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Notulen openbare vergadering van de raad van de gemeente Heerhugowaard, gehouden op 24 januari
2012 om 20.00 uur in het gemeentehuis
Aanwezig:

de heer drs. H.M.W. ter Heegde, voorzitter
de heer H. Wijnveen, waarnemend raadsgriffier
de heer R.K. Appers, HOP
de heer B. Arkeveld, Burgerbelang
mevrouw M.A.W. Bankras - van der Klein, HOP
de heer S. Brau, PvdA
mevrouw C.A.J. van Diemen, D66
de heer J.M. Does, HOP
de heer M. Dijkstra, Burgerbelang
de heer P. de Groot, GL
de heer A. Harren, VVD
mevrouw T. Huijboom - Brouwer, ChristenUnie
mevrouw M. Jongejan, Burgerbelang
de heer A.G.W. Jongenelen, Burgerbelang
de heer N. Kevik, VSP
de heer J.D. Koppelaar, PvdA
mevrouw J.S.L. van Ling-Wanst, CDA
de heer R. Loffeld, VVD
de heer T.L. Mars, VVD
de heer C.C. Mertens, HOP
mevrouw A. Mulder, D66
de heer A.C. van Oord, VVD
de heer G. Oude Kotte, CDA
de heer T.W. Reijnders, VSP
mevrouw C.P.M. van ’t Schip - Nieuwboer, HOP
de heer R. Schoemaker, GroenLinks
mevrouw V.C.M. Stam - de Nijs, VVD
de heer J.J. van der Starre, Trots op Nederland
mevrouw M. Troostwijk, PvdA
mevrouw A.M. Valent - Groot, PvdA
mevrouw S. van der Werff, GroenLinks
de heer F.J.J. Zuurbier, CDA

Wethouders:

mevrouw M.F. Baijards - van der Laan, VVD
de heer S. H. Binnendijk, CDA
de heer L.H.M. Dickhoff, HOP
de heer J.W. de Boer, PvdA
de heer C. Kwint, GroenLinks

Afwezig:

de heer P.C.J. Carnas, Burgerbelang, raadslid

Notuliste:

mevrouw E.M.J. Middelbeek

De voorzitter opent de vergadering, heet iedereen welkom en geeft aan dat de heer Carnas vanavond
afwezig is. Hierna stelt hij aan de orde agendapunt 1.

1. Spreekrecht burgers.
Er hebben zich voor het spreekrecht over op de agenda staande onderwerpen geen burgers aangemeld.
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2. Vaststellen raadsagenda.
Zonder verdere discussie en hoofdelijke stemming is unaniem besloten de raadsagenda ongewijzigd
vast te stellen.
3. Vaststellen notulen raadsvergadering d.d. 10 november 2011 en 20 december 2011 en notulen vragenhalfuurtje d.d. 20 december 2011.
Zonder verdere discussie en hoofdelijke stemming is unaniem besloten de notulen van de raadsvergadering d.d. 10 november 2011 (begrotingsraad) en 20 december 2011 en de notulen van het vragenhalfuurtje d.d. 20 december 2011 ongewijzigd vast te stellen.
4. Voorstel voorzitter met betrekking tot afdoening ingekomen stukken, waaronder mededelingen van het college aan de raad.

