Aan: de fractievoorzitters, collegeleden en sectordirecteuren
Van: de wnd. raadsgriffier
Datum: 30 juni 2011
I.a.a.: Concernstaf, Communicatie, medewerkster bestuurlijke informatie, website-beheer en notuliste
raad
Onderstaand treft u aan de uitkomsten van de raadsvergadering van 28 juni 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 mevrouw Bankras (HOP) vanavond niet aanwezig is.
De voorzitter staat stil bij het overlijden van mevrouw Stien SpierPullen op 5 juni 2011, die hij ziet als een van de grootste helden die
Heerhugowaard heeft gekend. Zij heeft in de Tweede Oorlog indrukwekkend verzetswerk gedaan en na de oorlog de organisatie
Vrouwen van Ravensbrück opgericht en toekomstig docenten basisonderwijs vanaf 1990 elk jaar meegenomen naar Ravensbrück
om hen de verschrikkingen daar kenbaar te maken, opdat generaties beseffen dat dit nooit meer mag gebeurden. De voorzitter eindigt zijn in memoriam met de woorden Moge zij rusten in vrede,
waarna alle aanwezigen een minuut stilte in acht nemen.
1.

Spreekrecht burgers.
De heer Bakker (werkgroep Middenweg 30km-zone) spreekt in
naar aanleiding van agendapunt 16 en pleit voor behoud en handhaven van de 30 km-zone op het gedeelte van de Middenweg
langs de Stad van de Zon in Heerhugowaard-Zuid. Ook pleit hij
voor herinvoering van de verdwenen halte aan einde van de zone.

2.

Vaststellen raadsagenda.
De raad heeft de raadsagenda gewijzigd vastgesteld, waarbij aan
de agenda als de agendapunten 17 en 18 zijn toegevoegd twee moties van Trots op Nederland over respectievelijk een snackwagen bij
het strand van Luna en een camping bij het Poldermuseum in Heerhugowaard.

3.

Vaststellen notulen raadsvergadering d.d. 24 mei 2011 en vragenhalfuurtje d.d. 24 mei 2011.
De raad heeft de notulen van de raadsvergadering van 24 mei 2011
en van het vragenhalfuurtje van 24 mei 2011 ongewijzigd 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 en 3 tot en met 12 voor kennisgeving aangenomen. Ingekomen stuk 2 wordt op verzoek van de
VVD (die diverse vragen heeft) in de commissie Maatschappelijke
Ontwikkeling behandeld.
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Rubriek B
Er zijn voor deze rubriek geen stukken ingekomen.
Rubriek C
De raad heeft ingestemd met de afhandeling van ingekomen stuk 1
van deze rubriek.
Rubriek D
Wethouder Baijards heeft medegedeeld dat er met Bouwfonds
overeenstemming is bereikt over de realisatieovereenkomst Broekhorn. Dit stuk wordt volgende week in het college behandeld en
daarna vertrouwelijk voor de raad ter inzage gelegd, waarbij de fracties hun zienswijzen kunnen indienen.
Wethouder De Boer heeft medegedeeld dat het project renovatie
Blue Printwoningen wat vele haken en ogen en strubbelingen heeft
gekend, succesvol is afgerond.
Wethouder Kwint heeft melding gemaakt van de vierde plaats (van
81 deelnemende gemeenten) inzake de benchmark Publiekszaken/het Wmo tevredenheidsonderzoek met een gemiddelde score
van 7,9.
Wethouder Dickhoff heeft de 100 procent score gemeld uit de monitor duurzaam inkopen 2010 afgenomen door KPMG.
Wethouder Dickhoff heeft op verzoek van GroenLinks gemeld dat
het college bij het VNG congres aangaande het bestuursakkoord
nee tenzij heeft gestemd. Hij zal hier verder bij de raadsvergadering
van 30 juni 2011 op terugkomen.
De raad heeft de mededelingen voor kennisgeving aangenomen.
5.

2011069

Verscherpen deregulering evenementen.
De raad heeft unaniem het met voorstel ingestemd.

6.

2011066

Programmaverantwoording 2010 van GGD Hollands Noorden.
De raad heeft unaniem met het voorstel ingestemd.

7.

2011067

Begrotingskader 2012 GGD Hollands Noorden.
De raad heeft unaniem het met voorstel ingestemd.

