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Notulen van het vragenhalfuurtje voorafgaande aan de openbare vergadering van de raad van de gemeente Heerhugowaard, gehouden op 26 mei 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
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
de heer A.G.W. Jongenelen, Burgerbelang
de heer M. Kadioglu, 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 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

Afwezig:

mevrouw M. Jongejan, Burgerbelang, raadslid
de heer J.D. Koppelaar, PvdA, raadslid
de heer F.J.J. Zuurbier, CDA, raadslid

Notuliste:

mevrouw E.M.J. Middelbeek

De voorzitter opent het vragenhalfuurtje.
Mevrouw Van ’t Schip neemt als waarnemend voorzitter van de raad de voorzittershamer over van de
heer Ter Heegde.
De heer Mertens zegt dat in het VNG-magazine van mei 2009 de HOP het artikel “wat te doen met de
niet geoormerkte IZA-gelden” is tegengekomen. Een citaat hieruit: ”in de tweede helft van juni wordt
aan alle gemeenten en provincies die bij de IZA behoren een evenredig deel van het vermogen uitgekeerd van in totaal € 200 miljoen. Het college van Arbeidszaken adviseert de gemeenten hun eigen afweging te maken bij de bestemming van deze niet geoormerkte IZA-gelden”. De vakbonden hebben
hierover een andere mening en willen via het GO bespreken hoe de vrijvallende IZA-gelden gebruikt
kunnen worden voor de post Actieve werknemers. Dit omdat de vakbonden ervan uitgaan dat dit arbeidsvoorwaardengelden zijn.
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Echter het college van Arbeidszaken adviseert de gemeenten nadrukkelijk een eigen afweging te maken over de bestemming mede gezien de sombere financiële vooruitzichten. Graag verneemt de fractie
van het college hoe groot het aandeel is voor de gemeente Heerhugowaard. Zij verneemt verder of het
college het eens is met het nadrukkelijk verzoek van het college van Arbeidszaken om een eigen afweging te maken over het besteden van deze gelden. Tot slot verneemt de HOP graag hoe het college
deze extra inkomsten gaat presenteren bij de voorjaarsnota 2009.
De heer Mertens gaat verder met de twee overige vragen voor de overige leden van het college. Graag
wil de HOP vernemen hoe ver het college is gevorderd met het weer openbaar toegankelijk maken van
de Zwarteweg. Verder is het zo dat met enige regelmaat burgers worden geconfronteerd met overlast
bij het vertrek na een evenement van De Waerdse Tempel. Deze overlast wordt vooral ondervonden
door bewoners nabij de IJsbeer. Nabij deze straat is een doorgang voor fietsers en voetgangers. Bij
vertrek vanuit De Waerdse Tempel wordt deze doorgang veelvuldig gebruikt om via deze wijk de terugreis naar huis te maken. Velen doen dat op de juiste manier, maar er zijn er ook die dat niet doen en
veel overlast voor de buurt veroorzaken. Daarbij berokkenen zij ook nog schade aan eigendommen van
de bewoners. De HOP is ervan op de hoogte dat deze doorgang een belangrijke doorgangsroute is
voor het dagelijks fietsverkeer naar Alkmaar en naar Langedijk. Daarom vindt de fractie dat de door enkele bewoners gewenste afsluiting geen oplossing is om de overlast in te dammen. Dit omdat door een
afsluiting de overlast zich zal verplaatsen naar een andere locatie en het dagelijks fietsverkeer een
omweg naar Alkmaar moet maken. Dit is niet gewenst, mede omdat een fietstunnel onder de N242 nabij Groot & Slot nog steeds door de provincie niet is aanbesteed. De HOP verzoekt het college alles in
het werk te stellen om ervoor te zorgen dat er een adequate handhaving plaatsvindt op die plaatsen
