Aan: de fractievoorzitters, collegeleden en sectordirecteuren
Van: de raadsgriffier
Datum: 25 juni 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 24 juni 2008, vooruitlopend op de
notulen. Gaarne aandacht voor de actiepunten, voor zover op u van toepassing.
Nr.

Voorstel Onderwerp

Actie

Opening
De voorzitter heeft iedereen welkom geheten en de raadsvergadering geopend.
1

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

2

Vaststellen raadsagenda.
De raad heeft besloten in te stemmen met de gewijzigde raadsagenda, waarbij het akkoordstuk van agendapunt 8 is geagendeerd
als bespreekstuk 24a. De bespreekstukken van de agendapunten
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22 en 23 zijn geagendeerd als
akkoordstukken 9,a, 9b, 9c, 9d, 9e, 9f, 9g, 9h, 9i, 9j en 9k. Daarnaast is besloten in navolging op de afspraak gemaakt in het
Raadsconvent het initiatiefvoorstel van Burgerbelang geagendeerd
onder agendapunt 24 te behandelen in de vergadering van de
commissie Middelen van 1 september 2008.

3

Vz. commissie
Middelen
Raadsgriffier

Vaststellen notulen raadsvergadering d.d. 27 mei 2008 en de
notulen van het vragenhalfuurtje d.d. 27 mei 2008.
De HOP heeft aangegeven dat op blz. 11 (notulen raadsvergadering d.d. 27 mei 2008) bij de stemming de naam van de HOP bij de
voorstemmende partijen moet worden gewijzigd in CDA.
Notuliste
De raad heeft besloten tot vaststelling van de notulen van de
raadsvergadering d.d. 27 mei 2008 met inachtneming van bovengenoemde tekstuele wijziging alsmede met de ongewijzigde vaststelling van de notulen van het vragenhalfuurtje d.d. 27 mei 2008.

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 én 6 tot en met
8 van rubriek A voor kennisgeving aangenomen. Ingekomen stuk 5
wordt op verzoek van de HOP in de commissie Middelen van 1 september 2008 behandeld, waarbij tevens zal worden behandeld de
bespreking met de Veiligheidsregio NHN over handhaafbaarheid
Vz. commissie
(zie laatste alinea brief VROM inspectie).
Middelen
Rubriek B
De raad heeft de ingekomen stukken 1 en 8 van rubriek B in handen
van het college gesteld ter voorbereiding van behandeling in de
commissie Middelen, waarbij op een vraag van de HOP is aangegeven dat ingekomen stuk 4 voor de commissie Middelen ter inzage
zal worden gelegd.

1

Rubriek C
Er zijn voor deze rubriek geen stukken ontvangen.
Rubriek D
Wethouder Baijards deelt mede, dat het college een brief heeft ontvangen van Stichting Binnensport Accommodaties met de mededeling dat de Belastingdienst af ziet van BTW-heffing op de ontvangen
subsidies t/m 2007. Voor de jaren 2008 e.v. kan het wellicht anders
liggen.
Wethouder Piet deelt, onder “klein” voorbehoud mede, dat vrijdag
a.s. overdracht eigendom gebouw Cool plus verzekeringspenningen
aan gemeente zal plaatsvinden. Stichting Cool heeft vrijwaring arbeidsovereenkomsten aan gemeente gevraagd. Dit is akkoord wat
college betreft, behoudens t.a.v. 1 personeelslid. Wordt nog nader
bekeken.
5

2008-065

Veiligheidsregio NHN, begroting 2009, meerjarenbegroting
2010-2012.
De raad heeft met het voorstel ingestemd.

6

2008-055

Vaststelling ontwerpbestemmingsplan Broekhorn.
De raad heeft met het voorstel ingestemd.

7

2008-032

Voorkeursrecht Broekhorn.
De raad heeft met het voorstel ingestemd.

