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Notulen van het vragenhalfuurtje voorafgaande aan de openbare vergadering van de raad van de gemeente Heerhugowaard, gehouden op 22 juni 2010 om 19.30 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 S. Brau, PvdA
de heer P.C.J. Carnas, Burgerbelang (na 19.37 uur)
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 (na 19.36 uur)
mevrouw M. Jongejan, Burgerbelang
de heer A.G.W. Jongenelen, Burgerbelang
de heer N. Kevik, VSP
de heer J.D. Koppelaar, PvdA
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 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 S.H. Binnendijk, CDA
de heer J.W. de Boer, PvdA
de heer L.H.M. Dickhoff, HOP
de heer C. Kwint, GroenLinks

Notuliste:

mevrouw E.M.J. Middelbeek

Afwezig:

de heer A.C. van Oord, VVD, raadslid

De voorzitter heet iedereen van harte welkom en geeft als eerste het woord aan de heer Mertens.
De heer Mertens geeft aan dat zijn fractie heeft vernomen dat het niet mogelijk is op een adequate manier in het bezit te komen van uitritkaarten voor de parkeergarages. Daarnaast speelt ook nog de slechte en onjuiste informatie die hierover door de gemeentelijke informatiebalie wordt gegeven. Zoals het
college wellicht bekend is, wordt binnenkort op zondagmorgen in theater Cool een concert gegeven
onder de naam “Voor de gouden dagen voor de ouderen”. Bij de uitnodigingen voor dit concert zouden
de initiatiefnemers graag uitritkaarten voor de parkeergarage willen meesturen, maar dat gaat niet zomaar. Als antwoord wordt gegeven dat de gemeente geen parkeergarage exploiteert en dat alleen Interparking garages heeft. Verder is het zo dat de uitritkaarten alleen worden afgegeven door Interparking voor hele dagen. Ook is het zo dat uitritkaarten € 20 per kaart kosten, omdat deze niet per uur of
een meervoud hiervan kunnen worden gegeven. Op het moment van de aanvraag was ook de apparatuur voor het printen van de uitritkaarten nog eens defect en was niet precies bekend wanneer deze dit
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hersteld zou zijn! De HOP vindt dat dit zaken zijn waar Heerhugowaard zich als Stad van Kansen voor
zou moeten schamen. Initiatiefnemers die goede doelen organiseren, worden zo min of meer tegengewerkt en begrijpen absoluut niet dat op zondagmorgen (de parkeergarages staan leeg) er niets te regelen is voor de oudere inwoners van Heerhugowaard. Graag verneemt spreker op korte termijn wanneer
het college met Interparking, de beheerder van alle parkeergarages, afspraken denkt te maken zodat
uitritkaarten voor welke garage dan ook, minimaal voor één uur kunnen worden verkregen. Daarnaast
verzoekt spreker het college dit onderwerp mee te nemen in de onderhandelingen, die nog zullen
plaatsvinden over het nieuw op te zetten parkeerregime.
De heer Binnendijk geeft in reactie op de eerste vraag aan dat de wethouder niet precies weet wat de
heer Mertens met “korte termijn” bedoelt, maar de wethouder wil wel iets toelichten. Het is zo dat de
parkeergarages eigendom zijn van Corio, Dekamarkt en de gemeente en dat Interparking het hele parkeergebeuren verzorgt voor genoemde eigenaren. Het zijn de eigenaren die aangeven aan welke eisen
Interparking moet voldoen. De heer Mertens heeft in zijn inleiding aangegeven dat er (technische) problemen zijn. Dat is iets wat ook het college zorgen baart. Deze problemen zijn ook onderwerp van
voortdurend overleg met Interparking. Het college wil echter ook met de andere eigenaren overleggen
om na te gaan of zij met genoemde parkeerbeheerder verder moeten gaan. Op enig moment zal er een
nieuwe aanbesteding moeten plaatsvinden, waarbij een keuze gemaakt zal worden. De wethouder
geeft naar aanleiding van de tweede vraag aan dat het college binnenkort onderhandelingen zal aangaan met de andere eigenaren van de parkeergarages. De wethouder zal bij de algemene beschouwingen en de behandeling van de voorjaarsnota hier komende donderdag op terugkomen. Als het gaat
om uitritkaarten schijnen er ook tijdtegoedkaarten te zijn en deze zijn een stuk goedkoper. Deze kunnen
wellicht voor de doelgroep waar de heer Mertens over sprak, een oplossing bieden. De wethouder zegt
graag toe dat het college op de vragen van de heer Mertens zal terugkomen, omdat het anders nu een
vrij technisch verhaal zal worden.
De heer Mertens verrast het dat er ook tijdttegoedkaarten te verkrijgen zijn. Spreker zou graag willen
weten waar deze kaarten verkrijgbaar zijn en of deze ook voor elke garage geldig zijn.
De heer Binnendijk antwoordt dat deze kaarten niet voor elke garage geldig zijn. Deze kaarten zijn er
voor de locatie Basserhof en de andere locaties Middenweg, Zuidtangent, Stadsplein, maar niet voor
de garage van de Dekamarkt. Het staat allemaal op de website. Het gaat om tijdtegoedkaarten voor 24
uur á € 8, 4 uur voor € 3,19. De uitrijkaarten zijn voor meerdere tijd en voor meerdere dagen geldig en
niet het soort kaart wat de genoemde doelgroep nodig heeft. De tijdtegoedkaarten moeten wel van tevoren worden besteld.
De voorzitter geeft aan dat het vragenhalfuurtje hiermee ten einde is, maar hij wil nog even aandacht
voor het volgende vragen. Vorige week heeft voor de derde keer op de Nationale haringparty in Nijenrode de firma Kroone en Goedbloem uit Heerhugowaard gestaan. Zij hebben daar heel veel ambassadeurswerk voor de gemeente gedaan. Zij hebben Heerhugowaard als duurzame gemeente gepresenteerd en zich gefocust op Stad van de Zon met zonnebloemen en een mooi decor.
De heer Kroone en zijn vrouw wilden vanavond graag even langskomen om de gemeente te bedanken
voor alle ondervonden medewerking bij het evenement op Nijenrode. Het is de derde keer dat spreker
en zijn vrouw hebben meegedaan en na twee keer eerste te zijn geworden, zijn zij dit jaar tweede geworden. Spreker en zijn vrouw hebben Heerhugowaard en Stad van de Zon gepromoot.
De voorzitter heeft begrepen dat in de hal een haringkraampje staat, waar de aanwezigen een harinkje
kunnen nuttigen in de schorsing van de vergadering tot 20.00 uur.
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter om 19.42 uur het vragenhalfuurtje.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad
van de gemeente Heerhugowaard d.d. 28 september 2010.
de raadsgriffier,

de voorzitter

