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Notulen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Heerhugowaard, gehouden op 11
maart 2010 om 14.00 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 (na 14.47 uur)
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
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

Notuliste:

mevrouw E.M.J. Middelbeek

De voorzitter opent de raadsvergadering en heet de raadsleden, hun familie en vrienden, aankomende
raadsleden en andere belangstellenden van harte welkom. De laatste raadsvergadering in een periode
gaat altijd gepaard met gemengde gevoelens; een aantal raadsleden gaat door, een aantal stopt op eigen verzoek en een aantal stopt door stemgedrag van de kiezer of door plaatsing op de lijst. Het gaat
hierbij om interne partijpolitieke ontwikkelingen die altijd leiden tot strubbelingen, maar het gaat wel om
de dan heersende partijdemocratie. Het is bekend dat dit niet altijd gemakkelijk is. De voorzitter las zeer
onlangs een artikel waarin een raadslid van de ChristenUnie in de gemeente Alkmaar werd geciteerd.
Deze heeft gezegd dat er na vier jaar in de raad toch wat een familiegevoel is ontstaan. Men kent elkaar politiek, soms ook privé, maakt heel wat met elkaar mee en vecht wel eens een robbertje met elkaar. Dat moet allemaal kunnen, maar aan het eind drinkt men zoals in een goede familie iets met elkaar. Dat was ook in Heerhugowaard het kenmerk de afgelopen periodes. Dat is goed. De afgelopen
raadsperiode bekijkend denkt de voorzitter dat de raadsleden heel trots kunnen zijn op wat er is gerealiseerd in Heerhugowaard.
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Het gaat hierbij niet alleen om de eigen partij, maar ook om de mensen bijvoorbeeld in de oppositie die
het college scherp hielden. Men hield elkaar scherp. Er is humor en collegialiteit aan de dag gelegd.
Heel belangrijk en steeds belangrijker is het kort en bondig formuleren; wat wil ik en wat wil mijn partij.
In deze tijd waarin alles snel en duidelijk moet worden neergezet, is dat cruciaal. Bij een lang betoog is
men na zes zinnen moe. Ook de actieve pers pikt het dan niet meer op en schrijft er niet meer over. Het
op hoofdlijnen formuleren en kaders stellen ging goed. Er zijn moeilijke onderwerpen behandeld. Juist
hierbij was de raad op zijn best. Toppunt in debat van zijn afgelopen 20 jaar politieke en bestuurlijke
carrière in raden vond de voorzitter het debat over het voorstel rondom de Waerdse Tempel op 25 juni
2009 aan het einde van een lange dag waarop de behandeling van de voorjaarsnota had plaatsgevonden. Er werd op hoofdlijnen, met moeilijke en soms ook persoonlijke en partijpolitieke afwegingen open
en eerlijk beraadslaagd. Het was te zien dat iedereen met het onderwerp worstelde, waarbij er binnen
redelijke tijd tot besluitvorming moest worden gekomen. Ongeacht het besluit wat is genomen, was de
voorzitter onder de indruk van de hoogstaande wijze waarop de discussie plaatshad en gevoelens werden weergegeven. Compliment daarvoor.
De voorzitter moest met de pet van voorzitter van het college op heel expliciet zeggen dat het college
de samenwerking met de raad zeer op prijs heeft gesteld. Het college heeft heel veel kunnen doen, is
geregeld gecorrigeerd, maar heeft de sfeer waarin dit is gegaan, zeer geapprecieerd. Dank hiervoor. In
eerlijkheid moet ook worden gezegd dat het college het financieel economische tij de afgelopen vier
jaar erg mee heeft gehad. Dat gaat nu veranderen. Er is de afgelopen vier jaar enorm veel geïnvesteerd. Plannen die al jaren in de pijplijn zaten, zijn neergezet; oogsttijd. Er was dan wel eens een wethouder die zei “het is klaar, het is de gemakkelijkste tijd, het staat er en wegwezen”, maar dat is niet het
geval. Bij voorbeelden als Cool en de Waerdse Tempel is te zien dat het zo is dat na realisatie de kinderziekten aan de orde komen; tekorten, het niet helemaal goed hebben ingeschat, enz. Meteen na de
mooie fase van opleveren, is gelijk de confrontatiefase met exploitatie, beheer enz. aan de orde; heel
moeilijk, omdat deze bedragen niet in de boeken (begroting) staan. Desondanks zijn de voorzieningen
waar Heerhugowaard hard aan toe was, net op tijd voor de crisis klaar. Benodigde majeure projecten in
de harde en sociale infrastructuur zijn gelukkig klaar of een heel eind op streek. Het is belangrijk een
aantal voorzieningen te noemen, maar de voorzitter vindt ook dat men ervan moet genieten en niet
alsmaar nieuwe aspiraties moet formuleren. Anders is er sprake van een soort hypecultuur van “rupsje
nooit genoeg”. De voorzitter noemt als eerste voorziening De Stad van de Zon die voor zo‟n 90 procent
gereed is. De opening was een fantastische dag. De burgers hebben het ook uitstekend opgepikt;
overal waren de opstijgende walmen van de buurtbarbecues te zien. Dan het Stadshart. Vier jaar geleden vond de inauguratie van de raad nog plaats in de Zandhorst. Na heel wat bouwperikelen zijn het
bestuur en de ambtenaren nu weer onder een dak. De voorzitter heeft met heel veel dank aan de ontwerpers, de mensen van de planvorming en de voorgangers het gevoel dat het bestuur en de ambtenaren in het nieuwe gebouw heel senang zijn. De raadszaal en ook het gebouw zelf is heel functioneel en
de burgers vinden het een fantastisch gebouw. Theater Cool en de parkeergarages zijn opgeleverd en
het laatste deel van het Stadshart, het Horecaplein wordt gerealiseerd en zal heel wat reuring opleveren. Hartje Winter is de laatste jaren een evenement in het Stadshart, wat goed functioneert. Verder is
enkele jaren geleden het nieuwe gebouw van het Trinitas College de deuren geopend. De leerlingen en
docenten van Don Bosco en Han Fortman zijn heel tevreden. Verder zijn de N242 en N508 na een lange bouwperiode twee jaar geleden opgeleverd, wat een fikse verbetering voor het verkeer betekende.
Verder zijn de mensen in De Noord heel blij met Kompas op De Noord, wat vier tot vijf jaar geleden is
opgestart en waarbij in de nieuwbouwlocatie nu al de eerste mensen wonen. De voorzitter kent geen
bouwproject wat in zo‟n korte doorlooptijd is gerealiseerd. Dan De Horst. Het is zo dat binnenstedelijke
locaties drie keer moeilijker te ontwikkelen zijn dan uitleglocaties. Het is uiteindelijk toch gelukt om deze
locatie met allerlei functies te ontwikkelen.
Voor wat betreft de sociale infrastructuur lag er ook een taakstelling. Het is een feit dat de jongerenproblematiek ernstiger wordt. Er zijn extra uren voor ambulant jongerenwerk gekomen. Verder zijn er twee
diagnostische centra gerealiseerd, wat altijd al een grote wens van de raad was. Het Kompleks opgeknapt en onder druk van de raad is extra geld vrijgemaakt voor extra openingsuren. Het loopt als een
trein. Zelfs moeilijke jongerengroepen hebben er hun huis gevonden. Er zijn natuurlijk wel eens uitwassen, maar dat hoort ook bij de ontwikkeling van jongeren, maar het Kompleks staat er en wordt goed
gebruikt. Verder is het project Home support geëntameerd voor het oplossen van problemen die er achter de voordeur zijn. Het gaat vaak om moeilijke gezinnen, waar geen discipline is. Deze gezinnen wasemen ook uit in de maatschappij. Er worden vrijwilligers ingezet, die zo‟n gezin helpen om de zaak
weer wat op regel te krijgen. Bij zo‟n 70 procent van de probleemgevallen gaat het om schulden.
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Mensen zijn dan zo verlamd door schulden dat alle discipline wegvalt. Als eerste wordt er dan een
schuldsaneringsplan opgezet, waarna de zaak verder wordt opgebouwd. Er zijn ook vrijwilligers voor
buurtbemiddeling. De voorzitter heeft al vaker gezegd dat als hij de politierapporten leest, er nogal wat
burenruzies zijn. Het gevoel is dat buurtbemiddeling door autonome wat op afstand staande vrijwilligers
goed loopt. Dan is er nog het goedlopende project Frisse scholen, soms heel wenselijk en soms heel
noodzakelijk. De raad kan hierover een goede mededeling tegemoet zien. Verder is het project Jongerencoach ingezet in de Bomenwijk. Dit loopt goed; men is enthousiast bezig. Het gaat om een traject
van lange adem om een schil te krijgen van jongeren die uit het criminele circuit worden gehouden en
dit lijkt te gaan lukken. Een score van 100 procent zal nooit lukken, maar het gaat om behoorlijk goede
ontwikkelingen om jongeren op het rechte pad te houden. Verder zijn er ontwikkelingen op het gebied
van alcoholbeleid. Er zijn over het gebruik van alcohol grote zorgen. Er wordt van heel Nederland en
misschien wel in heel Europa in West-Friesland de meeste alcohol gedronken. Er zijn maatregelen getroffen, zoals het om 24.00 uur sluiten van de deuren, waarna er geen bezoekers meer in mogen. Er is
verder nog een heel pakket aan flankerende maatregelen hieromheen. Een voorbeeld is dat als jongeren een voorlichtende avond over alcohol en de gevolgen hiervan bezoeken zij later na het behalen van
het rijbewijs dit bij het gemeentehuis gratis kunnen afhalen.
