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Notulen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Heerhugowaard, gehouden op 10
maart 2010 om 20.00 uur in het gemeentehuis
Aanwezig:

mevrouw C.P.M. van ’t Schip - Nieuwboer, HOP, waarnemend 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 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
mevrouw M.P.M. Harlaar - Bot, 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 J.D. Koppelaar, PvdA
de heer T.L. Mars, VVD
de heer C.C. Mertens, HOP
mevrouw D.C.G. Lo Pizzo, GroenLinks
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

de heer J.W. de Boer, PvdA
de heer C. Kwint, GroenLinks

Afwezig:

de heer drs. H.M.W. ter Heegde, voorzitter
de heer A.J. Botman, CDA, raadslid
de heer J.M. Schipper, Burgerbelang, raadslid
mevrouw M.F. Baijards - van der Laan, VVD, wethouder

Notuliste:

mevrouw E.M.J. Middelbeek

De waarnemend voorzitter opent de raadsvergadering en heet iedereen welkom. Zij geeft aan dat de
heer Ter Heegde afwezig is vanwege het bijwonen van het Sportgala in Cool. Tijdens deze bijeenkomsten worden mensen die een bijzondere sportprestatie hebben verricht, in het zonnetje worden gezet.
Dit is voor Heerhugowaard eveneens een belangrijk evenement wat helaas evenals deze raadsvergadering al lang geleden op dezelfde avond was gepland. De burgemeester is er morgenmiddag uiteraard
gewoon weer. De waarnemend voorzitter stelt hierna aan de orde agendapunt 1.
1

Onderzoek geloofsbrieven nieuw te kiezen raadsleden.

De waarnemend voorzitter geeft aan dat de nieuw gekozen raadsleden afgelopen vrijdag hun benoeming of herbenoeming al hebben ondertekend. Vanavond is aan de orde het onderzoek van hun geloofsbrieven. Als deze in orde zijn bevonden kunnen de nieuwe raadsleden morgen worden toegelaten
tot de raad voor de nieuwe periode.
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De raadsleden Appers, Witte en Zijlmans is gevraagd de commissie van onderzoek te vormen om met
ondersteuning van de raadsgriffier de heer Hoogland en de heer Den Braber van de afdeling Burgerzaken genoemd onderzoek te doen. De waarnemend voorzitter begrijpt dat de raad met de instelling en
de leden van de commissie instemt en schort hierna voor 23 minuten de vergadering om de commissie
haar werk te laten doen.
De waarnemend voorzitter heropent om 19.58 uur de vergadering en geeft de heer Appers het woord.
De heer Appers geeft als voorzitter van de commissie van onderzoek aan dat de commissie zich ervan
heeft vergewist dat de verkiezingsuitslag vermeld in het proces-verbaal model P22-2 van het Centraal
Stembureau correct is vastgesteld. De commissie heeft de geloofsbrieven en verdere bij de Kieswet
gevorderde stukken van de op 5 maart 2010 benoemde raadsleden ontvangen en rapporteert de raad,
dat zij bovengenoemde bescheiden heeft onderzocht en in orde heeft bevonden. Gebleken is dat de
benoemden aan alle in de Gemeentewet gestelde eisen voldoen. De commissie adviseert dan ook tot
hun toelating als lid van de gemeenteraad.
Het gaat hierbij om de dames M.F. Baijards-van der Laan, C.A.J. van Diemen, T. Huijboom-Brouwer,
M. Jongejan, J.S.L. van Ling-Wanst, A. Mulder, C.P.M. van 't Schip-Nieuwboer, V.C.M. Stam-de Nijs,
A.M. Valent-Groot, S. van der Werff en de heren R.K. Appers, B. Arkeveld, J.W. de Boer, S. Brau,
P.C.J. Carnas. L.H.M. Dickhoff, M. Dijkstra, J.M. Does, A. Harren, A.G.W. Jongenelen, N. Kevik,
J.D. Koppelaar, C. Kwint, T.L. Mars, C.C. Mertens, A.C. van Oord, G.E. Oude Kotte, T.W. Reijnders,
R.H. Schoemaker, J.J. van der Starre en F.J.J. Zuurbier.
De waarnemend voorzitter begrijpt na navraag dat de raad het advies van de commissie volgt. Zij stelt
vast dat de leden van de nieuwe raad hierbij zijn toegelaten en de eerstkomende raadsvergadering op
11 maart 2010 zullen worden beëdigd.
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter om 20.02 uur de vergadering.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad
van de gemeente Heerhugowaard d.d. 27 april 2010.

de raadsgriffier,

de voorzitter

