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Notulen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Heerhugowaard, gehouden op 26
januari 2010 om 20.00 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
de heer S. Brau, PvdA
mevrouw P.M. Bunte, PvdA
de heer P.C.J. Carnas, Burgerbelang
de heer M. Dijkstra, Burgerbelang
mevrouw E.M. de Goede - van der Crabben, fractie E.M. de Goede
mevrouw J.G. Güse, CDA
de heer A. Harren, VVD
mevrouw T. Huijboom - Brouwer, ChristenUnie
mevrouw M. Jongejan, Burgerbelang
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 F.J.J. Zuurbier, CDA
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

Afwezig:

mevrouw M.P.M. Harlaar - Bot, CDA, raadslid
de heer J.D. Koppelaar, PvdA, raadslid

Notuliste:

mevrouw E.M.J. Middelbeek

De voorzitter opent de raadsvergadering, heet iedereen welkom, laat weten dat de raadsleden Harlaar
en Koppelaar respectievelijk vanwege werk en ziekte vanavond niet aanwezig zijn en stelt hierna aan
de orde agendapunt 1.
1

Spreekrecht burgers.

Er hebben zich geen burgers gemeld voor het spreekrecht over de onderwerpen op de raadsagenda.
2

Vaststellen raadsagenda.

De voorzitter geeft aan dat aan de agenda is toegevoegd punt 14. Is dit voor de raad een bespreek- of
een akkoordstuk?
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De heer Botman zegt dat het gezien de situatie in Haïti van enorm groot belang is dat de Westerse wereld zich ermee bemoeit. Het is geweldig dat het college via de VNG hieraan een bijdrage wil leveren.
De voorzitter begrijpt dat het CDA met het voorstel instemt. Zijn er nog andere fracties die een reactie
willen geven of kan het voorstel als akkoordstuk worden geagendeerd?
De heer Dijkstra wil graag het voorstel als bespreekstuk agenderen. Hij wil er wel iets over zeggen.
Burgerbelang gaat met het voorstel akkoord, maar heeft wel wat kanttekeningen.
De voorzitter zegt dat het voorstel als bespreekstuk 14 wordt geagendeerd. Hierna geeft hij het woord
aan respectievelijk mevrouw Huijboom en de heer Schoemaker voor een mededeling.
Mevrouw Huijboom memoreert het feit dat de ChristenUnie op 22 januari 2010 10 jaar bestond. In 1948
is opgericht het GPV en in 1974 de RPF. Deze partijen hebben de verschillen overbrugd en 10 jaar geleden is de ChristenUnie ontstaan. Spreekster heeft gezorgd voor een gebakje bij de koffie vanavond.
Verder wil zij graag nog even laten weten blij te zijn met de geste van wethouder Baijards. Deze heeft
haar een boek over majoor Bosshardt. gegeven. Spreekster is er trots op met deze geweldige vrouw te
worden vergeleken, die heel veel voor mensen die maatschappelijk knel zaten, heeft gedaan. Spreekster wil graag dat de ChristenUnie in Heerhugowaard bekend staat daarvoor op te komen.
De voorzitter feliciteert mevrouw Huijboom en haar partij. Hij memoreert het wethouderschap van partijgenoot de heer Nugteren in Langedijk en de regeringsverantwoordelijk van de ChristenUnie landelijk.
De heer Schoemaker heeft een traktatie mee voor bij het tweede kopje koffie. Hij is zeer onlangs voor
de tweede keer vader geworden. Hij dankt raad, griffie en college voor mooie bloemen en de attenties.
De voorzitter feliciteert de heer Schoemaker van harte en wenst hem en zijn gezin veel geluk en gezondheid. De voorzitter stelt hierna aan de orde.
3. Vaststellen notulen raadsvergadering d.d. 5 november 2009 (begrotingsraad), notulen raadsvergadering d.d. 24 november 2009 (voortgezet op 25 november 2009) en notulen vragenhalfuurtje d.d. 24 november 2009.
De voorzitter laat weten dat mevrouw Valent heeft aangegeven dat in de notulen van de begrotingsraad
van 5 november 2009 het op blz. 6 in regel 18 gaat om aanvragen en in regel 29 om zij. Op blz. 33 moet
in haar betoog (regel 11) achter mogelijk “is” worden toegevoegd.
Zonder verdere discussie en hoofdelijke stemming is besloten de notulen van de raadsvergadering van
5 november 2009 met inachtneming van bovengenoemde drie tekstuele wijzigingen vast te stellen. Tevens is besloten de notulen van de raadsvergadering van 24 november (voortgezet op 25 november
2009) en de notulen van het vragenhalfuurtje van 24 november 2009 ongewijzigd vast te stellen.
4

Voorstel voorzitter met betrekking tot afdoening ingekomen stukken, waaronder mededelingen van het college aan de raad.