9a

2008-054

Uitvoeringsprogramma WMO 2008 (voormalig agendapunt 12).
De raad heeft met het voorstel ingestemd.

9b

2008-056

Extra middelen voor bestrijding van armoede bij kinderen
(voormalig agendapunt 13).
De raad heeft met het voorstel ingestemd.

9c

2008-057

Aanpassing verordening tegemoetkoming kosten kinderopvang 2004 (voormalig agendapunt 14).
De raad heeft met het voorstel ingestemd.

9d

2008-059

Plan van nieuwe scholen basisonderwijs 2009/2010 tot en met
2011/2012 (voormalig agendapunt 15).
De raad heeft met het voorstel ingestemd.

9e

2008-066

Visie gemeente Heerhugowaard op poliklinische zorg (voormalig agendapunt 16).
De raad heeft met het voorstel ingestemd.

9f

2008-067

Vaststellen beleidskader richtlijnen aanleg kunstgrassportvelden (voormalig agendapunt 17).
De raad heeft met het gewijzigde ontwerp-besluit ingestemd.
De tekst van het besluit luidt als volgt:
1.
2.

3.

het “Beleidskader richtlijnen voor realisering van kunstgrasvelden” in bijlage 1 vast te stellen.
op basis van de toepassing richtlijnen als genoemd onder 1 over te gaan
tot realisering van 2 kunstgrasvelden bij respectievelijk SVW (B-veld) en
Reiger Boys (hoofdveld), onder de voorwaarde dat Reiger Boys zich vastlegt om binnen 3 jaar de bespelingbelasting op zaterdag naar 5,5 terug
te brengen door meer teams naar zondag over te hevelen.
het college opdracht te geven de tarifering buitensport accommodaties te

2

herijken en een nadere uitwerking eind 2008 te presenteren. Het doel is
hierna tot instemming te komen over een heldere tarifering waarbij de
uitwerking zal voorzien in het toegroeien naar de gewenste situatie in een
daarin nader te bepalen aantal jaren. Vervolgens begin 2009 definitieve
afspraken te maken met de betrokken verenigingen over de vergoedingen c.a.

9g

2008-063

Aanpassingen Kadernota WWB, re-integratie en afstemmingsverordening (voormalig agendapunt 18).
De raad heeft met het voorstel ingestemd.

9h

2008-061

Zienswijze verordening WSW (voormalig agendapunt 19).
De raad heeft met het voorstel ingestemd.

9i

2008-076

Zienswijze visiebegroting WNK 2009 en meerjarenraming 20102014 (voormalig agendapunt 20).
De raad heeft met het voorstel ingestemd.

9j

2008-062

Europese Kaderrichtlijn Water. (voormalig agendapunt 22).
De raad heeft met het voorstel ingestemd.

9k

2008-075

Bestrijding reuzenberenklauw in het openbaar (voormalig
agendapunt 23).
De raad heeft met het voorstel ingestemd.

10

2008-064

Standpuntbepaling ten aanzien van de conclusies en aanbevelingen rapport Rekenkamercommissie Heerhugowaard met betrekking tot het onderzoek naar de wijze van sturen en controleren door de gemeenteraad van de gemeente Heerhugowaard.
Er is in twee termijnen beraadslaagd.
De raad heeft unaniem met het voorstel ingestemd met de aantekening dat Burgerbelang zich niet kan herkennen in de motivering.

