Aan: de fractievoorzitters, collegeleden en sectordirecteuren
Van: de wnd. raadsgriffier
Datum: 23 maart 2011
I.a.a.: Concernstaf, Communicatie, medewerkster bestuurlijke informatie, website-beheer en notuliste
raad
Onderstaand treft u aan de uitkomsten van de raadsvergadering van 22 maart 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
raadslid Mertens (HOP) vanavond niet aanwezig is.
1.

Vaststellen raadsagenda.
De agenda is gewijzigd vastgesteld, waarbij de moties van CDA en
VVD als de agendapunten 13a en 13b zijn toegevoegd.

2.

Spreekrecht burgers.
De heer A. Bijl spreekt in naar aanleiding van agendapunt 13b
namens de jongeren van de Waerdse Tempel die in het kader van
“Houdt de muziek levend” deze voorziening van een te vroege
dood willen redden. Hij heeft gewezen op de activiteiten voor de
jeugd tot 17 jaar, jongeren (met een beperking), maar ook voor de
ouderen. Ook wijst hij op het debat over de Waerdse Tempel komende vrijdagavond in Cool. Hierbij zal ook wethouder Dickhoff
aanwezig zijn. Verder meldt spreker dat er inmiddels ruim 7.000
handtekeningen zijn verzameld. Als dit aantal is gegroeid tot
10.000 worden deze aan de gemeente aangeboden.

3.

Beëdiging raadslid de heer P. de Groot.
De voorzitter heeft de heer De Groot de belofte afgenomen, waarna
deze na de felicitaties in ontvangst te hebben genomen, zijn plaats
als raadslid namens GroenLinks heeft ingenomen.

4.

Vaststellen notulen raadsvergaderingen d.d. 23 november
2010, 14 december 2010, 25 januari 2011 en 15 februari 2011 én
vaststellen notulen vragenhalfuurtjes d.d. 23 november 2010,
14 december 2010, 25 januari 2011 en 15 februari 2011.
- In de notulen van de vragenhalfuurtjes bij de aanwezigen de naam
van de heer R. Loffeld (VVD) toevoegen.
- Op blz. 27 (notulen raadsvergadering 23 november 2010) wordt
op verzoek van D66 de 3e alinea aangepast in: Mevrouw Van
Diemen zegt dat het niet kan om het Kompleks, maar zij zou zich
kunnen voorstellen …, .. kan worden ..., in Cool of Babylon.
- Op blz. 15 (notulen raadsvergadering 25 januari 2011) moet in motie 4 op de 2e en 5e regel van onder het jaartal 2020 zijn.
- Op blz. 9 (notulen raadsvergadering 15 februari 2011) wordt op
verzoek van D66 in de 3e alinea het jaartal in 2030 aangepast.
notuliste
De notulen van de vragenhalfuurtjes van 23 november 2010, 14 december 2010, 25 januari 2010 en 15 februari 2010, alsmede de notulen van de raadsvergaderingen van 23 november 2010, 25 januari
2011 en 15 februari worden met inachtneming van de genoemde
tekstuele wijzigingen vastgesteld. De notulen van de raadsvergade1

ring van 14 december 2010 worden ongewijzigd 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 9 voor kennisgeving aangenomen.
Rubriek B
Er zijn voor deze rubriek geen stukken ingekomen.
Rubriek C
Er zijn voor deze rubriek geen stukken ingekomen.
Rubriek D
Wethouder Kwint heeft medegedeeld dat het digitale energieloket
binnen het beschikbare budget (€ 10.000) in regionaal verband gestalte zal krijgen.
Wethouder Kwint heeft medegedeeld dat hij namens de Regio Alkmaar het convenant jeugd en alcohol met twee andere regio’s heeft
getekend. Hieraan zit een subsidie vast van € 150.000.
Wethouder De Boer heeft medegedeeld dat er 30 maart 2011 in de
Boomladder een presentatie zal worden gehouden over een fris,
fruitig, groen plein bij de Olmenlaan.
Wethouder Binnendijk heeft medegedeeld dat er ten aanzien van
het terugvorderen van (ex)bijstandscliënten in opdracht van de accountant een extra dotatie van € 650.000 aan de voorziening hiervoor zal worden toegevoegd.
De raad heeft de mededelingen voor kennisgeving aangenomen.

6.

2011

Raadsvoorstel vaststelling gewijzigd ontwerp bestemmingsplan Heerhugowaard Kern-Noord.
De raad heeft unaniem met het voorstel ingestemd.

7.

2011

Raadsvoorstel intrekking Standplaatsverordening Heerhugowaard 2008.
De raad heeft unaniem met het voorstel ingestemd.

8.

2011

Raadsvoorstel vaststelling bestemmingsplan Middenweg 455.
De raad heeft unaniem met het voorstel ingestemd.

