Aan: de fractievoorzitters, collegeleden en sectordirecteuren
Van: de wnd. raadsgriffier
Datum:26 januari 2011
I.a.a.: Concernstaf, Communicatie, medewerkster bestuurlijke informatie, website-beheer en notuliste
raad
Onderstaand treft u aan de uitkomsten van de raadsvergadering van 25 januari 2011, vooruitlopend op
de notulen. Gaarne aandacht voor de actiepunten, voor zover op u van toepassing.
Nr.

Voorstel Onderwerp

Actie

Opening en mededelingen
De voorzitter heeft de raadsvergadering geopend en gemeld dat de
raadsleden Huijboom (ChristenUnie) en Zuurbier (CDA) én wethouder Dickhoff (HOP) de raadsvergadering niet kunnen bijwonen.
1.

Spreekrecht burgers.
Er hebben zich voor dit agendapunt geen burgers aangemeld.

2.

Vaststellen raadsagenda.
De raadsagenda is gewijzigd vastgesteld, waarbij de behandeling
van agendapunt 17 is doorgeschoven naar de komende commissievergadering en raadsvergadering. Verder is aan de agenda toegevoegd een motie van Burgerbelang aangaande het minimabeleid en
een motie van PvdA aangaande de overheveling van rijkstaken en
budget als respectievelijk de agendapunten 17 en 18.

3.

Vaststellen notulen raadsvergadering 11 november 2010 en 23
november 2010 alsmede vaststellen notulen vragenhalfuurtje
23 november 2010.
De behandeling van de notulen is doorgeschoven naar de volgende
raadsvergadering.

4.

2011

Voorstel voorzitter met betrekking tot afdoening ingekomen
stukken, waaronder mededelingen van het college aan de raad.
Rubriek A
De raad heeft de ingekomen stukken 1 tot en met 12 voor kennisgeving aangenomen.
Rubriek B
Er zijn voor deze rubriek geen stukken ingekomen.
Rubriek C
De raad heeft ingestemd met de afhandeling van de ingekomen
stukken 1 tot en met 4, waarbij op verzoek van Burgerbelang gedaan in de raadsvergadering van 14 december 2010 over ingekomen stuk 2 in aanwezigheid van wethouder De Boer een nadere
behandeling van de vragen heeft plaatsgevonden.
Op verzoek van fractie Trots op Nederland zal brief 1 geagendeerd
worden voor de commissie SO.
Rubriek D
Wethouder Kwint heeft namens collega Dickhoff melding gemaakt
van het in het kader van woninggebonden subsidies (in regionaal
verband) aan de gemeente Heerhugowaard toekomende bedrag

1

van € 1,6 miljoen, wat aan het rekeningresultaat 2010 zal worden
toegevoegd.
Wethouder Baijards heeft melding gemaakt van de toekenning van
€ 226.000 subsidie van de provincie NH voor de watersporthaven
Broekhorn in het kader van “water, de economische drager”.
De raad heeft de mededelingen voor kennisgeving aangenomen.
5.

2011002

Raadsvoorstel WMO Uitvoeringsplan 2011.
De raad heeft unaniem met het voorstel ingestemd.

6.

2011014

Groot onderhoud openbare buitenruimte.
De raad heeft unaniem met het voorstel ingestemd.

7.

2011018

Garantstelling De Pieter Raatstichting
De raad heeft unaniem met het voorstel ingestemd.

8.

2011004

Taakmutaties algemene uitkering 2011.
De raad heeft unaniem met het voorstel ingestemd.

9.

2011012

Begrotingswijziging nummer 2011-5.
De raad unaniem met het voorstel ingestemd.

10.

2011011

Wijziging samenstelling commissies.
De raad unaniem met het voorstel ingestemd.

11.

2011017

Vaststellen verordeningen Wet investeren in jongeren.
De raad heeft unaniem met het voorstel ingestemd.

12.

2011021

Uitvoering aanwijzing Ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
De raad heeft unaniem met het voorstel ingestemd.

13.

