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Notulen van het tweede gedeelte van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Heerhugowaard, gehouden op 11 maart 2010 vanaf 16.35 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
mevrouw M.F. Baijards - van der Laan, VVD
de heer J.W. de Boer, PvdA
de heer S. Brau, PvdA
de heer P.C.J. Carnas, Burgerbelang
de heer L.H.M. Dickhoff, HOP
mevrouw C.A.J. van Diemen, D66
de heer J.M. Does, HOP
de heer M. Dijkstra, Burgerbelang
de heer A. Harren, VVD
mevrouw T. Huijboom - Brouwer, ChristenUnie
mevrouw M. Jongejan, Burgerbelang
de heer A.G.W. Jongenelen, Burgerbelang (na 14.47 uur)
de heer N. Kevik, VSP
de heer J.D. Koppelaar, PvdA
de heer C. Kwint, GroenLinks
mevrouw J.S.L. van Ling-Wanst, CDA
de heer T.L. Mars, VVD
de heer C.C. Mertens, HOP
mevrouw A. Mulder, D66
de heer A.C. van Oord, VVD
de heer G. Oude Kotte, CDA
de heer T.W. Reijnders, VSP
mevrouw C.P.M. van ’t Schip - Nieuwboer, HOP
de heer R. Schoemaker, GroenLinks
mevrouw V.C.M. Stam - de Nijs, VVD
de heer J.J. van der Starre, Trots op Nederland
mevrouw A.M. Valent - Groot, PvdA
mevrouw S. van der Werff, GroenLinks
de heer F.J.J. Zuurbier, CDA

Wethouders

mevrouw M.F. Baijards - van der Laan, VVD
de heer J.W. de Boer, PvdA
de heer C. Kwint, GroenLinks

Notuliste:

mevrouw E.M.J. Middelbeek

De voorzitter opent het tweede deel van de raadsvergadering en stelt aan de orde
1

Spreekrecht burgers.