Rubriek A
Zonder verdere discussie en hoofdelijke stemming is unaniem besloten de ingekomen stukken 1 tot en
met 3 van rubriek A voor kennisgeving aan te nemen.
Rubriek B
Er zijn voor rubriek B geen stukken ingekomen.
Rubriek C
Er zijn voor rubriek C geen stukken ingekomen.
Rubriek D
1. Mededeling over website
De heer Kwint deelt mede dat na twee jaar na het vernieuwen van de website en het aanbesteden
van CMS het contract met de leverancier is opgezegd, omdat de kosten te hoog opliepen en de
contractuele afspraken in de ogen van het college niet goed werden nagekomen. Dit betekent dat
de kosten van de investering in een keer ten laste van de bedrijfsvoering zijn gebracht. Het college
is overgestapt naar open source. De wethouder is hier heel blij mee. Verder zal het de gemeente in
de toekomst een aanzienlijke kostenbesparing opleveren.
2. Mededeling over hoogspanningslijnen en verkabeling van leidingen
De heer De Boer deelt mede dat bij met vertegenwoordigers van 22 gemeenten in Oostzaan een
bijeenkomst heeft bijgewoond over de hoogspanningslijnen en de verkabeling van leidingen, waarover in de commissievergadering een presentatie is gehouden. Er zijn landelijke ontwikkelingen
voor zo’n 13.000 woningen die onder 3.000 Volt-leidingen zijn gebouwd. Er zal in een periode van
10 jaar verkabeling van zo’n 300 km leidingen plaatsvinden. Verder zijn de mogelijke strategieën
besproken en is er gesproken over de compensatieregelingen. De betrokken gemeenten hebben
besloten een platform op te richten, waaraan Heerhugowaard ook zal deelnemen.
De raad heeft de mededelingen voor kennisgeving aangenomen.

5. Verzoek burgerinitiatief (mevrouw N.R. Bakker).
De voorzitter geeft vooraf een toelichting over de procedure rond burgerinitiatieven. Burgers kunnen
een verzoek indienen om een onderwerp in de raad te behandelen. Zij presenteren dit voorstel in de
raad, waarna dit voor behandeling in handen van het college wordt gesteld. Na een ambtelijk advies
wordt door het college de raad een voorstel aangeboden, wat wordt geagendeerd en in een raadsvergadering wordt behandeld. De indiener van het burgerinitiatief in dit geval mevrouw Bakker zal van deze behandeling op de hoogte worden gesteld, zodat deze de raadsvergadering kan bijwonen. De behandeling zal over een tot twee maanden plaatsvinden.

R 24 januari 2012/3

Mevrouw Bakker en haar vriendin houden een pleidooi voor de opvang en begeleiding van dak- en
thuisloze jongeren in bijvoorbeeld Bambousa Life Houses of bij gezinnen die woonruimte in hun huis
over hebben. De problematiek wordt steeds groter. Het aantal dak- en thuislozen groeit en alle burgers
hebben recht op opvang, begeleiding, onderdak, eten, drinken, arbeid, maar ook gelijkheid.
6. Begrotingswijziging 5 januari 2012 - groeibudgetten 2012, RB 2011173.
Zonder discussie en hoofdelijke stemming is unaniem besloten tot het vaststellen van de begrotingswijziging 5 van de primaire begroting 2012.

7. Taakmutaties en groeibudget 2012, RB 2011172.
Zonder discussie en hoofdelijke stemming is unaniem besloten tot:
1. Het beschikbaar stellen van de middelen opgenomen in de algemene uitkering ten behoeve van
taakmutaties 2012 van per saldo € 238.600 onder gelijktijdige verhoging van de algemene uitkering
met € 200.600 en voor de korting op de maatschappelijke stages een bedrag van € 38.000 ten laste
van het begrotingsresultaat;
2. het bedrag dat in de taakmutaties 2012 is opgenomen ten behoeve van het nationaal uitvoeringsprogramma (NUP) ad € 77.000 toe te voegen aan een daartoe te vormen in te stellen reserve.
8. Samenstelling commissies, RB 2012005.
Zonder discussie en hoofdelijke stemming is unaniem besloten om met ingang van 1 februari 2012 de
samenstelling van de vertegenwoordiging van de VSP in de raadscommissies Middelen, Stadsontwikkeling, Stadsbeheer en Maatschappelijke Ontwikkeling als volgt vast te stellen:
Commissie Middelen
T.W. Reijnders (lid),
G.J. Otte (plv. lid),
N. Kevik (2e plv. lid),
Commissie Stadsontwikkeling
N. Kevik (lid),
G.J. Otte (plv. lid),
T.W. Reijnders (2e plv. lid),
Commissie Stadsbeheer
N. Kevik (lid),
G.J. Otte (plv. lid),
T.W. Reijnders (2e plv. lid),
Commissie Maatschappelijke Ontwikkeling T.W. Reijnders (lid),
G.J. Otte (plv. lid),
N. Kevik (2e plv. lid),

9. Community-art project in de Schrijverswijk, RB 2011169.
Zonder discussie en hoofdelijke stemming is unaniem besloten
1. het budget bevordering kunst (beheersproduct 6.540.20.00) van 2012 incidenteel op te hogen met
een bedrag van € 7.000;
2. de verhoging ad € 7.000 via een begrotingswijziging te dekken uit de bestemmingsreserve beeldende kunst.

