Aan: de fractievoorzitters, collegeleden en sectordirecteuren
Van: de raadsgriffier
Datum: 26 februari 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 24 februari 2009 (voortgezet op 25
februari 2009), vooruitlopend op de notulen. Gaarne aandacht voor de actiepunten, voor zover op u van
toepassing.
Nr.

Voorstel Onderwerp

Actie

De voorzitter heeft op dinsdag 24 februari 2009 om 20.00 uur iedereen welkom geheten en heeft de heer Mencke het woord gegeven.
De heer Mencke heeft bij zijn afscheid als laatste door de Gemeenteraad benoemde gemeentesecretaris diverse zaken uit zijn achtjarig dienstverband gememoreerd. Hij heeft iedereen voor de samenwerking bedankt en veel succes in de toekomst gewenst.
Mevrouw Van ’t Schip heeft de heer Mencke als waarnemend voorzitter van de raad toegesproken en hem een cheque en bloemen
overhandigd. De heer Hoogland heeft de heer Mencke namens de
griffie toegesproken en hem eveneens een cheque als bijdrage in
de aanschaf van een racefiets en een boeket bloemen overhandigd.
Opening
De voorzitter opent de vergadering en meldt dat raadslid De Goede
(PvdA) vanavond niet aanwezig is.
1

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

2

Vaststellen raadsagenda.
Het CDA heeft een motie ingediend n.a.v. de eerdere discussie over
een uitgiftepunt van de Voedselbank in Heerhugowaard. De motie is
als punt 13a aan de agenda toegevoegd. Burgerbelang heeft hierbij
aangegeven dat zij, als deze motie voor haar onvoldoende is, eveneens over dit onderwerp een motie zal indienen.
De raad heeft de agenda gewijzigd vastgesteld.

3

Vaststellen notulen begrotingsraad d.d. 27 januari 2009 en notulen vragenhalfuurtjes d.d. 27 januari 2009.
De HOP heeft aangegeven dat op blz. 11 (notulen raadsvergadering) de naam Balgers moet worden gewijzigd in Walgers.
De raad heeft de notulen van het vragenhalfuurtje d.d. 27 januari
2009 ongewijzigd vastgesteld en de notulen van de raadsvergadering d.d. 27 januari 2009 met inachtneming van bovengenoemde
tekstuele wijziging vastgesteld.

4

Notuliste

Voorstel voorzitter met betrekking tot afdoening ingekomen
stukken, waaronder mededelingen van het college aan de raad.
Rubriek A

1

De HOP heeft naar aanleiding van ingekomen stuk 8 voor de nieuwe fractievoorzitters van VVD en PvdA een bloemetje. Het college
heeft later op de avond in het kader van het gelijkheidsbeginsel aan
de nieuwe fractievoorzitter van GroenLinks ook nog een bloemetje
uitgereikt.
De raad heeft de ingekomen stukken 1, 2, 3 en 5 tot en met 9 van
rubriek A verder voor kennisgeving aangenomen.
Ingekomen stuk 4 zal op verzoek van de HOP worden behandeld in Voorzitter
de commissievergadering SB van april 2008. De fractie wil o.a. we- commissie SB
ten of de gemeente Heerhugowaard meedoet aan de benchmark en
of de Heerhugowaardse gegevens vanuit de administratie kunnen
College
worden aangeleverd.
Rubriek B
De raad heeft de ingekomen stukken 1 en 2 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 behandeling van de
ingekomen stukken 1 en 2 van rubriek C, waarbij Burgerbelang
heeft aangegeven dat haar inziens beantwoording van ingekomen
stuk 1 de verantwoordelijkheid van het college is. De voorzitter
neemt hier kennis van.
Rubriek D
Er zijn geen mededelingen.
5

2009-012

Voortzetting in 2009 van de verstrekking van gratis identiteitskaart aan Heerhugowaardse 13-jarigen.
De raad heeft met het voorstel ingestemd.

6

2009-014

Herziening structuurplan Heerhugowaard-Zuid.
De raad heef met het voorstel ingestemd.

7

2009-016

Vaststelling Welzijnskader 2010-2013.
De raad heeft met het voorstel ingestemd.

8

2009-017

Advies bezwarencommissie met betrekking tot het bezwaarschrift van J. Hop.
De raad heeft met het voorstel ingestemd.