2011003

Visiedocument windenergie in Heerhugowaard.
Er is in twee termijnen beraadslaagd. Er zijn één amendement en
twee moties ingediend.
De tekst van amendement B ingediend door de HOP en ondersteund door VVD, PvdA en GroenLinks luidt:
De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 25 januari
2011.
Ondergetekenden stellen voor het besluit onder 1, 2 en 3 te laten vervallen en
als volgt te besluiten:
1. het visiedocument “ Windenergie in Heerhugowaard” ter kennisgeving
aan te nemen;
2. een positieve grondhouding aan te nemen ten aanzien van de initiatieven
voor windenergieprojecten, die passen binnen de met “ donkerblauw”
aangegeven gebieden van het visiedocument “ Windenergie in Heerhugowaard”;
3. in het Alton-gebied alleen windenergieprojecten toestaan, indien door de
HVC een warmte en (geschrapt in tweede termijn) CO2-leidingen worden
aangelegd richting het Alton-gebied;
4. in deze raadsperiode af te zien van windenergieprojecten op alle andere
locaties inclusief De Vork, dan de “ donkerblauwe vlekken” en eventueel
het Alton-gebied, die zijn aangegeven in het visiedocument “ Windenergie
in Heerhugowaard”;
5. tot daadwerkelijke medewerking aan individuele windenergieprojecten in
de twee gebieden pas te besluiten op basis van de daarvoor te voeren
bestemmingsplan- en milieutechnische procedures, waarbij de integrale
afweging van alle belangen en mogelijkheden aan de orde is.
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Toelichting
In het coalitieakkoord 2010-2014 is onder het thema “ Duurzame ontwikkelingen” het volgende opgenomen. Het beleidsplan duurzame ontwikkeling met
de roadmap Heerhugowaard CO2-neutraal in 2010, is ook de inzet in deze
raadsperiode. Er worden mogelijkheden gezocht om woonlasten omlaag te
brengen door energiebesparende maatregelen en het toepassen van duurzame energievoorzieningen.
Ondertekend door de fractie van de HOP en ondersteund door de fracties
VVD, PvdA en GroenLinks

De tekst van motie 3 ingediend door Trots op Nederland luidt:
De ondergetekende, lid van de raad van de gemeente Heerhugowaard
overwegende dat
de veiligheid van omwonenden wordt gegarandeerd,
de gezondheid van omwonenden wordt veiliggesteld,
de horizonvervuiling van windmolens aanvaardbaar is,
tevens de te verwachten WOZ daling van woningen en bedrijven hiermede
wordt voorkomen,
stellen voor
alle windmolens altijd minimaal 1.500 meter verwijderd moeten staan van de
bebouwde kom;
geen reclame-uitingen in welke vorm dan ook
geen intentieverklaringen.
Gedaan in de openbare vergadering van 25 januari 2011
Ondertekend door de fractievoorzitter Trots op Nederland

De tekst van motie 4 ingediend door de VSP luidt:
De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen d.d. 25 januari 2011
overwegende:
dat Nederland op Europees niveau de afspraak heeft gemaakt dat in
2020 de uitstoot van CO2 met 20 procent is verlaagd ten opzichte van
1990, evenals 14 procent van al onze energie met duurzame bronnen
moet worden opgewekt;
dat Nederland voor miljarden aan subsidies heeft verstrekt aan windparken op zee, op het land en in energieprojecten met zonlicht;
dat het Nederlandse parlement de belastingen (accijns) op onder andere
brandstof kan verhogen/verlagen;
dat gebleken is, dat het opwekken van windenergie op zee vier maal
duurder is dan op het land en energie via zonnepanelen daar noch zelfs
een veelvoud van is;
dat de gemeenteraad van Heerhugowaard, ondanks door het rijk gemaakte afspraken, maar ook zonder deelname van de regio Alkmaar, een
duurzaamheiddoelstelling heeft vastgesteld, te weten “Heerhugowaard
2030 energieneutraal”;
dat op dit moment die doestelling alleen haalbaar is door middel van het
plaatsen van windmolenparken op het grondgebied van Heerhugowaard,
stelt vast
dat er mede gezien het tuinstedelijk en landschappelijk karakter op het
grondgebied van Heerhugowaard naast de reeds geplaatste drie, geen
nieuwe windmolens meer moeten worden geïnstalleerd,
dat maatregelen betreffende duurzaamheid en het verminderen van de
CO2-uitstoot een nationale zaak met al gemaakte afspraken in Europees
verband tot 2010 is, waardoor het op eigen houtje uitvoeren van “Heerhugowaard 2030 energieneutraal” met de kennis van nu, onnodige risico’s met zich kan meebrengen en stelt voor Heerhugowaard te conformeren aan de duurzaamheiddoelstelling van Nederland tot 2010.
Ondertekend door de twee fractieleden van de VSP

Wethouder Kwint heeft toegezegd de uitgevoerde nulmeting openWethouder
baar te maken of hierover informatie te verstrekken. Momenteel
wordt nog nader over de privacy-elementen in de meting gesproken. Kwint
De raad heeft amendement B met 19 stemmen voor en 10 stemmen
tegen aangenomen.
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Voor stemden VVD, HOP, PvdA, CDA en GroenLinks. Tegen stemden Burgerbelang, D66, VSP en Trots op Nederland.
Het voorstel van het college is door het aannemen van amendement
B vervallen en is daarom niet in stemming gebracht.
De raad heeft motie 4 (meest verstrekkende en daarom het eerst in
stemming gebracht) met 7 stemmen voor en 22 stemmen tegen
verworpen.
Voor stemden Burgerbelang en VSP. Tegen stemden VVD, HOP,
PvdA, CDA, GroenLinks, D66 en Trots op Nederland.
De raad heeft motie 3 met 1 stem voor en 28 stemmen tegen verworpen.
Voor stemde Trots op Nederland. Tegen stemden VVD, Burgerbelang, HOP, PvdA, CDA, GroenLinks, D66 en VSP.
14.

