau in het Masterplan De Draai ook werkelijk te realiseren.
Wij hebben met zijn allen kunnen zien hoe het gegaan is in de Stad van de
Zon, de huizenmarkt stagneerde even en de projectontwikkelaars kwamen
meteen met alternatieven; meer huizen en een lager ambitieniveau. Dit alles
gebeurde zonder dat de raad kon ingrijpen.
Daarom willen wij dat het ambitieniveau van De Draai gewaarborgd wordt
door een helder en transparant besluit.
Het college heeft de raad tot nu toe altijd aangegeven dat zij staat voor sociale woningbouw. Bij monde van diverse wethouders is ook steeds aangegeven
dat elke uitbreiding gepaard moet gaan met minimaal 40 procent sociale woningbouw. Zelfs werd aangegeven door wethouder De Boer, dat meer dan 40

2

ningbouw. Zelfs werd aangegeven door wethouder De Boer, dat meer dan 40
procent sociale woningbouw mogelijk is.
Wat schetst onze verbazing in dit Masterplan De Draai (blz. 52) dat in het
Masterplan slechts 35 procent sociale woningbouw wordt opgenomen. Deze
35 procent vinden wij nog niet “smart” genoeg, daarom stellen wij voor dat deze 35 procent als volgt wordt onderverdeeld in 30 procent voor categorie 1 en
5 procent voor categorie 2. Want juist voor onze burgers met de “kleine” beurs
moet het duidelijk zijn of het voor deze groep ook mogelijk wordt om te zijner
tijd in deze wijk te kunnen wonen.
Met deze nadere precisering kunnen wij (HOP) met het lagere percentage
voor sociale woningbouw wel akkoord gaan, maar het geeft nogmaals aan dat
wij zorgvuldig moeten zijn in onze besluitvorming en duidelijk moet zijn dat alle uitgangspunten gerealiseerd worden binnen een sluitende exploitatieopzet.
Ondertekend door de fractievoorzitter HOP

De tekst van amendement B ingediend door GroenLinks luidt:
De raad van de gemeente Heerhugowaard in openbare vergadering bijeen op
22 april 2008
stelt voor het besluit aan te vullen met:
en stelt vast als kader dat er in De Draai minimaal 35 procent van de woningen in de categorieën 1 en 2 worden gerealiseerd.
Aldus besloten in de raadsvergadering van 22 april 2008.
Getekend door de twee fractieleden van GroenLinks
Toelichting
In de regionale woonvisie is afgesproken dat Heerhugowaard zich inzet om
tussen 2005 en 2015 minimaal 30 procent in categorie 1 en 10 procent in categorie 2 te realiseren. Daarbij heeft het college bij vaststelling van het globale
bestemmingsplan op 25 januari 2005 de raad de garantie gegeven dat:
de exploitatie sluitend is en dit ook blijft, waarbij het college het percentage
van 40 procent sociale woningbouw handhaaft. Dit percentage is net als de
genoemde 30 procent voor senioren en doorstromers absoluut nodig om de
knelpunten op de woningmarkt op te lossen. Het is overigens zo dat de raad
bij de behandeling van de verkaveling kan zien dat de gegeven garantie kan
worden waargemaakt (uit de vastgestelde notulen d.d. 25 januari 2005).

De tekst van motie 1 ingediend door de PvdA luidt:
De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 22 april
2008,
constateert:
dat de betaalbaarheid van woningen die vallen onder de noemer “sociale
woningbouw”(categorie 1n en 2) sterk is afgenomen;
dat er grote behoefte is aan woningen met een prijs ruim onder de grens
van categorie 1 (€ 158.000).
overweegt:
dat er aantrekkelijke zeer betaalbare woningen op de markt zijn zoals de
verandawoningen;
dat De Draai veel kansen beidt voor dit type woningen, maar dat er ook
andere locaties zijn waar dergelijke woningen een aanvulling op de bestaande woningvoorraad of het woningbouwprogramma zijn, bijvoorbeeld
plandeel III van De Stad van de Zon of kleinere inbreilocaties (gezien het
geringe grondbeslag van de woningen),
besluit
het college te verzoeken een nader onderzoek te doen naar de mogelijkheid om in De Draai, maar op kortere en op langere termijn ook op andere locaties, zeer betaalbare woningen te realiseren en daarover de raad
periodiek op de hoogte te houden (toegevoegd in de tweede termijn),
en gaat over tot de orde van de dag.
Getekend door de 7 fractieleden van de PvdA

De tekst van amendement E ingediend door de PvdA in de tweede termijn luidt:
De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 22 april
2008
stelt voor het besluit aan te vullen met:
de welstandsnota niet van toepassing te verklaren voor De Draai ,voor
wat betreft nieuw te bouwen woningen (toegevoegd), zolang de supervisor
nog verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van de wijk, om dubbeling

3

nog verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van de wijk, om dubbeling
van het toezicht te voorkomen.
Ondertekend door de 7 fractieleden van de PvdA

