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Notulen van het vragenhalfuurtje voorafgaande aan de openbare vergadering van de raad van de gemeente Heerhugowaard, gehouden op 24 maart 2009 om 19.30 uur in het gemeentehuis
Aanwezig:

de heer drs. H.M.W. ter Heegde, voorzitter
de heer J.M. Hoogland, raadsgriffier
de heer R.K. Appers, HOP
de heer B. Arkeveld, Burgerbelang
de heer G. Boellaard, VVD (na 19.54 uur)
de heer A.J. Botman, CDA
mevrouw P.M. Bunte, PvdA
de heer S. Brau, PvdA
de heer P.C.J. Carnas, Burgerbelang
de heer M. Dijkstra, Burgerbelang
mevrouw E.M. de Goede - van der Crabben, PvdA
mevrouw J.G. Güse, CDA
mevrouw M.P.M. Harlaar - Bot, CDA
de heer A. Harren, VVD
mevrouw T. Huijboom - Brouwer, ChristenUnie (na 19.41 uur)
mevrouw M. Jongejan, Burgerbelang
de heer A.G.W. Jongenelen, Burgerbelang
de heer M. Kadioglu, PvdA
de heer J.D. Koppelaar, PvdA
de heer T.L. Mars, VVD
de heer C.C. Mertens, HOP
mevrouw D.C.G. Lo Pizzo, GroenLinks
mevrouw C.P.M. van ’t Schip - Nieuwboer, HOP
de heer J.M. Schipper, Burgerbelang
de heer R. Schoemaker, GroenLinks
mevrouw V.C.M. Stam - de Nijs, VVD
mevrouw A.M. Valent - Groot, PvdA
de heer R. Visser, PvdA
de heer W. Witte, VVD
de heer F.J.J. Zuurbier, CDA
de heer C. Zijlmans, Burgerbelang

Wethouders:

mevrouw M.F. Baijards - van der Laan, VVD
de heer J.W. de Boer, PvdA
de heer C. Kwint, GroenLinks
de heer R.J. Piet, CDA

Notuliste:

