Aan: de fractievoorzitters, collegeleden en sectordirecteuren
Van: de raadsgriffier
Datum: 8 november 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 begrotingsraadsvergadering van 5 november 2009, vooruitlopend op de notulen. Gaarne aandacht voor de actiepunten, voor zover op u van toepassing.
Nr.

Voorstel Onderwerp

Actie

Opening en mededelingen
De voorzitter heeft de raadsvergadering om 16.00 uur geopend en
iedereen welkom geheten.
Raadslid Zijlmans (Burgerbelang) is vandaag afwezig en raadslid
Jongenelen (Burgerbelang) komt later (rond 18.00 uur).
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Spreekrecht burgers.
Er zijn geen burgers die zich voor het spreekrecht over geagendeerde onderwerpen hebben aangemeld.
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Vaststellen raadsagenda.
De raad heeft de raadsagenda ongewijzigd vastgesteld, in die zin,
dat besluitvorming over de gemeentelijke heffingen plaats zal gaan
vinden in de raadsvergadering van 15 december 2009, zoals afgesproken in het Raadsconvent.
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Vaststellen raadsbegroting 2010 inclusief votering investeringskredieten van jaarschijf 2010 en ter kennisname 2e bestuursrapportage 2009.
Er is in twee termijnen beraadslaagd. Hierna heeft besluitvorming
plaatsgevonden over het ingediende amendement, het raadsvoorstel van het college en over de ingediende moties. Tot slot volgt
nog een weergave van de door het college gedane toezeggingen.
AMENDEMENTEN
Er is 1 amendement (A) ingediend voor de schorsing om 18.00
uur, direct na deze schorsing is een aangepaste versie van dit
amendement A ingediend, die bij de besluitvorming in stemming is
gebracht. De besluitvorming is direct onder de tekst opgenomen.
De tekst van de amendement A, aangepaste versie, van de HOP
luidt:
De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 5 november 2009,
gelet op het amendement A van de fractie HOP:
besluit
in afwijking op de ontwerpbegroting 2010 het ontwerpbesluit als volgt aan te
passen:
1. de nullijn te volgen voor wat betreft de loonsomstijging en de prijsstijging
voor het begrotingsjaar 2010;
2. het hieruit voortvloeiende structurele voordeel van € 275.000 in te zetten
voor dekking van de structurele exploitatielasten Stichting Cool.
Toelichting
In de raadsbegroting 2010 is voor zowel de loonsomstijging als voor de prijs-
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stijging een half procent ingerekend. Het rijk geeft echter aan voor beide kostencomponenten de nullijn te hanteren.
Wij als HOP willen dit advies overnemen mede om ruimte te scheppen voor
een kwalitatief goed theater Cool met alles wat daarbij hoort.
In haar korte bestaan heeft de Stichting Cool zich gemanifesteerd als een geweldig goed werkend bedrijf. Om nu al op de kwaliteit van het te leveren product door Cool te gaan inleveren, is voor de HOP niet bespreekbaar.
Ondertekend door de 3 fractieleden HOP

De raad heeft amendement A, aangepaste versie, met 10 stemmen
voor en 18 stemmen tegen verworpen.
Voor stemden Burgerbelang, HOP en fractie E.M. de Goede. Tegen
stemden PvdA, VVD, CDA, GroenLinks en ChristenUnie.
BESLUITVORMING CONCEPT RAADSVOORSTEL
Het raadsvoorstel is per onderdeel aan de orde gesteld. De raad
heeft over de onderdelen a tot en met c van het raadsvoorstel als
volgt besloten:
Tekst onderdeel a1
De raadsbegroting 2010 vast te stellen conform concept.
De raad heeft onderdeel a1 met 22 stemmen voor en 6 stemmen
tegen aangenomen.
Voor stemden PvdA, VVD, CDA, HOP, GroenLinks, ChristenUnie
en fractie E.M. de Goede. Tegen stemde Burgerbelang.
Tekst onderdeel a2
Als gevolg van sub 1 in te stemmen met de votering van de investeringskredieten die in de jaarschijf 2010 van de begroting 2010 zijn
vermeld.
De raad heeft onderdeel a2 met 22 stemmen voor en 6 stemmen
tegen aangenomen.
Voor stemden PvdA, VVD, CDA, HOP, GroenLinks, ChristenUnie
en fractie E.M. de Goede. Tegen stemde Burgerbelang.
Tekst onderdeel a3
Aanvullend op sub 2 in te stemmen met de votering van een voorbereidingskrediet onderwijshuisvesting De Draai ad € 400.000 en het
krediet voor de jaarschijf 2012 hiermee te verminderen.
De raad heeft onderdeel a3 met 22 stemmen voor en 6 stemmen
tegen aangenomen.
Voor stemden PvdA, VVD, CDA, HOP, GroenLinks, ChristenUnie
en fractie E.M. de Goede. Tegen stemde Burgerbelang.
Tekst onderdeel a4
De financiële gevolgen van uw besluiten van 6 (geschrapt) 5 (toegevoegd) november 2008 (geschrapt) 2009 (toegevoegd) via begrotingswijzigingen aan de ramingen 2009 (geschrapt) 2010 (toegevoegd) toe
te voegen.
De raad heeft onderdeel a4 unaniem aangenomen.
Tekst onderdeel b
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De tariefsvoorstellen lokale heffingen 2010 en de hieruit voortvloeiende belastingverordeningen 2010 vast te stellen op 15 december
2009.
De raad heeft onderdeel b unaniem aangenomen.
Tekst onderdeel c
Kennis te nemen van de tweede bestuursrapportage 2009.
De raad heeft onderdeel c unaniem aangenomen.
MOTIES
Er zijn 5 moties ingediend. De teksten hiervan volgen onderstaand.
De besluitvorming is direct onder de tekst opgenomen.
De tekst van motie 1 (gladheidbestrijding bij medische voorzieningen) van PvdA, HOP, VVD, GroenLinks, CDA en ChristenUnie
luidt:
De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 5 november 2009;
constateert:
dat de raad op 7 november 2006 besloten heeft € 14.000 beschikbaar te
stellen uit het raadsbudget voor uitbreiding van de gladheidbestrijdingsroute met de medische voorzieningen;
daarmee voor de periode 2006-2010 de medische voorzieningen zijn opgenomen in de gladheidbestrijdingsroute,
overweegt;
dat een structurele opname van de medische voorzieningen in de gladheidbestrijdingsroute gewenst is;
besluit
het college te verzoeken de medische voorzieningen ook na 2010 op te
blijven nemen in de gladheidbestrijdingsroute
en gaat over tot de orde van de dag.
Getekend voorde fracties PvdA, HOP, VVD, GroenLinks, CDA en ChristenUnie.