waar nu overlast wordt ondervonden na evenementen van De Waerdse Tempel.
De heer Ter Heegde gaat in op de eerste vraag van de HOP. De constatering dat er geldt bij de fusie
van het IZA overblijft, is juist. Het college heeft de recente publicatie hierover ook gelezen. De burgemeester heeft vandaag bij de ambtelijke staf een studie hiernaar uitgezet. Het leek aanvankelijk vrij
simpel. Normaal gesproken gaan conform het BBV overblijvende gelden naar de Algemene middelen,
waarbij de gelden met een algemene afweging voor van alles kunnen worden ingezet. Dit is echter in
dit geval niet helemaal de werkelijkheid. Het is zo en dat heeft de heer Mertens correct gezegd, dat de
gelden waarschijnlijk deels door de werkgevers maar ook deels door de werknemers zijn opgebouwd.
Het lijkt plausibel dat de laatste groep na rato ook aanspraak op deze gelden kan maken. Het lijkt dus
en ook enkele GO-leden binnen de gemeente hebben er ook al voor gewaarschuwd, iets ingewikkelder
te liggen. Er komt dus een ambtelijk advies, waarna er moet worden gekeken hoe de verdeling over de
gemeenten zal zijn (bijvoorbeeld naar rato van het inwoneraantal of een ander gewogen gemiddelde)
en hoe het vermogen is opgebouwd en wie er trekkingsrechten heeft. De materie zal omdat deze vrij
recent is, niet worden meegenomen in de voorjaarsnota, maar wel zoals het er nu op lijkt, in de eerste
bestuursrapportage. Er zal hierover overigens ook nog contact met de VNG over zijn.
Mevrouw Van ’t Schip begrijpt van de heer Mertens dat de vraag naar tevredenheid is beantwoord. Zij
geeft als waarnemend voorzitter de voorzittershamer weer terug aan de heer Ter Heegde die op zijn
beurt het woord geeft aan wethouder Kwint voor beantwoording van de overige vragen van de HOP.
De heer Kwint antwoordt op de tweede vraag van de HOP dat de zaak Zwarteweg onder de rechter ligt.
Zoals gebruikelijk doet het college daarover dan geen uitspraken. Op het moment dat er een uitspraak
is, zal de raad worden geïnformeerd over het verdere verloop.
De wethouder gaat ook in op de derde vraag. Er is veel te doen rondom de IJsbeer. Vandaag bijvoorbeeld stond er weer een stuk over in de krant en de zaak heeft veel aandacht van het college. Er is
vanmorgen een voorstel op het doortrekken van het voetpad in het college behandeld. Dit voorstel is
aangehouden om te kijken naar een oplossing in fysieke zin voor met name de IJsbeer. De wethouder
wil erop wijzen dat er straks (in het nieuwe schooljaar) ook een nieuw aan te leggen doorsnee komt
richting De Gibbon, waardoor er ook nog een andere ontsluiting gaat ontstaan. Het college wil echter
bekijken of er nog meer mogelijkheden zijn in fysieke zin om de voetgangersdoorgang te beperken,
maar tegelijkertijd wil het college ook kijken of er daarmee niet een andere route wordt afgesneden. De
wethouder vraagt de raad coulance voor het college om de zaak nog een keer goed te bekijken voordat
er een besluit wordt genomen. De wethouder wil er te zijner tijd de commissie nader over inlichten.
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De heer Mertens dacht dat de termijn (hij meent van drie maanden) voor de Zwarteweg ruimschoots
voorbij is. Daarom heeft spreker de vraag gesteld. Voor wat betreft de IJsbeer kan spreker zich voorstellen dat het college daarover nog goed wil nadenken. Hij vraagt echter het college om terwijl zij nadenkt, de handhaving aldaar een extra impuls te geven, zodat de overlast zich niet verplaatst, wat bij
afsluiting het geval zou kunnen zijn.
De heer Kwint geeft op de eerste opmerking aan dat rechters hun eigen termijn nemen. De wethouder
