Aan: de fractievoorzitters, collegeleden en sectordirecteuren
Van: de raadsgriffier
Datum: 28 mei 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 27 mei 2008, vooruitlopend op de
notulen. Gaarne aandacht voor de actiepunten, voor zover op u van toepassing.
Nr.

Voorstel Onderwerp

Actie

De directeur van de Openbare bibliotheek heeft de gelegenheid gekregen de raads- en collegeleden een exemplaar te overhandigen
van het boekje “je kan hier overal heen, bijna…” over het samen
bouwen aan de nieuwe jeugdbibliotheek in Heerhugowaard, wat een
uniek project is geworden.
De uitreiking van de Heerhugowaards Nieuwsbladtrofee is vanwege
raadsgriffier
ziekte van voorzitter mevrouw Post uitgesteld naar de raadsvergadering van 23 september 2008.
Opening
De voorzitter heeft de vergadering geopend en iedereen ook degenen die de raadsvergadering via internet volgen welkom geheten.
De raadsleden Huiboom (ChristenUnie) en Jongejan (Burgerbelang)
zijn vanavond niet aanwezig.
1

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

2

Vaststellen raadsagenda.
De raad heeft de raadsagenda gewijzigd vastgesteld, waarbij de bespreekstukken 9, 11, 12 en 14 worden behandeld als de akkoordstukken 6a, 6b, 6c en 6d.

3

Vaststellen notulen raadsvergadering d.d. 22 april 2008 en de
notulen van het vragenhalfuurtje d.d. 22 april 2008.
De raad heeft de notulen van de raadsvergadering d.d. 22 april
2008 en de notulen van het vragenhalfuurtje van 22 april 2008 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 4 van rubriek A
voor kennisgeving aangenomen.
Rubriek B
Op een vraag van raadslid Kwint (GroenLinks) heeft de voorzitter
aangegeven dat ingekomen stuk 1 op 9 juni 2008 in de commissie
Middelen zal worden behandeld.
De raad heeft de ingekomen stukken 1 en 2 van rubriek B in handen
van het college gesteld ter voorbereiding van behandeling in de
commissie Middelen.
Rubriek C
1

De raad heeft ingestemd met de (voorgenomen) be- of afhandeling
van de ingekomen stukken 1 en 2 van rubriek C.
Rubriek D
Wethouder De Boer heeft medegedeeld dat de reconstructie N242
(tracé Smuigelweg-Verlaat) doorgang kan vinden. De provincie
heeft hiervoor alsnog geld beschikbaar gesteld. Vanuit de Provincie is er ook extra geld voor fietsenstallingen bij stations.
Wethouder Van den Heiligenberg heeft medegedeeld dat hij morgen
de opdracht zal geven met bestrijdingsmiddelen zo’n 2.000 m2 bereklauw te zullen laten aanpakken. Betreft noodgedwongen uitzondering op bestaand beleid.
5

Interpellatie HOP, bevragen wethouder Baijards met betrekking
tot planning kunstgrasvelden in De Draai.
Er wordt in één termijn beraadslaagd, waarbij de wethouder aangeeft te verwachten dat een kunstgrasveld voor de hockeyclub in De
Draai binnen een termijn van drie jaar in De Draai zal kunnen worden aangelegd. Zij neemt het voorstel van de HOP om een exacte
datum hiervoor vast te leggen, niet over.

6

2008-053

Verantwoording budget fractieondersteuning 2007.
De raad heeft met het voorstel ingestemd.

6a

2008-040

Opheffing gemeenschappelijke regeling Muziekschool Dijk en
Waard (voormalig agendapunt 9).
De raad heeft met het voorstel ingestemd.

6b

2008-045

Besteding extra middelen Programmatisch handhaven (voormalig agendapunt 11).
De raad heeft met het voorstel ingestemd, m.d.v. dat aan de besluitvorming is toegevoegd de inhoud van het memo van wethouder
De Boer d.d. 21 mei 2008

6c

2008-046

Besteding extra middelen armoedebestrijding schuldhulpverlening (voormalig agendapunt 12)
De raad heeft met het voorstel ingestemd, m.d.v. dat aan de besluitvorming is toegevoegd de inhoud van het memo van wethouder De
Boer d.d. 21 mei 2008 t.a.v. de besteding van de middelen.

6d

2008-052

Hondenbeleid, aanpassen APV artikel 2.4.18 “Verontreiniging
door honden” ( voormalig agendapunt 14).
De raad heeft met het voorstel ingestemd.

7

2008-050

De afhandeling van de vrijstellingsprocedure ex artikel 19 lid 1
van de Wet op de Ruimtelijke Ordening voor de bouw van 6
woningen aan de Jan Glijnisweg 14/14a te delegeren aan het
college.
Er wordt in twee termijnen beraadslaagd.
Het voorstel van het college is met 10 stemmen voor, 16 stemmen
tegen en 1 onthouding (raadslid Harlaar, CDA) verworpen.

