Aan: de fractievoorzitters, collegeleden en sectordirecteuren
Van: de raadsgriffier
Datum: 26 maart 2009
I.a.a.: Concernstaf, Communicatie, S. Wolkorte-Flijders, website-beheer, intranet-beheer, loco-griffier
en notuliste raad
Onderstaand treft u aan de uitkomsten van de raadsvergadering van 24 maart 2009, vooruitlopend op de
notulen. Gaarne aandacht voor de actiepunten, voor zover op u van toepassing.
Nr.

Voorstel Onderwerp

Actie

De waarnemend voorzitter van de raad heeft aan het einde van het
vragenhalfuurtje de heer J.G. den Hertog toegesproken en hem
bloemen overhandigd namens de raad vanwege zijn benoeming tot
gemeentesecretaris door het college.
Opening
De voorzitter heeft de raadsvergadering om 20.00 uur geopend.
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Spreekrecht burgers.
De heren Mulder (voorzitter belangenvereniging Middenwaard),
Groenendaal (vertegenwoordiger van de ondernemers van de
“vershoek van Middenwaard”) en Lantman hebben naar aanleiding van agendapunt 12 gebruik gemaakt van het spreekrecht. Zij
hebben zich uitgesproken tegen de herziening van de parkeertarieven 2009 voor het parkeren in het Stadshart, w.o. het vervallen
van het gratis parkeren voor de eerste twee uur.
De heer Groenendaal heeft de voorzitter tevens een set verzamelde handtekeningen van bezoekers van het winkelcentrum, tegen
het vervallen van het gratis parkeren voor de eerste twee uur, in
het Stadshart overhandigd.
De heer Lantman heeft verder naar aanleiding van agendapunt 2
en 10 gebruik gemaakt van het spreekrecht, waarbij hij de raad
heeft opgeroepen hem alsnog spreekrecht te verlenen over
agendapunt 9. Het spreekrecht is hem voor agendapunt 9 door de
voorzitter op grond van artikel 14, lid 2 van het Reglement van orde voor de raadsvergaderingen niet verleend. Tot slot heeft hij
naar aanleiding van agendapunt 10 ook gebruik gemaakt van het
spreekrecht. Hij is van mening dat nu er geen geluidswal wordt
aangelegd aan de oostzijde van de Oosttangent het bedrag van
het voorbereidingskrediet (om van de Waarderhout een volwaardig
stadsbos te maken) moet worden gebruikt voor geluidswerende
maatregelen. Dit om te voorkomen dat de geluiden van het voorbijrijdende verkeer het bos indringen.
De heer Munniks (voorzitter van wijkpanel Rivierenwijk) heeft naar
aanleiding van agendapunt 11 gebruik gemaakt van het spreekrecht en aan de hand van een aantal foto’s over de staat van onderhoud van de openbare buitenruimte in de Rivierenwijk gepleit
voor groot onderhoud in deze wijk.
De heer Schreuder (voorzitter wijkpanel Edelstenenwijk) heeft tot
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slot naar aanleiding van agendapunt 11 vanwege gewekt vertrouwen gepleit voor het uitvoeren van de werkzaamheden herinrichting/groot onderhoud van de Edelstenenwijk.
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Vaststellen raadsagenda.
Op verzoek van het college wordt agendapunt 11 verdaagd tot de
college
behandeling van de voorjaarsnota 2009, waarbij er een integrale
afweging kan plaatsvinden. Dit geeft het college de gelegenheid het
voorstel aan te passen aan de zeer recent duidelijk geworden financiële gegevens.
Burgerbelang heeft een ordevoorstel ingediend om de heer Lantman het spreekrecht over agendapunt 9 alsnog te verlenen.
De raad heeft met 7 stemmen voor en 22 stemmen tegen het ordevoorstel verworpen.
De raad heeft met inachtneming van het vorengaande de agenda
gewijzigd vastgesteld, waarbij agendapunt 11 is verdaagd tot de behandeling van de voorjaarsnota 2009 in de raad van 25 juni 2009.
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Voorstel voorzitter met betrekking tot afdoening ingekomen
stukken, waaronder mededelingen van het college aan de raad.
Rubriek A
Ingekomen stuk 9 is (per mail) aan de stukken toegevoegd. De raad
heeft de ingekomen stukken 1 tot met 9 voor kennisgeving aangenomen.
Rubriek B
De raad heeft de ingekomen stukken 1 en 2 in handen van het college gesteld ter voorbereiding van behandeling in de commissie
Maatschappelijke Ontwikkeling.
Rubriek C
GroenLinks heeft gevraagd om terugkoppeling van het gesprek met
de stichting Sterrenwacht (ingekomen stuk 4), hetgeen de voorzitter
heeft toegezegd.
Burgerbelang zal n.a.v. ingekomen stuk 1 (net in de tuin) schriftelijke
vragen stellen i.h.k.v. het schriftelijk vragenrecht raadsleden, onder
verwijzing naar hetgeen hierover aan de orde is geweest in het vragenhalfuurtje voorafgaande aan deze raadsvergadering. De voorzitter heeft toegezegd dat deze vragen schriftelijk zullen worden beantwoord en ook ter kennis zullen worden gebracht van de HOP,
gelet op verzoek vanuit de HOP.
De HOP heeft opgemerkt dat ingekomen stuk 3 geheel en ingekomen stuk 5 gedeeltelijk bij de toegezonden stukken ontbreekt. De
voorzitter heeft toegezegd dat deze stukken alsnog worden toegezonden aan de HOP.

