Aan: de fractievoorzitters, collegeleden en sectordirecteuren
Van: de raadsgriffier
Datum: 24 juni 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 23 juni 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 De Goede (PvdA), Harlaar (CDA) en Zijlmans (Burgerbelang) zijn afwezig.
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Spreekrecht burgers.
Hiervan is geen gebruik gemaakt.

2

Vaststellen raadsagenda.
De raadsagenda is gewijzigd vastgesteld, waarbij akkoordstuk 7 op
verzoek van de HOP als bespreekstuk 11b wordt behandeld. Aan
de agenda is toegevoegd agendapunt 11a (aanvullende vragen van
Burgerbelang naar aanleiding van de beantwoording van ingekomen
stuk A2 van agendapunt 3).

3

Voorstel voorzitter met betrekking tot afdoening ingekomen
stukken, waaronder mededelingen van het college aan de raad.
Rubriek A
N.a.v. ingekomen stuk 6 merkt de HOP op dat ten opzichte van het
landelijk beeld (opkomsttijden van 40 procent.) het opkomstpercentage van 80 procent in Heerhugowaard hier positief tegenover afsteekt. De HOP wil dit graag onder de aandacht brengen. De voorzitter zal ervoor zorgen dat dit wordt overgebracht aan de Brandweer.
Op verzoek van Burgerbelang zal ingekomen stuk 9 in de commissievergadering Middelen van 7 september a.s. worden behandeld.
Burgerbelang wil weten hoe de recente mededeling in de commissie
Middelen van wethouder Kwint, dat de Provincie de innovatieve methode nu ondersteunt, zich verhoudt met de inhoud van de circulaire van de Provincie over het financieel toezicht. De HOP wil n.a.v.
de circulaire van de Provincie in de raadscommissie Middelen aan
de orde hebben de informatievoorziening aan de raad over de
grondexploitatie, mede tegen de achtergrond van de economische
crisis.
De raad heeft de ingekomen stukken 1 tot en met 8 en 10 verder
voor kennisgeving aangenomen.

voorzitter

voorzitter comm.
Middelen
wethouder Kwint

Rubriek B
Er zijn voor de rubriek B geen stukken ontvangen.
Rubriek C
De voorzitter heeft laten weten dat er voor ingekomen stuk 2 inmiddels meerdere adhesiebetuigingen zijn binnengekomen.
Op verzoek van de VVD en Burgerbelang zal ingekomen stuk 1 op
10 september aanstaande in de commissievergadering Stadsbe-

voorzitter comm.
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heer worden behandeld. Vragen zijn met name gericht op de comStadsbeheer
municatie met omwonenden. De HOP heeft aangegeven de beantwoording een zaak voor het college (in plaats van de afdeling Wijkbeheer) te vinden, waarop de voorzitter heeft geantwoord dat de
brief namens het college zal worden beantwoord en de raad hiervan
volgens het voorstel/ toelichting een kopie zal worden toegezonden.
De raad heeft ingestemd met de be- en/of afhandeling van de ingekomen stukken 2 tot en met 4 van rubriek C.
Rubriek D
Wethouder Piet heeft laten weten dat het Algemeen Bestuur van het
Regionaal Historisch Centrum Alkmaar (RHCA) met 32 stemmen
voor, 6 stemmen (Heerhugowaard) tegen en met onthoudingen van
de gemeenten Heiloo en Bergen voor de herhuisvesting van het
Regionaal Archief (= een gemeenschappelijke regeling) aan de Bergerweg in Alkmaar heeft gestemd.
Wethouder De Boer heeft laten weten dat op grond van de regeling
Spoorse doorsnijdingen (2e tranche) de gemeente van het Rijk een
bijdrage krijgt van 25 procent in de kosten voor de aanleg van een
tunnel onder het spoor op de Zuidtangent. De wethouder overhandigt ter plekke een kopie van de brief van de Minister aan de raadsgriffier t.b.v. verspreiding onder de raadsleden.