De voorzitter noemde zojuist al Hartje Winter, maar een ander evenement is de Nieuwjaarsduik. Een
fantastisch evenement op een fantastische locatie en op een moment waarop mensen er na lang uitslapen op Nieuwjaarsdag er wel even uit willen. Het is overigens volgens de voorzitter goed gebruik dat
elke keer een van de wethouders (bij toerbeurt) mee duikt.
Dan het Huygens College en de besluitvorming over De Polsstok. Er is een hele tijd discussie gevoerd
waar de moskeeën konden en moesten landen en waar zij zelf naar toe wilden. Er is besloten de huidige locatie te handhaven, waar ook de buurt geen problemen mee heeft. Er is verbouwd en ook de
Turkse moskee is met een fantastisch feest geopend. Er zijn ook maatschappelijke functies in ondergebracht, waaronder bijles (voor school) voor jongeren. Chapeau. Er is lang en veelvuldig discussie
gevoerd over de kunstgrasvelden, maar er zijn in deze raadsperiode uiteindelijk drie velden opgeleverd.
Daarop mag men trots zijn. De voorzitter wil geen uitgebreidere litanie voeren, maar er zijn nog veel
meer zaken te noemen. Alle zaken leiden tot twee belangrijke indicatoren, die elke twee jaar worden
getoetst. Dat is de klanttevredenheid, die momenteel 7,8 is. Een groot compliment hierbij voor de ambtenaren. Het is een heel hoog cijfer, wat zo ongeveer tot de top van Nederland behoort. Ook belangrijk
is dat de medewerkers tevreden zijn. Deze is gemeten en bedraagt eveneens een score van 7,8. Ook
dit is een goede score. De gemeente mag trots zijn op haar ambtenaren.
De voorzitter dankt de raadsleden, de mensen in de schaduwfracties, de plaatsvervangend commissieleden, de partijbesturen, de vrijwilligers, de ambtenaren en iedereen die bij de gemeente betrokken is
geweest voor alle inzet de afgelopen jaar. Er is qua sfeer en output sprake geweest van een heel goede raadsperiode, waarvoor de voorzitter erkentelijk is. In het verlengde daarvan zal de waarnemend
voorzitter van de raad nog enkele woorden tot de aanwezigen richten.
Mevrouw Van ‟t Schip zal het niet laten bij enkele woorden. Zij richt zich tot de raad en wil als waarnemend voorzitter van de raad terugblikken op de afgelopen vier jaar alhoewel het haar gisteren en vanmorgen best wat moeite kostte om terug te blikken, omdat iedereen de afgelopen maand heel gericht
bezig is geweest met de toekomst. De hoofden zijn vol met hoe men de volgende vier jaar wil verder
gaan. Spreekster biedt vooraf excuses aan als zij iets zou overslaan. Met 29 leden is de afgelopen vier
jaar de raad gevormd. Uit evaluatie van het raadsprogramma 2006-2010 komt naar voren dat 80 procent van de actiepunten zijn gerealiseerd. Dat is iets minder dan de vorige periode, maar het is de
tweede keer dat er met een raadsprogramma wordt gewerkt en 80 procent is nog steeds een goede
score. Een groot aantal ontwikkelingen is afgerond en een aantal zaken zal binnenkort worden gerealiseerd. Men begint te wennen aan een raadsprogramma. Dat blijkt ook uit het feit dat niet de volle 100
procent wordt gehaald en dat zou ook niet goed zijn. Er moeten natuurlijk altijd doelen zijn die men nog
wil nastreven. Een score van 100 procent zou ook niet goed zijn, want er moeten natuurlijk altijd doelen
zijn om na te streven en bij zo‟n score zouden de doelen te laag zijn gesteld. Het raadsprogramma
moet natuurlijk een actieplan blijven, waarbij de raad zichzelf de volle vier jaar aanmoedigt zaken te bereiken die goed zijn voor Heerhugowaard. De raad moet kritisch blijven tegen zichzelf. Gebleken is dat
ondanks dat een groot aantal projecten in de afrondende fase zijn, de afgelopen periode ook genoeg
nieuwe projecten zijn opgepakt om mee aan de slag te gaan. Een belangrijk zeer groot project wat in
de afgelopen periode op nog een beperkt aantal uitvoerende zaken na, bijna is afgerond, is natuurlijk
de Stad van de Zon.
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De burgemeester heeft het ook al genoemd. De opening is voor de raad een memorabel moment geweest. Spreekster weet nog dat zij toen zij begon als raadslid, de eerste grove schetsen van Stad van
de Zon onder ogen kreeg. Zij dacht toen “een polder voor een gedeelte weer onder water laten lopen,
het zal wel”. Later werd er gesproken over een strand en zwemwater. Met haar dochtertje van toen ongeveer drie jaar oud fietste spreekster over de Westtangent en de Middenweg en vertelde haar dat er
een strandje zou komen en water waar zij zou kunnen zwemmen. Spreekster had twijfel in haar stem,
geloofde er nog niet echt in en zag alleen maar het weiland waar nog koeien en schapen van haar oom
graasden. Haar dochtertje verzekerde haar echter dat zij daar heel graag elke dag wilde zwemmen en
in haar stem klonk geen enkele twijfel. Afgelopen september heeft Kroonprins Willem Alexander op een
zeer feestelijke dag de Stad van de Zon mogen openen. Op een onderbroken strandverbinding na,
waardoor de onthulling van het monument wat haperde, is de dag een geweldige herinnering in de geschiedenis van Heerhugowaard, waarover spreekster van de inwoners heeft gehoord dat de wijkbarbecue en het feest in de Waerdse Tempel als zeer positief zijn ervaren. Deze waren een groot succes.
Voor spreekster heeft dit duidelijk gemaakt dat er aan dit soort activiteiten behoefte bestaat bij de inwoners. De raad wenst meer samenhang in de samenleving; meer betrokkenheid met elkaar. Over de
barbecue werd bijvoorbeeld gezegd dat deze goed had gewerkt om de buren in de straat te leren kennen en dat het goed zou zijn als in iedere nieuwe straat meteen in het eerste jaar een barbecue zou
worden gehouden. Het hoeft dan geen jaren te duren voordat men elkaar leert kennen. Vaak ontstaat
zo‟n buurtbarbecue pas na jaren en hebben mensen lang in onwetendheid van elkaar naast elkaar gewoond. Er is dus behoefte aan evenementen om meer samenhang te krijgen binnen Heerhugowaard.
Iets waar de raad zich ook best bewust van is. De raad moet er zoveel mogelijk actie op ondernemen.
De afgelopen jaren is dat gelukkig een aantal keren gebeurd. De organisatie van Hartje Winter is ook
dit jaar weer gelukt; het Stadsplein was midden in de winter een ontmoetingsplaats voor alle leeftijden.
Ook het Centrum voor kunst en cultuur Cool is na de opening in september 2007 een groot succes als
ontmoetingsplek. Cool is als theater ook zeer goed ontvangen door de inwoners. Spreekster denkt dat
de raad daar heel blij mee moet zijn. De Nieuwjaarsduik is een terugkomend succesvol evenement,
waar inwoners van Heerhugowaard elkaar na een ijskoude, frisse duik een goed nieuw jaar kunnen
wensen. Ook de raadsinformatiemarkten waarmee de raad is doorgegaan zijn niet onverdienstelijk als
het gaat om het tot stand brengen van saamhorigheid. De raad zou graag willen dat deze markten beter bezocht zouden worden door de inwoners, maar het is nu echter al wel zo dat betrokkenen over het
onderwerp op de avond met elkaar in gesprek raken. Dat is ook een belangrijke verdienste van deze
markten. De raad heeft dus wel degelijk de behoefte aangevoeld die er onder de inwoners leeft om deel
te nemen aan evenementen om elkaar te ontmoeten. Er is dan ook niet voor niets een evenementenbeleidsplan vastgesteld in de afgelopen periode. De raad kan een stimulerende uitwerking hebben in het
ontwikkelingen van nieuwe activiteiten die de samenhang tussen de burgers vergroot. De raad moet er
wel waken voor een overdaad aan regelgeving, zodat de eigen ideeën van inwoners niet worden afgeremd. De raad moet kritisch naar zichzelf zijn als het gaat om de verhouding met de wijkpanels. De afgelopen periode is daar zeker energie in gestoken, maar toch komt de raad nog te vaak ter ore dat het
niet allemaal gestroomlijnd verloopt. Hier moet de raad niet voor weglopen.
