Aan: de fractievoorzitters, collegeleden en sectordirecteuren
Van: de raadsgriffier
Datum: 27 mei 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 26 mei 2009, vooruitlopend op de
notulen. Gaarne aandacht voor de actiepunten, voor zover op u van toepassing.
Nr.

Voorstel Onderwerp

Actie

Opening
De voorzitter heeft de raadsvergadering om 20.00 uur geopend en
iedereen welkom geheten.
De raadsleden Jongejan (Burgerbelang), Koppelaar (PvdA) en
Zuurbier (CDA) wonen de raadsvergadering vanavond niet bij.
1

Spreekrecht burgers.
Wordt geen gebruik van gemaakt.

2

Vaststellen raadsagenda.
De raad heeft de raadsagenda gewijzigd, waarbij (nadat de HOP
alsnog akkoord is gegaan met het voorstel) agendapunt 16 als akkoordstuk 10a zal worden behandeld.

3

Vaststellen notulen raadsvergadering d.d. 21 april 2009 en notulen vragenhalfuurtjes d.d. 21 april 2009.
De raad heeft de notulen van de raadsvergadering van 21 april 2009
en de notulen van het vragenhalfuurtje van 21 april 2009 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 6 en 8 tot en met
10 van rubriek A voor kennisgeving aangenomen. Ingekomen stuk 7 Voorzitter com.
zal op verzoek van de PvdA in de commissievergadering Middelen Middelen
van 29 juni 2009 worden behandeld.
Rubriek B
De raad heeft de ingekomen stukken 1 tot en met 3 van rubriek B in
handen van het college gesteld ter voorbereiding van behandeling in
de betreffende commissies, waarbij de ingekomen stukken 2 en 3
zijn afgehandeld als de raad het voorstel geagendeerd onder
agendapunt 7 heeft aangenomen.
Rubriek C
De raad heeft ingestemd met de (voorgenomen) be- en /of afhandeling van de ingekomen stukken 1 tot en met 4 van rubriek C, waarbij
de voorzitter op verzoek van Burgerbelang met een ambtelijk advies Burgemeester
op ingekomen stuk 1 een reactie zal geven én waarbij de kopie antwoordbrieven op de ingekomen stukken 3 en 4 over ± 14 dagen zullen worden nagezonden. Tot slot gaat het bij ingekomen stuk 2 om

1

de lokale lasten in het sociaal akkoord en niet om de parkeertarieven Middenwaard.
Rubriek D
Wethouder Kwint geeft aan dat komend weekend een begin wordt
gemaakt met het herstel van de vorstschade aan de wegen te beginnen met de Middenweg (dit in verband met de geplande werkzaamheden aan de Westtangent).
Wethouder Piet zal in de vergadering van de commissie Stadsontwikkeling van 2 juni a.s. (onder het agendapunt: actieve informatie
vanuit het college) de activiteiten van de week van de vooruitgang
inclusief het project Voetstappen kenbaar maken (zie ook ingekomen stuk B1).
5

2009-042

Vaststellen strategisch personeelsplan 2009 tot en met 2014.
De raad heeft met het voorstel ingestemd.

6

2009-043

Aanpassing Verordening op de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens.
De raad heeft met het voorstel ingestemd.

7

2009-054

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord; begroting 2010 en jaarstukken 2008.
De raad heeft met het voorstel ingestemd.

8.

2009-044

City Marketing.
De raad heeft met het voorstel ingestemd.

9

2009-047

Herbenoeming ir. E. Kasanmoentalib voor een tweede termijn
van drie jaar als architectlid van de welstandscommissie Heerhugowaard.
De raad heeft met het voorstel ingestemd.

10

2009-049

Sloopkrediet Umbriëllaan 1.
De raad heeft met het voorstel ingestemd.

10a

2009-050

Sloopkrediet Middenweg 36A (voormalig agendapunt 16).
De raad heeft met het voorstel ingestemd.

11

2009-041

Vaststellen Verordening ex artikel 212 Gemeentewet (financiële
verordening gemeente Heerhugowaard 2009).
Er is in twee termijnen beraadslaagd.
De HOP heeft motie 1 ingediend met de volgende tekst:
De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 26 mei
2009;
overwegende:
dat in de verordening ex artikel 212 Gemeentewet (uitgangspunten voor
financieel beleid, beheer en inrichting financiële organisatie) in artikel 9
het opnemen van paragrafen in de begroting wordt voorgeschreven;
dat volgens artikel 26 (van de verordening ex artikel 212 Gemeentewet)
de verantwoording van de in de begroting opgenomen paragrafen in het
jaarverslag moet worden opgenomen;
dat naar de mening van de HOP het logisch is dat ook bij tussentijdse

2

rapportages een inzicht wordt gegeven over de opgenomen paragrafen in
de begroting. Dan wordt eigenlijk pas echt de mogelijkheid geboden om
tussentijds te komen tot aanpassing van het ingezette beleid;
dat nu de tussentijdse rapportages alleen inzicht geven op een producten/of programmaniveau en de raad zelf moet gaan zoeken naar de cijfers
welke betrekking hebben op de in de begroting opgenomen paragrafen.
Dit met alle consequenties en afwijkende inzichten die dit met zich meebrengen,
verzoekt de raad het college:
met ingang van de tweede rapportage 2009 structureel ook inzicht te geven in de opgenomen paragrafen van de betreffende begrotingen
en gaat over tot de orde van de dag.
Ondertekend door de drie fractieleden van de HOP