9.

2011

Raadsvoorstel Speelruimtebeleidsplan.
De raad heeft unaniem met het voorstel ingestemd.

10.

2011

Raadsvoorstel vaststellen tweede wijziging Legesverordening
2011.
De raad heeft unaniem met het voorstel ingestemd.

11.

2011

Wijziging samenstelling commissies Maatschappelijke Ontwikkeling en Stadsbeheer.
De raad heeft unaniem met het voorstel ingestemd.

12.

2011

Raadsvoorstel beleidskader Wet Ontwikkelingskansen door
Kwaliteit en Educatie (Wet OKE).
De raad heeft unaniem met het voorstel ingestemd.
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13.
13a

2011

Raadsvoorstel Subsidieverlening 2011-2014.
De raad heeft unaniem met het voorstel ingestemd.
Motie CDA, VVD, Burgerbelang, HOP, PvdA, GroenLinks, D66,
VSP, Trots op Nederland en ChristenUnie over brede dakopbouwen Keerkring.
De tekst van motie 1 luidt:
De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 22 maart
2011,
overwegende dat
I de eigenaren van de woningen aan de Keerkring (nummers 4 tot en met
44 en 3 tot en met 45) destijds hun woningen hebben gekocht in de veronderstelling dat hun woningen konden worden uitgebreid met een smalle
en brede dakopbouw (waarvan een aantal reeds gebruik heeft gemaakt);
II zij niet wisten en nauwelijks konden of behoorden te weten dat de realiseren van deze bouwmogelijkheid planologisch zou worden ingeperkt door
het naderhand vastgestelde bestemmingsplan;
III de raad vanwege deze uitzonderlijke situatie geen bezwaren heeft dat
deze bouwmogelijkheid alsnog planologisch wordt ingepland,
roept het college op:
1. op korte termijn en in overleg met de betreffende eigenaren van de woningen aan de Keerkring alsnog zelfstandig een planologische maatregel
te treffen die de genoemde bouwmogelijkheden mogelijk maakt;
2. rekening te houden met de wens van de raad dat eenheid wordt betracht
qua gebruik van materialen bij de opbouwen zodat geen wildgroei ontstaat,
en gaat over de orde van de dag.
Getekend door VVD, Burgerbelang, HOP, PvdA, CDA, GroenLinks, D66,
VSP, Trots op Nederland en ChristenUnie

Er is in twee termijnen beraadslaagd.
De raad heeft motie 1 unaniem aangenomen.
13b

Motie VVD over regionaal onderzoek behoud Waerdse Tempel.
De tekst van motie 2 luidt:
De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen d.d. 22
maart 2011;
gelet op de aankondiging dat de voorziening de Waerdse Tempel gaat sluiten
per 1 januari 2012;
overwegende
dat de Waerdse Tempel een voorziening is met een regionaal belang en
het wegvallen van deze voorziening ongewenst is;
dat in regionaal verband wellicht mogelijkheden aanwezig zijn die kunnen
leiden tot het openblijven van de Waerdse Tempel;
roept het college op,
om in regioverband alle mogelijkheden te onderzoeken om het poppodium de Waerdse Tempel te behouden en hierover voor 1 juli aanstaande
te rapporteren met de bedoeling om daarna concrete stappen te kunnen
zetten die leiden tot behoud van deze regionale voorziening; zijnde een
belangrijke culturele voorziening, die voor popcultuur in het bijzonder een
toegevoegde waarde heeft in de regio,
en gaat over tot de orde van de dag.
Toelichting
Een regionale voorziening, DWT, gaat per 1 januari 2012 de deuren sluiten.
Met als inzet ‘behouden wat er is’ zet Heerhugowaard zich in om voorzieningen in deze moeilijke tijden te behouden. Gecombineerd met het breed gedragen thema ‘regionale samenwerking (zie de ‘Position Paper’) zou de sluiting van een poppodium kunnen leiden tot een gezamenlijk gevoelde noodzaak om een onderdeel van het cultuuraanbod in de regio te behouden. Mede
omdat in deze economische slechte tijden het moeilijk zal zijn dit verloren gegane cultuuronderdeel weer terug te laten keren. Bovendien is een gezamenlijk onderzoek naar een oplossing voor deze sluiting een kans voor daadwerkelijke regionale samenwerking. Het zou ook een stap kunnen zijn om verdere
samenwerking te ontwikkelen met als doel onze regio levendig en aantrekkelijk te houden voor huidige en toekomstige inwoners tegen aanvaardbare kos-
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ten.
Ondertekend voor de vijf fractieleden VVD

Er is in twee termijnen beraadslaagd.
De raad heeft motie 2 met 27 stemmen voor en 3 stemmen tegen
aangenomen.
Voor stemden VVD, Burgerbelang, HOP, PvdA, CDA, GroenLinks,
VSP en Trots op Nederland. Tegen stemden D66 en ChristenUnie.
14.