2011016

Wijkvisie Rivierenwijk.
Er is in twee termijnen beraadslaagd. Op aangeven van de HOP is
het voorstel van het college (bij het 3e gedachtestreepje) aangevuld.
De raad heeft unaniem voor het aangevulde voorstel gestemd.
Zonder verdere discussie en na stemming is besloten:
- de Wijkvisie Rivierenwijk vast te stellen;
- kennis te nemen van het uitvoeringsprogramma Wijkvisie Rivierenwijk 2011;
- kennis te nemen van het collegebesluit tot verdere uitwerking van het uitvoeringsprogramma Wijkvisie Rivierenwijk voor de jaren 2012-2015 binnen de
beschikbaar gestelde budgetten;
- kennis te nemen van het collegebesluit onderzoek te doen ten behoeve van
het meerjareninvesteringsprogramma Wijkvisie Rivierenwijk voor de periode
2015 tot 2025.

15.

2011001

Visie, beleidsplan, verordening en exploitatie begraafplaatsen
Heerhugowaard.
Er is in twee termijnen beraadslaagd.
De raad heeft unaniem voor het voorstel van het college gestemd,
waarbij Burgerbelang een voorbehoud heeft gemaakt ten aanzien
van de plaats van de uitbreiding.

16.

2011005

Gemeentelijk rioleringsplan Heerhugowaard (GRP) planperiode
2011 tot en met 2015.
Er is in twee termijnen beraadslaagd. Er zijn twee amendementen
ingediend.
De tekst van amendement A ingediend door Burgerbelang luidt:
De ondergetekenden, leden van de raad van de gemeente Heerhugowaard,
stellen voor het ontwerpbesluit van het college zodanig te wijzigen dat:
a. de zin: “- in de planperiode 2011 t/m 2015 rioolheffing met minimaal 1%
per jaar, exclusief de inflatiecorrectie, te laten stijgen”, vervalt;
b. aan het ontwerpbesluit wordt toegevoegd: “de gelden uit het gemeentefonds die het gevolg zijn van de verfijningsregeling Rioleringen toe te
voegen aan de Voorziening egalisatie riolering”.
Gedaan in de openbare raadsvergadering
Ondertekend door de vijf fractieleden van Burgerbelang
Toelichting:
ad a:
de omschrijving “minimaal 1%” is niet SMART-bestendig en behoort
van een deugdelijke besluitvorming derhalve geen deel uit te maken.
ad b:
bij de toedeling vanuit het gemeentefonds wordt via een verfijningsregeling er rekening mee gehouden dat de gemeenten voor hun rio-
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leringen verhoudingsgewijs ongelijke kosten hebben. Voor wat betreft haar ontvangsten is de gemeente Heerhugowaard daarbij een
voordeelgemeente. Voorkomen kan daarmee worden, dat onze burgers van die ongelijke kostenverhouding financieel de dupe worden.
Voor de jaren 2010 t/m 2012 is het voorsteel voor onze gemeente
respectievelijk: € 162.969, € 50.847 en € 37.269. Zonder dat onze
burgers daarmee worden gecompenseerd, worden deze verfijninggelden thans aangewend in de algemene middelen. Dit deel van het
amendement neemt die onredelijkheid weg.
Het voornemen bestaat bij de verdeling van het gemeentefonds het
huidige aantal indicatoren drastisch te verminderen. Op grond daarvan valt aan te nemen dat de gemeente na 2012 geen verfijninggelden meer zal ontvangen.

De tekst van amendement C ingediend door de PvdA luidt:
De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 25 januari
2011.
Overwegende dat
de formulering “ minimaal” in het eerste punt van het ontwerpbesluit ruimte biedt voor een forse verhoging van de rioolheffing, waardoor het besluit
niet helder is;
Ondertekende stelt voor
in de planperiode 2011 tot en met 2014 rioolheffing met 1 procent per
jaar, exclusief de inflatie, te laten stijgen
en gaat over tot de orde van de dag.
Ondertekend door vier fractieleden van de PvdA

De raad heeft amendement A met 5 stemmen voor en 24 stemmen
tegen verworpen.
Voor stemde Burgerbelang. Tegen stemden VVD, HOP, PvdA,
CDA, GroenLinks, D66, VSP en Trots op Nederland.
De raad heeft amendement C unaniem aangenomen.
De raad heeft unaniem voor het voorstel van het college gestemd.
17.