8.

2011075

Aanvulling op eerder beschikbaar gesteld krediet ten gunste
van vervanging persleiding Zuidtangent tussen gemaal Miro
(Middenweg) en Parelhof.
De raad heeft unaniem het met voorstel ingestemd.

9.

2011065

Nieuwbouw, renovatie en uitbreiding werf.
De raad heeft unaniem het met voorstel ingestemd.

10.

2011080

Kredietaanvraag groot onderhoud Olmenlaan, fase 1.
De raad heeft unaniem het met voorstel ingestemd.

11.

2011071

Bestemmingsplan 1e Partiële herziening Heerhugowaard-Zuid,
sportvoorzieningen.
De raad heeft unaniem het met voorstel ingestemd.
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12.

2011090

Dekking voorbereiding project Fietsbrug over N242 in verlengde van Stationsweg.
Er is in twee termijnen beraadslaagd.
De raad heeft het voorstel unaniem aangenomen.

13.

2011088

Ongewijzigd vaststellen bestemmingsplan Ter Braaklaan.
Er is in een termijn beraadslaagd.
De raad heeft het voorstel unaniem aangenomen.

14.

2011092

De raad krijgt “de griffie® die hij verdient)’; oriëntatie op het
griffieprofiel).
Er is in twee termijnen beraadslaagd.
De raad heeft besloten de modelverordening (bijlage 4) in het
raadsconvent van 5 juli 2011 te bespreken, waardoor besluitvorming
over onderdeel b van het voorstel is uitgesteld.
De raad heeft onderdeel a van het voorstel unaniem aangenomen.

15.

2011093

Initiatiefvoorstel VVD inzake toegangsstop horeca.
Er is in twee termijnen beraadslaagd.
Burgerbelang heeft amendement A ingediend. De tekst luidt:
De ondergetekenden leden van de raad van de gemeente Heerhugowaard,
gelezen het initiatiefvoorstel van de fracties VVD, PvdA, GroenLinks, HOP en
CDA d.d. 24 mei 2011 met het onderwerp Toegangsstop
overwegende
dat niet op deugdelijke gronden is aan te geven dat een toegangsstop bijdraagt aan een succesvol alcoholmatigingsbeleid voor jongeren in de
leeftijd van 16 tot 23 jaar;
dat een toegangsstop daarentegen wel een beperking van vrijheden betekent voor mensen die ouder zijn dan die doelgroep van 16 tot 23 jaar;
dat een toegangsstop in afwijking van andere gemeenten, het gevaar inhoudt van “dranktoerisme”;
dat de eigenaar van de Waerdse Tempel heeft gesteld dat door de toegangsstop het rendabel maken van zijn onderneming is bemoeilijkt;
dat om die reden een toegangsstop een regionale samenwerking met betrekking tot de Waerdse Tempel eveneens zal bemoeilijken;
dat desgevraagd de fractievoorzitter van de VVD om die reden in de raad
reeds heeft gesteld geen voorstander te zijn van een toegangsstop’
dat gelet op het vorenstaande het voor alle belanghebbenden in deze
kwestie gewenst is de onzekerheden omtrent een mogelijke toegangsstop
niet nog langer te laten voortbestaan;
stellen voor:
de tekst van lid 1 van het ontwerpbesluit te vervangen door de navolgende:
1. af te zien van het instellen van een toegangsstop voor horecabedrijven;
Gedaan in de openbare vergadering van 28 juni 2011.
Ondertekend door de vijf fractieleden Burgerbelang

De raad heeft amendement A met 7 stemmen voor en 23 stemmen
tegen verworpen.
Voor stemden Burgerbelang en D66. Tegen stemden VVD, HOP,
PvdA, CDA, GroenLinks, VSP, Trots op Nederland en ChristenUnie.
De raad heeft onderdeel 1 van het initiatiefvoorstel met 22 stemmen
voor en 8 stemmen tegen aangenomen.
Voor stemden VVD, HOP, PvdA, CDA, GroenLinks, VSP en Trots
op Nederland. Tegen stemden Burgerbelang, D66 en ChristenUnie.
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De raad heet onderdeel 2 van het initiatiefvoorstel unaniem aangenomen.
16.