2011

Raadsvoorstel Beleid uitgifte openbaar groen.
Er is in twee termijnen beraadslaagd. Er is een amendement en er
is een motie ingediend.
Verder heeft de heer Reijnders (VSP) zich van beraadslaging en
besluitvorming verschoond, omdat hij een belanghebbende is.
De tekst van amendement C van HOP, CDA en Burgerbelang luidt
als volgt.
De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 22 maart
2011,
Ondergetekenden stellen voor het besluit verwoord onder 2 aan te vullen met:
2B indien het te verkopen stuk openbaar groen op peildatum 1 januari 2011
over een langere termijn aantoonbaar door de aanvrager is onderhouden,
wordt een korting verleend op de in 2A genoemde grondprijs, te weten:
voor een periode van 31 jaar en verder
50 procent korting op de
grondprijs;
voor een periode van 26 tot 30 jaar
40 procent korting op de
grondprijs; (geschrapt)
voor een periode van 26 tot 30 jaar
50 procent korting op de
grondprijs; (toegevoegd)
voor een periode van 21 tot 25 jaar
30 procent korting op de
grondprijs;
voor een periode van 16 tot 20 jaar
20 procent korting op de
grondprijs;
voor een periode van 11 tot 15 jaar
10 procent korting op de
grondprijs’;
voor een periode van 5 tot 10 jaar
5 procent korting op de
grondprijs. (geschrapt)
voor een periode van 5 tot 25 jaar
25 procent korting op de
grondprijs.(toegevoegd)
voor een periode tot 5 jaar
geen korting (toegevoegd)
Toelichting
Bij het verkopen van stukjes openbaar groen moet recht worden gedaan aan
het feit dat deze stukjes openbaar groen over een langere periode zijn onderhouden door particulieren. Dit onderhoud heeft de gemeente veel kosten bespaard. Vooral omdat het vaak gaat om kleinere stukjes groen die slecht bereikbaar zijn om het onderhoud goed te kunnen uitvoeren. Hiertegenover staat
dat betrokkene wel enig profijt hebben gehad omdat het stukje groen gebruikt
kon worden als tuin.
Wij hebben het college gevraagd maatwerk te leveren bij de verkoop aan particulieren van stukjes openbaar groen. Wij zijn het dan ook niet met het college eens, dat het profijt zoals genoemd en een eventuele extra aanbouwmogelijkheid aan de woning, niet op gelijke hoogte staat met de onderhoudswerkzaamheden die door de particulieren over een langere periode zijn verricht.
Wij vinden dat er compensatie moet komen voor de werkzaamheden die verricht zijn door particulieren aan het openbaar groen, indien deze gronden gekocht worden door betrokkene. Verkoop van deze stukken openbaar groen
vindt plaats zonder aanpassing van de bestemming.(geschrapt)
Ondertekend door de fractievoorzitters CDA, Burgerbelang, D66, Trots op
Nederland en VSP (toegevoegd)

De tekst van motie 3 van D66 luidt:
De gemeenteraad van Heerhugowaard in vergadering bijeen op 22 maart
2011

4

betreft:

agendapunt 2011022
beleid uitgifte openbaar groen
overwegende dat
er meerdere personen zijn die al geruime tijd een stukje openbaar groen
onderhouden;
zij hiermee de gemeente de onderhoudskosten bespaard hebben;
het college voor de koop een bedrag van € 125 per m2 vraagt;
wij dit in verhouding een onevenredig bedrag vinden,
stelt voor
deze stukjes grond aan de huidige gebruikers voor € 50 per m2 aan te
bieden,
voor hen die na dit besluit een stukje grond willen kopen daarvoor de eerste vastgestelde prijs betalen,
verzoekt het college;
deze motie uit te voeren
en gaat over tot de orde van de dag.
Getekend door de twee fractieleden D66

D66 heeft in de tweede termijn motie 3 ingetrokken en alsnog
amendement C mede ondertekend.
De raad heeft met 24 stemmen voor en 6 stemmen tegen het ordevoorstel van de voorzitter om het voorstel van het college (daar er
nog teveel vragen en onduidelijkheden zijn) ter behandeling terug te
verwijzen naar de commissie, aangenomen.
Voor stemden VVD, HOP, PvdA, CDA, GroenLinks, D66, VSP en
Trots op Nederland. Tegen stemden Burgerbelang en ChristenUnie.
15.

2011

Raadsvoorstel financiële bijdrage aan reconstructie N242.
Er is in twee termijnen beraadslaagd.
De raad heeft het voorstel van het college unaniem aangenomen.