Motie Burgerbelang aangaande minimabeleid.
De tekst van motie 1 luidt als volgt:
De raad van de gemeente Heerhugowaard in openbare vergadering bijeen op
25 januari 2011;
overwegende
dat de vroege kou in november 2010 tot extra stookkosten heeft geleid;
dat juist de sociale minima daardoor in het bijzonder zijn getroffen;
dat daardoor voor deze periode voor de minima een extra financiële ondersteuning gewenst is;
dat artikel 35 van de Wet werk en bijstand daar al dan niet categoriaal de
ruimte voor biedt;
draagt het college op:
1. inwoners in de categorie van 65 jaar of ouder met een inkomen tot 120
procent van het minimum inkomen een bijdrage in de stookkosten te verlenen van € 50;
2. inwoners behorende tot de categorie chronisch zieken of gehandicapten
of met een hem ten laste komend kind dat tot die categorie behoort met
een inkomen tot 120 procent van het minimum inkomen eenzelfde bedrag
te verstrekken;
3. de doelgroep jonger dan 65 jaar met een inkomen tot 120 procent van het
minimum inkomen eveneens recht te geven op extra bijstand. Zij kunnen
deze winterbijstand individueel aanvragen,
en gaat over tot de orde van de dag.
Ondertekend door de vijf fractieleden Burgerbelang
NB
Vorenstaande motie is ontleend aan een motie van GroenLinks van
Bergen. Het college van Bergen heeft daarop besloten: “ 1. In te stemmen
met de categoriale extra winterbijstand ouderen, chronisch zieken en gehandicapten. 2. In te stemmen met de beleidsregel eenmalige uitkering winterbijstand aan sociale minima”.
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Na een toelichting door Burgerbelang is er in twee termijnen beraadslaagd.
De raad heeft de motie met 5 stemmen voor en 24 stemmen tegen
verworpen.
Voor stemde Burgerbelang. Tegen stemden VVD, HOP, PvdA,
CDA, GroenLinks, D66, VSP en Trots op Nederland.
18.

Motie PvdA overheveling rijkstaken en budget.
De tekst van motie 2 luidt als volgt:
De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 25 januari
2011
constaterende dat
de regering voornemens is verschillende taken, bijvoorbeeld betreffende
Wajong, over te hevelen naar de gemeenten;
de regering voornemens is in 2011 € 120 miljoen te bezuinigen op de
Wsw, gebaseerd op de onjuiste aanname dat de SW-sector heeft bespaard vanwege lagere loonkosten (bron VNG);
de nieuwe instroom in de Wsw vaak een zwaardere en meervoudige problematiek heeft, waardoor de rendementen afnemen. Bovendien moeten
gemeenten extra investeren in begeleiding, opleiding en scholing,
het rijk niet achteraf en met terugwerkende kracht eerder afgesproken arbeidsvoorwaardenruimte in negatieve zin mag aanpassen. Dit is tegen de
gemaakte afspraken (ova-convenant);
als SW-bedrijven hun verplichtingen tegenover de werknemers niet meer
kunnen nakomen, gemeente de gaten moeten vullen,
van mening dat
de extra taken, bijvoorbeeld betreffende Wajong zonder bijbehorend budget niet door de gemeente uitgevoerd kunnen worden;
de gemeentelijke autonomie niet beperkt mag worden, zoals de regering
voornemens is te doen in de context van het armoedebeleid;
gemeenten de verantwoordelijkheid dragen voor de Wsw en dan ook niet
voor elke veronderstelde besparing door het rijk gekort moeten worden.
Omgekeerd springt het rijk ook niet bij als SW-bedrijven geld tekort komen,
verzoekt het college:
zich samen met andere gemeenten, al dan niet via de Vereniging van
Nederlandse Gemeenten (VNG) sterk te maken voor een kostendekkende overdracht van taken vanuit het rijk en dit standpunt met kracht kenbaar te maken in de komende bestuurlijke overleggen met de betreffende
ministeries (i.c. Financiën, Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)
en regionale partners,
en gaat over tot de orde van de dag.
Getekend door de vier fractieleden PvdA

Na een toelichting door de PvdA is er in een termijn beraadslaagd.
De raad heeft motie 2 unaniem aangenomen.
De voorzitter heeft niets meer aan de orde zijnde om 23.13 uur de
raadsvergadering gesloten.
Met vriendelijke groet
H. Wijnveen, wnd. raadsgriffier
27 januari 2011
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