Motie van Trots op Nederland: “snelheid van Connexxion bussen in het zuidelijk deel van de Middenweg”.
De tekst van de motie luidt, waarvan de tekst in de tweede termijn
is aangepast, luidt:
De raad van Heerhugowaard in vergadering bijeen d.d. 28 juni 2011,
constaterende dat
de snelheid van de Connexxion bussen op het traject Halte Stad van de
Zon – Park van Luna regelmatig te hoog ligt;
de bewoners en gebruikers van de Middenweg het traject als onveilig ervaren;’
in het traject meerdere oversteekplaatsen aanwezig zijn voor fietsers,
overwegende dat
het wenselijk is de veiligheid van voetgangers en fietsers op dit traject te
verhogen;
elke vorm van snelheidsbeperking zoals voorgesteld (verkeersborden,
verkeersvlak en matrixborden) een bestrijding is van het gevolg en niet de
oorzaak;
het niet wenselijk is de gemeenschap op te zadelen met hoge kosten betreffende een traject van 930 meter;
roept het college op:
dat er vooral toegezien moet worden op de handhaving van de snelheid
(geschrapt);
met Connexxion in overleg te gaan omtrent de dienstregeling betreffende
het traject Halte Stad van de Zon – Park van Luna (tijd in dienstregeling
inclusief in- en uitstappen 1 minuut, afstand 930 meter, berekende snelheid 56 km/uur) met instandhouding van de 15 minutendienstregeling
(toegevoegd);
te (geschrapt) door de provincie te laten(toegevoegd) onderzoeken of het
laten terugkeren van een halte op dit traject mogelijk is;
een en ander in overleg met de bewoners te realiseren,
en gaat over tot de orde van de dag.
Getekend door de fractievoorzitter Trots op Nederland

Er is in twee termijnen beraadslaagd.
De raad heeft de gewijzigde motie unaniem aangenomen.
17.

Motie van Trots op Nederland over een snackwagen bij het
Stand van Luna.
De tekst van de motie luidt:
De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen d.d. 28 juni
2011,
constaterende dat
de Waerdse Tempel heeft aangegeven te gaan sluiten per 31-12-2011;
overwegende dat
de dagrecreanten en bezoekers van het Strand van Luna behoefte hebben aan een versnapering;
roept het college op:
de mogelijkheid te onderzoeken van een tijdelijke standplaatsvergunning
te verlenen voor het uitbaten van een snackwagen tijdens de zomermaanden,
en gaat over tot de orde van de dag.
Getekend door de fractievoorzitter van Trots op Nederland

De fractie heeft de motie toegelicht. Het college heeft zijn standpunt
aan de raad kenbaar gemaakt.
Trots op Nederland heeft de motie ingetrokken.
18.

Motie van Trots op Nederland voor een camping bij het Pol-
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dermuseum.
De tekst van de motie luidt:
De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen d.d. 28 juni
2011,
constaterende dat
Heerhugowaard geen campingmogelijkheden heeft;
overwegende dat:
er behoefte is aan goedkoop recreëren in Heerhugowaard;
het Poldermuseum behoefte heeft aan extra inkomsten;
het stuk grond achter het Poldermuseum thans braak ligt;
samenwerking met WNK kader Sociaal refund,
roept het college op:
een mogelijkheid te onderzoeken, in overleg met het Hoogheemraadschap, voor het omvorm van het braakliggende stuk grond achter het
Poldermuseum tot grond voor kampeerdoeleinden;
de mogelijkheid te onderzoeken het Poldermuseum te betrekken bij de
functie als balie voor deze camping;
de mogelijkheid te onderzoeken om de camping te laten beheren door
mensen vanuit het re-integratietraject minder validen,
en gaat over tot de orde van de dag.
Getekend door de fractievoorzitter van Trots op Nederland

De fractie heeft de motie toegelicht. Het college heeft zijn standpunt
aan de raad kenbaar gemaakt.
Trots op Nederland heeft hierna de motie ingetrokken. De heer Van
der Starre zal het college een brief schrijven.
De voorzitter heeft niets meer aan de orde zijnde om 22.07 uur de
raadsvergadering gesloten.

Met vriendelijke groet
H. Wijnveen, wnd. raadsgriffier
30 juni 2011
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