16.

2011

Raadsvoorstel betaald parkeren.
Er is in twee termijnen beraadslaagd.
De tekst van amendement A van Burgerbelang luidt:
De ondergetekenden, leden van de raad van de gemeente Heerhugowaard,
stellen voor punt 3 van het ontwerpbesluit (geen maximaal avond- of weekendtarief invoeren) te vervangen door de tekst:
3. het maximaal avondtarief voor de twee gemeentelijke parkeervoorzieningen vast te stellen op € 2;
Gedaan in de openbare vergadering van 22 maart 2011,
Ondertekend door de vijf fractieleden Burgerbelang
Toelichting
De doelstelling van de raad is altijd geweest dat Middenwaard ook in de
avonduren een bruisend Stadshart moest worden. Daarvoor werd destijds
naast het Stadsplein, zelfs een Horecaboulevard bedacht. Wil die doelstelling
van destijds nog enigszins haalbaar blijven, dan zullen de parkeertarieven
voor de avonduren klantvriendelijker moeten worden. Dit niet alleen voor de
horeca aldaar, maar ook in het belang van de financiële rentabiliteit van het
Cultureel Centrum. Het nalaten daarvan zou bovendien wel eens kunnen betekenen dat de gemeente de rekening daarvoor gepresenteerd krijgt in de
vorm van tekorten bij Cool
Daar komt nog bij dat in de avonduren de bezettingsgraad van de Stadspleingarage bedroevend slecht is en alleen al om die reden dringend een tariefsverlaging behoeft. Maar ook om het avondtarief meer in verhouding te brengen met het verlaagde tarief van€ 6 per 24 uur. Een tariefsverlaging waar
vooral de gemeente met haar 24-uurskaarten van profiteert.

De raad heeft met 6 stemmen voor en 24 stemmen tegen amendement C verworpen.
Voor stemden Burgerbelang en Trots op Nederland. Tegen stemden
VVD, HOP, PvdA, CDA, GroenLinks, D66, VSP en ChristenUnie.
5

De raad heeft met 24 stemmen voor en 6 stemmen tegen het voorstel van het college aangenomen.
Voor stemden VVD, HOP, PvdA, GroenLinks, D66, VSP en ChristenUnie. Tegen stemden Burgerbelang en Trots op Nederland.
17.

2011

Raadsvoorstel nadere uitleg om online GBA-uittreksels gratis
te maken.
De tekst van amendement B van Burgerbelang luidt:
De ondergetekenden, leden van de raad van de gemeente Heerhugowaard,
stellen voor het ontwerpbesluit van het college te vervangen door de volgende
tekst
De raad van de gemeente Heerhugowaard’;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 18 januari
2011;
overwegende,
dat de dienstverlening van de gemeente tegen zo laag mogelijke kostendekkende tarieven zo optimaal mogelijk dient te zijn;
dat het binnen dat kader wenselijk is daarbij ook de mogelijkheden van
het internet te benutten;
besluit
a. het aanvragen van een uittreksel GBA en de daaraan gerelateerde
producten (bewijs van in leven zijn en bewijs van Nederlanderschap)
vanaf 1 april 2011 mogelijk te maken zowel via de balie als online
(via de website);
b. in beide gevallen daarbij hetzelfde tarief te hanteren.
Heerhugowaard, 22 maart 2011,
De raad voornoemd,
de wnd. griffier,
de voorzitter,
Gedaan in de openbare vergadering van 22 maart 2011,
Getekend door de vijf fractieleden Burgerbelang en de fractievoorzitter Trots
op Nederland (toegevoegd)

De raad heeft amendement B met 14 stemmen voor en 16 stemmen
tegen verworpen.
Voor stemden Burgerbelang, PvdA, D66, VSP en Trots op Nederland. Tegen stemden VVD, HOP, CDA, GroenLinks en ChristenUnie.
De raad heeft het voorstel van het college met 16 stemmen voor en
14 stemmen tegen aangenomen.
Voor stemden VVD, HOP, CDA, GroenLinks en ChristenUnie. Tegen stemden Burgerbelang, PvdA, D66, VSP en Trots op Nederland.
18.

2011

Initiatiefvoorstel (HOP en VVD) tot het aanpassen van artikel 16
van de Algemene plaatselijke verordening.
Vanwege het tijdstip van de avond hebben VVD en HOP de beraadslaging en besluitvorming over het initiatiefvoorstel aangehouden tot de volgende raadsvergadering op 26 april 2011.
De voorzitter heeft niets meer aan de orde zijnde om 23.30 uur de
raadsvergadering gesloten.

Met vriendelijke groet
H. Wijnveen, wnd. raadsgriffier
24 maart 2011
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