mevrouw E.M.J. Middelbeek

Mevrouw Van ’t Schip opent als waarnemend voorzitter van de raad het vragenhalfuurtje. Zij laat weten
dat burgemeester Ter Heegde vanavond vanwege verplichtingen elders later komt en geeft het woord
aan de heer Arkeveld.
De heer Arkeveld zegt dat er problemen zijn bij basisschool Columbus in De Stad van de Zon. Heerhugowaard c q Stad van Kansen maar ook een Stad van gemiste kansen, zoals bij genoemde school.
De wethouder ging er prat op dat men heeft ingezien dat wanneer een nieuwe wijk wordt gebouwd, er
eerst een school moet worden neergezet en dan pas de woningen; een vooruitstrevend idee. De wethouder vergeet echter dat bij het een ook het ander hoort en dat is afmaken. Hier schort het aan. Het
probleem rondom de school is dat het er verwaarloosd uitziet. Is het nu zo moeilijk om de infrastructuur
zodanig aan te passen dat rondom de school het totale beeld beter oogt dan nu het geval is. Op dit
moment ziet het er niet uit. Toch gaan er dagelijks zo’n 350 kinderen naar hun school, die staat in een
afgrijselijk verwaarloosde omgeving. Ondanks herhaalde vragen van de directie en ouders smeekt men
om uitbreiding van de fietsenstalling die op dit moment veel en veel te klein is voor de fietsen.
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Hierdoor worden deze op de grond of elders geplaatst, wat veel schade met zich meebrengt , waarvan
voor de herstelkosten weer voor rekening van de ouders komt en dit is al heel lang bekend bij de gemeente. De belofte is al meerdere malen gedaan, maar er is tot op heden nog steeds niets gerealiseerd. Burgerbelang hecht er grote waarde aan om op korte termijn zodanige maatregelen te nemen
dat er voldoende fietsplaatsen aanwezig zijn, zeker omdat het overgrote deel van de leerlingen uit het
buitengebied van de fiets afhankelijk is. Overigens zou de uitbreiding begin 2009 gerealiseerd zijn. Als
er een school wordt gebouwd in de middle of no where, dan is het toch wel gewenst dat het beloofde
speeltuig aanwezig is, zeker voor het speelkwartier van de kinderen. Ondanks toezeggingen van de
gemeente en inspraak van de kinderen van de school laat de gemeente het voor hen nog steeds afweten en is er tot op heden (de school is in 2006 geopend) nog totaal niets op dat gebied gerealiseerd. Er
is geen enkel speeltuig, maar wel de belofte dat dit in de grote vakantie van 2008 aanwezig zou zijn.
Burgerbelang hecht er grote waarde aan dat het speeltuig er bij de opening in 2006 had gestaan. De
glasbewassing is op dit moment onmogelijk, omdat er een pad is aangelegd voor de hoogwerker, maar
dit pad is qua breedte geschikt voor een Fiat Panda (met alle respect) maar niet voor een hoogwerker.
Een leek kan zien dat een hoogwerker er niet op kan rijden. Het verzoek is dan ook het pad op korte
termijn zodanig te verbreden dat er op een adequate manier de glasbewassing kan plaatsvinden. Leren, stimuleren, de slogan “opgeruimd staat netjes”, maar als er dan zowel in de omgeving als op de
speelplaatsen geen enkele prullenbak is geplaatst kan niemand met genoemde slogan worden aangesproken. Het is jammer dat er nog steeds niets is; nogmaals de school staat er al sinds 2006. Aangrenzend aan de school ligt een speelveld, wat inmiddels van drainage is voorzien. Toen dit is aangelegd, is
er verzuimd om de bestaande kleigrond te vermengen met zand, zodat het water op de juiste manier bij
de drainagebuizen kan komen, die voor een goede afwatering zorg dragen. Overigens is wat verder
weg bij de school de grond wel juiste manier vermengd. Op het speelveld kan het water niet weg. Het
gevolg is drassige, vieze modder waarmee de kinderen als zij weer de school binnengaan, de vloer
enorm vervuilen. De hoeveelheid grond is zoveel dat de waslaag van het linoleum aan een hevige slijtageslag onderhevig is. Burgerbelang neemt aan dat dit de wethouder aan het hart gaat als een nieuwgebouwde school zo te lijden heeft van de tekortkomingen van de buitenomgeving. Spreker heeft het
dan nog niet gehad over de extra inspanning van de interieurverzorgster en het extra kostenplaatje wat
dit met zich meebrengt. Ook hiervoor vraagt de fractie de wethouder om op korte termijn verbeteringen
te laten aanbrengen. De school die in 2006 is opgeleverd, ziet er aan de buitenzijde niet uit door aanslag (verkeerde verf of iets dergelijks). Het gebouw lijkt steeds meer te gaan lijken op een bouwval.
Spreker heeft zich laten vertellen dat er wel wat gebeurt, maar dat de onderaannemer failliet is en dat
men met proeven bezig is. Het duurt echter allemaal zo lang. Burgerbelang vindt dat een school die net
nieuw is en zeker in een nieuwbouwwijk, een visitekaartje van de gemeente mag zijn. De uitstraling is
een gemiste kans. Jammer. De slogan mag zijn “Heerhugowaard, stad van de modder”, zo denkt de
jeugd op de school erover.
De heer Piet had van tevoren een veel kortere versie van de vragen gekregen en zich hierop voorbereid. Overigens zag de wethouder in het verslag van de krantencafé-week wat vorige week is binnengekomen een stukje van de journalist Rien Floris. Hem viel een aantal dingen op toen de journalisten in