Rubriek A
1. Brief gemeente Bergen (Limburg) d.d. 26 november 2009 over de motie “de voornemens van de
rijksoverheid voor de komende jaren met betrekking tot de uitkering uit het gemeentefonds, zoals
aangegeven in de mei- en septembercirculaires en de mogelijke consequenties daarvan voor de
gemeentebegroting in de komende jaren”;
2. E-mail gemeente Zaanstad d.d. 7 december 2009 over de motie “ 6% BTW op woningonderhoud
gemeenteraad Zaanstad”;
3. Ledenbrief VNG d.d. 3 december 2009 betreffende inburgering;
4. Informatiebrief gemeenten van Omring, Evean, GGD Hollands Noorden en Viva zorggroep over de
integrale jeugdgezondheidszorg Noord, december 2009
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5. Brief Inspectie Openbare Orde en Veiligheid d.d. 4 december 2009 betreffende Prestatie- indicatoren brandweer;
6. Brief VNG d.d. 4 december 2009 betreffende Ontwikkelingen met betrekking tot de Wet kinderopvang;
7. Brief Deloitte d.d. 3 december 2009 met als onderwerp Rapport onderzoek samenwerking in het
Centrum voor jeugd en gezin;
8. Brief Raad van State afdeling bestuursrechtspraak d.d. 3 december 2009 met als onderwerp Heerhugowaard bp. Heerhugowaard-Zuid inzake zienswijzen familie Hopman, Middenweg 1d;
9. Brief VNG d.d. 9 december 2009 betreffende Waterwet;
10. Brief van de heren M.J.A. Verpoort en P. Kapel inzake intrekken burgerinitiatief;
11. Brief VNG d.d. 17 december 2009 betreffende wijziging model-Apv in verband met horeca exploitatievergunning;
Er zijn geen vragen en/of opmerkingen over de ingekomen stukken 1 tot en met 11.
12. Brief VNG d.d. 11 december 2009 betreffende Bestuurlijke afspraken Impuls brede scholen, sport
en cultuur versoepeld;
De heer Mertens geeft aan dat de HOP zich afvraagt hoe Heerhugowaard omgaat met de combinatiefunctie in relatie met het Sportloket. Volgens de fractie zit hierin namelijk een vermenging.
De voorzitter begrijpt dat de voorzitter van de commissie Maatschappelijke Ontwikkeling akkoord
gaat met agendering voor de vergadering van 8 maart 2010.
13. Notitie Vereniging Platform Zelfstandige Ondernemers (PZO) d.d. 28 december 2009 met als onderwerp ZZP-ers en bemiddelingsbureau in de thuiszorg;
Mevrouw Van ’t Schip vraagt ten aanzien van de ingekomen stukken 13, 17, 18 en 19. Deze stukken gaan allemaal over Wmo gerelateerde zaken of uitkeringen. Spreekster vroeg zich af of deze
brieven ook naar de CAR gaan. Bij sommige brieven zou de CAR de raad best kunnen adviseren.
Mevrouw Baijards laat weten dat de CAR de raadstukken worden toegezonden.
Mevrouw Van ’t Schip geeft aan dat dit voldoende is.
14. E-mail van de heer T. Klaver d.d. 30 december 2009 met als onderwerp Raadsleden in contact met
burgers - Qlixz;
Er zijn geen vragen en/of opmerkingen over ingekomen stuk 14.
15 Brief VNG d.d. 23 december 2009 betreffende Deelname gemeenten aan Burgernet;
Mevrouw Van ’t Schip vraagt zich af wat Heerhugowaard met het Burgernet gaat doen. Het gaat om
de veiligheid van de inwoners en dat heeft de HOP altijd heel hoog in het vaandel staan. Het lijkt
haar toe dat Heerhugowaard aan dit initiatief moet meedoen.
De voorzitter geeft aan dat deze vraag schriftelijk kan worden beantwoord.
Mevrouw Van ’t Schip kan zich hierin vinden.
16. Brief VNG d.d. 22 december 2009 over de ledenraadpleging evaluatie bestuurlijke organisatie VNG;
Er zijn geen vragen en/of opmerkingen over ingekomen stuk 16.
17. Brief Zorgkantoor Noord-Holland Noord d.d. 28 december 2009 over Zorg voor meest kwetsbaren in
de samenleving;
18. Brief VNG d.d. 22 december 2009 bij het kwaliteitsdocument Hulp bij het huishouden;
19. Verzamelbrief van Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid d.d. 24 december 2009;
Opmerkingen ingekomen stuk 17, 18 en 19: zie ingekomen stuk 13.
20. Circulaire Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 23 december 2009 met als
onderwerp Besluit wijziging rechtspositiebesluiten politieke ambtsdragers in verband met onder andere afschaffen van de periodiekenstructuur burgemeesters, samenvoegen kleinste gemeenteklassen en vergoeding fractievoorzitters/commissieleden;
21. Bedankbrief van de heer A. Munninks namens het wijkpanel Rivierenwijk d.d. 7 januari 2010
