Aan: de fractievoorzitters, collegeleden en sectordirecteuren
Van: de wnd. raadsgriffier
Datum: 25 mei 2011
I.a.a.: Concernstaf, Communicatie, medewerkster bestuurlijke informatie, website-beheer en notuliste
raad
Onderstaand treft u aan de uitkomsten van de raadsvergadering van 24 mei 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 Jongejan (Burgerbelang), Van Ling en Zuurbier (beiden
CDA) vanavond afwezig zijn.
1.

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

2.

Vaststellen raadsagenda.
De raad heeft de raadsagenda gewijzigd vastgesteld, waarbij aan
de agenda zijn toegevoegd een motie van PvdA (agendapunt 19),
een motie van D66 en GroenLinks (agendapunt 20) en een motie
van GroenLinks (agendapunt 21).
Het voorgenomen in te dienen initiatiefvoorstel omtrent een toegangsstop horeca zal worden voorzien van een ambtelijk advies en
aan de orde worden gesteld in de commissievergadering Maatschappelijke Ontwikkeling van 1 juni 2011.

3.

Vaststellen notulen raadsvergadering d.d. 26 april 2011 en vragenhalfuurtje d.d. 26 april 2011.
Op blz. 6 (notulen raadsvergadering 26 april 2011) gaat het (2e alinea van onder) om het tijdschrift Lancet. Op blz. 33 wordt bij
agendapunt 9 als medeondertekenaar de VSP toegevoegd en op
blz. 34 de gehele ondertekening.

College
Commissie MO

Notuliste

De raad heeft de notulen van het vragenhalfuurtje van 26 april 2011
ongewijzigd en de notulen van de raadsvergadering van 26 april met
inachtneming van bovengenoemde tekstuele wijzigingen vastgesteld.
4.

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.
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Rubriek D
Wethouder De Boer heeft medegedeeld dat er een interactieve samenwerking met de raad zal worden opgestart voor de herziening
van het bestemmingsplan Landelijk gebied.
De raad heeft de mededeling voor kennisgeving aangenomen.
5.

2011062

Jaarstukken 2010, begroting 2012 en de bezuinigingsvoorstellen van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord
De raad heeft unaniem het met voorstel ingestemd.

6.

2011063

Coördinatiebesluit ex artikel 3.30 Wet op de ruimtelijke ordening ten behoeve van de realisatie van een regionaal topklinisch interventiecentrum (Westpoort) en de realisatie van een
crematorium (Krusemanlaan).
De raad heeft unaniem met het voorstel ingestemd.

7.

2011054

Vaststelling detailhandelsvisie Regio Alkmaar.
De raad heeft unaniem het met voorstel ingestemd.

8.

2011060

Benoeming bestuursleden stichting De Blauwe Loper.
De raad heeft unaniem het met voorstel ingestemd.

9.

2011064

Herontwikkeling Esdoornlaan 114.
De raad heeft unaniem het met voorstel ingestemd.

10.

2011051

Vaststelling bestemmingsplan De Horst.
De raad heeft unaniem het met voorstel ingestemd.

11.

2011052

Tweede gymzaal bij nieuwbouw Umbriëllaan.
De raad heeft unaniem het met voorstel ingestemd.

12.

2011058

Aanvraag voorbereidingskrediet onderzoek verbetering doorstroming Zuidtangent ter hoogte van het Stadshart.
De raad heeft unaniem het met voorstel ingestemd.

13.

2011059

Eerste herziening grondexploitatie bedrijventerrein De Vork 11-2011 en het nieuwe stedenbouwkundig ontwerp.
De raad heeft unaniem het met voorstel ingestemd.

14.

2011022

Beleid uitgifte openbaar groen.
Er is twee termijnen beraadslaagd.
Door CDA en Trots op Nederland is motie A ingediend. De tekst
luidt:
De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 24 mei
2011;
overwegende dat:
I de middels overeenkomst afgesproken gebruikers reeds lange tijd de
gronden in onderhoud hebben;
II een adequate dienstverlening en duidelijkheid bovenal wenselijk zijn;
III actief moet potreden in de informatievoorziening;
roept het college op
1. er voor zorg te dragen dat de raad uiterlijk december 2013 de beoogde
huurprijs kan vaststellen,
en gaat over tot de orde van de dag.
Getekend door de fractievoorzitters van CDA en Trots op Nederland