College
Burgerbelang

College
Griffier

De raad heeft besloten in te stemmen met de (voorgenomen) been/of afhandeling van de ingekomen stukken 1 tot en met 5.
Rubriek D
Wethouder De Boer heeft melding gemaakt van het gesprek dat hij
met de heer Bleeker heeft gehad. Was constructief gesprek. Er
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komt een toekomstgerichte oplossing. Wordt vervolgd.
Wethouder De Boer deelt daarnaast mede, dat door het college
een nieuw plan voor Cranenborg in ’t Kruis is ontvangen. Het gaat
nu om 10 woningen i.p.v. de 100 woningen waar het vorige plan
van uit ging. De oude kassen verdwijnen. Het college staat niet
onwelwillend tegenover het plan.
Wethouder De Boer heeft met zijn collega’s Van Veen (Alkmaar)
en Bonsel (Langedijk) een gesprek gevoerd over de Voedselbank
en wacht op een initiatiefvoorstel uit de raad.
Wethouder De Boer heeft tot slot toestemming gegeven aan een
ooievaarskoppel om te landen in Heerhugowaard (op een ooievaarspaal in De Bongerd) en toont een krantenfoto van het stel.
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2009-021

Aanwijzen van de WZNH monumentencommissie als adviserende instantie door de gemeenteraad en het hiervoor wijzigen
van de Verordening monumenten Heerhugowaard 2008.
De raad heeft met het voorstel ingestemd.
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2009-023

Voorbereidingsbesluit Kader Recreatiebeleid.
De raad heef met het voorstel ingestemd.

6

2009-024

Visiedocument regie en uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening in Noord-Kennemerland.
De raad heeft met het voorstel ingestemd.
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2009-026

Vaststellen Dierenwelzijnsbeleid.
De raad heeft met het voorstel ingestemd.
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2009-019

Wijziging artikel 2.4.8 (Hinderlijk alcoholgebruik) in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).
Er is in twee termijnen beraadslaagd.
Burgemeester heeft toegezegd dat er een verscherpte controle op
alcoholverkoop aan jongeren (jonger dan 16 jaar) bij de supermarkten zal plaatsvinden.