Er zijn geen vragen en/of opmerkingen over de ingekomen stukken 20 en 21.
Zonder discussie en hoofdelijke stemming is besloten 1 tot en met 11 en 13 tot en met 21 voor kennisgeving aan te nemen. Ingekomen stuk 12 wordt met voornoemde vraag van de HOP in de vergadering
van de commissie Maatschappelijke Ontwikkeling van 8 maart 2010 behandeld.
Rubriek
1. Aanbiedingsbrief VNG d.d. 7 december 2009 Model Algemene Subsidieverordening en Handreiking
Aan de Slag voor vrijwilligers;
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2. Brief Inspectie van het Onderwijs (Ministerie OCW) d.d. 10 december 2009 betreffende rapport “Inspecteren is vooruitkijken”;
3. Brief VNA d.d. 10 december 2009 betreffende “Stand van zaken toekomst bewegwijzering;
4. Brief VNG d.d. 11 december 2009 Rectificatie Ledenbrief, Stand van zaken toekomst bewegwijzering;
5. Brief provincie Noord-Holland d.d. 10 december 2009 met als onderwerp” N241 aanleg rotonde
Langereis Artikel 3.26 Wro horen gemeenteraad inzake voorontwerp inpassingsplan PNH dossiernummer 37953;
6. Brief van het college aan de raad d.d. 5 januari 2010 met als onderwerp Rapportage woonruimteverdeling Noord-Kennemerland 2003-2008”.
Zonder discussie en hoofdelijke stemming is besloten de ingekomen stukken 1 tot en met 6 van rubriek
B in handen van het college te stellen ter voorbereiding van de betreffende commissies.
Rubriek C
1. Brief van middenstandsvereniging Centrumwaard d.d. 16 november 2009 betreffende diverse vragen met betrekking tot megasale in bar dancing Marlène op 8 november 2009;
Er zijn geen vragen en/of opmerkingen over ingekomen stuk 1.
2. Brief van de familie Kenter uit Heerhugowaard d.d. 3 december 2009 met als onderwerp “aansprakelijkheidsstelling gemeente Heerhugowaard”.
De heer Mars vraagt mede namens HOP om commissiebehandeling van dit ingekomen stuk. Er bestaat een aantal vragen over de brief en de beantwoording.
Mevrouw Bunte gaat als voorzitter van de commissie Stadsontwikkeling akkoord met agendering in
de vergadering van 2 maart 2010, waarbij het verzoek is de vragen vooraf schriftelijk in te dienen.
De heer Mars zal hiervoor zorg dragen.
Zonder discussie en hoofdelijke stemming is besloten in te stemmen met de voorgenomen behandeling
van ingekomen stuk 1 van rubriek C. Ingekomen stuk 2 zal met de vooraf ingediende schriftelijke vragen in de vergadering van de commissie Stadsontwikkeling van 2 maart 2010 worden behandeld.
Rubriek D
1. Mededeling GGD Hollands Noorden.
Mevrouw Baijards geeft aan dat zij de raad in het najaar een voorstel heeft voorgelegd met hierin
onder andere een afwijzing van de begroting 2010, omdat er nog een financiële commissie bezig
was met een onderzoek of er meer geld bij de GGD bij moest. Daarna heeft het Algemeen bestuur
in december vergaderd. De meerderheid heeft ingestemd met de begroting. Binnenkort (waarschijnlijk in april 2010) krijgt de raad van de wethouder het verzoek voorgelegd om alsnog een aanvullend
bedrag aan de GGD te voteren. Gelijktijdig zal de raad het rapport van bevindingen van voornoemde commissie, wat gisteren bij de gemeente is binnengekomen, met de reactie van het bestuur van
de GGD worden voorgelegd.
2. Mededeling toekenning subsidie.
Mevrouw Baijards heeft ook nog een leuke mededeling. Vorige week bij het politieke café werd er al
gelachen omdat de gemeente zo vreselijk veel subsidies binnenhaalt. De wethouder kan er weer
een melden. In het raadsprogramma staat het doorontwikkelen van het beleid voor dagarrangementen. Heerhugowaard heeft hierin ook een koploperfunctie. Van het ministerie OCW heeft de gemeente € 190.000 subsidie hiervoor gekregen. Heerhugowaard heeft verder samen met Zaanstad
€ 40.000 subsidie gekregen om het tijdenbeleid verder te ontwikkelen. Er is een notitie over, die
voor de raad ter inzage zal worden gelegd.
3. Mededeling strooibeleid.
De heer Kwint zegt dat in de commissievergadering al uitgebreid bij de mogelijkheden en beperkingen van het strooibeleid is stilgestaan. Er is sprake van een nieuwe vorstperiode, terwijl op dooi
was gerekend met de verwachting dat de wegen weer wat vrij zouden worden. De wethouder kan