Ook de invoering van de Huygenpas wil spreekster vandaag nog even noemen. Door deze pas is het
sociaal beleid van Heerhugowaard op een hoogstaand niveau gekomen. Het sociaal beleid is door de
raad altijd zeer serieus genomen en de invoering van de Huygenpas geeft daarin daadkracht aan; iets
om trots op te zijn. Natuurlijk is er naast de genoemde projecten nog veel meer gerealiseerd in de afgelopen periode. De burgemeester heeft er al een groot aantal zaken van genoemd. Het gaat nu te ver
om alles tot in detail te behandelen, maar spreekster wil er toch een paar noemen, zoals de nieuwbouw
in De Noord. Dit is bijna geheel gerealiseerd en voortgevloeid uit Kompas op De Noord. Dat is iets waar
de raad veel leerervaringen heeft overgehouden om de communicatie met de burgers te verbeteren als
het gaat om nieuwe inbreilocaties. Het uitvoeren van de Wmo loopt in Heerhugowaard gelukkig nog
steeds goed, mede dankzij het advies van de CliëntenAdviesRaad ook in deze periode ingesteld. Oudere inwoners en inwoners die extra hulp behoeven, moeten zoveel mogelijk gebruik kunnen maken
van faciliteiten in de gemeente. Na de opening van het nieuwe gemeentehuis was het voor de raad
eerst wat onwennig met een dubbele ring om te vergaderen. Later is gezamenlijk besloten om er toch
maar weer een aaneengesloten ring van te maken, zodat iedereen elkaar recht in de ogen kan kijken.
Na de opening van de bibliotheek hoort de raad van de inwoners ontzettend veel positieve berichten
over deze voorziening. Dan is er nog het dichterbij huis brengen van de voedselbank, waardoor inwoners niet meer naar Alkmaar hoeven om hun pakket op te halen en de voortgang van de renovatie van
de oudere wijken. Daarvan zijn de resultaten te zien.
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Te zien is dat het leefklimaat van de inwoners daardoor echt verbetert. De moskee is gerealiseerd. De
HVO is opgeknapt, het Kompleks is gerenoveerd en is veel vaker open. Verder zijn er kunstgrasvelden
bij de sportverenigingen gerealiseerd en heeft de start plaatsgehad voor de nieuwbouw voor de tafeltennisvereniging. Ook met het ingangzetten van het programma Kansrijk jong en het Centrum voor
jeugd en gezin heeft de raad laten zien oog te hebben voor het welzijn van de jeugd. De oplevering van
de nieuwe N242 is misschien niet iets waar de raad zich heel erg mee bezig heeft gehouden, maar
waarbij zeker wel druk is uitgeoefend om de afronding niet uit te stellen. Ten slot wil spreekster op de
valreep nog noemen de oplossing die toch is gekomen voor de Blue Printwoningen. Voor zover het er
nu naar uitziet, is er wel degelijk een oplossing gevonden. Spreekster weet zeker dat zij niet alles heeft
genoemd, waarvoor zij nogmaals excuses maakt, maar zij vertrouwt erop wel duidelijk te hebben gemaakt dat men met zijn allen de afgelopen vier jaar niet heeft stilgezeten.
De afgelopen vier jaar zijn er ook, net als in het dagelijks leven bij de raad ups en downs geweest. Zo
heeft men op 22 augustus 2008 zijn wethouder Han van den Heiligenberg verloren. Zijn plotselinge
overlijden kwam voor de raad als een grote schok. Graag zou spreekster hem vanuit haar positie willen
bedanken voor zijn werkzaamheden als wethouder in deze afgelopen periode. De raad herinnert zich
Han als een toegewijd, rechtvaardig wethouder. De gemeente Heerhugowaard heeft in deze periode
een nieuwe gemeentesecretaris benoemd na het vertrek van Frans Mencke, die als gemeentesecretaris in Heerhugowaard zeer verdienstelijk is geweest in de snelle groeiperiode van de gemeente. Zijn
taak is overgenomen door bij iedereen al zeer lang bekende Joost den Hertog die zich na zijn functie
als sectordirecteur Stadsontwikkeling nu richt als zijn taak als hoofd van het ambtelijk apparaat. Een
gebeurtenis waar een raad niet echt op zit te wachten, maar wel is gebeurd, is het vertrek van een wethouder. De raad vond het echter onoverkomelijk dat wethouder Robbert Jan Piet nog langer aanbleef
als wethouder en heeft de afgelopen herfst het vertrouwen in hem opgezegd. Wanneer er geen vertrouwen meer is, is samenwerking onmogelijk. Ook de afsplitsing van mevrouw De Goede van de fractie van de PvdA is iets wat de raad liever niet ziet gebeuren. Mevrouw De Goede heeft echter haar taak
als raadslid niet laten liggen en heeft zoals zij altijd al heeft gedaan, de draad met volle verantwoordelijkheid opgepakt als eenmansfractie. Een zeer heuglijke gebeurtenis voor Heerhugowaard is dat de
gemeente in deze periode de 50.000ste inwoners heeft mogen verwelkomen. Heerhugowaard behoort
nu officieel tot de middelgrote gemeenten. Men kan niet zomaar meer om Heerhugowaard heen. Tot
slot de excursies die de raad heeft kunnen doen, bijvoorbeeld het raadsuitje naar Amersfoort, het bezichtigen van de ondertunneling van het spoor en het bezoek aan de Europese Unie. Het waren excursies die leerzaam waren, maar ook hebben bijgedragen aan de band tussen de raadsleden. Dit heeft
natuurlijk altijd een positieve ontwikkeling op de samenwerking.
De burgemeester zal straks uitgebreid ingaan op het afscheid van de oude raadsleden, maar spreekster wil daar ook even aandacht aan besteden. Zij dankt als eerste de raadsleden voor hun altijd zo enthousiaste en ontzettend grote inzet. Spreekster begint met de heer Cees Zijlmans van Burgerbelang,
die ondanks zijn soms wat te wensen overlatende gezondheid in de afgelopen periode zoveel mogelijk
probeerde aanwezig te zijn, waarbij men vooral zijn betrokkenheid heeft bemerkt als het ging om horeca en de verslavingsproblematiek. De heer Hans Schippers van Burgerbelang heeft de raad feitelijkheden voorgehouden uit zijn eigen ervaring als het ging om het buitengebied. Dank hiervoor. Spreekster
dankt de heer Roel Visser voor de vele jaren inzet, mede als fractievoorzitter van de PvdA met altijd relativerende anekdotes uit het verleden als ambtenaar van de gemeente Purmerend, waarbij hij de raad
heeft doen inzien dat sommige dingen echt heel betrekkelijk zijn. Ook mevrouw Petra Bunte van de PvdA heeft een bijzonder lange staat van dienst; 12 jaar. Vooral op het gebied van onderwijs heeft zij de
raad verschrikkelijk veel kennis bijgebracht. Tevens was het prettig haar capaciteiten als leerkracht te
kunnen gebruiken als het ging om duidelijke orde en een duidelijke organisatie van de vergaderingen.
Dank hiervoor. Spreekster dankt de heer Metin Kadioglu van de PvdA voor zijn trouwe inzet en voor de
moed dat hij ondanks soms enige problemen met de tweede taal, altijd zijn mening verkondigde. Dit
was denkt spreekster, niet altijd gemakkelijk. Dank hiervoor. De heer Wil Witte heeft aanzienlijke staat
van dienst. Hij is ook lange tijd fractievoorzitter van de VVD geweest. Daarvoor wil de raad hem ten
zeerste bedanken, maar vooral voor de rust die hij altijd uitstraalde. Voor de andere raadsleden was hij
een belangrijke rots in de branding. De heer George Boellaard van de VVD heeft zijn ervaring op het
gebied van IT en het bedrijfsleven beslist overgebracht in de raad. Dat is zeker belangrijk. Het brengt
veelzijdigheid in de raad en dat is altijd goed. Dank hiervoor. Mevrouw Marlies Harlaar is vanmiddag
helaas niet aanwezig. Zij was de afgelopen jaren fractievoorzitter van het CDA. Voor haar was het een
diepe sprong om meteen als fractievoorzitter te beginnen, maar het is haar goed afgegaan in een niet
altijd makkelijke periode voor haar partij. Spreekster bemerkte bij haar altijd een goed luisterend oor.
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Ook zij hechtte veel waarde aan effectief handelen en vergaderen; kordaat zijn in het ondernemen van
acties. Dank hiervoor. Mevrouw Hanna Güse van het CDA heeft zich voordat zij als raadslid begon,
verdienstelijk gemaakt in een wijkpanel. Deze ervaring heeft zij meegenomen in de raad. Dit was herkenbaar en voor de raad belangrijk. Ontzettend veel dank hiervoor en hopelijk pakt zij de draad van het
wijkpanelwerk weer op. De heer Arie Botman is al heel lang raadslid voor het CDA met een onderbreking van vier jaar. Dat is misschien wel extra knap. Arie is een man met levenservaring wat hij regelmatig heeft doen overkomen. De raad is hem daar zeer dankbaar voor. Hij is heel breed georiënteerd en
toont op elk terrein interesse. Hiervoor heel erg veel dank. Van mevrouw Diana Lo Pizzo van GroenLinks was het mooi om te zien hoe bescheiden zij zich in het begin opstelde. Zij was een goed luisteraar, die niet meteen naar voren kwam met harde standpunten. Zij luisterde altijd eerst naar wat de
rest ervan vond en vertelde daarna wel duidelijk haar mening; heel goed. Dank hiervoor. Mevrouw Ella
de Goede ten slotte heeft ook een heel lange staat van dienst; altijd een hart voor de minder bedeelden
in de samenleving. Vaak heeft mevrouw De Goede de raad wakker geschud door ook minder mondige
groeperingen in Heerhugowaard een stem te geven. Dat was belangrijk voor de raad; af en toe eens
wakker worden geschud, maar ook de stem te horen van mensen die daartoe minder in staat zijn. Dank
hiervoor Spreekster dankt haar ook nog hartelijk voor de periode dat zij waarnemend voorzitter van de
raad is geweest en wenst haar veel succes in de toekomst.