9

2009-011

Vaststellen 1e Partiële herziening bestemmingsplan De Vork inclusief advies ingebrachte zienswijze.
Er is in twee termijnen beraadslaagd.
De ChristenUnie heeft amendement (A) ingediend. De tekst luidt:
De raad van de gemeente Heerhugowaard bijeen in een vergadering op 24
februari 2009
overwegende dat:
er reeds vanaf 2001 knelpunten zijn rond de uitbreiding van het bedrijf
van de firma Bleeker;
het college tot nu toe de situatie wat betreft de uitbreiding heeft gedoogd
omdat men in afwachting was van het bestemmingsplan De Vork;
er ruimte voor het bedrijf moet zijn om te ontwikkelen en de bedrijfsvoe-
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ring te kunnen uitoefenen;
de overlast voor aanwonenden beperkt dient te blijven;
het college de ruimte moet krijgen om met de firma Bleeker tot een oplossing te komen;
dient een amendement in met de opdracht aan het college om medewerking
te verlenen aan de firma Bleeker om een uitbreiding aan de achterzijde van
het terrein van de firma Bleeker te realiseren, waar de voertuigen kunnen manoeuvreren, waardoor de tweede inrit overbodig zal worden,
en gaat over tot de orde van de dag.
Getekend door de fractievoorzitter van de ChristenUnie

-

De raad heeft amendement A unaniem aanvaard.
De raad heeft het voorstel van het college unaniem aangenomen.
De tekst van het als gevolg van het aannemen van amendement A
gewijzigd nieuwe besluit luidt als volgt:
Zonder verdere discussie en na stemming is besloten:
1. het juridische en bestuurlijk adviescentrum, namens de besloten vennootschap Bleeker Transport Heerhugowaard BV ontvankelijk te verklaren;
2. de ingekomen zienswijzen ongegrond te verklaren, met inachtneming van
het amendement A;
e
3. het bestemmingsplan 1 Partiële herziening bestemmingsplan De Vork ongewijzigd vast te stellen;
4. geen exploitatieplan vast te stellen.
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2009-015

Besluitvorming met betrekking tot de ontwikkeling van een P+R
voorziening gecombineerd met een kantoor/wooncomplex
middels een projectbesluit als bedoeld in artikel 3:10 Wro te delegeren aan het college van burgemeester en wethouders.
Er is in twee termijnen beraadslaagd.
Wethouder De Boer heeft toegezegd op korte termijn met een verWethouder De
keersplan voor het Stationsgebied te komen.
Boer
Zowel GroenLinks als de HOP hebben bij aanvang van de tweede
termijn een amendement ingediend.
De tekst van amendement C (GroenLinks) luidt:
De gemeenteraad van Heerhugowaard in vergadering bijeen op 24 februari
2009
behandelende voorstel 2009-015 “Delegatie projectbesluiten” van burgemeester
en wethouders;
constaterende dat:
- de bouw van een nieuwe P+R voorziening de eerste in een reeks van werken in en rond het stationsgebied van Heerhugowaard is;
- de verkeersdruk op de Broekerweg en de Zuidtangent tussen de Westerweg en de Westtangent nu reeds hoog is en
- de P+R voorziening een aanzienlijke subsidie ad € 2,6 miljoen met zich
meebrengt indien deze voor 20 juli 2010 is aangelegd;
overwegende dat:
- de bouw van de P+R voorziening als vliegwiel zal moeten dienen voor de
(her)ontwikkeling van het stationsgebied;
- bij het gereedkomen van de P+R voorziening het aantal verkeersbewegingen in het stationsgebied zal toenemen;
- werken om de bereikbaarheid van het stationsgebied te verbeteren (bijvoorbeeld: de ondertunneling van het spoort, de kruising Broekerweg, Zuidtangent, Westerweg) niet zullen zijn afgerond bij de oplevering van de P+R
voorziening;
- deze werken om de bereikbaarheid te verbeteren bij het gereedkomen afdoende zullen zijn om een goede verkeersafwikkeling in en rondom het stationsgebied te garanderen;
- na het gereedkomen van de P+R voorziening nog veel werk in het stationsgebied zal plaatsvinden die de bereikbaarheid van de P+R voorziening en
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het achterliggende bedrijventerrein kan beperken;
- ook tijdens bovengenoemde werkzaamheden in en rond het stationsgebeid
zowel de P+R voorziening als het achterliggende bedrijventerrein redelijk bereikbaar zal moeten zijn.
Het voorstel van het college van burgemeester en wethouders als volgt te
amenderen door het bestaande conceptbesluit aan te vullen met:
2. het college van burgemeester en wethouders opdracht te geven om:
a. voor het onherroepelijk worden van het projectbesluit P+R voorziening
een verkeersplan te ontwikkelen dat voorziet in een redelijke verkeersafwikkeling van de P+R voorziening en het achterliggende bedrijventerrein
tijdens de verdere (her)ontwikkeling van het stationsgebied en de uitvoering van infrastructurele werken ter verbetering van de verkeersafwikkeling rondom het stationsgebied;
b. bovengenoemd verkeersplan in werking te stellen alvorens de P+R voorziening is opgeleverd.
Ondertekend door de fractievoorzitter GroenLinks