zich voorstellen dat de raadsleden nog veel vragen bereiken. De gemeente staat nog steeds “onder
curatele”. Er wordt gedoseerd zout aangevoerd. Vorige week is er nog 25 ton aangevoerd, waarmee de hoofdwegen in Heerhugowaard nog vrij kunnen worden gehouden. Vanmorgen heeft het
college een extra opdracht gegeven om de fietspaden extra met zand te strooien, omdat deze toch
wel erg glad zijn geworden. Ook vannacht was de situatie ineens heel ernstig. Het blijft lastig. Voor-
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al met lage temperaturen is het moeilijk om de gladheid goed onder controle te houden. Er wordt
begrip van de mensen gevraagd. Het college heeft er echter ook begrip voor dat het lijntje steeds
dunner en korter wordt. De weersomstandigheden zijn deze winter zo extreem dat het lastig de
gladheid adequaat te bestrijden. Er kunnen wel hoeveelheden zand worden gestrooid, maar dit
komt uiteindelijk in het riool terecht en ook daar moet rekening mee worden gehouden. De situatie
wordt continu gevolgd en er wordt getracht de gemeente zo veilig mogelijk te houden, hierbij rekening houdend met het vastgestelde strooibeleid.
4. Mededeling motie verkeersafwikkeling langzaam verkeer nieuwe rotonde Verlaat
De heer De Boer wijst op de raadsvergadering van 25 augustus 2009, waarin de raad met warme
ondersteuning van het college een motie heeft aangenomen, waarin wordt aangedrongen om ten
behoeve van een veilige verkeersafwikkeling voor voornamelijk scholieren die fietsend naar Heerhugowaard komen en ter hoogte van de rotonde aan het einde van de Middenweg de N241 ter
hoogte van het Verlaat moeten oversteken, een fietstunnel te realiseren. Hierover is vanmorgen in
het college een besluit genomen, waarover de wethouder de raad vanavond informeert. Het is zo
dat het inpassingsplan N242-Smuigelweg-Verlaat inmiddels door Provinciale Staten is vastgesteld.
In het kader van de vaststelling ligt dit met ingang van maandag 18 januari 2010 gedurende zes
weken ter visie. Gedurende de termijn van de ter visielegging kan er door belanghebbenden beroep
worden ingesteld bij de Raad van State. In bijlage 4 van het inpassingsplan staat het antwoord van
de provincie op de aangenomen motie door de raad van Heerhugowaard. Hier staat: “De provincie
stelt zich formeel op het standpunt dat het inpassingsplan de aanleg van een tunnel niet in de weg
staat, maar geen gevolg zal geven aan een verkeersoplossing met een tunnel. De provincie is van
mening dat er voor de aanleg van een tunnel fysiek onvoldoende ruimte is en de lange hellingbanen
tot gevolg hebben dat de tunnelmonden te ver uit elkaar komen te liggen waardoor de sociale veiligheid van de fietsers in het geding zou kunnen komen. Bovendien vergt de aanleg van een tunnel
een extra investering van enkele miljoenen euro’s. De provincie heeft het idee van de aanleg van
een rotonde inmiddels verlaten en kiest nu voor een kruispunt, waar de oversteek van fietsers door
middel van verkeerlichten wordt geregeld. De aanleg van een kruispunt is ambtelijk met de gemeente besproken”. In beroep gaan bij de Raad van State heeft geen zin nu het inpassingsplan de
aanleg van een tunnel niet in de weg staat. Net als het bestemmingsplan verplicht het inpassingsplan niet tot uitvoering en kan iedere wijze van uitvoering die past binnen genoemd plan worden gerealiseerd. De wethouder was verrast door voornoemde wijziging. Dit heeft overigens ook te maken
met een nadere telling van de verkeersintensiteit op termijn. Dan blijkt dat de rotonde dan te snel
het verkeersaanbod niet aankan en het verkeer gaat opstropen, wat tot onveilige situaties zal leiden. De mededeling zal zodadelijk worden gekopieerd en aan de raadsleden worden verstrekt.
De heer Mertens wil via een kapstokje een vraag stellen over de fietstunnel in Heerhugowaard-Zuid.
De voorzitter staat dit niet toe. Het gaat bij rubriek D om mededelingen vanuit het college. De voorzitter verzoekt de heer Mertens de vraag in de commissievergadering te stellen.
Zonder verdere discussie en hoofdelijke stemming is besloten de ingekomen mededelingen voor kennisgeving aan te nemen.
5

