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Concept notulen openbare vergadering van de raad van de gemeente Heerhugowaard, gehouden op
21 februari 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
de heer P.C.J. Carnas, Burgerbelang
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 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 A.C. van Oord, VVD, raadslid

Notuliste:

mevrouw E.M.J. Middelbeek

De voorzitter opent de vergadering, heet iedereen welkom en geeft aan dat de heer Van Oord vanavond afwezig is. Hierna stelt hij aan de orde agendapunt 1.
1. Spreekrecht burgers.
Er hebben zich voor het spreekrecht geen burgers aangemeld.
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2. Vaststellen raadsagenda.
Zonder discussie en na stemming is unaniem besloten de raadsagenda gewijzigd vast te stellen, waarbij de bespreekstukken 15 en 16 zijn geagendeerd als respectievelijk de akkoordstukken 9 en 13a, akkoordstuk 9 is geagendeerd als bespreekstuk 15 en aan de agenda is toegevoegd een motie van de
VVD over dakopbouwen op de woningen Tuin van Freyr als agendapunt 16a.

3. Vaststellen notulen raadsvergadering d.d. 24 januari 2012.
Zonder discussie en hoofdelijke stemming is unaniem besloten de notulen van de raadsvergadering d.d.
24 januari 2012 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 4 van rubriek A voor kennisgeving aan te nemen. Verder is besloten ingekomen stuk 5 te behandelen in de commissie Middelen van 5 maart 2012.
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 de Zwarte Weg.
De heer Binnendijk heeft medegedeeld dat de Raad van State op 15 februari 2012 het door de heer
Van Langen ingestelde hoger beroep gegrond heeft verklaard. De Raad van State heeft geoordeeld dat
de rechtbank ten onrechte de Wegenwet niet bij haar besluitvorming heeft betrokken. Het is zo dat een
weg als openbare weg wordt beschouwd als deze 30 jaar openbaar toegankelijk is geweest. Het college
heeft getracht dit aan te tonen, maar dat is niet gelukt. Met de uitspraak van de Raad van State is de
rechtsgang geëindigd. De uitspraak heeft verder consequenties voor het Hugopad, wat nu anders zal
moeten gaan lopen.

2. Mededeling over de stichting Primeur
De heer De Boer heeft medegedeeld dat enerzijds het bestuur van de stichting Primeur heeft aangegeven te willen stoppen. Anderzijds is herfinanciering van de woningen vanwege de houding van
de banken in relatie tot de erfpachtregeling in deze financieel moeilijke tijd een moeilijk punt. Het
college zal de raad binnenkort een voorstel voorleggen over de korte termijn en op een later moment voor de lange termijn, wat eveneens zal gaan over hoe de stichting op een andere manier
vorm kan krijgen.
3. Mededeling over burgernet en het AED netwerk
De voorzitter heeft medegedeeld dat in de gemeente Heerhugowaard in maart of april zal worden
gestart met de ontwikkeling van burgernet. De pilots in Nederland zijn zeer hoopgevend en positief.
De voorzitter is blij dat Heerhugowaard in de voorhoede zit. Er zullen in de genoemde maanden
zo'n brieven worden verzonden of burgers zich bij burgernet willen aansluiten. Er zijn tenminste 400
deelnemers vereist. Verder heeft de voorzitter laten weten dat het AED netwerk goed loopt. Hieraan
doen ook enkele raadsleden mee.
De raad heeft de mededelingen voor kennisgeving aangenomen.

5. Raadsvoorstel begrotingswijzigingen februari 2012.
Zonder discussie en hoofdelijke stemming is unaniem besloten tot het vaststellen van wijziging 12 van
de primaire begroting 2012 en akkoord te gaan met de inhoud, effecten en wijze van dekking.
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6. Raadsvoorstel update agressie en geweldbeleid, RB 2012010.
Zonder discussie en hoofdelijke stemming is unaniem besloten in te stemmen met de update van het
agressie en geweldbeleid.