raadsgriffier

Wethouder De Boer heeft melding gemaakt van de belangrijke
raadsinformatiebijeenkomst op 1 juli 2009 in restaurant Jules (aanvang 19.30 uur) waarbij de Structuurvisie 2040 en het Gebiedsdocument Noord-Holland Noord Verstedelijkingsafspraken 20102020 aan de orde zullen komen. Hij roept de raadsleden nadrukkelijk op deze bijeenkomst bij te wonen.
De voorzitter van de raad, dhr.Ter Heegde, heeft gebruik gemaakt
van artikel 8 van het Reglement van Orde en agendeert voor de
raadsvergadering van donderdag 25 juni 2009 het voorstel “Instandhouding gerealiseerde culturele voorzieningen”. Het voorstel
is hedenmiddag gemaild aan de raadsleden. Een papieren versie
wordt ter plekke uitgedeeld onder de raadsleden.
De voorzitter geeft aan dat op grond van artikel 25 van de Gemeentewet, de raad het besluit van de raadscommissie Middelen
van 18 juni jl., om geheimhouding op te leggen op de stukken en
het verhandelde in de besloten vergadering van de commissie
Middelen op 18 juni 2009, nog moet bekrachtigen. Ter plekke
wordt hierover een ontwerp-raadsbesluit uitgedeeld onder de
raadsleden. De raad heeft vervolgens het bekrachtigingsbesluit
aangenomen met 20 stemmen voor en 6 stemmen tegen. Tegen
stemde de fractie van Burgerbelang. De overige fracties in de raad
hebben voor gestemd.
4

2009-064

Burgerinitiatief beschikbaar stellen sportvoorziening (toelichting door de heren Verpoort en Kapel).
De heren Verpoort en Kapel hebben met behulp van de beamer een
presentatie gegeven en hun wensen toegelicht.
Diverse fracties hebben vragen gesteld, die door beide heren zijn
beantwoord.
Wethouder Baijards neemt suggestie mee om te bezien wat de mo-

Wethouder
2

gelijkheden in de regio zijn, w.o. Geestmerambacht.

Baijards

De raad heeft met 24 stemmen voor en 2 stemmen tegen het voorstel aangenomen om de besluitvorming op het voorstel door het col- college
lege te laten voorbereiden. Groenlinks heeft tegen het voorstel gestemd. De overige fracties in de raad hebben voor het voorstel gestemd.
5

2009-057

Vaststellen ruimtelijke visie Woonservicezone Hugo Oord en
Gerard Douplantsoen.
De raad heeft met het voorstel ingestemd.
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2009-058

Vaststellen rapport (naar een duurzame) toekomst glastuinbouw Heerhugowaard 2009-2015.
De raad heeft met het voorstel ingestemd.
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2009-061

Benoeming bestuursleden Stichting De Blauwe Loper.
De raad heeft met het voorstel ingestemd.
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2009-063

Vaststellen Verordening begraafplaatsen 2009.
De raad heeft met het voorstel ingestemd.
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2009-065

Verantwoording uitgaven budget fractieondersteuning 2008.
De raad heeft met het voorstel ingestemd.
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2009-062

Vaststellen nieuwbouw Huygens College en De Polsstok.
Er is in twee termijnen beraadslaagd.
De PvdA en GroenLinks hebben motie 1 ingediend met de volgende
tekst:
De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 23 juni
2009,
overwegende dat:
bij positief besluit over het voorliggende raadsbesluit met betrekking tot
de huisvesting van het Huygens College en De Polsstok het financiële
kader voor de nieuwbouw van de locatie Umbriëllaan nagenoeg rond is;
ondergetekenden er vertrouwen in hebben dat bij de behandeling van de
voorjaarsnota 2009 op 25 juni 2009 het restantbedrag ad € 53.000 structureel toegekend zal worden, waarmee het financiële kader voor de
nieuwbouw van de locatie Umbriellaan rond is;
de financiering van de locatie Bergmolen nog niet zeker gesteld is;
ook nieuwbouw van de locatie Bergmolen noodzakelijk is op korte termijn,
verzoekt het college:
zich ervoor in te zetten om nog deze raadsperiode (geschrapt) voor 1 februari 2010 (toegevoegd) een passend financieel kader op te stellen voor
de locatie Bergmolen, zodat de nieuwe raad snel tot besluitvorming over
kan gaan
en gaat over tot de orde van de dag.
Getekend door de fracties PvdA en GroenLinks