de hal zaten; “Iedereen in deze gemeente is zo enorm tevreden. Ik hoor louter positieve geluiden onder
de bewoners. Wat me ook opvalt, is de onderlinge relatie tussen werknemers van de gemeente. iedereen is ontzettend aardig voor elkaar. Er hangt een gemoedelijke sfeer op het gemeentehuis”. Het zou
kunnen dat de heer Arkeveld bij de minderheid hoort die minder tevreden is. De wethouder zal de vragen beantwoorden en wil daarna tot slot graag nog iets algemeens zeggen. Zoals de heer Arkeveld
weet is er aan het einde van het afgelopen jaar door de projectleider Joost Bruin uitgebreid ingegaan
op de verschillende dingen die spelen. De heer Arkeveld heeft een kopie van deze brief van de schooldirecteuren gekregen. Hij weet wat er op dit moment allemaal speelt. Ten aanzien van de fietsenplaatsen is het zo dat mede vanwege het grotere aanbod van het Clusius-gedeelte wat meer is dan gepland,
een probleem is ontstaan met het aantal plaatsen voor fietsen. Inmiddels neemt het aantal aanmeldingen voor het Clusius College af en biedt dit wat ruimte. In overleg met een medewerker van de gemeente is er naar een oplossing (ook financieel) gezocht. Volgende schooljaar of zoveel eerder als
mogelijk is, wordt de fietsenstalling uitgebreid. De heer Arkeveld heeft het in de vragen die hij de wethouder heeft gesteld, over een onveilige situatie voor kleine kinderen. Dit is de gemeente niet bekend.
Vanuit de schoolleiding hebben deze geluiden de gemeente niet bereikt. Sterker nog. De schoolleiding
is in overleg met de architect en de gemeente gekomen tot de huidige situatie. Dan het plaatsen van
speeltoestellen. De heer Arkeveld stelt dat de gemeente daarin sterk in gebreke is gebleven.
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Het plaatsen van speeltoestellen is echter een verantwoording van het schoolbestuur. Zij krijgen hiervoor financiën, het zogenaamde budget voor de eerste inrichting. De wethouder weet niet wat de
school daarmee heeft gedaan, maar er staan geen speeltoestellen. Het zijn fantastisch aardige directeuren, maar er is volgens de wethouder hierin iets misgegaan. De heer Arkeveld kan dit aan de gemeente toeschrijven, maar dan is hij aan het verkeerde adres. Dan de glasbewassing aan de schoolpleinzijde. Dat is inderdaad een probleem. Er is sprake van uitstekende roosters, waardoor de glasbewassing lastig is. Het voorstel is nu om de roosters te verwijderen, omdat deze niet echt een functie
hebben. Morgen is hierover overleg tussen de medewerker van de gemeente die hierover gaat en de
architect. Daarnaast is er volgens de heer Arkeveld sprake van aantasting van vloeren door zand. Dat
heeft ermee te maken dat plandeel IV nog een bouwlocatie is, wat beperkt woonrijp wordt gemaakt.
Vanuit de afdeling Onderwijs kan hier niet zoveel aan worden gedaan. De wethouder heeft deze situatie in vrijwel elke nieuwbouwwijk meegemaakt. De gemeente opent een school op het moment dat de
wijk nog niet klaar is. De wethouder verwijst naar Florian in de Haarlemmermeer, Saendelft, enz., waar
gewoon noodlokalen staan. In Heerhugowaard is ervoor gekozen om het anders te doen. Dit houdt in
het begin een probleem in. Op De Columbus wordt Daltononderwijs gegeven. De wethouder is bij de
school wezen kijken, omdat hij een alarmerend telefoontje kreeg van twee directeuren gisteren, maar
hierover straks meer. Het is een apart type onderwijs. De wethouder heeft gezien dat er een zandbak in
de school staat. Dat geeft natuurlijk meer verontreiniging, maar dat is een keus van de school. Dan de
groene uitslag van de gevels. Deze is de wethouder bekend. De pech is dat de firma die de gevels
heeft aangebracht, failliet is. Morgen wordt het probleem van de gevels besproken met de betreffende
partijen. De school is ontworpen door een Deense architecte, Dorte Christiaanse. In al haar enthousiasme heeft zij gekozen voor Deens stucwerk. De wethouder denkt dat het niet voor niets is dat het alleen in Denemarken wordt toegepast. Het effect van het buiten Denemarken toepassen is te zien. Er
wordt gezocht naar een oplossing, zodat men er de eerste tien jaar geen omkijken meer aan heeft.
De wethouder kreeg gisteren een mailtje van de directeuren Stef van Wickeren en Steven de Wit van
de Columbus, wat hij graag wil citeren: “Dag Robbert-Jan, wij werden verrast met een bezoek van Bas
Arkeveld van Burgerbelang. Hij bevroeg ons over de inrichting van het terrein rond Columbus. Hij sprak
zijn onvrede uit over de slechte situatie…. Ik vroeg hem wat hij met deze informatie wilde doen. Hij
heeft zich ingeschreven op het vragenhalfuurtje voor aanstaande vrijdag. Hij wilde jou het vuur na aan
de schenen leggen, omdat dit een hele slechte situatie is” . Aan het citaat: “Robbert-Jan Piet en consorten
moeten hangen” hebben de directeuren toch wel wat aanstoot genomen. “Hij gaf mij het idee, dat het er
bij niet ging om het resultaat en verbetering van de situatie van Columbus, maar om politieke redenen.
Hij is bij ons gekomen op burgerinitiatief, nadat mensen hem hierover vragen hadden gesteld. Hij is zeker niet gekomen op aanvraag van de school. Wij werden en voelen ons min of meer overvallen. De