7. Initiatiefraadsvoorstel auditcommissie, RB 2012018.
Mevrouw Stam heeft als voorzitter van de commissie Middelen het raadsvoorstel toegelicht.
Zonder verdere discussie en hoofdelijke stemming is unaniem besloten:
a. dat er behoefte is aan een verdere ontwikkeling van de auditcommissie en dat vorm te geven aan
de hand van het in het initiatiefvoorstel vermelde schema en tijdpad;
b. in te stemmen met de gewijzigde samenstelling van de auditcommissie, waarvan deel uitmaken:
- vijf vertegenwoordigers van de gemeenteraad;
- de raadsgriffier;
c. met ingang van 22 februari 2012 gedurende de raadsperiode 2010-2014 naast de reeds benoemde
leden (mevrouw S. van der Werff en de heer A. Harren) de volgende personen zitting te laten nemen in de auditcommissie:
- mevrouw C.A.J. van Diemen;
- de heer J.J. van der Starre;
- de heer J. Does.

8. Raadsvoorstel kredietaanvraag langzaamverkeersbrug over de N242 in verlengde Stationsweg, RB 2011101.
De heer Jongenelen heeft een stemverklaring afgelegd. Burgerbelang maakt zich zorgen over feit dat in
de commissie Stadsontwikkeling zo gemakkelijk is heengestapt over het feit dat mensen zaken van de
brug kunnen afgooien op het eronderdoor rijdende verkeer. De fractie is voorstander van het realiseren
van een brug, maar wel met zo min mogelijk risico op voornoemd punt.
De heer Van der Starre heeft een stemverklaring afgelegd. Trots op Nederland vraagt extra aandacht
van het college voor de veiligheid voor degenen die onder de brug doorrijden.
Zonder verder discussie en hoofdelijke stemming is unaniem besloten:
- akkoord te gaan met de aanleg van de langzaamverkeerbrug over N242 in verlengde Stationsweg;
- beschikbaar stellen van een uitvoeringskrediet tot een bedrag van € 2.397.000 en een aanvullend
voorbereidingskrediet van € 150.000 beide met als dekking de Reserve NBK1.
9

Raadsvoorstel woningbouwbestemming bij Monniksrob in Butterhuizen niet uitwerken, RB
2011150 (voormalig agendapunt 15).

Zonder discussie en hoofdelijke stemming is unaniem besloten:
- te verklaren dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor het nog onbebouwde perceel grond,
gelegen aan de Monniksrob, zoals nader is aangeduid op de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte situatietekening;
- het besluit in werking treedt op 7 december 2011.

10. Raadsvoorstel financiering en verplaatsing volkstuincomplex Oosterwaard, RB 2012014.
Zonder discussie en hoofdelijke stemming is unaniem besloten:
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-

-

de taxatiewaarde (€ 73.700) van alle opstallen op de gehuurde tuinen, waarbij alleen de opstallen
zijn getaxeerd die tijdens de 0-meting in 2008 aanwezig waren, te vergoeden aan de volkstuinvereniging “De Groene Waerd”;
de kosten voor de inrichting van een complex aan de Molenweg (raming € 88.190 exclusief BTW) te
vergoeden aan de volkstuinvereniging “De Groene Waerd”;
de vergoedingen worden bekostigd uit de opbrengsten van de grondverkopen aan het plan Crematorium en het plan Westfrisiaweg. Een afdracht van in totaal € 161.890 exclusief BTW uit deze
plannen aan het project Verplaatsen volkstuinen zal worden opgenomen.

11 Raadsvoorstel beschikbaar stellen krediet ten behoeve van opknappen openbaar pad Tennisvereniging Heerhugowaard, voorstel RB 2012003.
Zonder discussie en hoofdelijke stemming is unaniem besloten:
1. een krediet van € 14.937 te voteren ten behoeve van het herbestraten van het openbare toegangspad op het terrein van Tennisvereniging Heerhugowaard (de verbinding tussen de Van Veenweg en
het park);
2. het onder 1 genoemde krediet ten laste te brengen van de bestemmingsreserve “Reserve NBKdeel2 gebouwen en overige voorzieningen”.
12. Raadsvoorstel invoering transitiebudget jeugd, voorstel RB 2012011.
Zonder discussie en hoofdelijke stemming is unaniem besloten akkoord te gaan met het beschikbaar
stellen van het uitvoeringsbudget ad € 33.114 voor de projectorganisatie transitie Jeugdzorg.
13. Raadsvoorstel benoemen raadsgriffier.
De raad heeft daar het gaat om een persoon, schriftelijk gestemd.
Mevrouw Bankras en de heer P. de Groot hebben de stemcommissie gevormd. Zij hebben 30 stemmen
geteld en op deze stembriefjes stond de naam van mevrouw L. Schreiner
Zonder discussie is bij schriftelijke stemming unaniem besloten mevrouw L. Schreiner m.i.v. 1 mei 2012
voor 36 uur per week te benoemen tot raadsgriffier.
Mevrouw Van ‟t Schip heeft bij de overhandiging van een boeket bloemen mede namens de raad mevrouw Schreiner gefeliciteerd met haar benoeming en haar in Heerhugowaard welkom geheten.