8

2008-043

Integriteit aanpak.
Er wordt in twee termijnen beraadslaagd.
Burgerbelang heeft een initiatiefvoorstel overhandigd aan de plv.
2

voorzitter van de Raad met het verzoek het initiatiefvoorstel te
agenderen voor de volgende raadsvergadering.
De raad heeft het voorstel met 21 stemmen voor en 6 stemmen tegen aangenomen.
Voor stemden PvdA, VVD, CDA, HOP, GroenLinks. Tegen stemde
Burgerbelang.
10

2008-036

Krediet 2e fase werkzaamheden voorzieningen en maatregelen
in het kader van de milieuvergunning van de werf Beukenlaan
en het realiseren van een zoutloods.
Er is in een termijn beraadslaagd. Er worden door de HOP drie
voorstellen tot tekstuele wijziging van het voorstel gedaan.
De raad heeft unaniem met het gewijzigde voorstel ingestemd.
De tekst van het genomen besluit luidt als volgt:
I

II

13

2008-048

e

in te stemmen met de 2 fase van de uitvoering van de in de milieuvergunning opgenomen voorzieningen en maatregelen en hiervoor een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van € 330.000
(geschrapt) € 320.000 (toegevoegd) én de financiële effecten van
deze investering in de tarieven van de afvalstoffenheffing van (geschrapt) vanaf (toegevoegd) 2009 te betrekken;
een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van € 38.500 (geschrapt) € 48.500 (toegevoegd) ten behoeve van het realiseren van
de zoutloods en de kapitaalslasten, vooruitlopend op de besluitvorming over de voorjaarsnota 2008, voor het eerste in 2009 (geschrapt) en de financiële effecten van deze investering in 2009
(toegevoegd) ten laste te brengen van het product Gladheidbestrijding.

Voorbereidingskrediet verbouw en nieuwbouw gemeentewerf.
Er wordt in twee termijnen beraadslaagd.
De HOP dient een amendement (B) in. De tekst hiervan luidt:
De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 27 mei
2008,
Ondergetekenden stellen voor het besluit onder nummer 1 als volgt te wijzigen:
een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen van € 289.000 voor de
verbouw en nieuwbouw gemeentewerf en dit bedrag ten laste te brengen
van het investeringskrediet ad € 2.037.000.
Toelichting:
In het oude besluit wordt niet aangegeven waar het beschikbaar gestelde krediet ten laste van komt.
Ondertekend door de 3 fractieleden van de HOP

De raad heeft het amendement unaniem aangenomen.
De raad heeft, met inachtneming van het aangenomen amendement (B), het voorstel unaniem aangenomen.
De tekst van het gewijzigde besluit luidt als volgt:
1. een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen van € 289.000
voor de verbouw en nieuwbouw gemeentewerf en dit bedrag ten
laste te brengen van het investeringskrediet ad € 2.037.000 (toegevoegd middels aangenomen amendement);
2. in de voorbereiding mede te onderzoeken of:
a. realisatie van een steunpunt Esdégé-Reigersdaal op het terrein
van de gemeentewerf mogelijk is;
b. het ruimtegebrek van het gemeentehuis binnen de realisatie

3

van de nieuwbouw van de werf is op te lossen en
c. het infocentrum van nieuwbouwlocatie De Draai op het terrein
van de gemeentewerf gevestigd kan worden.

15

2008-025

Openbare verlichting in relatie tot het politiekeurmerk Veilig
Wonen.
Er wordt in twee termijnen beraadslaagd.
De VVD dient een amendement (A) in. De tekst hiervan 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:
Budgetneutraal de lichttechnische richtlijn NPR toe te passen in toekomstige wijken van Heerhugowaard
Toelichting:
Het Politiekeurmerk Veilig Wonen resulteert in 90 procent minder kans op woninginbraken en verhoogt het veilig verplaatsen in de wijk. In Heerhugowaard
worden ontwikkelaars van nieuwbouw verplicht om te voldoen aan het Politiekeurmerk Veilig Wonen.
De lichttechnische richtlijn voor openbare verlichting wordt aangescherpt van
NPR-min naar NPR zonder het budget te verhogen. Woonwijken worden nog
toegankelijker, veiliger en aangenamer tegen dezelfde kosten.
Gedaan in de openbare raadsvergadering van 27 mei 2008
Getekend door de 5 fractieleden van de VVD

De PvdA dient een motie (1) in, die mede is ondertekend door
GroenLinks. De tekst hiervan luidt:
De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 27 mei
2008
constateert
dat in toekomstige bouwprojecten in Heerhugowaard de NPR verlichtingsnorm gehanteerd gaat worden;
dat er in verschillende wijken donkere gedeelten zijn die een gevoel van
sociale onveiligheid geven;
er nieuwe verlichtingstechnieken gebruikt gaan worden met een duurzaam karakter in de nieuwe wijken
overweegt
dat de bestaande wijken niet vergeten mogen worden en dat ook daar de
leefbaarheid en veiligheid op niveau moet blijven en daarbij speelt openbare verlichting een grote rol
besluit
het college te verzoeken om bij vernieuwing van armaturen de nieuwe
verlichtingstechnieken toe te passen zoals ook gebruikt gaat worden in toekomstige nieuwbouwprojecten.
Getekend door de fractie PvdA en de fractie GL

De raad heeft amendement A unaniem aangenomen.
De raad heeft, met in achtneming van het aangenomen amendement (A), het voorstel unaniem aangenomen.
De raad heeft de motie (1) unaniem aangenomen.
De tekst van het gewijzigde besluit luidt als volgt:
Zonder verdere discussie en na stemming is besloten in toekomstige
nieuwbouwwijken openbare verlichting te ontwerpen conform NPR
13201-1 en budgetneutraal de lichttechnische richtlijn NPR toe te passen in toekomstige wijken van Heerhugowaard (toegevoegd middels
aangenomen amendement).

De raad heeft op verzoek van raadslid Bunte besloten de aanvangs- (plv)leden com.
tijd van de commissievergadering van 9 juni 2008 te vervroegen van Middelen
20.00 uur naar 19.00 uur.

4

De voorzitter sluit niets meer aan de orde zijnde om 22.44 uur de
raadsvergadering.
Tot zover de uitkomsten van de raadsvergadering van 27 mei 2008, vooruitlopend op de notulen.
Met vriendelijke groet
J.M. Hoogland, raadsgriffier
28-05-2008
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