Aan: de fractievoorzitters, collegeleden en sectordirecteuren
Van: de wnd. raadsgriffier
Datum:16 februari 2011
I.a.a.: Concernstaf, Communicatie, medewerkster bestuurlijke informatie, website-beheer en notuliste
raad
Onderstaand treft u aan de uitkomsten van de raadsvergadering van 15 februari 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 Carnas (Burgerbelang) en Koppelaar (PvdA) vanavond
niet aanwezig zijn.
1.

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

2.

Vaststellen raadsagenda.
De raad heeft de raadsagenda gewijzigd vastgesteld, waarbij de
HOP bij agendapunt 7 een stemverklaring zal afleggen, bespreekstuk 12 is geagendeerd als akkoordstuk 7a en bij agendapunt 4 alleen de notulen van de raadsvergadering van 11 november 2010
zullen worden behandeld.

3.

Onderzoek geloofsbrieven van de heer P.J. de Groot.
De commissie van onderzoek bestaande uit de raadsleden Van
Oord (VVD), Kevik (VSP) en Dijkstra (Burgerbelang) hebben, ondersteund door de heren Wijnveen (wnd. raadsgriffier) en Blind
(hoofd Burgerzaken) de geloofsbrieven onderzocht en in orde bevonden en geadviseerd de heer De Groot tot de raad toe te laten.
De raad heeft het advies van deze commissie unaniem overgenomen.

4.

Vaststellen notulen raadsvergadering 11 november 2010.
Op verzoek van de ChristenUnie, HOP en wethouder De Boer worden op respectievelijk blz. 21 (2e regel) CH aangepast in ChristenUnie, op blz. 27 bij de aanhef van amendement K VDP in VSP en
tot slot op blz. 37 (laatste regel) grondwijzen in grondprijzen.
notuliste
De raad heeft de notulen van de raadsvergadering met inachtneming van bovengenoemde drie tekstuele wijzigingen vastgesteld.

5.

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 7 voor kennisgeving aangenomen.
Rubriek B
Er zijn voor deze rubriek geen stukken ingekomen.
Rubriek C
Er zijn voor deze rubriek geen stukken ingekomen.

1

Rubriek D
Er zijn bij deze rubriek geen mededelingen.
6.

2011006

Raadsvoorstel programmabegroting 2011 GGD Hollands Noorden.
De raad heeft unaniem met het voorstel ingestemd.

7.

2011009

Raadsvoorstel bezuinigingsvoorstel GGD Hollands Noorden.
De raad heeft unaniem met het voorstel ingestemd.

7a.

2011015

Raadsvoorstel Kadernota communicatie (voormalig agendapunt 12).
De raad heeft unaniem met het voorstel ingestemd.

8.

2011027

Raadsvoorstel financiële stand van zaken De Draai.
Er is in twee termijn beraadslaagd. Er zijn drie amendementen ingediend.
De tekst van amendement A (ingediend door de HOP), in de tweede termijn aangepast in Motie A luidt::
De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 15 februari
2011.
Ondergetekenden stellen voor het besluit aan te vullen met punt 5, te weten:
5. Voor koopwoningen met een koopsom van € 200.000 en meer (geschrapt) vanaf categorie 3 (toegevoegd) een anti speculatiebeding van minimaal drie jaar op te nemen.
Toelichting
De huidige economische situatie vraagt om aanpassingen van het Masterplan
De Draai, dit mede om grotere financiële risico’s te beperken. Een van de aanpassingen is de grondprijzen van het grondgebonden woningprogramma in categorie III en IV in fase 1, aan te passen. De gemeente neemt dus het initiatief
om de woningen door middel van lagere grondprijzen goedkoper te maken. De
HOP is van mening dat het initiatief van de gemeente niet ten gunste van speculanten mag komen en stellen daarom voor een anti speculatiebeding van minimaal drie jaar voor koopwoningen met een koopsom van € 200.000 en meer
(geschrapt) vanaf categorie 3 (toegevoegd) in het Masterplan De Draai op te nemen.
Getekend door de vijf fractieleden HOP

