Aan: de fractievoorzitters, collegeleden en sectordirecteuren
Van: de raadsgriffier
Datum: 28 januari 2009
I.a.a.: Concernstaf, Communicatie, S. Wolkorte-Flijders, website-beheer, infranet-beheer, loco-griffier
en notuliste raad
Onderstaand treft u aan de uitkomsten van de raadsvergadering van 27 januari 2009, vooruitlopend op
de notulen. Gaarne aandacht voor de actiepunten, voor zover op u van toepassing.
Nr.

Voorstel Onderwerp

Actie

Opening
De voorzitter heet iedereen welkom en geeft aan dat de raadsleden
Harlaar (CDA) en Harren (VVD) de raadsvergadering niet kunnen
bijwonen.
1

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

2

Vaststellen raadsagenda.
De raad heeft de raadsagenda gewijzigd vastgesteld, waarbij
agendapunt 11 is geagendeerd als bespreekstuk. Daarnaast wordt
een agendapunt 11a toegevoegd op verzoek van Burgerbelang,
n.a.v. ingekomen stuk A11.

3

Vaststellen notulen begrotingsraad d.d. 6 november 2008, de
notulen van de raadsvergaderingen d.d. 25 november 2008 en
16 december 2008 alsmede de notulen van de vragenhalfuurtjes d.d. 25 november 2008 en 16 december 2008.
Raadslid Mertens (HOP) heeft aangegeven dat de tekst (blz. 11, 3e
alinea, notulen raadsvergadering 25 november 2008) moet luiden:
“vraagt na de opsomming van bedragen door de heer Ter Heegde
die uitkwamen op een totaal benodigd krediet van € 721.000, waarom er dan in het stuk maar een krediet van € 687.000 werd aangevraagd”.

Notuliste

De raad heeft de notulen van de raadsvergadering van 25 november 2008 met inachtneming van bovengenoemde tekstuele wijziging
vastgesteld. De raad heeft de notulen van de begrotingsraad van 6
november 2008, de raadsvergadering van 16 december 2008 alsmede de notulen van de vragenhalfuurtjes van 25 november 2008
en 16 december 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 12 van rubriek A
voor kennisgeving aangenomen. N.a.v. stuk 12 verzoek de HOP om
een discussie in de commissie SO over de duurzaamheid van dit
soort woningbouw. Afgesproken wordt deze discussie in de comvz. commissie SO
missie S.O. pas te voeren als de vragen van Burgerbelang schriftelijk door het college zijn beantwoord.
Het is het CDA opgevallen dat de provincie zich nu ook positief
heeft uitgelaten over de financiële cijfers van Heerhugowaard.
Rubriek B
De raad heeft de ingekomen stukken 1 en 2 van rubriek B in handen

1

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. De antwoordbrief is op 27 januari
2008 ter informatie aan de raadsleden gemaild.
Rubriek D
Wethouder De Boer heeft medegedeeld dat de aanbesteding van
de fietstunnel onder het Nollencircuit opnieuw zal plaatsvinden, omdat de gehouden aanbesteding ver boven het begrote bedrag is uitgekomen en het werk daarom niet is gegund aan de enige inschrijver. De aanleg zal dan ook niet eerder dan medio 2010 kunnen
plaatsvinden.
Wethouder De Boer heeft aangaande het Stamcafé verklaard dat
het koopcontract door de ontwikkelaar is getekend. De voorgenomen feitelijke levering zal, als het beletsel van de formele doorhaling
van het hypotheekrecht is opgeheven, plaatsvinden. Hierna kan de
ontwikkelaar verder met de ontwikkeling van Poort Halfweg. Daar de
gemeente het pand leeg moest opleveren, heeft de uitbaatster van
het Stamcafé de sleutels bij de gemeente ingeleverd op 21 januari jl.
Dit is via een uitspraak van de voorzieningenrechter afgedwongen.
De door de gemeente gewenste levering was rechtmatig volgens de
voorzieningenrechter, omdat er een gebruikersovereenkomst was
gesloten met het Stamcafé en geen huurovereenkomst. Het is niet
duidelijk op dit moment of er een verzoek komt voor tijdelijke huisvesting. PRN heeft in haar plannen twee horecagelegenheden opgenomen, waaronder in elk geval Millers. Dit is ook voor het Stamcafé een optie, mits dit financieel haalbaar is.
Wethouder Kwint heeft medegedeeld dat door een fout van een extern bureau er een tekort is voor de aanleg van bushaltes t.b.v. lijn
162 van € 60.000. Dit tekort kan opgevangen worden binnen het
bestaande budget. Er is geen aanvullende subsidieaanvraag mogelijk bij de Provincie. Bekeken wordt nog of het bureau aansprakelijk
kan worden gesteld. Eventuele technische vragen vanuit de raad
kunnen in de commissie Stadsbeheer worden gesteld.
Wethouder Piet geeft aan dat er nieuwbouwplannen zijn voor het
Regionaal Archief (gebouw Willem Blaeu, Bergerweg Alkmaar). Het
college van Heerhugowaard heeft tegengestemd omdat er geen
goed overzicht is gepresenteerd van alle scenario’s en de daaraan
verbonden kosten. Er zijn drie data gepland waarop de raadsleden
hierover met het bestuur van het Regionaal Archief kunnen praten
(23 februari 2009 16.00-18.00 uur, 28 februari 2009 14.00-16.00
raadsleden
en 3 maart 2009 19.30-22.00 uur).
5

2009-008

Delegatie van de bevoegdheid tot vrijstellingsverlening ex artikel 19 WRO (oude WRO is nog van toepassing) met betrekking
tot de vestiging een agrarisch bedrijf aan de Veenhuizerweg
33a te Heerhugowaard.
De raad heeft met het voorstel ingestemd.