Wandelnetwerk Noord-Kennemerland.

Zonder discussie en hoofdelijke stemming is besloten de Heerhugowaardse bijdrage van maximaal
€ 50.000 aan het project Wandelnetwerk Noord-Kennemerland te dekken uit de NBK deel II, post Recreatie- en gebiedsontwikkeling
6

Realisatie kunstgrashockeyveld op sportcomplex De Vork.

Zonder discussie en hoofdelijke stemming is besloten:
1. in te stemmen met de realisatie van een kunstgrashockeyveld voor aanvang sportseizoen 20102011 op sportcomplex De Vork;
2. een investeringskrediet beschikbaar te stellen ter grootte van € 450.000 (inclusief BTW). Dit krediet
tot stand te brengen middels overheveling van het restant investeringskrediet voor de voetbalvelden
ad € 75.000 en een aanvulling op het krediet van € 375.000;
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3. middels onttrekking van € 182.000 aan de Algemene reserve en deze toe te voegen aan de Reserve kunstgrasvelden kan de aanleg en exploitatie van het aan te leggen kunstgrasveld kostenneutraal plaatsvinden.
7

Vormen van een bestemmingsreserve nog uit te voeren werkzaamheden black spot “kruising
Vondellaan/Basiusstraat/Erasmuslaan”.

Zonder discussie en hoofdelijke stemming is besloten tot het bestemmen van een bedrag van € 52.000
voor nog uit te voeren werkzaamheden black spot kruising Vondellaan/Basiusstraat/Erasmuslaan en dit
bedrag toe te voegen aan een tijdelijk nieuw te vormen reserve Black sport 2010.
8

Aanpassen artikel 2.4.19 van de Apv.

Zonder discussie en hoofdelijke stemming is besloten artikel 2.4.19 van de Apv aan te passen volgens
de onderstaande tekst
Artikel 2.4.19 Gevaarlijke honden
1. Het is de eigenaar of houder van een hond verboden die hond te laten verblijven of te laten lopen
op of aan de weg of op het terrein van een ander:
a. anders dan kort aangelijnd nadat het college aan de eigenaar of de houder heeft bekendgemaakt
dat het die hond gevaarlijk of hinderlijk acht en een aanlijngebod in verband met het gedrag van
die hond noodzakelijk vindt;
b. anders dan kort aangelijnd en voorzien van een muilkorf nadat het college aan de eigenaar of de
houder heeft bekendgemaakt dat het die hond gevaarlijk of hinderlijk acht en een aanlijn en muilkorfgebod in verband met het gedrag van die hond noodzakelijk vindt;
2. in afwijking van artikel 2.4.17 aanhef en onder c, geldt voor het bepaalde in het eerste lid bovendien
dat de hond voorzien moet zijn van een optisch leesbaar, niet verwijderbaar identificatiekenmerk in
het oor of de buikwand.
3. In het eerste lid wordt verstaan onder:
a. muilkorf: muilkorf ingericht naar een model dat beantwoordt aan de volgende beschrijving: een
muilkorf vervaardigd van stevige kunststof, of van stevig leer of van beide stoffen, die door middel
van een stevige leren riem rond de hals zodanig is aangebracht dat verwijdering zonder toedoen
van de mens niet mogelijk is en die zodanig is ingericht dat de drager geen mens of dier kan bijten, dat de afgelopen ruimte binnen de korf een geringe opening van de bek toelaat en dat geen
scherpe delen binnen de korf aanwezig zijn;
b. kort aanlijnen: aanlijnen van een hond met een lijn met een lengte, gemeten van hand tot halsband, die niet langer is dan 1,50 meter.
9

Groot onderhoud openbare buitenruimte 2010.