De tekst van amendement D (HOP) luidt:
De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 24 februari
2009;
ondergetekenden stellen voor het besluit aan te vullen met:
onder de voorwaarde dat op of vóór 23 juni 2009 een verkeersvervoersplan
(geschrapt) verkeersplan (toegevoegd) voor het Stationsgebied door de raad is
aangenomen;
Ondertekend door de drie fractieleden van de HOP

GroenLinks heeft aan het einde van de tweede termijn amendement
C ingetrokken.
De raad heeft met 21 stemmen voor en 7 stemmen tegen amendement D aangenomen. Voor stemden PvdA, VVD, CDA, HOP,
GroenLinks en ChristenUnie. Tegen stemde Burgerbelang.
De raad heeft met 21 stemmen voor en 7 stemmen tegen het voorstel van het college aangenomen. Voor stemden PvdA, VVD, CDA,
HOP, GroenLinks en ChristenUnie. Tegen stemde Burgerbelang.
De tekst van het door het aannemen van amendement D gewijzigde
besluit luidt als volgt:
Zonder verdere discussie en na stemming is besloten
1. de besluitvorming omtrent de ontwikkeling van een P+R voorziening
gecombineerd met een kantoor/wooncomplex middels een projectbesluit als bedoeld in artikel 3:10 Wro te delegeren aan het college
van burgemeester en wethouders, onder de voorwaarde dat op of
vóór 23 juni 2009 een verkeersplan voor het Stationsgebied door
de raad is aangenomen.

In verband de aanwezigheid op de publieke tribune van burgers die
speciaal voor de behandeling van agendapunt 12 zijn gekomen én
het schorsen van de raadsvergadering tot woensdag 25 februari
2009 heeft de raad besloten agendapunt 12 naar voren te halen.
12

2009-018

Extra dotatie aan de Reserve kunstgrasvelden en het beschikbaar stellen van het krediet.
Er wordt in twee termijnen beraadslaagd.
De HOP heeft amendement (E) ingediend. De tekst luidt:
De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 24 februari
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2009;
Ondergetekenden stellen voor het besluit 1 en 2 te laten vervallen en de nummers 3 tot en met 6 toe te voegen:
3. de aanbesteding van de aanleg van twee kunstgrasvelden voor respectievelijk SVW’27 en Reiger Boys zo snel als mogelijk op te starten;
4. na de aanbesteding de raad te informeren over de aanbesteding en te komen met een totaal kredietvoorstel van deze investering. In dit voorstel dienen helder en transparant alle kostensoorten overzichtelijk te worden opgenomen;
5. dat de raad op voorhand een maximale overschrijding tot € 80.000 van het
beschikbaar gestelde budget op 31 november 2007 accepteert;
6. het college op te dragen vóór de voorjaarsnota 2009 te komen met voorstellen tot huuafspraken betreffende het gebruik van kunstgrasvelden, welke in
overeenstemming zijn met de huren, die de regiogemeenten worden gehanteerd voor kunstgrasvelden.
Toelichting
Sport en recreatie zijn “de bouwstenen van onze samenleving” en daarom is in
de raad van 28 juni 2007 en 13 november 2007 de bestemmingsreserve Kunstgasvelden & Accommodaties ingesteld en gevoteerd met een bedrag van € 1
miljoen. Dit om de sportverenigingen de mogelijkheden te geven de velden en
accommodaties effectief en doelmatig in te zetten. Langer wachten met de aanleg van kunstgrasvelden kan niet meer en is ten aanzien van deze verenigingen
niet meer te verdedigen. Immers zij vervullen een zeer belangrijke taak in de
opvang, de gezondheid van onze jeugd en de sociale cohesie. Een van de
speerpunten uit het raadsprogramma en het collegeprogramma is de sociale
cohesie te vergroten en de gezondheidsproblematiek aan te pakken. Mede door
het inzetten van de Huygenpas willen wij dat er meer bewogen wordt door de
sport te stimuleren en de sociale cohesie via de sport een extra stimulans te geven. Naar onze mening betekent langer wachten op de aanbesteding van de
twee kunstgrasvelden dat wij aan deze doelstelling niet kunnen voldoen.
Ondertekend door de drie fractieleden van de HOP.