Het college kan akkoord gaan met motie 1 als de Raad incidenteel
tegenvaller accepteert van 14.000 euro. Gladheidsbestrijding is
een structurele begrotinspost voor incidentele gebeurtenissen op
dit moment.
De raad heeft motie 1 unaniem aangenomen.
De tekst van motie 2 (weerstandsvermogen) van de PvdA luidt:
De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 5 november 2009.
Constateert:
dat de raad op 18 december 2007 besloten heeft dat de ratio voor het
weerstandsvermogen minimaal 1,4 en maximaal 2,0 dient te zijn:
dat de ratio voor het weerstandsvermogen momenteel 2,11 is, zoals vermeld in de begroting 2010;
dat de beschikbare weerstandscapaciteit daarmee € 1,1 miljoen hoger is
dan het door de raad gestelde kader,
overweegt
dat een integrale afweging wenselijk is met betrekking tot de aanwending
van het overschot in het weerstandsvermogen,
besluit:
het college te verzoeken het overschot in (geschrapt) de weerstandscapaciteit te betrekken bij het totale pakket van maatregelen (geschrapt) de
op te stellen scenario’s (toegevoegd) in het kader van de besluitvorming
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over (geschrapt) voorbereiding van (toegevoegd) de komende voorjaarsnota
en gaat over tot de orde van de dag.
getekend door de 6 fractieleden PvdA

De raad heeft motie 2 met 10 stemmen voor en 18 stemmen tegen
verworpen.
Voor stemden PvdA, HOP en ChristenUnie. Tegen stemden Burgerbelang, VVD, CDA, GroenLinks en fractie E.M. de Goede.
De tekst van motie 3 (cursus energiebesparing) van de PvdA luidt:
De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 5 november 2009,
Constateert:
dat de raad op 25 maart 2008 het Beleidsplan Duurzame Ontwikkeling
unaniem heeft vastgesteld;
dat de raad daarmee de ambitie heeft uitgesproken om te streven naar
een CO2-emissieneutraal Heerhugowaard in 2030,
overweegt:
dat bewustwording een belangrijke stap is om energiebesparing gerealiseerd te krijgen,
besluit:
het college te verzoeken een cursus energiebesparing te ontwikkelen
voor de inwoners van Heerhugowaard in relatie met het Energieloket
(toegevoegd), waarbij speciale aandacht wordt gevraagd voor de inwoners die trajecten volgen in het kader van schuldhulpverlening, inburgering of re-integratie;
uit het raadsbudget € 20.000 ter beschikking te stellen voor de cursus
energiebesparing
en gaat over tot de orde van de dag.
Getekend door de 6 fractieleden PvdA