6

2009-001

Vaststellen verordening langdurigheidstoeslag Wet werk en
bijstand 2009 in het kader van de decentralisatie van de langdurigheidstoeslag.
2

durigheidstoeslag.
De voorzitter van de commissie Maatschappelijke Ontwikkeling gaat
namens de commissie in op het belang van de verordening en de
verbeteringen die in deze verordening zijn opgenomen voor de
doelgroep.
.
De raad heeft met het voorstel ingestemd.
7

2009-006

Krediet ten behoeve van Van Teylingenlaan 1 tot en met 3.
Er is in twee termijnen beraadslaagd.
De door de HOP in de raadsvergadering gestelde vragen m.b.t. o.a. college
de borging van de kredietbewaking in de organisatie zullen door het
college schriftelijk worden beantwoord en daarna in de commissie
SO worden behandeld.
De raad heeft unaniem met het voorstel ingestemd, met de aantekening dat de fracties van Burgerbelang en de HOP onder zwaar
protest instemmen met het voorstel.

8

2009-007

Openbaar groen - stoppen met chemische onkruidbestrijding.
Er is in twee termijnen beraadslaagd.
De suggestie om de wijkpanels bij het omvormen van het groen te
betrekken wordt door de wethouder overgenomen.

Wethouder Kwint

De raad heeft onderdeel 1 van het voorstel unaniem aangenomen.
De raad heeft onderdeel 2 van het voorstel met 18 stemmen voor en
9 stemmen tegen aangenomen. Voor stemden Burgerbelang, VVD,
CDA, HOP, ChristenUnie. Tegen stemden PvdA en GroenLinks.
De raad heeft onderdeel 3 van het voorstel met 24 stemmen voor en
3 stemmen tegen aangenomen. Voor stemden Burgerbelang, PvdA,
VVD, CDA, GroenLinks en ChristenUnie. Tegen stemde de HOP.
De raad heeft onderdeel 4 van het voorstel met 15 stemmen voor en
12 stemmen tegen aangenomen. Voor stemden Burgerbelang,
VVD, CDA en ChristenUnie. Tegen stemden PvdA, HOP en GroenLinks.
De raad heeft onderdeel 5 van het voorstel met 15 stemmen voor en
12 stemmen tegen aangenomen. Voor stemden Burgerbelang,
VVD, CDA en ChristenUnie. Tegen stemden PvdA, HOP en GroenLinks.
De raad heeft onderdeel 6 van het voorstel met 24 stemmen voor en
3 stemmen tegen aangenomen. Voor stemden Burgerbelang, PvdA,
VVD, CDA, GroenLinks en ChristenUnie. Tegen stemde HOP.
De raad heeft onderdeel 7 (gewijzigd) unaniem aangenomen, nadat
wethouder Kwint heeft toegezegd dat de evaluatie na een jaar zal
plaatsvinden in plaats van na een periode van 2 jaar.
De tekst van punt 7 het besluit luidt als volgt:
7. tot een evaluatie twee (geschrapt) een (toegevoegd) jaar na het
stoppen met chemische onkruidbestrijding.

3

9

2009-003

Groot onderhoud openbare buitenruimte 2009.
Er is in twee termijnen beraadslaagd.
Wethouder Kwint heeft aangegeven dat het groot onderhoudsplan
wijken in maart 2009 aan commissie en raad zal worden voorgelegd, waarbij het gevraagde overzicht op langere termijn zal worden
betrokken. Er zal informatie t.b.v. de inwoners in het Stadsnieuws
worden gegeven, waarbij duidelijk zal worden gemaakt dat fase 1
(Edelstenenwijk) wel zal worden uitgevoerd.

Wethouder Kwint

In de considerans is, met instemming van het college, op blz. 1 de
tekst “Bij de voorbereiding van de werkzaamheden… voor de eerste
8 jaar voldoende kan zijn”. geschrapt”
De raad heeft het voorstel unaniem aangenomen.
10

2009-002

Eerste wijziging tarieventabel Legesverordening 2009 per 1 januari 2009.
De raad heeft met het voorstel ingestemd.

11

2009-010

Initiatiefvoorstel van de fracties Burgerbelang, VVD, HOP en
ChristenUnie met als doel de benodigde verklaring van geen
bezwaar wel aan te vragen bij Gedeputeerde Staten van NoordHolland voor de bouw van zes woningen aan de Jan Glijnisweg
14/14a.
Initiatiefnemers hebben voorstel toegelicht en daarbij aangegeven
dat de motie m.b.t. de Jan Glijnisweg en de Middenweg aangenomen in de raadsvergadering van 28 oktober 2008 onverkort gehandhaafd blijft.
Er is in twee termijnen beraadslaagd.
De raad heeft het initiatiefvoorstel met 20 stemmen voor en 7 stemmen tegen aangenomen.
Voor stemden Burgerbelang, VVD, CDA, HOP, GroenLinks en
ChristenUnie. Tegen stemde PvdA.

11a

2008-124

Reactie van Burgerbelang op de beantwoording door het college op de gestelde vragen inzake subsidieverlening aan de
stichting Luna.
Burgerbelang heeft een reactie op de beantwoording gegeven en
aangekondigd aanvullende vragen te zullen gaan stellen aan het
college.
De voorzitter heeft niets meer aan de orde zijnde om 22.50 uur de
raadsvergadering gesloten.

Tot zover de uitkomsten van de raadsvergadering van 27 januari 2009, vooruitlopend op de notulen.
Met vriendelijke groet
J.M. Hoogland, raadsgriffier
28 januari 2009

4