2

Door HOP, D66, Burgerbelang en VSP is amendement B ingediend. De tekst luidt:
De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 24 mei
2011,
ondergetekenden stellen voor het besluit verwoord onder het (geschrapt) 2
dat 2A wordt (toegevoegd), aan te vullen met:
2B. Indien het te verkopen stuk openbaar groen op peildatum 1 januari 2011
over een langere periode aantoonbaar door de aanvrager is onderhouden, wordt een korting verleend op de in 2.A genoemde grondprijs, indien
de aankoop van het openbaargroen plaatsvindt vóór 31-12-2014, te weten:
Voor een periode langer dan 25 jaar 40% korting op de grondprijs;
Voor een periode langer dan 15 jaar 25% korting op de grondprijs;
Voor een periode langer dan 5 jaar 10% korting op de grondprijs.
Toelichting:
Voor 31-1 2-2014 worden alle gebruiksovereenkomsten opgezegd en wordt
aan alle gebruikers van het openbaar groen een “echte”marktconforme huurovereenkomst voorgelegd. Dit zou wel eens kunnen betekenen dat gebruikers
afzien van een marktconforme huur en het onderhoud niet meer op zich nemen. Met alle gevolgen van dien!
Bij het verkopen van stukjes openbaar groen moet recht worden gedaan aan
het feit dat deze stukjes openbaar groen, over langere periode zijn onderhouden door particulieren. Dit onderhoud heeft de gemeente veel kosten bespaard, omdat het vaak gaat om kleinere stukjes groen en grond, die slecht
bereikbaar zijn. 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. In het coalitieakkoord 201 0-2014 staat: “Bij verkoop
van stukjes gemeentegrond bij woningen wordt maatwerk geleverd”. 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 het onderhoudswerkzaamheden die door de particulieren over een
langere periode zijn verricht.
Belangrijk is tevens dat bewoners niet eerder in de gelegenheid zijn gesteld
om de stukjes groen te kopen vanwege het beleid van de gemeente. Nu kunnen zij de grond kopen voor de geïndexeerde grondprijs 2011. Dit is niet reëel, omdat in de periode dat de grondprijs nog niet marktconform was, geen
verkoop van stukjes groen door de gemeente werd toegestaan. Nu de prijzen
marktconform zijn gemaakt, is verkoop opeens mogelijk! Dit kan je niet reëel
noemen. Ook financieel vallen er geen gaten in de exploitatiebegroting, het is
immers incidenteel geld en geen structureel geld.
Door middel van dit amendement willen wij deze bewoners een korting geven
op de grondprijs, indien gebruikers vóór 31-12-2014 de grond kopen zal het
besluit onder 2.8 van toepassing zijn.
Verkoop van deze stukjes grond vindt plaats zonder aanpassing van de bestemming.
Ondertekend door de fractievoorzitters van HOP, D66, Burgerbelang en VSP.

De raad heeft amendement B met 12 stemmen voor en 15 stemmen
tegen verworpen.
Voor stemden Burgerbelang, HOP, D66 en VSP (de heer Kevik).
Tegen stemden VVD, PvdA, CDA, Trots op Nederland en ChristenUnie. De heer Reijnders (VSP) heeft zich verschoond van stemming.
De raad heeft onderdeel I unaniem aangenomen. De heer Reijnders
(VSP) heeft zich verschoond van stemming.
De raad heeft onderdeel II met 15 stemmen voor en 12 stemmen
tegen aangenomen.
Voor stemden VVD, PvdA, CDA, GroenLinks, Trots op Nederland
en ChristenUnie. Tegen stemden Burgerbelang, HOP, D66 en VSP
(de heer Kevik). De heer Reijnders heeft zich verschoond van
stemming.
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De raad heeft onderdeel III met 14 stemmen voor en 13 stemmen
tegen aangenomen.
Voor stemden VVD, PvdA, CDA, GroenLinks en Trots op Nederland. Tegen stemden Burgerbelang, HOP, D66 en ChristenUnie. De
heer Reijnders (VSP) heeft verschoond van stemming.
De raad heeft motie A met 15 stemmen voor en 12 stemmen tegen
aangenomen. Voor stemden VVD, PvdA, CDA, GroenLinks, Trots
op Nederland en ChristenUnie. Tegen stemden Burgerbelang, HOP,
D66 en VSP (de heer Kevik). De heer Reijnders (VSP) heeft zich
verschoond van stemming.
15.

2011072

Aanvullende motivering natuurcompensatie bestemmingsplan
Oosttangent tussen Rustenburgerweg en Beukenlaan.
Er is in een termijn beraadslaagd.
De raad heeft het voorstel van het college met 24 stemmen voor en
4 stemmen tegen aangenomen.
Voor stemden VVD, HOP, PvdA, CDA, GroenLinks, D66, VSP,
Trots op Nederland en ChristenUnie. Tegen stemde Burgerbelang.

16.