Er hebben zich voor het spreekrecht over geagendeerde onderwerpen geen burgers gemeld.
2. Vaststellen raadsagenda.
Zonder verdere discussie en hoofdelijke stemming is besloten de raadsagenda vast te stellen, waaraan
een speech van de voorzitter is toegevoegd.
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3. Beëdiging raadsleden.
De voorzitter heet de nieuw gekozen raadsleden, familieleden, vrienden, kennissen, andere geïnteresseerden, waaronder leden van politieke partijen welkom. Hij feliciteert de nieuw gekozen raadsleden,
de raadsleden die herkozen zijn en natuurlijk in het bijzonder de nieuw gekozenen. Het moet hen een
heel goed gevoel geven dat zij zijn gekozen door honderden en sommigen door duizenden Heerhugowaarders en nu aan het roer staan van de Waardse samenleving. Er mag geen misverstand over bestaan. Er zijn vanmiddag ook wat jongeren aanwezig en bij jongeren bestaat hierover wel eens misverstand. Zij denken dat de burgemeester de baas van de gemeente is. Dat is echter niet zo. De gemeenteraad in deze periode bestaande uit 31 raadsleden, is het hoogste orgaan van de gemeente. Zij stellen
de kaders en de verordeningen vast en controleren straks wat de wethouder en de burgemeester moet
voorbereiden en uitvoeren. Het is daarbij wel zo dat de raad op hoofdlijnen moet sturen en de kaders
moet stellen. Het college moet uitvoeren. In dat verband kwam de voorzitter een curieus krantenartikel
tegen, waarin een bestuurskundige werd geciteerd. Dit is eigenlijk een collega van de voorzitter, want
hij heeft ook bestuurskunde gestudeerd, maar is wel tijdens zijn studie tot andere conclusies gekomen.
De bestuurskundige Marcel Boogers heeft op NOS-net op 16 januari 2010 iets gezegd over mensen die
op een feestje zeggen dat zij raadslid zijn: “je bent toch een beetje de sukkel van het gezelschap”. De
voorzitter heeft geaarzeld of hij de man zou bellen om zijn confrère te laten weten dat dit het toch echt
niet is, althans zeker niet in Heerhugowaard. Hij heeft echter besloten om deze stupide uitspraak eerst
aan de nieuwe raadsleden voor te leggen. Het is een groot goed om raadslid te mogen zijn, gekozen
door de mensen, die vertrouwen hebben. Dit vertrouwen moet behouden worden en daaraan moet heel
hard worden gewerkt. Men moet de wijk in, naar verenigingen en het bedrijfsleven toe. De oude raad
deed dat en de nieuwe raad doet dat ook en heeft dit in de verkiezingstijd al gedaan. De raadsleden
moeten alles wat zij hebben gedaan ook terugkoppelen naar deze mensen, zodat men weet wat er met
de voorstellen en besluiten, ook als deze anders zijn, is gebeurd. De voorzitter is het met genoemde
stelling dus niet eens en hij hoopt van harte dat de raadsleden deze stelling in de praktijk teniet zullen
doen.
In het eerste deel van deze vergadering is bij het afscheid van de oude raad gesteld dat deze raad een
zeer hoog niveau had bereikt van het sturen op hoofdlijnen, de kaderstelling en van het scherp en duidelijk discussiëren. Ellenlange betogen gaan er niet meer in; betogen moeten kort, krachtig en altijd zijn
aangepunt op wat men en wat de partij wil. Dat moet worden neergezet en hierover moet een reactie
van andere partijen en van het college worden gevraagd. Als partijen en raadsleden effectief willen zijn,
moeten de standpunten kort en krachtig zijn. Dan de controle op het college. Dit is van groot belang.
Het college denkt wel alles over zich heen te krijgen en dat het hard tegen hard gaat. Dat is niet zo. Het
houdt het college juist scherp en dat is goed. De voorzitter hoopt dus van harte dat de nieuwe raad de
lijn van de oude raad voortzet. Het zal wel even verkennen zijn. De oude raad had het ook niet binnen
twee maanden voor elkaar. Het moest groeien en zo zal het ook nu gaan. Het college zal in dat verband extra begrip hebben voor de nieuwkomers. Zij moeten de cultuur leren kennen en kijken hoe het
allemaal gaat. Zeker voor de raadsleden in fracties die nog niet eerder raadsleden hebben geleverd, is
het wat aftasten. Het college, de collega’s, de griffier, de ambtelijke ondersteuning en ook de voorzitter
zullen daarbij behulpzaam zijn. Toen de voorzitter 20 jaar geleden raadslid werd, toen werd in zijn fractie het volgende gezegd tegen de nieuwelingen: “het eerste jaar gaat u luisteren en gaat u niet meteen
de toon zetten”. De voorzitter vraagt aan de heer Mars of deze zich nog de eerste raadsvergadering
herinnert na diens installatie en wie toen de toon zette? Juist, de heer Mars. De voorzitter moet hierbij
zeggen dat dit niet eens tegenviel. Het is ook niet meer van deze tijd om het eerste jaar te luisteren. Het