De HOP heeft motie 2 ingediend met de volgende tekst:
De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 23 juni
2009;
overwegende
dat de HOP van mening is dat in “een stad van Kansen” zeker ook voor
het onderwijs in onze gemeente alle soorten onderwijs, zoals speciaal,
basis en voorgezet onderwijs thuishoren in een gemeente van > 50.000
inwoners. Het is voor ons niet acceptabel dat onze jeugd hiervoor is aangewezen op andere gemeenten;
dat nu een prima locatie is gevonden voor het realiseren van een praktijkschool “De Polsstok” en de uitbreiding van het Huygens College met twee
beroepsgerichte VMBO-leerwegen; handel en administratie en een ICT-
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route aan de locatie Umbriëllaan;
dat vandaag een integrale afweging wordt gemaakt voor de begroting
2010 en het meerjarenperspectief tot 2013. In deze voorjaarsnota geen
rekening is gehouden met nieuwbouw Huygens College locatie Middenweg, waar de leerwegen VWO, Havo en VMBO theoretische leerweg zijn
gehuisvest;
dat het past in de doelstelling van het college “Wat gerealiseerd is, moet
in stand worden gehouden” dat er nog in deze raadsperiode de raad een
financieel kader wordt aangeboden door het college van burgemeester en
wethouder, waarin alle ingrediënten zijn opgenomen om te komen tot
nieuwbouw van het Huygens College aan de locatie Middenweg,
verzoekt de raad het college;
vóór 1 januari 2009 met een financieel kader te komen, welke moet leiden tot nieuwbouw van het Huygens College aan de Middenweg
en gaat over tot de orde van de dag.
Getekend door de drie fractieleden van de HOP
-

Het voorstel van het college is unaniem door de raad aangenomen.
Aangezien motie 1 en 2 nagenoeg overeenstemmen is met instemming van de HOP de (aangepaste) motie 1 in stemming gebracht.
De raad heeft vervolgens met 21 stemmen voor, 4 stemmen tegen
en 1 onthouding (Raadslid Mars, VVD) motie 1 aangenomen.
Tegen de motie heeft de VVD gestemd. De overige fracties in de
raad hebben voor motie 1 gestemd.
11a

Vaststellen (nieuwe) Subsidieverordening welzijn Heerhugowaard (voormalig agendapunt 7).
Op verzoek van de HOP heeft wethouder Baijards hetgeen zij in de
commissievergadering Maatschappelijke Ontwikkeling heeft gezegd,
herhaald. De wethouder heeft hierbij verwezen naar artikel 13 van
de verordening.
De raad heeft het voorstel van het college met 24 stemmen voor en
1 onthouding (raadslid Koppelaar, PvdA) aangenomen.

11b 2009-060

Aanvullende vragen Burgerbelang naar aanleiding van beantwoording ingekomen stuk A2 (agendapunt 3).
Raadslid Dijkstra (Burgerbelang) heeft de aanvullende vragen gesteld. Voor een groot deel was beantwoording vanavond niet mogelijk. De vragen zullen schriftelijk beantwoord worden.
Wethouder Piet
De voorzitter heeft niets meer aan de orde zijnde om 21.47 uur de
raadsvergadering gesloten.

Tot zover de uitkomsten van de raadsvergadering van 23 juni 2009, vooruitlopend op de notulen.
Met vriendelijke groet
J.M. Hoogland, raadsgriffier
24 juni 2009
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