11

2008-074

Nota grondbeleid 2008.
Er is in twee termijn beraadslaagd. De VVD heeft amendement A en
de HOP heeft amendement B ingediend.
De tekst van amendement A luidt als volgt:
De ondergetekenden, leden van de raad van de gemeente Heerhugowaard,
stellen voor de Nota grondbeleid als volgt aan te passen:
Om een goed inzicht te krijgen in de grondexploitaties en het verloop daarvan
is het noodzakelijke deze grondexploitaties te herzien en over die herziening
besluiten te nemen.
De grote complexen worden jaarlijks herzien en de kleinere complexen worden jaarlijks geactualiseerd en om de twee á drie jaar herzien.
Gedaan in de openbare raadsvergadering van 24 juni 2008.
Getekend door de 5 fractieleden van de VVD

De tekst van amendement B luidt als volgt:
De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 24 juni
2008;
Ondergetekenden stellen voor het besluit aan te vullen als volgt:
Besluit:
1 de strategische verwerving onder punt 3.1.5. van de Nota grondbeleid
2008, moet passen in een inhoudelijk kader, te weten:
Structuurbeeld 2005-2015;
Masterplan voorzieningen;
Nota Bovenwijkse Kosten;
Collegeprogramma / Raadsprogramma 2006-2010

3

2 met het onder ad 1 genomen besluit, akkoord te gaan met de Nota
grondbeleid.
Toelichting
Krediet voor strategische aankopen.
Gegeven de soms noodzakelijke snelheid van handelen en het belang om
desgewenst private partijen vóór te zijn, wil de raad aangeven binnen welke
inhoudelijke kaders, het college het bijbehorende budget van € 2,5 miljoen
beschikbaar stellen voor strategische aankopen.
Aankopen dienen de positie van de gemeente te versterken bij potentiële
ontwikkelingen en dat aansluit bij grondposities die de gemeente al in haar
bezit heeft.
Achteraf wordt de raad geïnformeerd over de strategische aankopen door
middel van de jaarrekening en begrotingswijzigingen.
Getekend door de fractievoorzitter van de HOP

De HOP heeft na een schorsing voor overleg in de tweede termijn
amendement B ingetrokken met de aantekening dat de HOP akkoord gaat met het voorstel van het college met uitzondering van
punt 3.1.5 (strategische verwerving) van de nota grondbeleid 2008.
De raad heeft unaniem amendement A aangenomen.
De raad heeft met inachtneming van amendement A unaniem het
voorstel van het college aangenomen, met de aantekening dat de
HOP niet akkoord gaat met onderdeel 3.1.5 (strategische verwerving) van de nota grondbeleid 2008.
21.

2008-047

Afvalbeleidsplan 2008-2012.
Er is in twee termijnen beraadslaagd over het voorstel met een aangepast ontwerpbesluit. De HOP heeft amendement C ingediend.
De tekst van amendement C luidt als volgt:
De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 24 juni
2008;
Ondergetekenden stellen voor het besluit onder punt 3 als volgt te vast te stellen en een nieuw punt 6a toe te voegen:
Besluit
3. beschikbaar stellen van een investeringskrediet ad € 455.000 om het verouderde inzamelsysteem bij bestaande hoogbouw te vervangen en in
woonwijken 12 kleine milieuparkjes voor glas, papier en textiel te realiseren. Eveneens een structureel bedrag van € 18.055 voor exploitatiekosten
beschikbaar te stellen. De uit de investering vloeiende kapitaallasten
(€ 48.632) en de bijkomende exploitatielasten (€ 18.055) op te nemen
binnen het product 6.721 “Inzamelen en verwerken van huishoudelijk afval”. De nieuwe lasten minimaal budgettair neutraal in de begroting 2009
te verwerken. Dit mede gelet op de mogelijkheid van nieuwe opbrengsten
en lagere lasten.
6. Na één jaar wordt een evaluatie uitgevoerd betreffende de mogelijke effecten van het ophalen van oud papier door de gemeente in relatie met
het ophalen van oud papier door de verenigingen in Heerhugowaard.
Toelichting
Gezien de ruime mogelijkheden tot het realiseren van nieuwe opbrengsten,
die in het Afvalbeleidsplan 2008-2012 worden aangegeven, is het niet verantwoord dat de burger extra kosten via de afvalstoffenheffing van 2009 in rekening worden gebracht.
Het streven om de tarieven niet te verhogen, zoals het college voorstelt, is
niet voldoende gezien de verwachte hogere nieuwe inkomsten van € 5,40 en
lagere lasten ad € 2,90 (samen € 8,30) ten opzichte van de geraamde extra
kosten van € 3,34 per aansluiting.
De evaluatie na één jaar moet inzicht geven wat de gevolgen zijn voor de verenigingen in Heerhugowaard, nu ook de gemeente zelf oud papier gaat inzamelen.
Getekend door de fractievoorzitter van de HOP