Raad

Burgemeester

De raad heeft het voorstel unaniem aangenomen.
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2009-020

Vaststelling bestemmingsplan “Oosttangent tussen Rustenburgerweg en Beukenlaan” en beslissen op ingebrachte zienswijzen.
Er is in twee termijnen beraadslaagd.
Wethouder De Boer heeft toegezegd dat de Vleermuizenbunker in
de Waerderhout de naam van raadslid Mars zal gaan dragen.

Wethouder De
Boer

De raad heeft het voorstel met 22 stemmen voor en 7 stemmen tegen aangenomen. De fracties van de PvdA, de VVD, het CDA, de
HOP, GroenLinks en ChristenUnie hebben voor het voorstel gestemd. De fractie van Burgerbelang heeft tegen het voorstel gestemd.
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2009-022

Voorbereidingskrediet Waarderhout.
Er is in één termijn beraadslaagd.
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De raad heeft het voorstel unaniem aangenomen.
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2009-025

Herziening planning herinrichting / groot onderhoud wijken.
De raad heeft op verzoek van het college besloten de behandeling
van het agendapunt te verdagen en het onderwerp op basis van een
aangepast voorstel te behandelen i.h.k.v. de voorjaarsnota 2009 in
de raad van 25 juni 2009.
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2009-027

Vaststellen parkeertarieven 2009 betaald parkeren Stadshart.
Er is in twee termijnen beraadslaagd.
Er zijn drie amendementen ingediend.
De tekst van amendement A van Burgerbelang luidt als volgt:
De ondergetekenden, leden van de raad van de gemeente Heerhugowaard,
stellen voor het ontwerpbesluit tot aanpassing van de parkeertarieven voor
het Stadshart zodanig te wijzigen dat onder lid la te lezen valt:
a. € 1,10 per uur voor parkeervoorzieningen, waarvan het eerste hele uur
gratis;
gedaan in de openbare vergadering van 24 maart 2009.
Ondertekend door de zeven leden van de fractie Burgerbelang
Toelichting
Ten aanzien van dit amendement kan o.a. in aanmerking worden genomen:
dat met een eerste uur gratis parkeren voor bezoekers minder afbreuk aan de
aantrekkelijkheid van het winkelcentrum wordt gedaan dan bij volledig betaald
parkeren;
- dat een eerste uur gratis parkeren tevens minder ten koste zal gaan van
de concurrentiepositie van het Stadshart ten opzichte van de winkelcentra
in Schagen, Broek op Langedijk, De Mare in Alkmaar en de internetwinkels;
- dat het behoud van een goed concurrerend winkelcentrum voor de leefbaarheid van een gemeente als Heerhugowaard van wezenlijk belang is;
- dat met betrekking tot het behoud van hun concurrerende positie in het bijzonder gedacht zal moet worden aan de middenstanders die hun waren
over de toonbank verkopen, bijvoorbeeld aan klanten die met de auto van
hun werk komen en nog snel even een gerichte aankoop willen doen.
- dat de noodzaak tot het bouwen van parkeergarages vooral een gevolg is
van de vele bouwactiviteiten die hier bovengronds, ook in de vorm van
woningbouw, hebben plaatsgevonden en waardoor voor bovengronds parkeren geen ruimte meer is overgebleven;
- dat voor de gemeente die bouwactiviteiten zullen leiden tot aanmerkelijk
hogere OZB inkomsten;
- dat het redelijk is dat de extra lasten van ondergronds parkeren daarmee
gedeeltelijk worden opgevangen;
- dat volledig betaald parkeren voor het winkelcentrum tot minder bezoekers
kan leiden, ook in de vorm van bezoekers van langer dan een uur, zodat
ook deze parkeerinkomsten worden gemist;
- dat bij de parkeertarieven wordt gerekend met hele uren, wat er regelmatig
toe zal leiden dat voor meer parkeertijd wordt betaald dan daadwerkelijk is
benut;
- dat bij een eerste uur gratis parkeren, die tariefstelling per uur nog in enige
mate aanvaardbaar zou kunnen worden geacht.
- dat een meerderheid van de raad, PvdA, HOP (uitgangspunt: volledig onbetaald parkeren) en Burgerbelang, tot ten minste 2006 in haar verkiezingsprogramma’s heeft opgenomen: (minstens) het eerste uur gratis te
willen houden;
- dat het de geloofwaardigheid van de politiek niet ten goede zou komen indien deze partijen op basis van een kadernotitie van 2002 thans een geheel ander standpunt zouden gaan innemen.
- dat het CDA tot 2002 in haar verkiezingsprogramma opnam, dat zij betaald
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parkeren beschouwde als het laatste middel om de parkeerproblemen in
het hoofdcentrum op te lossen.