Spreekster wil eindigen met een voor haar zeer belangrijk moment. De burgemeester heeft het gras al
wat voor haar voeten weggemaaid. Ook voor haar was de discussie die over de Waerdse Tempel werd
gevoerd iets wat in haar geheugen gegrift staat. Na een lange dag van vergaderen over de algemene
beschouwingen en de voorjaarsnota wat niet alleen een lange maar ook een heel intensieve en daarmee vermoeiende dag is, is het de raad gelukt om op een zeer respectabele manier met elkaar te discussiëren over een onderwerp wat hen niet alleen zeer na aan het hart ligt, maar waarbij de afwegingen ook heel erg dicht bij elkaar lagen. Het is gelukt om op een respectvolle manier naar elkaars mening te luisteren en vervolgens een besluit te nemen. Dat siert de raad als raad. Spreekster heeft er
zeer positieve herinneringen aan en zij zou graag deze herinnering willen doorgeven aan de nieuwe
raad. Haar dank aan de raad is zeer groot.
Spreekster heeft nu de raad bedankt, maar er is nog een aantal mensen die de raad heel na hebben
gestaan de afgelopen periode en heel veel werk hebben verzet. Spreekster wil hen vanmiddag ook bedanken en nodigt als eerst uit de raadsgriffier en loco-raadsgriffier. Zij verrichten beiden heel veel werk
voor de raad. Daarom namens de raad hartelijk dank voor de ondersteuning de afgelopen periode. Tezamen zorgen zij voor een gestroomlijnde organisatie, waarin de commissie- en raadsvergaderingen
degelijk worden voorbereid en soms zelfs aangepast aan de wensen van de raad. Tevens zijn beiden
eigenlijk op elk moment ja zelfs in het weekeinde, bereikbaar om vragen te beantwoorden of om te ondersteunen. Bij het tot stand brengen van het raadsprogramma heeft raadsgriffier Maarten Hoogland
ook een duidelijke, adviserende rol gehad. Voor Hans Wijnveen was de afgelopen periode een periode
waarin zijn gezondheid niet zo stabiel was. Toch heeft de raad met alle respect gemerkt dat Hans zich
bleef inzetten en dat hij zijn werk ontzettend serieus neemt. Namens de raad ontzettend bedankt voor
het verrichte werk de afgelopen periode, waarbij spreekster hen beiden een cadeaubon overhandigt.
Natuurlijk doen de raadsgriffier en de loco-raadsgriffier dit niet alleen. Zij worden ondersteund door het
bestuurssecretariaat. Het werk is voor de raad niet altijd direct zichtbaar en wordt behalve met de
raadsexcursies, waarbij zij de hele organisatie in handen hebben en ervoor zorgen dat iedereen erbij
blijft, vaak achter de schermen verricht. Er worden veel papieren verwerkt en mails verstuurd. Natasja
Loth is vanmiddag aanwezig en neemt de dank van de raad en de cadeaubon in ontvangst. Notulen
zijn wettelijk verplicht, maar voor de raad is het ontzettend belangrijk dat de besluiten goed en duidelijk
worden vastgelegd. Dat gebeurt op een uitzonderlijk goede manier. Het gebeurt maar zeer zelden dat
ellenlange verslagen moeten worden gecorrigeerd en als het dan toch gebeurt, gaat het om pietluttige,
kleine correcties. Spreekster vraagt notuliste Elma Middelbeek naar voren te komen, dankt haar hartelijk voor het verrichte werk en overhandigt haar vergezeld van de complimenten een cadeaubon. In de
nieuwe raadszaal was het voor de bodes soms wat onwennig, niet als het ging om het schenken van
een kopje koffie of thee; die ervaring is er genoeg en gaat zonder problemen in elke ruimte. Spreekster
heeft het over het geluid, waarbij zij regelmatig om hulp is gevraagd. Er waren nog wel eens wat kleine
probleempjes op ander gebied, waar bij direct naar de bodes voor hulp werd gekeken. Zij wil vandaag
ook de drie bodes bedanken voor hun inzet en voor de verleende service in de afgelopen periode. Zij
vraagt hen naar voren te komen en overhandigt ook hen een cadeaubon. Misschien is wel het belangrijkste van alles het ambtelijk apparaat, wat tracht uit te voeren wat de raad aan hen vraagt.
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Zij komen met voorstellen en werken de besluiten verder uit. Het is een ontzettend moeilijk, zorgvuldig
werkproces, waarbij zij een klanttevredenheidscijfer van 7,8 hebben gescoord. Dat is echt een compliment waard. Namens de raad bedankt spreekster het hele ambtelijke apparaat voor de inzet de afgelopen vier jaar. De waarnemend voorzitter voelt het toch ook als haar taak om de voorzitter, burgemeester Han ter Heegde te bedanken voor de afgelopen periode, waarin hij het voorzitterschap heeft gedragen en dat vaak op een zeer kalme, rustige en oplossingsgerichte manier. Zelfs bij verhitte discussies
wist hij de kalmte te bewaren en de raad zich te laten richten vooral oplossingsgericht te denken.
Spreekster dankt hem hiervoor namens de hele raad en overhandigt hem een attentie.
De voorzitter dankt de raad voor de ontvangen attentie en mevrouw Van ‟t Schip voor de prachtige
woorden; een heel mooie toespraak. Het was niet gezamenlijk voorbereid, maar de woorden van hen
beiden zijn volstrekt complementair.
De voorzitter vraagt mevrouw De Goede naar voren te komen en haar echtgenoot mee te nemen. Ella
is vier jaar waarnemend voorzitter van de raad geweest. In deze periode is de voorzitter als burgemeester geïnstalleerd. Zijn familie spreekt er nog steeds over hoe zij toen heel mooie woorden in zijn
richting heeft gesproken, maar ook hoe mooi zij eruit zag. Dat was hen opgevallen. Daarnaast is daar
en Carola van „t Schip heeft dat ook al gememoreerd, Ella haar bevlogenheid, die ook moet worden afgepunt. Zaken moeten worden gerealiseerd en mogen niet in de modder vast komen te zetten. Zij weet
door haar ervaring dat als er niet achteraan wordt gezeten, dingen niet gebeuren. Burgemeesters hebben af en toe bijscholing en dat geldt ook voor deze burgemeester. Twee jaar geleden was er college
door professor Van Dinten, die heeft gezegd dat in de jaren negentig sprake was van de modderproblematiek; alles was vastgelegd in het behalen van bepaalde doeleinden, waarvoor bepaalde middelen
nodig waren. Er werd in een soort causaliteit gedacht dat bij inzet van middelen, het doel zou worden
bereikt. Men is daar al lang van af. Daarnaast was er echter de problematiek van de juridisering, waarbij alles werd vastgesteld in regels én de bureaucratisering met formulieren enz. Vaak was er sprake
van een heel uitgebreide uitvoeringsorganisatie, zoals bij het jeugdwerk, de jongerenhulp, enz. Dat hele
conglomeraat maakt dat als men er niet achteraan blijft zitten en doorduwt, de boel verwatert en niet
tot stand komt. Een heel goed voorbeeld van genoemde betrokkenheid is het cameratoezicht in Heerhugowaard. Het Stadshart komt tot stand. Er komen veel meer mensen en meer overlast. De gemeente
wil dit ook op instigatie van de politie goed aanpakken met camera‟s. Drie jaar (het geld is beschikbaar)
wil de gemeente deze neerhangen, maar dan komt de problematiek van de privacy om de hoek kijken;
de problematiek van het Openbaar Ministerie van de subsidiariteit en de proportionaliteit. Er moeten
eerst ernstige dingen zijn gebeurd, voordat er camera‟s mogen worden opgehangen. Via de achterdeur
zijn er nu beperkende maatregelen getroffen om het hoofddoel te bereiken. Met respect voor alle wetten en maatregelen komt de gemeente toch uit op iets wat niemand had gewenst. De voorzitter ziet
mevrouw De Goede met deze problematiek worstelen. Een ander voorbeeld is jongerenhuisvesting
waar zij altijd heel erg achteraan heeft gezeten of het niet sneller kon en er niet meer kon worden gerealiseerd. Er is acute behoefte bij jongeren aan huisvesting. Iemand moet als raadslid dan een terriër
zijn om daar achteraan te blijven zitten. Dat geldt overigens ook voor de wethouders. Soms hebben die
hulp nodig door het opduwen door raadsleden. Deze functie heeft de voorzitter in zijn ambtsperiode
met passie en bevlogenheid zien uitvoeren. Het was soms net een mitrailleurvuur; het antwoord was
nog niet gegeven of er volgde alweer een nieuwe vraag. Het is echter wel de aanpak, omdat het anders
niet lukt, maar altijd vanuit het gevoel met oog voor de zwakste. Mevrouw Ella de Goede is 12 jaar
raadslid geweest. Daarom is zij benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau. De voorzitter spelt haar
de bijbehorende versierselen op.