wethouder heeft gisteren een gesprek met hen gehad. Hij denkt dat er heel normale trajecten zijn om
dit soort problemen aan te pakken. De heer Arkeveld weet van het bestaan van genoemde brief. Hij
weet dat er allerlei trajecten zijn ingezet. Iedereen doet ontzettend zijn best. De situatie bij Columbus,
hoewel deze iets extremer is, is op vrijwel alle scholen tot dusverre meegemaakt. Dit komt doordat de
scholen worden geopend op het moment dat de woonwijk nog niet klaar is. Dat geeft problemen en dat
weet het college. Toch kiest het college ervoor om deze problemen zo goed mogelijk op te lossen.
De heer Arkeveld kondigt aan in het bijzijn van de wethouder een nader gesprek met de directeuren te
willen hebben, want het is zo nooit gezegd en niet ter sprake gekomen. De doelstelling is een oplossing
voor de problemen aldaar. Verder wil hij met de burgemeester nog wel een ander onderhoud hebben.
Overigens heeft spreker van dezelfde directeuren allemaal bijlagen gekregen, waarvan zij zeggen niet
te weten hoe zij het voor de kinderen en ouders moeten verwezenlijken. Het gaat om een pakket papier
wat zij hebben aangetekend, waarop ook staat “wij weten het niet meer”. Als zij nu dingen zeggen die
niet waar zijn, dan kan spreker daar niets aan doen. De directeuren hebben aangegeven ergens blij te
zijn dat Burgerbelang er nu wat aan doet. Ze vroegen wel hoe het kwam dat spreker bij de school terecht is gekomen, waarop hij heeft laten weten door ouders zoals mevrouw Blanche en mevrouw Aten,
de interieurverzorgsters te zijn benaderd.
De heer Jongenelen geeft aan dat zijn fractie in de notulen van de openbare collegevergadering en in
ingekomen stuk C1 (agendapunt 3) met stijgende verbazing heeft gelezen dat het college wenst te
handhaven op een inwoner die een net over zijn tuin heeft gespannen. Een doorzichtig net om zijn katten in zijn eigen tuin te houden. Dit lijkt spreker toch een maatschappelijk doel dienen.
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Als spreker genoemde overdadige inspanning (handhaving) dan afzet tegen de coulance die het college ondanks de vele juridische uitspraken betracht richting De Waerdse Tempel (waarbij duidelijk moet
zijn dat Burgerbelang het maatschappelijk belang van deze voorziening onderkent en ondersteunt) dan
kan de fractie geen andere conclusie trekken dan dat er sprake is van een grote vorm van rechtsongelijkheid. Beide dienen en ieder op zijn eigen schaal, een maatschappelijk doel. Burgerbelang vraagt
waarom het college wel beslist om te handhaven op een particulier die op zijn niveau een maatschappelijk doel dient (namelijk zijn katten in de tuin houden door een net te spannen), maar nog steeds niet
handhaaft op de onrechtmatigheid waarmee De Waerdse Tempel op dit moment is gehuisvest.
De heer De Boer vervangt de burgemeester in deze beantwoording. Het is zo dat het college wel vragen van Burgerbelang gewend is. Over het algemeen begrijpt het college na wat puzzelwerk, de vragen
ook wel, maar deze vraag was volstrekt onbegrijpelijk. Verder is het zo dat het college in zijn algemeenheid niet kan antwoorden op casuïstische situaties. De heer Jongenelen vergelijkt twee casussen,
katten met een voorziening waar mensen komen, waarbij hij tegelijkertijd spreekt over gelijke behandeling. De gestelde vraag is volgens de wethouder een uiterst merkwaardige vraag. Kortom het college
begrijpt de vraag niet en kan zich ook niet vinden in de opstelling van de heer Jongenelen.
De heer Jongenelen had deze reactie uiteraard verwacht. Hij zal de vraag dan ook schriftelijk indienen
bij de burgemeester om misschien met wat meer uitleg als dit nodig is, toch tot een antwoord op de
vraag te komen.
De waarnemend voorzitter wil gezien de tijd die nodig zal zijn voor de raadsvergadering, vooraf namens
de raad de heer Joost den Hertog van harte feliciteren met diens benoeming per 1 maart 2009 tot gemeentesecretaris. De raad heeft zich voor het eerst niet kunnen mengen in de sollicitatieprocedure,
maar zij heeft vernomen dat de heer Den Hertog unaniem is gekozen en dat is goed om te horen. Het
past in het beleid wat de gemeente voert, om medewerkers de kans te geven door te groeien en dat
lukt de heer Den Hertog aardig. Hij is na eerste enkele andere functies binnen de gemeente te hebben
bekleed, enige tijd directeur van de sector Stadsontwikkeling geweest en nu doorgegroeid tot gemeentesecretaris. Als kenner van de digitalisering kan hij de gemeente steeds verder helpen, want dit is nog
steeds hard nodig. De heer Den Hertog heeft de afgelopen jaren wel bewezen goed leiding te kunnen
geven. Dat zal hem goed passen in zijn nieuwe functie, die hij als waarnemend gemeentesecretaris al
kent, waardoor hij nauwelijks hoeft te worden ingewerkt. De waarnemend voorzitter en overhandigt de
heer Den Hertog hierna een boeket bloemen.
Niets meer aan de orde zijn, sluit de waarnemend voorzitter om 19.55 uur het vragenhalfuurtje.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad
van de gemeente Heerhugowaard d.d. 21 april 2009,

de raadsgriffier,

de waarnemend voorzitter
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