was 20 jaar geleden wat feodaal met een grote fractie.
Het dualisme is bekend en is nu acht jaar van kracht. Het loopt best goed, maar het is een evenwichtskunst. Men moet alert blijven. In feite is het zo dat de discussies in de commissievergadering plaatsvinden. Hier worden vragen aan het college gesteld. Eigenlijk zou het in de raadsvergadering zo moeten
zijn dat de discussie niet op het college maar op elkaar standpunten is gericht. Er moet meer onderling
worden gediscussieerd en niet in een eenrichtingsverkeer van de raad richting college. Dat is niet de
bedoeling. Een ander dilemma (dat is echt aftasten en men moet daarin groeien) is de representativiteit
zoals dit met een mooi woord heet. De raad moet op hoofdlijnen sturen in kaderstelling, maar de
raadsleden zijn ondertussen wel gekozen op praktische onderwerpen “de komst van een speelveld”,
“realisatie van fietspaden”, ”het verhelpen van kuilen in een weg” of “jongerenoverlast”. Het gaat om
zaken die de burgers irriteren en zij komen daarmee richting de raadsleden. Men heeft dat ook gehoord
in de verkiezingstijd.
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Het is dan heel lastig schakelen om vanuit die legitieme vragen van burgers over te gaan naar de kadestelling. Ook daarvoor zijn middelen. In de commissie Stadsbeheer is het mogelijk om voorafgaande
aan de vergadering praktische dingen met ambtenaren door te spreken. Dat is een heel korte weg. Als
lantaarnpalen en kuilen in de weg in de commissievergadering moeten worden behandeld, wordt dat
oeverloos. De raadsleden kunnen effect bereiken door het doorspreken van zaken voor de genoemde
commissievergadering. De ambtelijke organisatie staat ten dienste van de raadsleden. Het is ook lastig
dat de raadsleden niet op de stoel van de uitvoerende macht moeten gaan zitten. Het college is dit en
moet de besluiten van de raad uitvoeren. De raad kan wel bemiddelaar worden tussen het algemeen
en het specifieke belang. Daarbij altijd wetend dat het in een concreet geval heel gerechtvaardigd zou
kunnen zijn om tot toekenning over te gaan, maar zich daarbij realiserend dat er vaak honderd of misschien wel duizend gevallen achter zitten; precedentwerking.
De nieuwe raad wordt geïnstalleerd op een financieel economisch bijzonder moeilijk moment. Het gaat
heel beroerd in Nederland en in de wereld en dat zal even zo zijn. Raadslid zijn zal dus niet altijd een
pretje zijn. Bij het afscheid nemen van de oude raad is zojuist geconstateerd dat raad en college de afgelopen vier jaar in een gunstig economisch gesternte hebben kunnen werken. In Heerhugowaard zijn
net op tijd de hoofdvoorzieningen voor elkaar gekomen; de Stad van de Zon nagenoeg afgebouwd, het
Stadshart bijna klaar, Cool, GemBiPark, Trinitas College, enz. opgeleverd. De basale, harde en de sociale infrastructuur middels projecten zijn op tijd neergezet en daar mag men heel erg blij mee zijn. Als
deze voorzieningen nu nog zouden moeten worden gebouwd, was dat heel erg zwaar en eigenlijk onmogelijk geweest. Als er de komende jaren vaak nee moet worden gezegd dan moet men dat beseffen
in de context dat de enorme spurt van verworvenheden die de afgelopen jaren is neergezet. Het is niet
leuk om de bezuinigingsexercitie door te gaan. Deze zal heel zwaar/loodzwaar worden, maar gezamenlijk moet men eruit kunnen komen, hierbij wetend dat de voorzieningen in Heerhugowaard op peil zijn
en wetend dat de gemeente zich meer op beheer moet gaan richten; niets nieuws erbij, maar behoud
van wat er is. Er is jaren geknokt voor wat er nu is. Dit stond er niet zomaar. Er zijn jaren van planvorming, berekeningen, participatie (ook van vrijwilligers en mensen in organisaties en bedrijfsleven) aan
vooraf gegaan, waarin heel hard is gewerkt. Na realisatie komen de aanloopproblemen om de hoek kijken, de tekorten, omdat de zaak toch iets anders was becijferd, kinderziekten, enz. In die fase zit de
gemeente nu wel bij alles wat de laatste jaren is opgeleverd. Een voorbeeld daarvan is theater Cool.
Het is dan belangrijk dekking te vinden. Het adagio hiervoor zou kunnen zijn, de voorzitter geeft dit ter
overweging, trachten te houden wat er is; wat met veel moeite voor elkaar is gekregen. Er moet meer
worden gebouwd naar behoefte. De bouwprojecten zullen ook onder een moeilijk gesternte tot stand
komen en zal gefaseerd en hergefaseerd moeten worden. Bekend is dat ook de grote bouwprojecten
en een aantal grote inbreilocaties zoals De Horst, Poort Halfweg nu al wordt ontwikkeld. Hierbij is al
een spurt gedaan, maar de gemeente moet oppassen met allerlei nieuwe ontwikkelingen, waarvan niet