10. Jaarrekening verlengd boekjaar 2008 Muziekschool Dijk en Waard, RB 2011170.
Zonder discussie en hoofdelijke stemming is unaniem besloten:
1. akkoord te gaan met de jaarrekening verlengd boekjaar 2008 (tot en met 30-9-2010) van Muziekschool Dijk en Waard;
2. de subsidie definitief vast te stellen op € 135.057.
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11 Bestuursconvenant en strategische werkagenda 2012-2014 Regio Alkmaar, voorstel RB
2011166.
Er wordt in twee termijnen beraadslaagd. Er zijn twee moties ingediend.
De tekst van motie 1 ingediend door de HOP luidt als volgt:
De raad van de gemeente Heerhugowaard bijeen op 24 januari 2012,
overwegende:
- dat uitspraken van de burgemeester van Alkmaar de heer Bruinooge in het verleden zoals:
- het hele gedoe over het MCA (uitspraak dat indien het MCA Alkmaar verlaat het MCA het wel
op zijn buik kon schrijven dat het college van Alkmaar mee zou werken om de locatie een andere bestem te geven; (geschrapt na de 2e termijn);
- toespelingen van de heer Bruinooge over de manier waarop de gemeente Heerhugowaard het
hoogheemraadschap heeft binnengehaald;
- jobrotation, een prachtig middel om eens bij elkaar in de keuken te kijken en daarmee respect
voor elkaar te genereren. Nee, Piet Bruinooge ziet geen draagvlak!;
- wegpikken werkgelegenheid door buurgemeente Heerhugowaard.
- Ondanks deze uitspraken van burgemeester Bruinooge er toch nog een positieve grondhouding tot
samenwerking aanwezig was. Deze positieve grondhouding is geheel verloren gegaan (geschrapt na
e
e
de 2 termijn) beschadigd (toegevoegd na de 2 termijn) door het interview van de heer Bruinooge in de
Alkmaarse Courant van 31 december 2011. In dit interview geeft de heer Bruinooge burgemeester
van Alkmaar aan,dat: samenwerken niet het doel is, maar een fusie van de regiogemeenten,
de raad verzoekt het college:
de deelnemende regiogemeenten het volgende te adviseren en een oproep te doen aan de heer
Bruinooge als volgt:
“de heer Bruinooge als burgemeester van Alkmaar, afstand te laten doen van het voorzitterschap
van de regionale samenwerking”,
en gaat over tot de orde van de dag.
Getekend door de heer Mertens namens de HOP
De tekst van motie 2 ingediend door de HOP luidt als volgt:
De raad van de gemeente Heerhugowaard bijeen op 24 januari 2012,
overwegende:
- dat uitspraken van de burgemeester van Alkmaar de heer Bruinooge zoals:
“Heerhugowaard heeft maar één monument en dat loopt op twee benen”
buiten alle proporties is
de raad verzoekt het college
de heer Bruinooge te verzoeken in het openbaar zijn excuus voor deze uitspraak te laten maken om
een goede samenwerking te bevorderen. Zodat de raad van Heerhugowaard het bestuursconvenant in de raad van februari aanstaande kan behandelen,
en gaat over tot de orde van de dag.
Getekend door de heer Mertens namens de HOP
Uit de beraadslagingen komen veel vragen naar voren, zoals die of en in hoeverre er op een gelijkwaardige basis kan worden samengewerkt door de acht regiogemeenten en wat het convenant toevoegt. Ook is het de vraag of de heer Bruinooge zijn uitspraken heeft gedaan op persoonlijke titel, als
burgemeester van Alkmaar of als voorzitter van de regiegroep. Bij het laatste is de tegenstelling tot de
werkwijze van de regiegroep heel groot. Er heerst bij sommige fracties boosheid en bij anderen teleurstelling over de gedane uitspraken. Er is volgens het CDA een (flinke) deuk in het vertrouwen gekomen.
Burgerbelang heeft een afwijkend standpunt. De uitspraken van de heer Bruinooge zijn niet handig,
maar de moties gaan te ver en de situatie krijgt veel te veel aandacht. Van belang is een regionale samenwerking, waarbij er nadrukkelijk geen taken aan een zelfstandig orgaan moet worden overgedragen. Het gaat om een regionaal platform voor overleg en wederzijde afstemming en voor het naar buiten promoten en behartigen van de belangen van de regio richting met name de provincie en het rijk.
Bij het aftreden van de heer Bruinooge als voorzitter van de regiegroep heeft GroenLinks de suggestie
gedaan om de kleinste gemeente van de acht regiogemeenten de voorzitter te laten leveren. Dit om de
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schijn tegen te gaan dat de gemeente Heerhugowaard er op uit zou zijn deze rol te vervullen. De VSP
is verder voorstander van de fusie van de gemeenten Schermer, Langedijk en Heerhugowaard. Meerdere fracties zien het afgedwongen excuus niet als waardevol. De meerderheid van de fracties willen
pas een besluit over het convenant nemen als de vragen die er leven, zijn beantwoord.
Het voorstel van het CDA om voor een zuivere besluitvorming motie 1 los te koppelen van agendapunt
12 en te agenderen als agendapunt 13 wordt niet door de raad overgenomen. In de tweede termijn
wordt motie 2 door de HOP ingetrokken. Na een schorsing na de tweede termijn voor nader overleg
wordt motie 1 aangepast, waar meerdere fracties blij mee zijn.
De voorzitter concludeert dat alle fracties met uitzondering van Burgerbelang het voorstel van het college tot vaststelling van het bestuursconvenant regionale samenwerking Regio Alkmaar 2011 en de strategische werkagenda Regio Alkmaar 2012-2014 willen verdagen tot de raadsvergadering van februari
2012 er hierbij van uitgaande dat beantwoording van de vragen dan heeft plaatsgevonden.
De voorzitter brengt na afsluiting van de beraadslagingen de aangepaste motie 1 in stemming en constateert dat deze met 23 stemmen voor en 7 stemmen tegen is aangenomen.
Voor stemden VVD, HOP, PvdA, GroenLinks, D66, VSP, Trots en ChristenUnie. Tegen stemden Burgerbelang en CDA.