kan niet aangeven wanneer de rechter een beslissing in de zaak Zwarteweg neemt. Ten aanzien van
de IJsbeer geeft hij aan dat de gemeente in de avonduren te maken heeft met het HIT-team. De heer
Visser heeft een keer meegelopen en kan beamen dat de capaciteit beperkt is. Het is dan lastig om 100
procent op de handhaving bij de IJsbeer in te zetten. Er moeten prioriteiten worden gesteld. Op het
moment dat er iets in Alkmaar gebeurt, moet het team daar heen.
De voorzitter vult aan dat het gaat om een soortement slooproute met verschillende intensiteiten en
tijdstippen. De uitstroomtijdstippen variëren sterk, zeker bij De Waerdse Tempel van 02.30 tot 05.30
uur. Daarop kan niet worden gereden, zeker niet in de hete nachten als de zaterdag- en de vrijdagnacht. De burgemeester kan de politie niet vragen om dan systematisch langs te gaan. Als zij in de
buurt zijn, kunnen zij uiteraard ingrijpen, maar hij kan de mensen niet zodanig laten posteren dat er
sprake is van permanente bewaking. Dat is onmogelijk. Daar zit volgens de burgemeester ook niet de
oplossing. Er wordt zoals de wethouder al heeft gezegd, gekeken naar de fysieke mogelijkheden. Morgen zal de burgemeester de problematiek in het overleg met de politie nog wel aan de orde stellen.
Er komt dus een integraal voorstel over het voetpad en een Gibbonconstructie.
Mevrouw Güse geeft aan dat het CDA graag van het college verneemt of en in hoeverre de wijkpanels
worden uitgenodigd voor de opening van De Stad van de Zon op 23 september aanstaande. De fractie
hecht er veel waarde aan deze hardwerkende vrijwilligers hierbij te betrekken. Zij zijn per slot de oren
en ogen van de wijk naar de gemeente toe en derhalve van groot belang. De gemeente moet haar
ogen en oren naar hen toe dan ook wijd openhouden. Het wij-gevoel wat ook uitvoerig ter sprake is gekomen tijdens de kennismakingavond voor nieuwe bewoners, wordt hiermee dan ook extra versterkt.
Heel belangrijk. De wijkpanels zijn dan een goede afvaardiging van alle wijken. Heel Heerhugowaard
wordt er dan op die manier toch bij betrokken. De fractie begrijpt dat het ondoenlijk is dat alle 51.000
inwoners bij deze opening aanwezig; men zou champagne tekort komen. Het moet echter niet alleen
een feestje worden voor de Stad van de Zon, maar… Er is natuurlijk altijd een maar. Indien de voorstellen van spreekster haar fractie al de planning van het college zitten of van de feestcommissie die de
opening gaat organiseren, dan kan deze vraag uiteraard als niet gesteld worden beschouwd.
De heer De Boer wil zijn antwoord in twee delen splitsen. Enerzijds zijn er activiteiten gericht op de sociale samenhang in de wijk Stad van de Zon zelf. De wethouder kan mededelen dat het wijkpanel daar
optimaal bij betrokken wordt. Er is zelfs een lid van het wijkpanel betrokken bij de organisatie van deze
activiteiten. Het afsluitende programma met muziek en een afsluitend spektakel(wat relatie heeft met de
Stad van de Zon) vanaf ongeveer 17.00 uur is in principe voor alle bewoners van Heerhugowaard. Het
college is bezig met de uitnodigingen in een soort vooraankondiging voor betrokkenen. Het CDA kan
ervan op aan dat er zoveel mogelijk mensen uit de wijk bij worden betrokken en op de uitnodigingslijst
staat een dwarsdoorsnede van de Nederlandse/Europese samenleving.
De voorzitter heeft begrepen dat er morgen iets meer van het programma naar buiten zal komen. Het
ochtendprogramma zal meer de vorm van een seminar hebben. ’s Middags gaat het om feesten voor
de wijkbewoners, wat ’s avonds zal uitmonden in een feest voor in principe alle Heerhugowaarders.