De tekst van amendement B (ingediend door D66) luidt:
De gemeenteraad van Heerhugowaard in vergadering bijeen op 15 februari
2011.
Ondergetekenden stellen voor het ontwerpbesluit als volgt te wijzigen bij punt 3.
2011 in plaats van 2010
Toelichting
Het rijk heeft de epc-norm per 1 januari 2011 verhoogd naar 0,6. Als de gemeente haar doelstellingen met emissieneutraliteit in 2030 wil halen, dan zal zij
zich aan deze norm moeten houden met vermindering van de in het Masterplan
vastgestelde 30 procent.
Getekend door de 2 fractieleden D66

De tekst van amendement C (ingediend door GroenLinks) luidt:
De gemeenteraad van Heerhugowaard in vergadering bijeen op 15 februari
2011,
constaterend dat:
- dat de huidige economische omstandigheden en de druk op de woningmarkt
ertoe leiden dat het noodzakelijk is het Masterplan de Draai op punten bij te
stellen;
- de in de toelichting genoemde stimuleringsmaatregel om de bouw te bevorderen, wrijving geeft met de stimuleringsmaatregelen voor energiezuinig
bouwen, zoals in het Masterplan De Draai zijn opgenomen,
overwegende dat

2

-

het gezien de huidige economische omstandigheden en de druk op de woningmarkt momenteel niet reëel is ten aanzien van energetische duurzaamheid op 30 procent onder de epc-norm van 1 januari 2011 te handhaven;
- dit echter geen reden is om de ambities ten aanzien van duurzaamheid bij te
stellen;
- de economie gedurende de uitvoering van het Masterplan De Draai naar
grote waarschijnlijkheid weer verbetert;
- die positieve economische ontwikkeling de kans biedt het ambitieniveau van
30 procent onder de geldende epc-norm te blijven nastreven.
Ondergetekenden stellen voor het door het college voorgestelde raadsbesluit
na besluitpunt 2 als volgt te wijzigen en aan te vullen:
3. voor de woningen in fase 1 een epc-score van 30 procent onder de epcnorm 2010 (in casu een epc 0,56 als eis aan te houden);
4. akkoord te gaan met de aanpassing na fase 1 (toegevoegd) van de in het
Masterplan De Draai vastgestelde eis ten aanzien van de energetische
duurzaamheid naar een epc-score van 10 procent onder de nu gelden epcnorm;
5. het ambitieniveau ten aanzien van energetische duurzaamheid na fase 1
(toegevoegd) te handhaven op een epc-score van 30 procent onder de dan
(toegevoegd) geldende epc-norm gedurende de uitvoeringstermijn van het
Masterplan De Draai;
6. kennis te nemen van de bijlage ‘Grondexploitaties in Heerhugowaard in perspectief’.
Getekend door de 3 fractieleden GroenLinks

De raad heeft met 25 stemmen voor en 4 stemmen tegen amendement C aangenomen.
Voor stemden VVD, HOP, PvdA, CDA, GroenLinks, D66, VSP,
Trots op Nederland en ChristenUnie. Tegen stemde Burgerbelang.
D66 heeft in de tweede termijn amendement B ingetrokken.
De raad heeft met 25. stemmen voor en 4 stemmen tegen het voorstel van het college aangenomen.
Voor stemden VVD, HOP, PvdA, CDA, GroenLinks, D66, VSP,
Trots op Nederland en ChristenUnie. Tegen stemde Burgerbelang.
De raad heeft met 25. stemmen voor en 4 stemmen tegen motie A
aangenomen.
Voor stemden VVD, HOP, PvdA, CDA, GroenLinks, D66, VSP,
Trots op Nederland en ChristenUnie. Tegen stemde Burgerbelang.
De tekst van het besluit met inachtneming van aangenomen
amendement C luidt:
1
2.
3.
4.

5.

6.

9.