De voorzitter vraagt de heer Witte en zijn vrouw naar voren te komen. Wil is 16 jaar raadslid en is een
aantal jaren fractievoorzitter geweest. Dit is een van de zwaarste beroepen in het politieke metier. De
voorzitter herinnert zich dat toen de VVD niet in het vorige college zat en het huidige college werd geformeerd en in zicht kwam dat de VVD hieraan zou deelnemen, waren er wel eens lieden die dachten
“hoe zal het gaan in die coalitie”. Men kende Wil wat vanuit de oppositierol; een tikje mopperig, een
beetje mompelend en hier en daar wat “een mopperkont”, terwijl het in een coalitie wel wat gaat om
“dealen”. De voorzitter zegt dit ook in de richting van de collegeonderhandelaars, waarvoor dit ook
geldt. Het is niet zo dat onverkort alle statements uit het verkiezingsprogramma voor 100 procent kunnen worden uitgevoerd. De gedachten echter over Wil Witte werden gelogenstraft. Men heeft hem erkend als iemand die van de oppositie zo in de coalitie stapte, zeer loyaal is, nog wel moppert op zijn tijd
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(en dat is soms ook nodig), maar altijd en dat heeft de voorzitter gefrappeerd, op consensus gericht. De
bijdrage van Wil aan de coalitie is zeer constructief geweest; hij kan schakelen van de ene naar de andere positie; dat is heel goed. De heer Witte heeft zijn functie 16 jaar met heel veel inzet vervuld. Daarnaast is hij maatschappelijk ook heel actief. De Lions, waarvan hij lid is, gaan weer een goed doel bekostigen in Kalisz, wat heel hard nodig is. Wil is een mens van goede wil. Ook om die reden is hij tot lid
in de Orde van Oranje Nassau benoemd. De voorzitter spelt hem de daarbij behorende versierselen op.
De voorzitter wil natuurlijk nog wel even stipuleren dat de mensen die zojuist zijn geridderd natuurlijk
niet op zichzelf staan. Er staat een gezin met kinderen achter. Zij staan om de raadsleden en hebben
alle avonden weg om te vergaderen en alle andere bijkomende activiteiten altijd maar goedgevonden,
gesteund en begrip voor getoond. Men is de familie daar ook heel erkentelijk voor. De voorzitter geeft
de geridderden hierna de gelegenheid het woord te voeren.
Mevrouw De Goede vindt het moeilijk om er na al die jaren raadslidmaatschap nu te staan. Het betoog
van de voorzitter en de waarnemend voorzitter van de raad vond zij prachtig; de harde en zachte sector
en alle details ineenschuivend. Een opsomming van haar is dan ook niet nodig. Spreekster dankt voor
de hartelijke woorden. Zij ziet een lintje vooral als een erkenning vanuit de samenleving voor verrichte
werkzaamheden voor deze samenleving. Jaren geleden kreeg iemand van de HOP een lintje die dit
opdroeg aan zijn vader die heel veel dingen had gedaan en eigenlijk nooit in de aandacht was geweest.
Spreekster draagt haar lintje op aan haar grootmoeder, Marie Rijnsburger, die een belangrijke rol heeft
gespeeld in spreekster haar jeugd en in haar leven. Zij heeft het een voorrecht gevonden om 12 jaar de
inwoners van Heerhugowaard in de raad te mogen vertegenwoordigen. Ook het waarnemend voorzitterschap van de raad gedurende vier jaar heeft zij een boeiende ervaring gevonden. Meteen bij de start
van het dualisme werd zij hiermee in het diepe gegooid. Het ging om enkele taaie, pittige vergaderingen waar onder andere een motie van wantrouwen over de tafel ging. Ook tijdens de periode tussen
het vertrek van burgemeester Vermeer en de start van burgemeester Ter Heegde was een interessante
periode. Spreekster werd regelmatig boven geroepen en moest de meest wonderbaarlijke zaken tekenen; zaken over Heerhugowaard-Zuid bij het Kadaster, enz. Het concept dualisme dat toen begon, is
nu aardig ingeburgerd op één punt na. Spreekster wil daarbij de voortrekkersrol van oud-wethouder
Robbert Jan Piet die hij daarbij samen met spreekster en andere mensen heeft gehad, noemen. De
duale rol van de raadsleden. Duaal betekent tweeledig oftewel onafhankelijk naast elkaar staand.
Raadsleden hebben het recht zich daar waar zij dat soms nodig achten (ook een leermoment voor de
toekomst voor de nieuwe raadsleden) met wethouders van mening te verschillen. Dat is de essentie
van het duale hoe onwelgevallig dat soms ook moge zijn. Wethouder Kwint springt er hierbij voor haar
bijzonder uit. Hij heeft goed door hoe duaal werkt en moet werken. Spreekster wist 12 jaar geleden al
dat hij dit in zich had. Hij is kort en bondig, maar ook erkent hij als hij het niet weet. Dat is een fijne manier voor een raadslid om met een wethouder te werken. Complimenten, wethouder Kwint is een echte,
duale wethouder. Er is hoop dat het duale nog op zijn plaats gaat vallen vanuit het vragen stellen. Er
zijn 14 nieuwe raadsleden. Dat is bijna een halve nieuwe raad. Zo‟n grote vernieuwing is nog nooit vertoond. Het is gezond. Er is gekozen en er moet sowieso doorstroming zijn. Spreekster hoopt dat zij
daar waar nodig hun duale recht in de raad zullen gebruiken. De raad en het college hebben de laatste
12 jaar mooie dingen voor Heerhugowaard bereikt. Daar is ook spreekster erg trots op. Zij vertelt veel
mensen in en buiten Heerhugowaard graag hoe trots zij op de gemeente is. Zij is echt wel een ambassadeur. Heerhugowaard is geweldig (vooral het zuiden) met de vele dingen die de voorzitter en de
waarnemend voorzitter al hebben opgesomd. Het was fijn en een eer om daarvan deel te zijn. Tot slot
wil spreekster graag haar collega-raadsleden bedanken voor de fijne samenwerking op zowel politiek
als persoonlijk vlak, de bodes voor hun goede zorgen en fijne sfeer die zij altijd hebben gecreëerd, de
raadsgriffier vooral voor zijn steun tijdens het waarnemend voorzitterschap en less best burgemeester
Ter Heegde. Spreekster hoort van vele burgers dat zij hopen dat hij nog 20 tot 30 jaar in Heerhugowaard blijft. Zij wil hem bedanken voor de prettige manier waarop hij zowel de coalitie- als de oppositieraadsleden altijd met evenveel respect benaderde, zowel in de raad als buiten de raadszaal. Spreekster wenst de burgemeester en de nieuwe raad sterkte en succes in de komende jaren.
De heer Witte wil beginnen met het bedanken van de Majesteit voor de onderscheiding die spreker van
haar mocht ontvangen. Hij heeft haar in 1983 op kantoor in Amsterdam ontmoet. Hij denkt dat hij een
onuitwisbare indruk heeft nagelaten. Spreker wil alle collega-raadsleden bedanken voor de perioden
die hij in Heerhugowaard heeft mogen meemaken; 16 jaar in de raad en 4 jaar hiervoor in commissies.
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Het gaat in totaal om een politieke tijd van 20 jaar. Spreker dankt de burgemeester, de wethouders, de
griffiers, de notuliste (waarvoor hij groot respect heeft; het is ontzettend moeilijk, na zes zinnen dwalen
de gedachten zoals gezegd al af), de bodes (zij zijn heel belangrijk en voorzien de raad ook altijd van
koffie en thee) en de ambtenaren. Er wordt in het gemeentehuis ontzettend hard gewerkt. Spreker
wenst tot slot de nieuwe raad veel wijsheid; “ga niet kapitaliseren en geen innovatieve methodes meer”.
De voorzitter zegt dat het goed gebruik is de vertrekkende raadsleden een raadsreiger aan te bieden.
De raadsgriffier toont de reiger die exclusief voor de raad van Heerhugowaard is gemaakt door kunstenaar Frans van der Ven. De voorwaarde voor het verkrijgen ervan is een zittingsperiode van vier jaar.