Zonder discussie en hoofdelijke stemming is besloten:
1. akkoord te gaan met het plan groot onderhoud openbare buitenruimte 2010;
2. tot het beschikbaar stellen van kredieten tot een bedrag ad € 4.599.725 met de aangegeven dekking.
10. Eerste wijziging op de tarieventabel van de Verordening heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2010 en de eerste wijziging op de tarieventabel van de Legesverordening
2010.
Zonder discussie en hoofdelijke stemming is besloten tot
1. het vaststellen van de onderstaande gewijzigde verordeningen:
- eerste wijziging op de tarieventabel van de Verordening lijkbezorgingsrechten 2010 per 1 februari
2010;
- eerste wijziging op de tarieventabel van de Legesverordening 2010 per 1 februari 2010.
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11. Actualisering Reglement van orde voor de vergadering en andere werkzaamheden van de
gemeenteraad 2010.
Zonder discussie en hoofdelijke stemming is besloten vast te stellen het Reglement van orde voor de
vergadering en andere werkzaamheden van de gemeenteraad 2010.
12. Actualisering Verordening op de raadscommissies 2010.
Zonder discussie en hoofdelijke stemming is besloten vast te stellen de Verordening op de raadscommissies 2010.
13. Wijziging, vertegenwoordiging in gemeenschappelijke regelingen, verenigingen en vennootschappen.
Zonder discussie en hoofdelijke stemming is besloten:
- wethouder J.W. de Boer met terugwerkende kracht tot 16 december 2009 aan te wijzen als vertegenwoordiger van de gemeente Heerhugowaard in:
- de Vereniging NoordWest8;
- de NV Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord;
2 wethouder C. Kwint met terugwerkende kracht tot 16 december 2009 aan te wijzen als vertegenwoordiger van de gemeente Heerhugowaard in:
- de gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum Alkmaar;
- het Recreatieschap Geestmerambacht.
14. Noodhulp Haïti.
De heer Botman zegt dat naar aanleiding van de rampzalige aardbeving op Haïti, waardoor dit land eigenlijk met de grond gelijk is gemaakt en waar de economische structuur en ook de totale structuur zo
ontwricht is dat de Westerse en eigenlijk de hele wereld daar niet alleen naar kan kijken. Met het voorstel dat het college samen met de VNG gezamenlijk gelden beschikbaar wil stellen voor de wederopbouw van het land (met name voor de organisatorische en bestuurlijke kant van het land, waarbij dit
structureel wat beter kan worden ingericht) is het CDA het helemaal mee eens.
Mevrouw Stam zegt dat de VVD altijd wat moeite heeft met dit soort verzoeken, omdat zij van mening is
dat de mensen zelf moeten beslissen hoeveel zij willen bijdragen. De raad maakt nu deze keuze voor
hen. De fractie vindt wel dat de gevolgen van de aardbeving voor Haïti heel ernstig zijn. Het college
heeft gekozen voor de VNG International die vooral het geld wil inzetten voor structurele hulp. Dit
spreekt de fractie heel erg aan. De VVD gaat akkoord met het voorstel.
Mevrouw Valent zegt dat de PvdA het heel belangrijk vindt dat Heerhugowaard laat zien dat zij niet alleen meeleeft met de mensen daar, maar ook een bijdrage aan de wederopbouw wil leveren. De fractie
heeft één vraag. Waarom is er specifiek gekozen voor het VNG project en niet voor giro 555, waaruit alle projecten worden ondersteund, waaronder ook genoemd project.
De heer Dijkstra zegt dat wat in Haïti is gebeurd, is verschrikkelijk. Dat daar hulp nodig is, hoeft verder
geen betoog. Ook Burgerbelang wil daaraan graag bijdragen. Er is binnen de fractie nog wel een discussie gevoerd, niet over het feit of er wel of geen hulp naartoe moet, maar wel hoe het zit met de afrekening en waar komt het geld terecht. Kortom dezelfde discussie die landelijk is gevoerd met betrekking
tot giro 555. Landelijk is hierop gereageerd met de mededeling dat 92 procent van alle inkomsten in elk
geval zal worden besteed aan de hulp. Verder is gezegd dat de Rekenkamer zal toekijken dat de gelden goed worden besteed. Heerhugowaard doet niet mee aan giro 555, maar doet mee aan de VNG.