2011013

kennis te nemen van het collegebesluit van 18 januari 2011 inzake de financiële stand van zaken van De Draai;
met instemming kennis te nemen van de planaanpassingen 1 tot en met 6
zoals beschreven op blz. 1 van dit voorstel en daarmee akkoord te gaan
met de wijzigingen van het woningbouwprogramma van fase 1 en 2;
voor de woningen in fase 1 een epc-score van 30 procent onder de epcnorm 2010 (in casu een epc 0,56 als eis aan te houden);
akkoord te gaan met de aanpassing na fase 1 van de in het Masterplan De
Draai vastgestelde eis ten aanzien van de energetische duurzaamheid naar
een epc-score van 10 procent onder de nu gelden epc-norm;
het ambitieniveau ten aanzien van energetische duurzaamheid na fase 1 te
handhaven op een epc-score van 30 procent onder de dan geldende epcnorm gedurende de uitvoeringstermijn van het Masterplan De Draai;
kennis te nemen van de bijlage ‘Grondexploitaties in Heerhugowaard in perspectief’.

Raadsvoorstel bestemmingsplan Jan Glijnisweg 17.
Er is in twee termijnen beraadslaagd.
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De raad heeft het voorstel met 24 stemmen voor en 5 stemmen tegen aangenomen.
Voor stemden VVD, HOP, PvdA, CDA, GroenLinks, D66, VSP en
ChristenUnie. Tegen stemden Burgerbelang en Trots op Nederland.
10.

2011026

Werkbegroting 2011 gemeenschappelijke regeling WNK.
Er is in twee termijnen beraadslaagd. Naar aanleiding van de commissievergadering is er door het college voor de raad een aangepast voorstel geformuleerd.
De raad heeft het aangepaste voorstel unaniem aangenomen.
De tekst van het aangepaste besluit luidt:
1. werkbegroting 2011 van de gemeenschappelijke regeling WNK voor
kennisgeving aannemen;
2. het bestuur van het WNK op de hoogte stellen van de zienswijze
van de raad op de bij de begroting opgegeven meerjarenraming
zijnde:
a. het bestuur geeft opdracht aan de directie van WNK om bij de opstelling van de begroting 2012 en de meerjarenraming vooralsnog
uit te gaan van de bezuinigingstaakstelling op de gemeentelijke
bijdrage van 5 procent, 7,5 procent en 10 procent voor de jaren
2012, 2013 en 2014;
b. de hoogte van de in het visiedocument afgesproken weerstandsvermogen van € 2,5 miljoen te heroverwegen. Dit gezien het feit
dat het een gemeenschappelijke regeling betreft met de gemeenten als achtervang. Daarbij dient ook de afweging gemaakt te
worden of de groei van het weerstandsvermogen getemporiseerd
kan worden.

11.

2011008

Raadsvoorstel 1e wijziging Algemene plaatselijke verordening
(Apv).
Er is in twee termijnen beraadslaagd.
Raadslid Zuurbier (CDA) heeft om 22.35 uur de vergadering verlaten en derhalve niet deelgenomen aan de stemming over dit onderwerp.
De raad heeft het voorstel met 23 stemmen voor en 5 stemmen tegen aangenomen.
Voor stemden VVD, Burgerbelang, HOP, PvdA, CDA, VSP, Trots op
Nederland en ChristenUnie. Tegen stemden GroenLinks en D66.
De voorzitter heeft tot slot aandacht besteed aan het afscheid van
raadslid Kruijer (GroenLinks) die vandaag afscheid neemt als raadslid. De voorzitter heeft hem op het hart gedrukt politiek te blijven volgen en hierbij niet uitgesloten dat de heer Kruijer als hij werk, privé
leven en politiek wel weer kan combineren, zal terugkeren. Hij heeft
hem dank gezegd voor zijn werk, inzet en gedegen voorbereiding
van stukken als raadslid en hem het beste gewenst.
De heer Kruijer heeft op zijn beurt dank gezegd voor deze woorden
en iedereen bedankt voor de samenwerking in deze raadsperiode.
De voorzitter heeft niets meer aan de orde zijnde om 23.05 uur de
raadsvergadering gesloten.

Met vriendelijke groet

4

H. Wijnveen, wnd. raadsgriffier
17 februari 2011
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