De tekst van amendement B van de HOP luidt als volgt:
De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 24 maart
2009;
ondergetekenden stellen voor het besluit, onder 1, als volgt te formuleren:
1. vaststellen van de tarieventabel van de parkeergeldverordening 2007 met
aangepaste tarieven en rekeninghoudend dat het éérste halfuur parkeren
niet in rekening wordt gebracht;
Toelichting:
In het rekeningsmodel Parkeren uitgevoerd door Stienstra, wordt uitgegaan
van een gemiddelde parkeerbezetting van ¾ uur per voertuig. En er wordt niet
uitgegaan van de werkelijke parkeerminuten, nee na enkele minuten wordt al
één uur in rekening gebracht. Hier vanuit gaande betekent dat de gemiddelde
parkeerbezetting van ¾ uur parkeren altijd een vol uur oplevert, nu € 1,10.
Naar de mening van de HOP heeft dus het éérste halfuur gratis parkeren
geen invloed op de totale berekening van Stienstra. Immers het gemiddelde
van ¾ uur wordt teruggebracht naar ¾ uur en ook voor deze parkeertijd betaalt men € 1,10.
Daarnaast hebben wij met elkaar afgesproken dat het genoemde parkeerregime vanaf het gereed zijn van de uitbreiding en renovatie van het Winkelcentrum. Wij moeten constateren dat dit nog niet het geval is en de uitbreiding
aan de zuidkant nog moet beginnen. De persoonlijk/vertrouwelijke brief van
Ahold Vastgoed geeft dit ook aan en wij kunnen ons vinden in de grote bezorgdheid die zij stellen.
Ondertekend door de drie fractieleden van de HOP

De tekst van amendement C van de ChristenUnie luidt als volgt:
De raad van de gemeente Heerhugowaard bijeen in een vergadering op 24
maart 2009
overwegende dat:
• het heffen van parkeergelden wel noodzakelijk is
• het voor inwoners en bedrijven een overgangssituatie is om nu parkeergeld te moeten betalen
• men uitgaat van het tarief, zoals vermeld op de borden in de garages
• we de middenstand en bewoners tegemoet willen komen
dient een amendement in om de nieuwe tarieven in te laten gaan na de Paasdagen en de tarieven te indexeren in april 2010
en gaat over tot de orde van de dag.
Getekend door de fractievoorzitter van de ChristenUnie

Wethouder Kwint heeft toegezegd dat er extra aandacht zal worden
gegeven aan het stallen van fietsen bij de Zuidtangentgarage en bij
de Dekamarkt.

Wethouder Kwint

De raad heeft amendement A met 7 stemmen voor en 22 stemmen
tegen verworpen.
Voor stemde Burgerbelang. Tegen stemden PvdA, VVD, CDA,
HOP, GroenLinks en ChristenUnie.
De raad heeft amendement B met 10 stemmen voor en 19 stemmen
tegen verworpen.
Voor stemden Burgerbelang en HOP. Tegen stemden PvdA, VVD,
CDA, GroenLinks en ChristenUnie.
De raad heeft amendement C met 8 stemmen voor en 21 stemmen
tegen verworpen.
Voor stemden Burgerbelang en ChristenUnie. Tegen stemden
PvdA, VVD, CDA, HOP en GroenLinks.
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De raad heeft het voorstel van het college met 19 stemmen voor en
10 stemmen tegen aangenomen.
Voor stemden PvdA, VVD, CDA, GroenLinks en ChristenUnie. Tegen stemden Burgerbelang en HOP.
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2009-028