De voorzitter stelt naar aanleiding van de beraadslagingen voor de
tekst van het voorstel van het college te wijzigen als volgt:
gelet op het raadsbesluit van 13 november 2007, waarin een krediet
van € 1 miljoen ten behoeve van de aanleg van twee kunstgrasvelden
ter beschikking is gesteld;
besluit: een extra krediet beschikbaar te stellen van € 35.000 voor de
aanleg van twee kunstgrasvelden.

Aan het einde van de tweede termijn heeft de HOP amendement E
ingetrokken.
De raad heeft met 21 stemmen voor en 7 stemmen tegen het gewijzigde voorstel van het college aangenomen. Voor stemden PvdA,
VVD, CDA, HOP, GroenLinks en ChristenUnie. Tegen stemde Burgerbelang.
De tekst van het nieuwe besluit luidt als volgt:
Zonder verdere discussie en na stemming is besloten een extra krediet
beschikbaar te stellen van € 35.000 voor de aanleg van twee kunstgrasvelden.

Zie verder de aantekeningen hieronder!!
De voorzitter heeft op dinsdag 24 februari 2009 de vergadering om
23.57 uur geschorst.
De voorzitter heeft op woensdag 25 februari 2009 de vergadering
om 20.00 heropend.
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Op deze avond hebben de raadsleden De Goede (PvdA), Bunte
(PvdA) en Jongejan (Burgerbelang) en wethouder Baijards de vergadering niet kunnen bijwonen.
Burgerbelang heeft gelet op de voor haar ongunstige wijze waarop
de stemming heeft plaatsgevonden formeel gevraagd om herstemming van het voorstel van het college over een extra krediet voor de
aanleg van twee kunstgrasvelden.
De raad heeft met dit formele verzoek van Burgerbelang ingestemd.
De raad heeft vervolgens het gewijzigde voorstel van het college
unaniem aangenomen.
11

2009-005

Vervanging afzetcontainers en minicontainers.
Er is in twee termijnen beraadslaagd.
De HOP heeft amendement (B) ingediend. De tekst luidt:
De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 24 februari 2009;
ondergetekenden stellen voor het besluit aan te vullen met:
5. het totaal van het restant aan leasebedragen van de minicontainers tot en
met 2018 in een keer ten laste te brengen van de Egalisatiereserve afvalstoffenheffing;
6. de nieuw aan te schaffen minicontainers moeten voorzien van chips om
de nieuwe ontwikkelingen in de nabije toekomst (gedacht wordt aan controle op het zoekraken van de containers en eventueel heffingen die gerelateerd zijn aan de aangeleverde kilo’s afval) (ingetrokken in de 2e termijn);
Toelichting:
De richtlijnen van het BBV geven aan dat geen afschrijvingen of leasetermijnen ten laste van de producten gebracht kunnen worden van investeringen
die er niet meer zijn. Het restant van de nog af te schrijven cq leasetermijnen
dienen in een keer te worden afgeboekt.
Omdat de investering van deze afzetcontainers en minicontainers uitgaat van
een looptijd van 16 jaar is het noodzakelijk nu vast te leggen dat deze containers voorzien zijn van eenvoudige chips. Dit om de ontwikkelingen in de nabije toekomst. Te denken valt aan controle op het zoekraken van de containers en eventueel afvalstoffenheffingen welke gerelateerd zijn op aangeleverde kilo’s afval per aansluiting.
Getekend door de drie fractieleden van de HOP.