De voorzitter vraagt de heren Zijlmans en Schipper van Burgerbelang naar voren te komen. Mevrouw
Van ‟t Schip heeft al iets persoonlijks tegen hen gezegd. De voorzitter wil hierop aanvullen dat hij de
samenwerking heel plezierig heeft gevonden. Soms keek hij als de heer Dijkstra weer een beetje lelijk
tegen hem deed, naar andere fractieleden en vooral naar de heer Zijlmans, dacht dan bij zichzelf dat er
ook nog aardige mensen in de fractie zaten en kon dan weer verder met Burgerbelang. Dat geeft te
denken hoe dat nu moet met de nieuwe fractie, hoewel de voorzitter kan verklappen dat hij mevrouw
Jongejan ook wel erg aardig vindt; dit is misschien de redding. De heren Zijlmans en Schipper komen in
aanmerking voor de reiger. De voorzitter dankt hen voor hun inzet en wenst hen alle goeds en vooral
de heer Zijlmans met diens gezondheid, waarna de griffier hen beiden de reiger overhandigt.
De voorzitter vraagt naar voren mevrouw Bunte en de heren Visser en Kadioglu. Mevrouw Van ‟t Schip
heeft over hen al iets persoonlijks gezegd. Mevrouw Petra Bunte heeft het goed en gedegen gedaan
als voorzitter van de commissie Stadsontwikkeling. Heel belangrijk vond de voorzitter het dat zij door
haar werk weet wat er achter de voordeuren speelt en dat is niet gering. Deze kennis is belangrijk voor
het beleid wat in de gemeente Heerhugowaard wordt geformuleerd; het moeten geen theoretische nota‟s zijn. Mevrouw Bunte haar inbreng zal de gemeente heel sterk gaan missen. De heer Roel Visser is
lange tijd fractievoorzitter geweest. De PvdA is al lang een coalitiepartij. De voorzitter heeft altijd begrepen dat het fractievoorzitterschap van coalitiepartijen altijd nog weer zwaarder is, omdat zij alles aan elkaar moeten breien; de eigen achterban en het college. Roel heeft dat buitengewoon goed gedaan al
de jaren. Verder is hij ambassadeur van Heerhugowaard in Kalisz, zich daar als zodanig ook opgesteld
en heel veel goed werk gedaan. Er zijn contacten gelegd tussen Kalisz en de HVC over vuilverbranders. Kortom ook praktische dingen zijn ingebracht. Heel veel dank hiervoor. De voorzitter hoopt dat
Roel Visser ook op andere manieren nog inzetbaar blijft in Heerhugowaard. Het is al eerder gezegd. De
moskee was de afgelopen periode een belangrijk speerpunt. De voorzitter heeft gezien op welke sympathieke wijze de heer Metin Kadioglu met mensen omgaat, ook gezien vanuit zijn eigen gemeenschap
en de moskee, waarbij hij een brugfunctie heeft vervuld. De voorzitter kan zich voorstellen dat mensen
zoals Metin voor de Turkse en Marokkaanse gemeenschap en de mensen in Nederland zo‟n brugfunctie kunnen vervullen, waardoor er hier geen barrières zijn. Hij heeft hier zeker toe bijgedragen, waarvoor heel veel dank. De voorzitter wenst mevrouw Bunte, de heer Visser en de heer Kadioglu veel geluk toe in de toekomst, waarna de raadsgriffier hen de reigers overhandigt.
De voorzitter vraagt de heer George Boellaard van de VVD naar voren te komen. Hij behoort tot de categorie raadsleden die al een reiger heeft. De voorzitter wil op dit gebied dan ook geen verwachtingen
wekken. Daar moet men naar de burgers toe ook mee oppassen; het motto is “doen wat je zegt” en dit
gold voor George ook altijd zeer sterk. Sommige mensen praten uit de losse pols, maar George had altijd spreekteksten; heel overzichtelijk en goed opgebouwd. Dat geeft ook zijn systematische werkwijze
aan. Verder heeft het de voorzitter gefrappeerd (hij is daar pas na een paar jaar achter gekomen) dat
George naast zijn aimabele en vriendelijke houding, in het bezit is van de bruine band karate. Er wordt
wel vaker gezegd dat vechtsporters in het dagelijks leven heel aimabele mensen zijn, omdat zij hun
energie in de sport kwijt kunnen. Misschien een suggestie voor de nieuwe raadsleden. De voorzitter
dankt de heer Boellaard voor alle inzet. Het is goed dat hij doorgaat in zijn maatschappelijke functie als
voorzitter van de karatevereniging.
De voorzitter geeft aan dat mevrouw Harlaar van het CDA er vanmiddag niet maar vanavond wel zal
zijn. De voorzitter weet niet of er dan gelegenheid is haar toe te spreken. Daarom wil hij in navolging op
mevrouw Van ‟t Schip nu aangeven dat mevrouw Harlaar vier jaar geleden als fractievoorzitter en
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nieuweling in de raad gelijk in het diepe is gegooid. Dat was niet gemakkelijk. Zij heeft als speerpunt
veel voor de jongeren gedaan, waarvoor de voorzitter haar erkentelijk is. Hierna vraagt de voorzitter
mevrouw Güse en de heer Botman naar voren te komen. Hij heeft mevrouw Hanna Güse leren kennen
als voorzitter van het wijkpanel Rivierenwijk. Dit wijkpanel is en dat is de voorzitter zijn persoonlijke mening een voorbeeld voor heel Nederland. Er wordt in dit wijkpanel bottom-up vanuit de mensen zelf gewerkt. Er worden bijzondere gelegenheden gecreëerd voor samenhang in de wijk. Het ging hierbij niet
alleen om de sociale samenhang maar ook om wijkopbouw en zelfs plannen tot renovatie; de Piramide.
Dit is door het wijkpanel op de agenda van de gemeente gezet. Veel van de werkwijzen die vanuit de
ambtelijke organisatie richting de wijken wordt toegepast, is gebaseerd op de goede ervaringen en het
leefeffect vanuit de Rivierenwijk. Hanna heeft dat in procedure gezet en was de bindende factor in het
wijkpanel in een zeer diverse wijk. In Heerhugowaard wordt niet gesproken over een bloemkoolwijk.
Nee het gaat om een zonnebloemwijk. Er komt een Masterplan voor een grootschalige renovatieaanpak. Als de voorzitter in de wijk komt, ervaart hij dit als een genot. Hij noemt als voorbeelden de Piramide, het wijksteunpunt wat samen met het Leger des Heils is opgezet, de dag georganiseerd voor
mensen die eenzaam zijn, enz. De doorslag van die kennis richting het raadswerk was bijzonder. Het is
een moeilijke slag die moest worden gemaakt; met alle praktijkkennis plaatsnemen achter de raadstafels in een kaderstellende rol. Het gaat enerzijds om een functie met afstandelijkheid van een raad versus anderzijds de praktische kennis, maar dit is een dilemma. De voorzitter begrijpt heel goed dat dit
moeilijk is geweest. Hij wil erover nadenken of en hoe er een brug kan worden gevormd. Hij hoopt echter van harte dat mevrouw Hanna Güse al haar kennis en inzet zal blijven voortzetten in Heerhugowaard en als het enigszins kan in de Rivierenwijk en dat de gezondheid waar zij de afgelopen tijd mee
heeft getobd goed blijft gaan.
Mevrouw Van ‟t Schip heeft ook al gezegd dat de heer Arie Botman een sociaal geweten heeft en dit
was de afgelopen periode zo‟n twee tot drie keer ook nadrukkelijk te zien. Arie blijft een tijd heel rustig,
maar te zien is dat de spanning bij hem stijgt, waarna hij dan uit het hoofd een vlammend betoog houdt.
Dat is indrukwekkend. Te zien is dan hoe intrinsiek hij van dingen uitgaat. Hij doet niet zomaar zijn politieke nummertje. Nee, het zit dan in zijn hart. Iedereen heeft gezien hoe Arie heeft geworsteld met de
problematiek van de voedselbank. Eigenlijk zou zo‟n voorziening niet nodig moeten zijn, maar er is om
wat voor regels er ook zijn en welke voorzieningen er ook worden geboden, dan ook altijd een categorie die het niet weet of tussen wal en schip valt. De raadsleden zijn ook op dat inzicht gekomen, waarbij
ook Arie hen de weg heeft geleid. De afgelopen jaren is hij ook voorzitter van de commissie Stadsbeheer geweest. Dat is ook goed gegaan. Het is geen gemakkelijke commissie, omdat het vaak gaat om
praktische zaken waarbij er natuurlijk ook kaderstellend moet worden gewerkt. De voorzitter uit groot
respect voor beide raadsleden, waarna de raadsgriffier de heer Botman de reiger en mevrouw Güse
een boek over Heerhugowaard overhandigt.
De voorzitter vraagt tot slot mevrouw Lo Pizzo van GroenLinks naar voren te komen. Mevrouw Van ‟t
Schip heeft ook iets over Diana gezegd. Een tweepersoonsfractie is niet gemakkelijk. Er moet dan hard
worden gewerkt. Zij kwam als nieuweling binnen en in de periode wijzigde de fractie ook nog eens een
keer door het overlijden van Han. Het was allemaal dus niet zo eenvoudig. Mevrouw Diana Lo Pizzo
moest zich soms in de meest bijzondere bochten wringen. Zij had een onderwerp dan nog nooit behandeld, moest er wel meteen in, maar dit lukte dan ook nog best op een korte, krachtige wijze, de zaak
helder neerzettend. Zij heeft ook nog wat getobd met de gezondheid, maar dat gaat nu goed. Ook nog
verhuisd, maar alles werkt en loopt. Diana heeft maatschappelijk engagement. De voorzitter hoopt van
harte dat zij dit doorzet op welke manier dan ook in Heerhugowaard. Hij dankt haar hartelijk voor alle
inzet, waarna de raadsgriffier mevrouw Lo Pizzo de reiger overhandigt.