De heer De Boer beaamt het laatste, hoewel de ruimte natuurlijk wel enigszins beperkt is, maar het college verwacht ook niet dat iedereen komt. De verdere details krijgt iedereen zo spoedig mogelijk te horen, hoewel de gemeente overlegt met alle partners en niet nog alle details bekend zijn. Het is echter
niet zo dat de andere wijkpanels bij de organisatie zullen worden betrokken.
Mevrouw Güse dankt voor de uitleg. Zij denkt dat zij er tevreden mee is en zij hoopt dat de wethouder
in zijn achterhoofd houdt de wijkpanels bij deze dag te betrekken.
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Mevrouw De Goede geeft aan dat de PvdA graag wil weten wanneer de zonnepanelen op het dak van
het gemeentehuis zullen worden geplaatst. De raad heeft een jaar geleden unaniem verzocht om uitvoering hiervan. Verder vraagt de fractie naar de warmtescan. Vorig jaar en dit jaar zou gedurende de
winterperiode een dergelijke scan worden uitgevoerd. De resultaten zijn met name belangrijk wanneer
de subsidiepot mogelijkerwijs wordt verlengd, waarbij dan gemakkelijk kan worden gezien waar het
grootste verlies op het gebied van isolatie plaatsvindt bij woningen en bedrijven.
De heer Piet beaamt dat het ging om een unaniem aangenomen motie, maar met het probleem dat er
geen dekking bij was gegeven. De plaatsing heeft dus ook met het financiële plaatje te maken. Het college is weer eens creatief geweest. Er wordt koppeling gelegd met de windturbines in HeerhugowaardZuid. De realisatie (start) daarvan is gepland voor september/oktober met de oplevering in de eerste
helft van 2010. De overeenkomst voor de windturbines wordt momenteel voorbereid en hierin wordt de
levering door hetzelfde bedrijf als onderdeel van de tegenprestatie, van de zonnepanelen op het gemeentehuis meegenomen.
Voor wat betreft de tweede vraag van mevrouw De Goede geeft de wethouder aan dat hij diverse keren
heeft gesproken met de duurzaamheidsmanager van de gemeente Nijmegen. Deze gemeente was degene die groot met de warmtescan in het nieuws is gekomen. De gemeente heeft eerlijk aangegeven
dat het haar heel veel publiciteit heeft opgeleverd, maar niet qua resultaat. De wethouder kan wel iets
anders melden. Bij de TEMPO-regeling is in kaart gebracht waar welke maatregelen zijn aangevraagd.
Dit geeft een indicatie waar behoefte is aan welke maatregelen. Er is ook nog sprake van een verdieping. Op 23 september aanstaande wordt een presentatie gegeven door een professor van de universiteit van Darmstadt. In de omgeving van Frankfurt is helemaal in kaart gebracht wat de maatregelen zijn
voor de verschillende typen woningbouw met de kortste terugverdientijden en de argumenten die richting de consument moeten worden gebruikt om hen te overtuigen daarin deel te nemen. Het college is
dus tot de conclusie gekomen dat het uitvoeren van een warmtescan in de praktijk heel duur is en niet
efficiënt. Daarom is gekozen voor voornoemd onderzoek.
Mevrouw De Goede zegt dat het gaat om goede berichten, maar haar fractie hecht altijd aan een grof
tijdpad. Kan de wethouder enig zicht geven op wanneer de raad concreets iets kan verwachten? Om
hoeveel jaar gaat het?
De heer Piet antwoordt dat er leveringproblemen daargelaten, wordt gekoerst op een oplevering in de
eerste helft van 2010.
Niets meer aan de orde zijn, sluit de voorzitter om 19.58 uur het vragenhalfuurtje.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad
van de gemeente Heerhugowaard d.d. 25 augustus 2009,

de raadsgriffier,

de voorzitter,
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