2011073

Voorbereidingskrediet Naar Buiten.
Er is in twee termijnen beraadslaagd. Er is een amendement ingediend.
Door PvdA, VVD, CDA, D66 en Burgerbelang is amendement C ingediend. De tekst luidt:
De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 24 mei
2011,
overwegende dat
in de toelichting aangegeven is dat voor individuele projecten pas tot uitvoering overgegaan wordt na aparte besluitvorming, maar dat dit niet in
het conceptbesluit tot uiting komt. Voor de duidelijkheid is dit wel wenselijk.
Besluit:
Aan het besluit toe te voegen:
3 voor individuele projecten geldt dat pas tot uitvoering overgegaan wordt
na aparte besluitvorming door de raad (toegevoegd)
en gaat over tot de orde van de dag.
Ondertekend door de fractievoorzitters van PvdA, VVD, CDA, D66 en Burgerbelang

De raad heeft amendement C met 20 stemmen voor en 8 stemmen
tegen aangenomen.
Voor stemden VVD, Burgerbelang, PvdA, CDA, D66, VSP, Trots op
Nederland en ChristenUnie. Tegen stemden HOP en GroenLinks.
De raad heeft het voorstel van het college unaniem aangenomen.
17.

2011055

Verlengen voorbereidingsbesluit Schoorlaan - Leekstraat Hornstraat.
Er is in twee termijnen beraadslaagd.
De raad heeft het voorstel van het college met 26 stemmen voor en
2 stemmen tegen aangenomen.
Voor stemden VVD, Burgerbelang, HOP, PvdA, CDA, GroenLinks,
VSP, Trots op Nederland en ChristenUnie. Tegen stemde D66.

4

18.

19.

2011084

Zienswijzen met betrekking tot bestuursakkoord VNG.
De raad heeft het voorstel van het college met 22 stemmen voor en
6 stemmen tegen aangenomen.
Voor stemden: Burgerbelang, H.O.P., PvdA, GroenLinks, D66, VSP.
Trots op Nederland en ChristenUnie.
Tegen stemden VVD en CDA.
Motie PvdA betreffende faciliteren bestaande horeca aan het
stadsterras.
De tekst van de motie luidt:
De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen d.d. 24mei
2011,
gelet op de realisering van het horecaplein/Coolplein;
overwegende dat een tweetal restaurants (de Filosoof en La Brocca) meer
dan 10 jaar ernstige overlast ondervinden van alle (bouw)activiteiten en daardoor het hoofd nauwelijks boven water kunnen houden;
dat de bovengenoemde ondernemers werk geven aan meer dan 15 personen;
dat deze ondernemingen van groot belang zijn voor de diversiteit van het
(toekomstige) horeca- aanbod in het Stadshart;
dat er onlangs gestart is met de aanleg van het horecaplein;
roept het college op,
om deze ondernemers te compenseren door medewerking te verlenen aan
(geschrapt) zoveel mogelijk te faciliteren bij het realiseren van een terras,
en gaat over tot de orde van de dag.
De totstandkoming van het Coolplein/gebied Stadshart heeft langer geduurd
dan gehoopt. Hierdoor is er een langdurig bijzonder vervelende (financiële) situatie ontstaan voor de twee bovengenoemde restaurants. De bouw van de
parkappartementen, het verdwijnen van de parkeerplaatsen bij de oude bibliotheek, de afsluiting van de doorgaande weg en de voetgangersverbinding tussen theater Cool en het gemeentehuis zijn enkele factoren die geleid hebben
tot de ongezonde situatie waarin deze bedrijven nu verkeren.Het is gezien de
lange onvoorziene tijdsduur en de daardoor geleden financiële schade alleszins redelijk te compenseren in de vorm van het betrekken van deze bedrijven
bij het horecaplein zodat zij een permanent terras kunnen exploiteren. Doordat de werkzaamheden aan het plein onlangs gestart zijn, zouden zij meegenomen kunnen worden binnen de huidige planning (geschrapt) overlast alleszins redelijk de bedrijven zoveel mogelijk te faciliteren bij het realiseren van
een terras (toegevoegd).
Ondertekend door PvdA, D66, GroenLinks, Burgerbelang, HOP, VVD en Trots
op Nederland

Er is in een termijn beraadslaagd.
De raad heeft de motie unaniem aangenomen.
20.