De voorzitter geeft hierna de afscheidnemende raadsleden de gelegenheid het woord te voeren.
De heer Zijlmans wil graag de collega-raadsleden, het college en de medewerkers dank zeggen voor
de prettige samenwerking in de afgelopen acht jaar die hij in de raad heeft mogen zitten. Spreker wenst
de nieuwe raad veel succes in de toekomst: “het gaat jullie allemaal goed”.
De heer Schippers heeft in deze raadsperiode heel veel geleerd. Hij wil alle collega‟s waarmee hij heeft
samengewerkt bedanken. Hij pleit er tot slot voor om in de komende periode geld uit te trekken voor de
Westfriese Omringdijk, die op springen staat.
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Mevrouw Bunte denkt dat er vandaag al heel veel is gezegd. Er is in de afgelopen 12 jaar dat spreekster raadslid is geweest, vreselijk veel gedaan. Dat is allemaal al benoemd vandaag. Zij wil iedereen
hartelijk bedanken voor de ontzettend goede samenwerking de afgelopen 12 jaar, zowel in de raad- als
in de commissievergaderingen. Het ging er af en toe hard tegenaan. Er zijn flinke discussies gevoerd,
maar als men de deur uitging, kon men toch wel iets met elkaar drinken. Spreekster hoopt dat dit ook
zo gaat in de nieuwe raad. Er zijn 10 partijen. Het zal heel wat vergen om alle kikkers in de ton te krijgen, te houden en ervoor te zorgen dat alles netjes gaat. Zij bedoelt dan dat de discussies zo blijven
lopen, zoals deze tot nu toe zijn gevoerd; netjes. Het is prima als men het niet met elkaar eens is, maar
het moet wel netjes en respectvol worden gehouden. Bij spreekster thuis werd er altijd op gehamerd
dat alles mocht worden gezegd als het maar netjes gaat.
Iemand die het in de gemeente altijd vreselijk netjes doet is de burgemeester. Hij heeft een ontzettende, knappe, nette woordenschat. In iedere evaluatie komt men dat tegen, maar snapt iedereen alle
woorden wel? Roel Visser en spreekster hadden bedacht dat zij daar toch iets mee moesten doen door
de voorzitter en de nieuwe raad hierin wat ondersteuning te bieden. Het moet toch mogelijk zijn om wat
andersoortige woorden te gebruiken. De voorzitter zou bijvoorbeeld mogen/kunnen zeggen “mevrouw,
meneer u bent dan wel de bolle bof van uw fractie, maar u zit hier wel te keveren” of “we moeten elkaar
hier in kunnen kneizen” of “wat zit u nu toch weer te mozeren”. De betekenis van deze woorden staat in
het boekje “Modern Bargoens woordenboek” wat spreekster de voorzitter mede namens Roel Visser
overhandigt. Er staan nog 698 informele woorden in. Zij adviseert hem het boekje op tafel te leggen om
woorden hieruit als kwinkslag bij een heel moeilijke discussie te kunnen gebruiken; het helpt vast!
De voorzitter neemt dit in ontvangst. Hij zal het uit zijn hoofd leren, maar is daar wel even mee bezig.
De heer Roel Visser kwam ruim 13 jaar geleden in de raad na een ietwat roerige periode binnen de
partij. Wat het CDA heeft met haar wethouders, heeft de PvdA zo af en toe binnen de fractie. Spreker
heeft een geweldige tijd meegemaakt als lid van de fractie, van de raad en de commissies. Men heeft
onderling altijd heel goed kunnen samenwerken, zowel met partijen vanuit de coalitie als met de partijen de oppositie. Spreker wil iedereen daarvoor hartelijk bedanken. Petra Bunte memoreerde al dat de
voorzitter altijd mooie woorden wil gebruiken, zoals het woord dictum; het woord is vlees geworden, het
heeft onder ons gewoond. Spreker hoopt dat hij aan het Bargoens woordenboek, waar vreselijk veel
mooie woorden in staan, wat heeft. Aan de nieuwe raad wil spreker de volgende woorden van Cicero
meegeven “caveant consules, ne quid respublica detrimenti capiat” oftewel “laat de consuls op hun
hoede zijn, opdat de staat (in dit geval de stad) geen nadeel ondervindt”. Deze woorden gelden overigens
ook voor het nieuw te vormen college, zij het dan meer als een waarschuwing.
De heer Kadioglu zal het kort houden. Hij heeft de afgelopen vier jaar heel veel geleerd, waarvoor hij
iedereen wil bedanken. Ook dankt hij iedereen voor de fijne samenwerking. Er is de afgelopen vier jaar
inderdaad heel veel gedaan. Spreker verwacht dit ook de komende vier jaar van de nieuwe raadsleden.
Hij wenst hen ook veel succes toe in de toekomst.
De heer Boellaard zegt dat als men vindt dat het niet goed gaat, men zich ervoor moet inspannen. Met
deze gedachte heeft spreker zich verkiesbaar gesteld voor de gemeenteraad. Toen er een beroep op
hem werd gedaan om de daad bij het woord te voegen, deed hij dat met de volle overtuiging. Spreker
kijkt terug op een mooie periode, waarin veel is gerealiseerd door een goede samenwerking in en buiten de raad. Het zwembad, sportvoorzieningen, Cool, schoolgebouwen, groot onderhoud van de wijken
en nog veel meer. Het is al vaker gezegd. Het raadswerk vergt tijd en dus prioriteit. De afgelopen jaren
hebben vooral in het teken gestaan van prioriteiten stellen, time boxing en snel lezen, werk, raadswerk,
sport, gezin, familie, vrienden, kennissen, hobby. De agenda bepaalt wanneer en de prioriteitenlijst bepaalt wat er gaat gebeuren. Activiteiten met een lage prioriteit komen daarbij niet meer aan de beurt.
Als iets heel lang blijft liggen, dan krijgt het vanzelf een hogere prioriteit. Het werd dus tijd om de prioriteiten en daarmee de tijdbesteding te herzien. Spreker vindt dat het raadswerk zo belangrijk is dat men
er volledig voor moet gaan of het niet moet doen. Uiteindelijk heeft hij nu voor het laatste gekozen. Dit
betekent niet dat zijn interesse weg is. Hij was 15 jaar toen hij de politiek ging volgen en lid werd van de
VVD en dat zal wel zo blijven. Hij verwacht de raadsleden nog regelmatig te ontmoeten in een andere
functie, namelijk als inwoner van Heerhugowaard. Hij wil iedereen danken voor de fijne samenwerking
en hij dankt in het bijzonder voor de mooie woorden die hem zojuist toegesproken zijn. Tot gauw.
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Mevrouw Güse valt dit nu wat rauw op haar dak. Het is voor het eerst dat spreekster afscheid neemt
van een raad en had er geen idee van vanmiddag ook iets te moeten zeggen. Zij zou vier jaar geleden
worden gekozen, maar het CDA verloor toen een zetel. Spreekster viel er buiten en bleef toen lekker in
de Rivierenwijk. Zij had helemaal geen haast om de raad te komen; het is dan ook dat het haar werd
gevraagd. Tweeëeneenhalf jaar geleden ging Edwin Stam emigreren naar Australië en werd er weer
een beroep op spreekster gedaan. Het raadslidmaatschap kwam dan voor de tweede keer op haar pad
met de “wat moet ik nu”. Het is een uitdaging en het gebeurt niet zomaar. Spreekster heeft aan de oproep gehoor gegeven en heeft zitting genomen in de raad. Zij vond het allemaal heel moeilijk, zeker het
eerste jaar. Alleen al alle “papiertroep”; pakken vol. Verder had zij geen idee hoe een raadsvergadering
in elkaar zat met alle onderwerpen. Zij heeft wel eens gedacht het nooit te zullen leren en denkt ook
niet dat zij het ook ooit geleerd zou hebben. Spreekster heeft wel heel goed begrepen dat het niet haar
werk is. Zij is meer een mens van het aanpakken van zaken vanaf het begin af aan met heel korte lijnen, wat zij in haar werk in de Rivierenwijk heel duidelijk had. Desalniettemin heeft zij de afgelopen
twee jaar als heel zinvol en rijk ervaren, ook de sfeer in de raad. In het begin dacht zij dat iedereen naar
haar keek, omdat zij niets deed of het heel stom zei. Dat zal ongetwijfeld zo zijn geweest, maar van lieverlee heeft zij iedereen leren kennen. Er is dan een uitje en men drinkt iets met elkaar. Toen heeft zij
de warmte van en naar elkaar gevoeld en dit als heel belangrijk ervaren. Dat is natuurlijk voor een heel
groot gedeelte te danken aan de voorzitter. Hij wordt continu de hemel in geprezen, maar het is waar.