De raad heeft het voorstel van het college unaniem aangenomen.
De raad heeft motie 1 met 9 stemmen voor en 17 stemmen tegen
verworpen.
Voor stemden Burgerbelang en HOP. Tegen stemden PvdA, VVD,
CDA, GroenLinks en ChristenUnie.
12

2009-053

Raadsinformatiesysteem; overgaan tot het structureel uitzenden van raadsvergaderingen via internet.
Er wordt in twee termijnen beraadslaagd.
De raad heeft het voorstel van het college met 21 stemmen voor en
5 stemmen tegen aangenomen.
Voor stemden Burgerbelang, PvdA, CDA, HOP, GroenLinks en
ChristenUnie. Tegen stemde VVD.

13

2009-045

Nota Grondprijsbeleid 2009 ”Prijsvorming op gegronde basis”.
Er is in twee termijnen beraadslaagd.
De raad heeft het voorstel unaniem aangenomen met de aantekening dat de HOP het niet eens is met de punten 7 en 8 van deel II
van de nota.

14

2009-046

Vaststelling bestemmingsplan Zandhorst e.o.
Er is in twee termijnen beraadslaagd.
Burgerbelang heeft amendement A ingediend. De tekst luidt:
De ondergetekenden leden van de raad van de gemeente Heerhugowaard,
stellen voor aan het bestemmingsplan Zandhorst e.o. de navolgende criteria
te wijzigen dan wel toe te voegen:
a. de bouwhoogte voor het perceel Umbriëllaan 1 gelijk te stellen aan de
bouwhoogte van het Horizon College, zijnde conform de in het bestemmingsplan De Frans gegeven mogelijkheid van 12 meter maximaal;
b. de zijgevel direct achter de woningen aan de Stationsstraat van het Horizon College en het perceel Umbriëllaan 1 gelijk te laten lopen;
c. in overleg met betrokken ondernemers (Joosten Staalbouw voor zijn buitenactiviteiten en Borent voor bevoorradingsactiviteiten) afdoende geluidswerende voorzieningen te laten aanbrengen;
d. bedrijfswoningen het gebruiksrecht ontnemen indien deze langer dan 6
maanden ongebruikt zijn en de betreffende ondernemer niet schriftelijk
kan aantonen op korte termijn een nieuwe huurder/ gebruiker te hebben;
e. alle in dit bestemmingsplan genomen wijzigingen en aanpassingen die direct van invloed zijn op het projectbesluit Nijverheidsweg 2 als zijnde niet
van toepassing te verklaren.
Gedaan in de openbare raadsvergadering van 26 mei 2009

3

Ondertekend door zes fractieleden van Burgerbelang

De raad heeft amendement A met 6 stemmen voor en 20 stemmen
tegen verworpen.
Voor stemde Burgerbelang. Tegen stemden PvdA, VVD, CDA,
HOP, GroenLinks en ChristenUnie.
De raad heeft het voorstel van het college met 20 stemmen voor en
6 stemmen tegen aangenomen met de aantekening van de HOP
dat voor haar het projectplanbesluit Nijverheidsstraat 2 buiten deze
besluitvorming valt.
Voor stemden PvdA, VVD, CDA, HOP, GroenLinks en ChristenUnie. Tegen stemde Burgerbelang.
15

2009-048

Verlenen van vrijstelling ex artikel 19 lid 1 Wet op de Ruimtelijke Ordening voor de bouw van zes woningen aan de Jan Glijnisweg 14 en 14a.
Er is in twee termijnen beraadslaagd.
De raad heeft het voorstel van het college met 19 stemmen voor, 6
stemmen tegen en één onthouding (raadslid Harlaar/CDA) aangenomen.
Voor stemden Burgerbelang, VVD, CDA (2 raadsleden), HOP,
GroenLinks en ChristenUnie. Tegen stemde PvdA.

17

2009-056

Eenmalige bijdrage aan het restauratieproject van het strijkmolencomplex bij Rustenburg.
Er is in een termijn beraadslaagd.
De raad heeft het voorstel unaniem aangenomen.

18

2009-051

Plaatsing laagdrempelig recyclingstation (Blipvert).
Er is in twee termijnen beraadslaagd.
De wethouder heeft aangegeven bereid te zijn te onderzoeken of
Wethouder Kwint
het mogelijk is bij verenigingen, buurthuizen en scholen inzamelpunten voor chemisch afval in te richten.
De raad heeft het voorstel met 2 stemmen voor en 24 stemmen tegen verworpen.
Voor stemden GroenLinks. Tegen stemden Burgerbelang, PvdA,
VVD, CDA, HOP en ChristenUnie.
De voorzitter heeft niets meer aan de orde zijnde om 22.48 uur de
raadsvergadering gesloten.

Tot zover de uitkomsten van de raadsvergadering van 26 mei 2009, vooruitlopend op de notulen.
Met vriendelijke groet
J.M. Hoogland, raadsgriffier
27 mei 2009

4