Motie D66 en GroenLinks over vingerafdrukken in paspoort.
De tekst van de motie luidt:
De raad van Heerhugowaard in vergadering bijeen d.d. 24 mei 2011,
constaterende dat;
de minister heeft beslist om de decentrale reisdocumentenadministratie
biometrische kenmerken te laten vernietigen;
de minister de gemeenten over dit besluit ter vernietiging zal informeren;
de minister heeft bevestigd, dat de foutmarge bij de vingerafdrukverificatie
20- 25 procent betreft;
de gemeente Heerhugowaard verantwoordelijk is voor een zorgvuldige,
juiste, en betrouwbare uitvoering van de processtappen binnen de paspoortaanvraag;
deze verantwoordelijkheid aansprakelijkheid met zich meebrengt voor
schade door de individuele burger geleden, voortvloeiend uit deze onbetrouwbare biometrische gegevens,
overwegende dat;
vanaf september 2009 tot heden paspoorten zijn uitgegeven waarvan de
betrouwbaarheid op het gebied van de biometrische gegevens niet vast
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staat;
uit meerdere onderzoeken blijkt dat een foutmarge van 20 tot 25 procent
zeer waarschijnlijk is;
de gemeente Heerhugowaard bij uitgifte niet controleert of de biometrische opslag op de chip met die van de pashouder overeenstemt;
de decentrale database nog niet is verwijderd;
er onvoldoende waarborgen zijn om de privacy van individuele inwoners
te beschermen en deze te waarborgen tegen bijvoorbeeld identiteitsfraude,
bij de minister aan te geven dat Heerhugowaard mee wil doen met de
proef voor het verwijderen van de decentrale databases;
per direct te stoppen met het decentraal opslaan van deze biometrische
gegevens;
de raad te informeren hoe in de toekomst zeker gesteld wordt, dat informatie op de chip van de uit te geven paspoorten voor 100 procent overeenstemt met de biometrische gegevens van de pashouder;
de raad te informeren wat het college er aan gaat doen om er voor te zorgen, dat de biometrische gegevens van reeds uitgegeven paspoorten
aantoonbaar overeenstemmen met die van de houder van de pas;
een pilot op te starten om gedurende de uitgifte van 500 paspoorten of tot
en met december 2011 zeker te stellen dat de vingerafdrukken op de chip
bij uitgifte overeenstemmen met die van de pashouder;
de raad na afloop van de pilot te informeren wat er aan gedaan is om alle
pashouders een verifieerbare en met hun eigen biometrie overeenstemmende vingerafdruk op de chip te verstrekken,
de raad na afloop van de pilot te informeren hoeveel vingerafdrukken op
de chip van de paspoorten niet verifieerbaar waren of hoeveel burgers de
aantekening „geen biometrische gegevens opgenomen‟ in hun pas hebben,
en gaan over tot de orde van de dag.
Ondertekend door D66 en GroenLinks

Er is in een termijn beraadslaagd.
De indienende fracties hebben op advies van wethouder Kwint
besloten de motie aan te houden tot de commissievergadering MO
in juli 2011.
21.

Motie GroenLinks over ondertekenen petitie tegen strafbaarstelling illegaal verblijf.
De tekst van de motie luidt:
De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 24 mei
2011,
overwegende dat
de regering voornemens is illegaal verblijf strafbaar te stellen;
het voornemen van het kabinet strijdig is met het doel van het Internationaal Verdrag inzake de rechten van het kind, het VN vouwenverdrag, het
Handvest van de grondrechten van de Europese Unie en het Europees
verdrag voor de bescherming van de Rechten van de mens;
de Europese commissie bij monde van commissaris Malmström heeft
aangegeven dat het “op systematische wijze” strafbaar stellen van illegaliteit beschouwd kan worden als “een disproportionele maatregel” die de
EU-afspraken ondermijnt,
en voorts overwegende dat
een brede maatschappelijke coalitie van onder de vakcentrales FNV en
CMV, de raad van kerken in Nederland, vluchtelingen- en migrantenorgat1~Satie5 en de Nederlandse LOGO-gemeenten zich middels een petitie heeft uitgesproken tegen strafbaarstelling van illegaal verlijf;
de ondertekenaars geen illegaal verblijf propageren maar zich verzetten
tegen het strafbaar stellen ervan, omdat dit voor kwetsbare groepen en
voor de samenleving als geheel negatieve gevolgen zal hebben;
Heerhugowaard, niet zijnde een LOGO-gemeente, ontbreekt in de lijst
van ondertekenaars.
spreekt uit
dat Heerhugowaard zich aansluit bij de brede maatschappelijke coalitie
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tegen strafbaarstelling van illegaal verblijf
en verzoekt het college van burgemeester en wethouders
namens de gemeente Heerhugowaard de petitie tegen strafbaarstelling
van illegaal verblijf te ondertekenen;
via een persbericht de ondertekening van de petitie door de gemeente
Heerhugowaard kenbaar te maken,
en gaat over de orde van de dag
Ondertekend door de drie fractieleden GroenLinks

Er is in twee termijnen beraadslaagd.
De raad heeft de motie met 10 stemmen voor en 14 stemmen tegen
verworpen.
Voor stemden PvdA, GroenLinks, D66 en ChristenUnie. Tegen
stemden VVD, Burgerbelang, HOP.
De fracties CDA, VSP en Trots op Nederland hebben voorafgaande
aan de stemming de vergadering verlaten.
De voorzitter heeft niets meer aan de orde zijnde om 23.00 uur de
raadsvergadering gesloten.

Met vriendelijke groet
H. Wijnveen, wnd. raadsgriffier
25 mei 2011
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