De fractie vraagt of het college kan aangeven welke toezegging de VNG heeft gedaan met betrekking
tot het toezicht op de besteding van de gelden. Nogmaals het geld is nodig, maar het moet er dan wel
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komen. Daarover zou de fractie van het college nog graag een uitleg over krijgen. Een ander punt is
nog dat met dit soort verschrikkelijke zaken nu een paar keer ervaring is opgedaan. Er is al een paar
keer gezegd dat er beleid op moet worden geformuleerd. Spreker denkt daarbij aan beleid waar in de
begroting een bepaald bedrag wordt opgenomen, zodanig dat als er een ramp plaatsvindt en het college van mening is dat er geld beschikbaar moet worden gesteld, in de raad niet elke keer daarover een
discussie hoeft te worden gevoerd.
Mevrouw De Goede geeft aan dat zij enige jaren geleden met de tsunami als plaatsvervangend voorzitter van de raad in samenspraak met het college en anderen toen alle fractievoorzitters rond heeft gebeld. Wethouder Piet heeft samen met spreekster zitting genomen in de stichting Sri Lanka. Er zijn kilometers visnetten, naaimachines en andere zaken gekocht. De zaak lag toen vrij complex. Het idee
om via een organisatie geld beschikbaar te stellen, is een stuk beter. Het is geweldig dat Heerhugowaard geld beschikbaar stelt.
Mevrouw Huijboom geeft aan dat de ChristenUnie het een prima voorstel vindt. Er wordt heel veel geld
gegeven via giro 555. Dat is heel goed, maar juist bij het geld beschikbaar stellen voor de coördinatie
van publieke voorzieningen, kunnen de mensen weer verder. Spreekster is helemaal akkoord met het
voorstel.
Mevrouw Lo Pizzo zegt dat GroenLinks uiteraard ook akkoord is met het voorstel. Spreekster neemt
aan dat als het geld beschikbaar wordt gesteld, de besteding goed komt en er hierop toezicht zal zijn.
Mevrouw Van ’t Schip zegt dat iedereen de beelden op de televisie heeft gezien. Iedereen heeft gezien
dat de nood daar echt ontzettend hoog is. Te zien is ook dat Nederland dan een land is, wat niet achterover gaat leunen. Er is al ontzettend veel geld ingezameld. Spreekster denkt dat het gevoel wat Nederland dan met elkaar kan opbrengen, ook moet worden gekoesterd. Afgelopen donderdag is op de
nationale dag € 43 miljoen opgehaald. Dit is door het rijk verdubbeld. Er zit dus eigenlijk al veel geld
van burgers in. Daarbij gaat het ook om geld van bedrijven, gemeenten en provincie. Spreekster vindt
dat duidelijk moet zijn dat er weer gemeenschapsgeld bij elkaar wordt gebracht om hoe goed ook bedoeld, ondersteuning te geven aan Haïti. Zij wil niet dat de tendens ontstaat dat mensen denken dat de
overheid toch wel (gemeenschap)geld zal geven en zij zelf niet doneren. Zij was daarom heel blij te lezen dat de gemeente het geld via de VNG International beschikbaar stelt voor het maken van een programma gemeentelijke wederopbouw. Hiermee is aan het geld een doel gegeven wat bij de gemeente
past. De HOP gaat akkoord met het voorstel.
De heer De Boer wil beginnen met de opmerking dat met dit soort zaken heel snel moet worden gehandeld, waarna naar de organisatie en de verantwoording moet worden bekeken. Naar dit laatste is
zorgvuldig gekeken, omdat de raad daar uiteindelijk over gaat. De wethouder wijst er in de richting van
de heer Dijkstra nog even op dat de gemeente Heerhugowaard een millenniumgemeente is. In het collegeprogramma staat dat er een keer per collegeprogramma aan een grote actie kan worden meegedaan. In feite is er mandaat voor het college om dan snel te handelen. Dit zou een vorm van beleid
kunnen worden genoemd, omdat een meerderheid van de raad daartoe heeft besloten. In september
2009 is de Stad van de Zon geopend als contramal met de situatie in Haïti. De heer Botman en ook anderen hebben dat al geschetst. Het college heeft tot actie en hulp besloten. Er is met de VNG overlegd,
maar de details weet de wethouder niet. Hij heeft een bord gezien met hierop € 1,8 miljoen, wat niet in
de eindfase was. Dit werd in de verdubbeling meegenomen. Er is met een aantal gemeenten overlegd.