bekend is of daar aftrek of een markt voor is. Dit moet goed in de gaten worden gehouden.
Raadsleden hebben een belangrijke antennefunctie. Deze zit in het vooraf spreken en veelvuldig ontmoeten van burgers, onderwijsinstellingen, ondernemingen, het maatschappelijk middenveld. De voorzitter heeft wel het idee dat dit ambtelijk goed wordt voorbereid met interactieve informatieavonden,
enz., maar denkt wel dat er nog een slag kan worden gemaakt in het terugkoppelen. Na deze informatieavonden en participatie door burgers gaat de informatie de kanalen in van ambtelijke verwerking, college-, commissie- en raadsvoorstellen met besluitvorming, maar soms in een ander vorm dan burgers
hebben aangegeven of de raadsleden hadden gedacht. Een goede terugkoppeling naar de burgers en
de mensen die hebben ingesproken, is dan van belang. De voorzitter vraagt hiervoor aandacht. Hij
hoopt dat de nieuwe raad niet teveel is afgeschrikt door zijn betoog. Het raadslidmaatschap is veranderd bij 20 jaar. Er ging indertijd voor hem als raadslid een wereld open. Hij was ministerieambtenaar
en dat is heel anders dan het werken in een gemeente. Hij kwam toen in Voorburg in een wijk waar de
voorzitter van het wijkpanel hem op een paar avonden vertelde hoe het daar allemaal werkte. Er zal
voor veel nieuwe raadsleden en zeker voor de nieuwelingen ook een wereld opengaan. Er gebeurt veel
aan de basis in verenigingen, wijkpanels, scholen, ondernemingen, enz. Een raadslid kan zich hierdoor
wat beperkt voelen. In de raad wordt niet alles bepaald. De gemeente koerst op het kompas van de
mensen die aan de basis staan. De gemeente is van hen afhankelijk en dat geeft nederigheid.
Raadsleden weten dat zij met hen samen moeten doen. Het moet aan de basis landen en groeien. De
raadsleden moeten de dienende factor in het hoofd houden. Hij wenst de raad een heel goede periode
toe, zodat over vier jaar kan worden gezegd dat het een moeilijke, zware periode was, waar men zich
doorheen heeft geslagen en waarbij het acceptatieniveau bij de burgerij overeind is gebleven.
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De voorzitter wil overgaan tot de beëdiging van de raadsleden. Hij zal daartoe eerst de tekst van de
eed en de belofte integraal voorlezen. Daarna kunnen de raadsleden de eed of de belofte afleggen
door het uitspreken van de woorden “zo waarlijk helpe mij God almachtig” of “dat verklaar en beloof ik”.
De voorzitter verzoekt iedereen te gaan staan en leest de onderstaande tekst van artikel 14 van de
Gemeentewet voor.
Alvorens hun functie te kunnen uitoefenen, leggen de leden van de raad in de vergadering, in handen van de voorzitter de volgende eed/verklaring en belofte af: “Ik zweer/verklaar, dat ik, om tot lid
van de raad benoemd te worden, rechtstreeks noch middellijk, onder welke naam of welk voorwendsel dan ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik zweer/verklaar en beloof dat ik, om iets in
dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks noch middellijk enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik zweer/beloof dat ik getrouw zal zijn aan de Grondwet, dat ik de wetten
zal nakomen en dat ik mijn plichten als lid van de raad naar eer en geweten zal vervullen.
De dames Van Diemen, Huijboom, Van Ling, Mulder, Van ’t Schip en de heren Appers, Does, Dijkstra,
Jongenelen, Mertens en Schoemaker antwoorden
“Zo waarlijk helpe mij God almachtig”.
De dames Baijards, Jongejan, Stam, Valent, Van der Werff en de heren Arkeveld, Brau, De Boer,
Carnas, Dickhoff, Harren, Koppelaar, Kevik, Reijnders, Kwint, Mars, Van Oord, Oude Kotte, Van der
Starre en Zuurbier antwoorden
“Dat verklaar en beloof ik”.
De voorzitter geeft aan dat de raadsleden zijn geïnstalleerd en feliciteert hen van harte.
De voorzitter schorst voor enkele minuten de vergadering om de aanwezigen de gelegenheid te geven
de nieuwe raadsleden te feliciteren. De voorzitter heropent de vergadering weer om 17.07 uur en stelt
aan de orde agendapunt 4.
4. Benoeming waarnemend voorzitter van de raad.
Zonder discussie en hoofdelijke stemming is besloten mevrouw C.P.M. van ’t Schip-Nieuwboer te benoemen als tijdelijk waarnemend voorzitter van de raad in afwachting van de afronding van de collegeonderhandelingen.
5. Benoeming leden raadsconvent en hun plaatsvervangers.
Zonder verdere discussie en hoofdelijke stemming is besloten de volgende raadsleden tijdelijk te benoemen, in afwachting van de uitkomsten van de collegeonderhandelingen,als lid respectievelijk
plaatsvervangend lid van het raadsconvent:
Fractie
VVD
Burgerbelang
HOP
PvdA
CDA
GroenLinks
D66
VSP
Trots op Nederland
ChristenUnie