Burgerbelang heeft motie (2) ingediend. De tekst luidt:
De raad van de gemeente Heerhugowaard in openbare vergadering bijeen op
24 februari 2009;
overwegende,
dat de raad positief oordeelt over de noodzaak tot vervanging van de huidige
afzet- en minicontainers in verband met een nieuw aan te schaffen zijbeladingssysteem;
dat het daarbij van belang is een systeem te kiezen dat niet conflicteert met
het systeem dat een eventuele uitbestedingskandidaat zoals de HVC, hanteert,
dat hiermee wordt voorkomen dat indien er binnen de afschrijvingstermijn van
deze investering alsnog wordt gekozen voor uitbesteding van het inzamelen
van huisvuil, er niet onnodig investeringsgelden worden vernietigd’;
nodigt het college uit:
a. een beladingssysteem met bijbehorende afzet- en minicontainers te kiezen, dat overeenkomt met de door de grootte inzamelaar uit de regio gebruikte variant;
b. tweejaarlijks een weloverwogen kosten/batenanalyse op te stellen om tot
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een reële en actuele vergelijking te komen tussen eigen dienst en uitbesteden;
c. hierbij rekening te houden met de reeds gedane investeringen zoals hierboven genoemd, zodat deze in mindering gebracht kunnen worden
en gaat over tot de orde van de dag.
Ondertekend door de zeven fractieleden van Burgerbelang

Burgerbelang heeft motie (2) in tweede termijn ingetrokken.
Wethouder Kwint heeft toegezegd bij de tweejaarlijkse benchmark
een overweging te zullen meenemen om wel of niet over te gaan
tot het uitbesteden van de afvalinzameling.

Wethouder Kwint

Wethouder Kwint zal naar het aantal kapotte containers (vraag
HOP) navraag doen en in de eerstvolgende vergadering van de
commissie Stadsbeheer antwoorden.

Wethouder Kwint

De raad heeft amendement B met 3 stemmen voor en 23 stemmen
tegen verworpen. Voor stemde de HOP. Tegen stemden Burgerbelang, PvdA, VVD, CDA, GroenLinks en ChristenUnie.
De raad heeft het voorstel van het college unaniem aangenomen.
13
13a

2009-013

Vaststellen begrotingwijzigingen.
De raad heeft het voorstel unaniem aangenomen.
Motie CDA n.a.v. eerdere discussie over uitgiftepunt voedselbank in Heerhugowaard
De tekst motie 1 ingediend door het CDA luidt als volgt:
De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 24 februari 2009:
overwegende dat:
tijdens de raadsvergadering van december 2008 is gediscussieerd over
een mogelijke ondersteuning van een uitgiftepunt voor het verstrekken
van voedselpakketten in Heerhugowaard;
uit deze discussie de conclusie naar voren is gekomen, dat door het aanbieden van maatregelen en ondersteuning door de gemeente zoals opleiding, werk en budgetbegeleiding, etc. aan de inwoners van Heerhugowaard die een voedselpakket ontvangen, de gang naar een voedselbank
minder noodzakelijk wordt,
besluit:
de raad van de gemeente Heerhugowaard verzoekt het college om zo breed
mogelijk in elk geval samen met andere organisaties, te onderzoeken wat de
mogelijkheden zijn om die inwoners welke mogelijk afhankelijk zijn van een
voedselpakket, structurele hulp aan te kunnen bieden. Uiteindelijk doel is dat
hulp van een voedselbank niet meer nodig is.
En gaat over tot de orde van de dag.
Getekend door de vier fractieleden van het CDA.

Burgerbelang heeft eveneens een motie (nr 1b) over hetzelfde onderwerp ingediend. De tekst hiervan luidt:
De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 24 februari
2009;
overwegende
dat een structureel beleid waarbij voedselbanken niet nodig zijn, de voorkeur
verdient,
dat zolang een dergelijk beleid nog niet volledig is ingevoerd, het uitreiken van
voedselpakket ook in Heerhugowaard noodzakelijk blijft;
roept het college op:
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vanuit de post Minimabeleid voorshands € 8.000 te voteren als bijdrage voor het
in Heerhugowaard creëren en voorlopig in stand houden van een uitgiftepunt
voedselpakketten,
en gaat over tot de orde van de dag.
Getekend door de zeven fractieleden van Burgerbelang

Er wordt in een termijn beraadslaagd.
CDA en Burgerbelang houden de moties boven de markt in afwachting van de nadere discussie over dit punt in de commissievergade- Voorzitter com
M.O.
ring MO van 4 maart 2009. Dit punt zal aan de agenda van de
commissie Maatschappelijke Ontwikkeling van 4 maart a.s. worden
toegevoegd
De voorzitter heeft niets meer aan de orde zijnde op woensdag 25
februari 2009 om 20.55 uur de raadsvergadering gesloten.
Tot zover de uitkomsten van de raadsvergadering van 24 februari 2009 (voortgezet op 25 februari 2009),
vooruitlopend op de notulen.
Met vriendelijke groet
J.M. Hoogland, raadsgriffier

26 februari 2009
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