GroenLinks heeft na de beraadslagingen amendement B ingetrokken, gelet op de beantwoording van de wethouder en de inhoud
van de motie van de PvdA.
De raad heeft met 2 stemmen voor en 26 stemmen tegen amendement A verworpen.
Voor stemde de HOP. Tegen stemden Burgerbelang, PvdA, VVD,
CDA, GroenLinks en ChristenUnie.
De raad heeft het (gewijzigde) amendement E unaniem aangenomen met de kanttekening dat er nog zal worden gekeken naar de
juiste juridische tekst.

college

De raad heeft het voorstel met 21 stemmen voor en 7 stemmen tegen aangenomen.
Voor stemden PvdA, VVD, CDA, HOP, GroenLinks en ChristenUnie. Tegen stemde Burgerbelang.
De raad heeft de (gewijzigde) motie 1 unaniem aangenomen.
13

2008-041

Raadsinformatiesysteem; pilot uitzenden raadsvergaderingen
via internet.
Er wordt in twee termijnen beraadslaagd. De HOP heeft een amendement ingediend. De VVD heeft ondersteund door HOP, PvdA, en
GroenLinks ook een amendement ingediend.
De tekst van amendement C ingediend door de HOP luidt:
De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 22 april
2008;
Ondergetekenden stellen voor het besluit onder het derde aandachtstreepje;
de aan het pilot verbonden kosten van € 20.000 eenmalig te dekken uit het
onderzoekbudget 2008 van de raad, als volgt te wijzigen:
de aan het pilot verbonden kosten van € 20.000 ten laste te brengen van
de Algemene middelen en dit via begrotingwijziging in 2008 te regelen.
Toelichting:
Het jaarlijks voor de raad beschikbare onderzoeksbudget is in de afgelopen
jaren niet door de raad besteed. Dit betekent dat de niet bestede gelden van
de jaarlijkse onderzoeksbudgetten, weer terugvloeide naar de algemene middelen.
Dat door de pilot uitzendingen van vier raadsvergaderingen het onderzoeksbudget van de raad voor 2008 in zijn geheel wordt besteed, waardoor de raad
in 2008 geen nieuwe onderzoeken kan opstarten.
Dit is naar onze mening onverteerbaar, ook gezien de controlerende taak van
de raad, dat de raad wordt belemmerd in het opstarten van een eventueel onderzoek in 2008, omdat er geen budget meer zou zijn.
Getekend door de fractievoorzitter van de HOP

De tekst van amendement D ingediend door de VVD en ondersteund door GroenLinks, HOP en PvdA luidt:
De ondergetekenden, leden van de raad van de gemeente Heerhugowaard
stellen voor het ontwerpbesluit van het college van burgemeester en wethouders aan te vullen met:
Tijdens de pilot wordt na elke uitzending aan de inwoners uit Heerhugowaard
gevraagd een kort vragenlijstje te beantwoorden. Inhoudelijk geeft deze enquête ons inzicht over onder andere (toegevoegd in de tweede termijn):
1. de bevindingen over het audio/visueel archief en de indexering daarbij;
2. is de techniek laagdrempelig om uitzendingen te kunnen volgen;
3. is deze techniek additief op de huidige mogelijkheden om politieke afwe-

4

gingen te kunnen inzien;
is het additief ten opzichte van de huidige schriftelijke verslaglegging;
het kunnen bepalen wat de minimale eisen met betrekking tot beeld en
geluid moeten zijn om te voldoen aan de verwachtingen van de inwoners.
Toelichting
Met deze proef willen wij inzicht krijgen of het archiveren en uitzenden van
raadsvergaderingen een grotere politieke betrokkenheid bevordert bij de inwoners van Heerhugowaard.
De ervaringen in het land met het uitzenden van raadsvergaderingen via internet zijn nog niet voldoende onderzocht. Er is nog geen “do en don’t”-lijstje
voor het toepassen van deze techniek.
Voortzetten van het uitzenden van raadsvergaderingen via internet is afhankelijk van de ervaringen van deze pilot met vier uitzendingen. Het instellen
van een enquête is daarom een noodzakelijk meetinstrument.
Gedaan in de openbare raadsvergadering van 22 april 2008.
Getekend door de fracties VVD, GroenLinks, HOP en PvdA
4.
5.

De HOP trekt amendement C in na de toezegging van de wethouder Financiën dat een door raad eventueel gewenst onderzoek in
2008 vanwege de financiën (uitgeput onderzoeksbudget raad) niet
door hem zal worden “tegen gehouden”.
De raad heeft amendement D unaniem aangenomen.
De raad heeft het voorstel unaniem aangenomen.
13a

2008-038

Verordening Cliënten Advies Raad.
Er wordt in twee termijnen beraadslaagd.
De raad heeft het voorstel met 21 stemmen voor en 7 stemmen
aangenomen.
Voor stemden PvdA, VVD, CDA, HOP, GroenLinks en ChristenUnie. Tegen stemde Burgerbelang.
De voorzitter sluit niets meer aan de orde zijnde om 22.49 uur de
raadsvergadering.

Tot zover de uitkomsten van de raadsvergadering van 22 april 2008, vooruitlopend op de notulen.
Met vriendelijke groet
J.M. Hoogland, raadsgriffier
23-04-2008
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