Lid
mw. V.C.M. Stam-de Nijs
dhr. M. Dijkstra
dhr. C.C. Mertens
mw. A.M. Valent-Groot
dhr. G.E. Oude Kotte
dhr. R.H. Schoemaker
mw. C.A.J. van Diemen
dhr. T.W. Reijnders
dhr. J.J. van der Starre
mw. T. Huijboom-Brouwer

plaatsvervangend lid
dhr. T.L. Mars
dhr. P.C.J. Carnas
mw. C.P.M. van ’t Schip-Nieuwboer
dhr. J.W. de Boer
mw. J.S.L. van Ling-Wanst
dhr. C. Kwint
mw. A. Mulder
dhr. N. Kevik
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6. Benoeming leden raadscommissie.
Zonder discussie en hoofdelijke stemming is besloten de leden en de plaatsvervangend leden van de
raadscommissies tijdelijk te benoemen in afwachting van de uitkomsten van de collegeonderhandelingen, te weten:
plaatsvervangend lid

2e plaatsvervangend
lid

mw. M. Jongejan
dhr. L.H.M. Dickhoff
dhr. I.H. Louis
dhr. M. Koster
mw. S. van der Werff
dhr. M. Feelders
dhr. T.W. Reijnders

dhr. A.G.W. Jongenelen

dhr. H.J.J.H. Huls

mw. T.J. Hogeterp

lid

plaatsvervangend lid

2e plaatsvervangend
lid

dhr. T.L. Mars
dhr. A.G.W. Jongenelen
mw. C.P.M. van ’t SchipNieuwboer
dhr. J.W. de Boer
dhr. F.J.J. Zuurbier
dhr. R.H. Schoemaker
mw. A. Mulder
dhr. N. Kevik
mw. M.M.M. Wiedijk
mw. T.J. Hogeterp

dhr. J.G.J. Seeboldt
mw. M.A.W. Bankrasvan der Klein
dhr. S. Brau
dhr. C.J. Schuit
dhr. P. de Groot
dhr. H.L. Oosterdorp
dhr. T.W. Reijnders
dhr. S.P. Telgenkamp
dhr. A.G. Pool

dhr. M. Dijkstra

lid

plaatsvervangend lid

2e plaatsvervangend
lid

mw. V.C.M. Stam-de Nijs
dhr. B. Arkeveld
mw. M.A.W. Bankrasvan der Klein
dhr. J.D. Koppelaar
mw. J.S.L. van LingWanst
mw. S. van der Werff
mw. C.A.J. van Diemen
ehr. B.D.A. Dirkmaat
mw. A.L. Frederiks
mw. T. Huijboom-Brouwer

dhr. A.C. van Oord
dhr. P.C.J. Carnas
dhr. J.M. Does

mw. D.M. de Keizer

mw. A.M. Valent-Groot
dhr. B. Post

mw. M.M. Jonkman
dhr. M. Koster

dhr. M.H. Kruijer
dhr. M. Feelders
dhr. N. Kevik

dhr. H.L. Oostendorp

dhr. A.G. Pool

mw. T.J. Hogeterp

Commissie
Middelen
VVD
Burgerbelang
HOP
PvdA
CDA
GroenLinks
D66
VSP
Trots op Nederland
ChristenUnie

lid

Commissie
Stadsontwikkeling
VVD
Burgerbelang
HOP
PvdA
CDA
GroenLinks
D66
VSP
Trots op Nederland
ChristenUnie

Commissie
Maatschappelijke
Ontwikkeling
VVD
Burgerbelang
HOP
PvdA
CDA
GroenLinks
D66
VSP
Trots op Nederland
ChristenUnie

dhr. A. Harren
dhr. M. Dijkstra
dhr. C.C. Mertens
mw. A.M. Valent-Groot
dhr. G.E. Oude Kotte
dhr. R.H. Schoemaker
mw. C.A.J. van Diemen
dhr. G.J. Otte
dhr. H. Walinga
mw. T. Huijboom-Brouwer

dhr. P.H.E. van der Veen

dhr. B. Post
dhr. P.H.E. van der Veen
dhr. H.J.J.H. Huls
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Commissie
Stadsbeheer
VVD
Burgerbelang
HOP
PvdA
CDA
GroenLinks
D66
VSP
Trots op Nederland
ChristenUnie

lid

plaatsvervangend lid

dhr. A. Harren
dhr. C. Post
dhr. R.K. Appers
dhr. S. Brau
mw. J.S.L. van LingWanst
dhr. P. de Groot
mw. A. Mulder
dhr. T.W. Reijnders
dhr. S.P. Telgenkamp
dhr. A.G. Pool

dhr. T.L. Mars
dhr. M. Dijkstra
dhr. J.M. Does
mw. M. Troostwijk
dhr. F.J.J. Zuurbier
dhr. M.H. Kruijer
dhr. H.L. Oostendorp
dhr. N. Kevik
mw. M.M.M. Wiedijk
mw. T.J. Hogeterp

2e plaatsvervangend
lid
dhr. A.G.W. Jongenelen

dhr. P.H.E. van der Veen
dhr. H.J.J.H. Huls

7. Aanwijzing voorzitter en waarnemend voorzitter in de raadscommissies.
Zonder discussie en hoofdelijke stemming is besloten aan te wijzen als tijdelijk voorzitters raadscommissie in afwachting van de afronding van de collegeonderhandelingen:
commissie Middelen
mevrouw V.C.M. Stam-de Nijs
commissie Stadontwikkeling
de heer A. Harren
commissie Maatschappelijke Ontwikkeling
de heer C.C. Mertens
commissie Stadsbeheer
mevrouw C.P.M. van ’t Schip-Nieuwboer

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter om 17.20 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