De raad heeft motie 3 met 7 stemmen voor en 21 stemmen tegen
verworpen.
Voor stemden PvdA en fractie E.M. de Goede. Tegen stemden
Burgerbelang, VVD, CDA, HOP, GroenLinks en ChristenUnie.
De tekst van motie 4 (afvalstoffenheffing en rioolheffing) van de
HOP luidt:
De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 5 november 2009;
overwegende dat:
bij de begrotingsbehandeling 2010 nog niet over de tarieven van de afvalstoffenheffing en de rioolheffing wordt besloten;
de financiële vooruitzichten voor 2010 niet gunstig zijn, mede omdat ook
het jaar 2010 voor de bouwwereld niet gunstig is. Grotere werkprojecten
komen niet rond en de orderportefeuille raakt leeg;
dit alles ook zijn consequenties heeft voor bedrijven en de werknemers
met alle gevolgen van dien. Ook de bezuinigingen vanuit het rijk zullen
ons financieel gaan treffen;
in de begroting 2010 de afvalstoffenheffing voor een eenpersoonshuishouden wordt verhoogd met 4,96 procent en de rioolheffing voor een
eenpersoonshuishouden wordt verhoogd met 3,23 procent. Dit in beide
gevallen ten opzichte van de begroting 2009,
verzoekt de raad het college:
de afvalstoffenheffing en de rioolheffing voor 2010 niet meer te laten stijgen dan met het inflatiecijfer genoemd bij de OZB, namelijk 1,49 procent en
de financiële gevolgen hiervan ten laste te brengen van de Egalisatiereserve
van beide heffingen.
Getekend door de 3 fractieleden HOP
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De raad heeft motie 4 met 10 stemmen voor en 18 stemmen tegen
verworpen.
Voor stemden Burgerbelang, HOP en fractie E.M. de Goede. Tegen stemden PvdA, VVD, CDA, GroenLinks en ChristenUnie.
De tekst van motie 5 (bijdrage van € 75 aan minima) van de ChristenUnie luidt:
De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op donderdag 5 november 2009
overwegende dat:
inwoners met een minimum inkomen tot en met 120 procent van het bijstandsniveau (toegevoegd) indien mogelijk, gesteund horen te worden;
het belangrijk is dat elke inwoner mee kan doen met het vieren van de
decemberfeestdagen;
het prettig voor inwoners is om reeds in november te weten dat er een financiële bijdrage voor de feestdagen is
de ambtenaren op tijd de nodige werkzaamheden kunnen verrichten,
verzoekt:
het college om een bijdrage van € 75 te verlenen aan inwoners met een
minimum inkomen tot en met 120 procent van het bijstandsniveau (toegevoegd), de kosten te dekken uit de algemene middelen (geschrapt) het
rekeningresultaat 2009 (toegevoegd) en deze bijdrage zo mogelijk uit te
laten betalen in de maand november en anders in de maand december
en gaat over tot de orde van de dag
Getekend door de fractievoorzitter ChristenUnie

De raad heeft motie 5 met 17 stemmen voor en 11 stemmen tegen
aangenomen.
Voor stemden Burgerbelang, PvdA (5 fractieleden), CDA, ChristenUnie en fractie E.M. de Goede. Tegen stemden PvdA (fractielid Visser), VVD, HOP en GroenLinks
TOEZEGGINGEN COLLEGE TIJDENS RAADSVERGADERING
Wethouder Kwint heeft genoteerd de suggestie om meer informatie
(folder) te verstrekken via bijvoorbeeld BOA’s en dierenspeciaalzaken over de hondenuitlaatgebieden in Heerhugowaard.

Wethouder Kwint

Wethouder Kwint zal het betrekken van inwoners bij het onderhoud
van kleine stukjes groen bespreken in de stuurgroep Endente Florale.
Wethouder Kwint
Wethouder Kwint komt in de commissie Stadsbeheer terug op de
opmerkingen over stoepjes en randjes in de openbare buitenruimte.
Burgemeester Ter Heegde zal met de brandweercommandant bespreken of de actie rookmelders van 2007 kan worden herhaald.

Wethouder Kwint

Burgemeester Ter Heegde heeft toegezegd volgend jaar d.m.v. een
Burgemeester
bijeenkomst vervolg te willen geven aan het integriteitsbeleid om
Ter Heegde
onderwerp “levend” te houden.
Burgemeester Ter Heegde komt in de commissie Middelen terug op Burgemeester
de brief van het VNG van 26 oktober 2009 inzake de IZA-gelden, als Ter Heegde
deze voorzien is van een ambtelijke advies.
Wethouder Piet heeft toegezegd dat de stukken aangaande Cool ,
waaronder het e-mailverkeer tussen de gemeente en Cool, over de
periode april tot en met oktober 2009 zal worden gescand en op

Burgemeester
Ter Heegde
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usb-stick aan de raadsleden zal worden verstrekt.
In de raadscommissie M.O. zal de wethouder Piet terugkomen op
het digitale jeugdloket.

Wethouder Piet

Wethouder Piet
De voorzitter heeft niets meer aan de orde zijnde om 22.05 uur de
begrotingsraadsvergadering gesloten.
Tot zover de uitkomsten van de raadsvergadering van 5 november 2009, vooruitlopend op de notulen.
Met vriendelijke groet
J.M. Hoogland, raadsgriffier
08-11-2009
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