Hij was nog maar drie dagen in dienst toen spreekster hem in de Rivierenwijk uitnodigde om iets te
openen. Hij kwam en is eigenlijk nooit meer weggeweest. Er werden in de wijk aan de lopende band
dingen geopend; de heer Ter Heegde was er altijd. Het frappante is dat hij ontzettend veel mensen bij
naam kent. Spreekster vraagt zich af hoe dit mogelijk is. De warmte en betrokkenheid is ook in de raad
te bemerken als men met elkaar heel moeilijke beslissingen moet nemen en men elkaar met plezier wel
eens naar het leven zou willen staan. Het wordt altijd weer gekalmeerd en op een goede manier afgerond; dat is heel bijzonder. Spreekster wenst de nieuwe raad heel veel succes toe; “houdt men name
oog voor elkaar”. Het komt natuurlijk voor dat iemand privéomstandigheden heeft, waardoor hij of zij
even niet goed in het vel zit. Toch moet men er dan zijn en met elkaar dingen regelen, terwijl het hoofd
misschien heel ergens anders is. Zelf is spreekster iemand van veel details. Deze zijn heel erg belangrijk. Spreekster wenst iedereen heel veel succes de komende jaren. Zij zal het ongetwijfeld blijven volgen via de krant. Winnie van Galen schrijft altijd prima. Spreekster dankt voor de goede samenwerking.
Ook al omvat deze maar een periode van twee jaar, zij zal de anderen toch vast wel een beetje missen.
De heer Botman dankt voor de gelegenheid om na een lange periode nog enkele woorden te mogen
zeggen. Spreker is Heerhugowaarder vanaf zijn prille jeugd en bestuurlijk en organisatorisch bij heel
veel zaken betrokken geweest. Hij heeft zich altijd dienstbaar opgesteld in allerlei zaken. In de jaren 80
is hij in de politiek gekomen en vandaag neemt hij daarvan afscheid. Heerhugowaard was in de jaren
50-60 een (agrarisch) dorp met een beperkte omvang. Door de raad, het college en de ambtelijke organisatie is Heerhugowaard gegroeid tot een middelgrote gemeente, waar kwaliteit en mogelijkheden
worden geboden in tal van aspecten; van sociale zaken tot arbeid, onderwijs, recreatie, enz. Heerhugowaard is behoorlijk vooruitgegaan en de raad heeft daaraan bijgedragen. Het verleden was beperkt, het heden is heel divers en samenhangend. Er moet vertrouwen zijn en zin om door te gaan. De
raad is erin geslaagd om met Heerhugowaard zodanig om te gaan dat er hier voor de nieuwe en de
huidige burgers een goed perspectief is om te leven, te werken en te recreëren. Er is zojuist al gesproken over het college. Spreker heeft bijzonder genoten van met name het laatste college. De vorige colleges hadden goede aanzetten gegeven en de laatste vier jaar is er veel tot stand gebracht, waarbij er
best naar de kwaliteit mag worden gekeken. Heerhugowaard is landelijk, Europees en soms met de hele wereld in contact geweest om de zaken zoals deze in Heerhugowaard moesten gebeuren, aan de
orde te stellen. Men is daar goed in geslaagd. Spreker wil graag nog opmerken dat de gemeente er onder aanvoering van het college in is geslaagd om de ambtelijke organisatie van zo‟n 400 medewerkers
te innoveren en de verantwoordelijkheid bij hen zo te leggen, dat het werk voor hen interessant is en
iedereen de gelegenheid krijgt zich verder te ontwikkelen. Men ziet en hoort de ambtenaren niet altijd,
maar zij zijn wel belangrijk. Zij zorgen voor een groot deel voor de beleidsuitvoering. Er zijn best wel
eens dingen die de toets der kritiek soms wat moeilijk kunnen doorstaan, maar het is allemaal nieuw en
in ontwikkeling. Heerhugowaard is van een dorp een stad geworden. Spreker heeft genoten van de organisatie, de Heerhugowaard Academie, het college, de griffie en de raad. Hij wenst iedereen het beste
toe en de nieuwe raad veel succes in zijn werk voor de burgers van Heerhugowaard.
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Mevrouw Lo Pizzo kan nu voor het laatst bedanken dat zij het woord krijgt van de voorzitter. Spreekster
wil iedereen hartelijk bedanken voor de afgelopen vier jaar. Er is gezamenlijk heel veel gerealiseerd;
het is vanmiddag al meer gezegd en misschien wel beter verwoord dan zij zou doen. Wat haar zeker bij
zal blijven is zoals Hanna ook al heeft gememoreerd, de warmte en de steun van de collega‟s op het
moment dat het even wat minder gaat en er dingen gebeuren. Men ziet elkaar op vergaderingen. Men
drinkt na afloop iets met elkaar en dan is te merken dat er toch meer is dan alleen de politiek. Ondanks
politieke kleur, voorkeuren, enz. is men er voor elkaar en dat is echt heel prettig. Tegen de nieuwe raad
zegt spreekster dat Heerhugowaard een prettige gemeente is om te wonen. Het is geweldig om hier te
zijn en de dingen te zien die er allemaal gebeuren. Zij spreekt de hoop uit dat de nieuwe raad dit in gezamenlijkheid met plezier gaat voortzetten en wenst hen heel veel succes.
De griffier dankt voor de gelegenheid om het woord te voeren. Het is voor hem in de raadsvergadering
eigenlijk altijd horen, zien en zwijgen. Het is de ook bedoeling dat de raadsleden aan zet zijn. De griffier
wil alle raadsleden heel hartelijk danken voor de afgelopen vier jaar. Het was plezierig om via mevrouw
Van ‟t Schip te horen dat zij de ondersteuning door de griffie als prettig heeft ervaren. Hopelijk hebebben zij er ook wat aan gehad. Van de voorzitters van de commissies is in de commissievergadering al
afscheid genomen. De griffier vond de samenwerking met hen vooral in de voorbereiding van de vergaderingen heel plezierig, waarvoor hij hen vanmiddag speciaal wil bedanken. Hij vond het altijd heel
knap dat mevrouw Petra Bunte hoeveel agendapunten er ook waren en hoeveel mensen er ook van het
spreekrecht gebruik wilden maken, de vergadering van de commissie Stadsontwikkeling op misschien
een uitzondering na, altijd op tijd konden worden beëindigd. Bij mevrouw Monique Stam heeft de griffier
altijd bewondering gehad voor haar enorm goede voorbereiding. In het vooroverleg kwamen er altijd al
moeilijke vragen. De heer Arie Botman kon zoals de voorzitter ook heeft gememoreerd, soms heel verrassend uit de hoek komen met een goed, scherp betoog. Hij heeft het voortreffelijk gedaan en gaf de
commissieleden altijd veel ruimte voor inbreng. Het gaat bij Stadsbeheer vaak om heel operationele
zaken. De heer Cees Mertens schoot in het begin als voorzitter van de commissie Maatschappelijke
Ontwikkeling nog wel eens op de inhoud, waar hij dan door een commissielid op werd aangesproken.
De afgelopen jaren heeft hij perfect als voorzitter gefunctioneerd. Het is al gememoreerd. Het ging de
afgelopen jaren om de tweede periode van dualisering. De griffier constateert nu hij het acht jaar heeft
mogen volgen, dat de voorzitters één lijn hebben in hoe zij met de commissies omgaan en heeft hiervoor veel respect en waardering. Het zijn allemaal stappen die vooruit zijn gezet. Kijkend naar de wijze
van debatvoering is zeker ook de discussie over het alcoholmatigingsbeleid een goede geweest. Het
zal met de nieuwe raad en de nieuwe commissies weer een hele uitdaging worden om de continuïteit
en de ontwikkeling van de afgelopen jaar voort te zetten.
Er was tot nu toe voor iedereen een bedankwoordje uitgesproken, maar nog niet voor mevrouw Carola
van ‟t Schip. De griffier heeft met de voorzitter afgesproken dat hij dit namens de raad voor zijn rekening zal nemen. Hij dankt haar voor het waarnemend voorzitterschap de afgelopen vier jaar. Het was
vanmiddag heel mooi te constateren hoe vloeiend het tegenwoordig gaat. De voorzitter en de waarnemend voorzitter hebben beiden een toespraak gehouden, maar de accenten op verschillende elementen gelegd zonder dat zij dit vooraf met elkaar te hebben kortgesloten. Carola heeft heel goed opgesomd wat er de afgelopen jaren allemaal is gebeurd. Het ging daarbij niet alleen om inhoud, maar ook
de wijze waarop dit in gezamenlijkheid heeft plaatsgevonden. Spreker overhandigt haar tot slot een
presentje. Mevrouw Van ‟t Schip heeft evenals de afscheid nemende raadsleden een prachtig boeket
bloemen gekregen.
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter om 15.50 uur het eerste deel van deze raadsvergadering. Het tweede deel van deze openbare vergadering van de raad is in aparte notulen vastgelegd.

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

de raadsgriffier,

de voorzitter