Op grond van artikel 169 Gemeentewet wordt de raad in de gelegenheid gesteld zijn wensen en bedenkingen ter kennis te
brengen van het college ten aanzien van het voornemen van
het college om in principe in te stemmen met de verkoop van
het aandelenpakket Nuon dat is ondergebracht bij de NV Houdstermaatschappij GKNH.
De raad is in meerderheid voorstander van de verkoop van de aandelen Nuon. De PvdA is principieel tegen verkoop van de aandelen
Nuon. Energie- en waterlevering moet volgens de PvdA in overheidshanden blijven als vitale voorzieningen voor de samenleving.
De ChristenUnie heeft liever niet dat de aandelen Nuon verkocht
worden, maar gegeven de omstandigheden is er geen andere keuze.
Raadslid Mars (VVD) is tegen verkoop van de Nuon aandelen aan
het Zweedse Vattenfall, omdat dit een staatsbedrijf is.
De fracties van Burgerbelang, VVD (m.u.v. raadslid Mars), CDA,
HOP en GroenLinks zijn voorstander van de voorgenomen verkoop
van de aandelen Nuon die zijn ondergebracht bij de NV Houdstermaatschappij GKNH.
De HOP heeft een motie ingediend met de volgende tekst:
De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 24 maart
2009;
overwegende:
- dat door het vrijgeven van de energiemarkt op 1 juli 2004, de overheid
geen inbreng meer heeft In de tarieven van de Nuon, om de concurrentie
tussen de verschillende energieleveranciers te bevorderen;
- dat daarmee het nut om de Nuon aandelenpakket in eigen handen te houden weg is genomen;
- dat in de raadsbegroting 2009 (blz. 77) de raad geïnformeerd wordt over
het geraamde dividend van € 480.000. Dit bedrag een onderdeel is van het
totaal van € 56.902.000 zijnde algemene dekkingsmiddelen, waarmee een
begrotingsoverschot wordt gerealiseerd van € 939.000;
- dat voor de structurele dekking van de € 480.000 dividend aandelen Nuon,
zoals in de raadsbegroting 2009 is opgenomen, een structureel bedrag van
€ 11 miljoen aan de algemene reserve toe te voegen voldoende is (4,5%
van € 11 miljoen is € 495.000) (geschrapt na beraadslaging door de HOP);
- dat in de begroting 2009 dus wordt uitgegaan van een structureel bedrag
van € 11 miljoen. Dit betekent dat het meerdere van de Nuon opbrengsten
vrij besteedbaar zijn door de raad (geschrapt na beraadslaging door de HOP);
de raad verzoekt het college:
- over te gaan tot verkoop van het aandelenpakket Nuon dat is ondergebracht bij de NV Houdstermaatschappij GKNH;
- na de verkoop een bedrag van € 11 miljoen toe te voegen aan de algemene reserve ter dekking van de ingerekende dividendinkomsten van
€ 480.000 (geschrapt na beraadslaging door de HOP);
- en het bedrag dat boven de € 11 miljoen uitgaat, toe te voegen aan de
voorziening “groot onderhoud wijken” (geschrapt na beraadslaging door de
HOP);
en gaat over tot de orde van de dag.
Ondertekend voor de drie fractieleden van de HOP

De motie is ontraden door het college. Is te prematuur.
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Wegens het ontbreken van steun voor de motie bij de andere fracties in de raad, behoudens bij de indieners van de motie (fractieleden HOP), is de motie niet in stemming gebracht.
De voorzitter heeft niets meer aan de orde zijnde om 23.20 uur de
raadsvergadering gesloten.
Tot zover de uitkomsten van de raadsvergadering van 24 maart 2009, vooruitlopend op de notulen.
Met vriendelijke groet
J.M. Hoogland, raadsgriffier
26 maart 2009
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