4

Wethouder Van Heiligenberg geeft aan, n.a.v. opmerking van de
VVD, dat de vierde en vijfde bullet op pagina 3 van het voorstel over
identificatiestickers wordt geschrapt. De tekst van het rapport zal
niet worden aangepast.
De raad heeft amendement C unaniem aangenomen met de aantekening dat de VVD niet heeft ingestemd met punt 6.
Met inachtneming van aangenomen amendement C heeft de raad
als volgt besloten:
1. in te stemmen met de notitie “Afvalbeleidsplan 2008–2012”;
2. in te stemmen met het meerjaren uitvoeringsprogramma;
3. beschikbaar stellen van een investeringskrediet ad € 455.000 om het verouderde inzamelsysteem bij bestaande hoogbouw te vervangen en in
woonwijken 12 kleine milieuparkjes voor glas, papier en textiel te realiseren. Eveneens een structureel bedrag van € 18.055 voor exploitatiekosten
beschikbaar te stellen. De uit de investering vloeiende kapitaalslasten
(€ 48.632) en de bijkomende exploitatielasten (€ 18.055) opnemen binnen
het product 6.721 “Inzamelen en verwerken van huishoudelijk afval”. De
nieuwe lasten minimaal budgettair neutraal in de begroting 2009 te verwerken. Dit mede gelet op de mogelijkheid van nieuwe opbrengsten en
lagere lasten.
4. aankoop van de 65 ondergrondse containers via de HVC te laten plaatsvinden in ’t kader van een regionaal georganiseerde Europese aanbesteding;
5. gelet op de onduidelijkheid van de financiële consequenties een separaat
voorstel af te wachten m.b.t. de invoering van ondergrondse restafvalcontainers bij laagbouw
6. na één jaar een evaluatie uit te voeren betreffende de mogelijke effecten
van het ophalen van oud papier door de gemeente in relatie met het ophalen van oud papier door de verenigingen in Heerhugowaard.

24.

24a

Initiatiefvoorstel van Burgerbelang inzake gedragscode voor
politieke ambtsdragers.
Dit agendapunt is conform het besluit van de raad (agendapunt 2)
niet inhoudelijk behandeld, maar voor een eerste behandeling doorverwezen naar de raadscommissie Middelen van 1 september a.s.
2008-071

Eerst normatieve integrale exploitatieopzet De Draai juni 2008
(voormalig agendapunt 8).
Er wordt in twee termijnen beraadslaagd.
Op basis van een orde voorstel van de VVD is de verdere raadsbehandeling van dit voorstel verdaagd naar de raad van 23 september
a.s. met daaraan voorafgaand behandeling in de raadscommissie
Stadsontwikkeling van 2 september a.s., waarbij de raad heeft besloten de kosten die het college in de komende drie maanden maakt
(juli t/m september 2008) i.h.k.v. de voorbereiding van De Draai,
Vz. commissie
hangende de raadsbehandeling, te accorderen.
Stadsontw.
De voorzitter van de commissie SO heeft de fracties verzocht de
technische vragen vooraf per mail (bij de projectleider) in te dienen,
zodat deze niet behoeven te worden behandeld tijdens de commissievergadering Stadsontwikkeling van 2 september a.s.

fracties

De voorzitter heeft niets meer aan de orde zijnde om 22.18 uur de
raadsvergadering gesloten.
Met vriendelijke groet
J.M. Hoogland, raadsgriffier

25-06-2008
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