12. Wijziging bevoegdhedenregister, voorstel RB 2011164.
Er wordt in twee termijnen beraadslaagd, waarbij de HOP en ChristenUnie vragen hebben over de tekeningbevoegdheid van ambtenaren.
Het is zo dat de ambtenaren in mandatering tekenen namens het college van burgemeester en wethouders, waardoor het college de verantwoordelijkheid over de beschikkingen blijft houden.
Zonder discussie en na stemming is unaniem besloten:
1. een ondertekeningmandaat te verlenen aan functionarissen (*) van de vakafdelingen voor de ondertekening van beschikkingen op bezwaarschriften met betrekking tot zijn afdeling;
2. dit ondertekeningmandaatbesluit te publiceren en in werking te laten treden per 1 februari 2012;
3. het bevoegdhedenregister in dit kader te wijzigen.
*

het betreft de functies: sectordirecteur; afdelingshoofd, coördinator, beleidsmedewerker, vergunningverlener, juridisch handhaver, adviseur (afdeling Vastgoed), juridisch medewerker Sociale Zaken; kwaliteitsmedewerker Sociale
Zaken, consulenten verhaal Sociale Zaken, juridisch medewerker Maatschappelijke Zaken, sectoradviseur B, consulent A Sociale Zaken.

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter om 21.47 uur de vergadering.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad
van de gemeente Heerhugowaard d.d. 21 februari 2012.

de waarnemend raadsgriffier,

de voorzitter