Er is een cheque getoond met als voorwaarde goedkeuring door de raden. Het college van Heerhugowaard kon zich echter niet voorstellen dat de raad Heerhugowaard niet met het voorstel zou instemmen, wat ook niet zo is. Hierna gaat de wethouder nog in op het verschil tussen noodhulp en hulp op
de langere termijn. De VNG heeft laten weten dat het geld wordt besteed in overleg met de Verenigde
Naties en dan gaat het om besteding op de langere termijn. Het zal nog wel een aantal jaren duren
voordat de infrastructuur en alles wat daarbij hoort, zal worden opgebouwd. De wethouder weet van de
VNG dat er via deze organisatie een verantwoording zal plaatsvinden. Als deze er is, is het ook logisch
dat de raad deze krijgt. Tot slot gaat de wethouder nog in op de vraag van Burgerbelang om in de begroting geld te reserveren. Het is zo dat dit volgens de wethouder zijn collega-wethouder Financiën niet
mag. Volgens het BBV mag er geen bestemmingsreserve in relatie met het budgetrecht van de raad
worden gevormd. De wethouder zal dit voor de zekerheid laten nakijken. Het is namelijk wel een sym-
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pathiek voorstel om voor deze zaken een bepaald bedrag vrij te maken. Als allerlaatste merkt hij in de
richting van de HOP op dat hij vanavond nog een tussenstand heeft gezien, waaruit blijkt dat er nog
steeds geld wordt gegeven. Er is inmiddels meer dan € 100 miljoen binnengekomen. De Nederlandse
bevolking kan dus in het geven van gelden dus wel degelijk prioriteiten verleggen. Dat is een belangrijke vingerwijzing.
De heer Dijkstra gaat in op de opmerking van de wethouder dat er geen geld in de begroting zou mogen worden gevormd. Spreker vindt het niet leuk om naar aanleiding van een ramp als die in Haïti nu
daarover te moeten discussiëren, maar het is natuurlijk wel zo dat het voorliggende voorstel niet is
voorzien van een dekking. Deze zal ook nog moeten worden gezocht. Zo’n punt zou worden opgelost,
wanneer een bepaald bedrag van tevoren in de begroting is opgenomen.
De heer De Boer geeft aan dat er wel sprake is van een dekking in de voorliggende begroting. Het college heeft voorgesteld om de kosten uit het rekeningresultaat 2009 te betalen. Dat is een flitsende dekking, omdat het jaar al voorbij is en er is geld over. De wethouder laat nogmaals weten dat de suggestie
van de heer Dijkstra wordt meegenomen, maar hij wijst ook nogmaals op het collegeprogramma, waarin staat dat er een keer per collegeperiode aan een grote actie kan worden meegedaan. Helaas is “kan”
soms “moeten”.
De heer Botman is nogmaals blij met het initiatief van het college, waarmee de raad unaniem akkoord
zal gaan, zo is zijn inschatting. Het CDA wenst de mensen in Haïti een goed leven voor de toekomst.
Mevrouw Stam heeft geen aanvullingen op de eerste termijn. De VVD gaat akkoord met het voorstel.
Mevrouw Valent geeft aan dat haar fractie ook akkoord gaat met het voorstel.
De heer Dijkstra laat weten dat Burgerbelang ook akkoord met het voorstel is.
Mevrouw De Goede was al akkoord met het voorstel, maar geeft aan dat pittig handelen soms gewoon
nodig is.
Mevrouw Huijboom heeft ook geen aanvullingen op de eerste termijn. De ChristenUnie is akkoord.
Mevrouw Lo Pizzo geeft aan dat ook GroenLinks akkoord gaat met het voorstel.
Mevrouw Van ’t Schip laat weten dat ook de HOP zich in het voorstel kan vinden.
De voorzitter sluit de beraadslagingen af en constateert dat alle fracties met het voorstel hebben ingestemd.
Zonder verdere discussie en na stemming is besloten € 50.000 (€ 1 per inwoner) beschikbaar te stellen
voor noodhulp aan de door een zware aardbeving getroffen bevolking van Haïti, ten laste van het rekeningresultaat 2009 en het bedrag over te maken aan VNG International ten behoeve van het programma voor gemeentelijke wederopbouw.
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter om 20.40 uur de vergadering.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad
van de gemeente Heerhugowaard d.d. 16 februari 2010.

de raadsgriffier,

de voorzitter