16. Raadsvoorstel samenwerking tussen acht sociale diensten van de gemeenten Alkmaar,
Heerhugowaard, Castricum, Bergen, Langedijk, Heiloo, Graft de Rijp en Schermer, raadsvoorstel RB 2012006, voormalig agendapunt 16.
De heer Mertens heeft een stemverklaring afgelegd. Ondanks de diverse go en no go-momenten wil de
HOP bij de samenwerking dat Heerhugowaard haar eigen identiteit behoudt en niet afhankelijk wordt
van een andere gemeente.
De heer Koppelaar heeft een stemverklaring afgelegd. De PvdA wil graag meegeven haar bedenkingen
te hebben tegen het opnemen van WNK in het hele verhaal. Het moet voor de middenstand aantrekkelijk blijven om deze mensen in dienst te nemen.
Mevrouw Van der Werff heeft een stemverklaring afgelegd. GroenLinks is tijdens de commissievergadering al volledig akkoord gegaan met de volgorde van aanpak. Het is voor de fractie wel van essentieel belang dat de klantcontacten op een laagdrempelig niveau blijven.
De heer Dijkstra legt een stemverklaring af. Burgerbelang neemt het voorstel voor kennisgeving aan.
Spreker zal bij de behandeling van het bestuursconvenant hier inhoudelijk op terugkomen.
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Zonder discussie en na stemming is besloten kennis te nemen van het plan van aanpak en de intentieverklaring voor het project Regionale samenwerking sociale diensten.

14. Bestuursconvenant en strategische werkagenda 2012-2014 Regio Alkmaar, RB2011166.
De heer De Boer heeft op verzoek van Burgerbelang de laatste vergadering van de regiegroep, waarin
de door de gemeenteraad van Heerhugowaard aangenomen motie is behandeld, toegelicht. Hij heeft
hierop aangegeven dat is besloten om van deze vergadering geen notulen te maken.
Er is vervolgens in twee termijnen beraadslaagd. Er zijn twee amendementen ingediend. De overweging van de HOP om de teksten als amendementen in te dienen is dat hierover dan stemming moet
plaatsvinden voordat de raad over het voorstel van het college stemming plaatsvinden en er dan duidelijkheid over diverse zaken is. Dit terwijl het bij de tekst eigenlijk gaat om een motie.
De tekst van amendement A ingediend door de HOP luidt als volgt:
De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 21 februari 2012
Ondergetekenden stellen voor dat in het Bestuursconvenant wordt opgenomen dat “ samenwerking
door de deelnemende gemeenten Regio Alkmaar met gemeenten buiten de Regio Alkmaar, altijd gemaakt en uitgevoerd mogen worden”. Met de plicht dat deze samenwerking gemeld worden in de regiegroep Regio Alkmaar.
Toelichting
In het Bestuursconvenant en strategische werkagenda 2012-2014 Regio Alkmaar wordt gesteld dat
“nieuwe samenwerking met andere gemeenten is niet mogelijk nadat dit in de Regio Alkmaarverband is
besproken en onderzocht”.
Naar de mening van de HOP is dit een stap te ver en het verhoudt zich ook niet met een ander punt in
het convenant namelijk dat reeds bestaande afspraken gerespecteerd moeten worden; Dat de nieuwe
samenwerking eerst getoetst moet worden door de Regio Alkmaar vinden wij een negatieve houding en
druist in om frequent op zoek te gaan naar samenwerking om o.a. efficiencyslagen of samenwerkingsverbanden aan te gaan met welke gemeente dan ook! Hiertegenover staat dan wel dat deze samenwerking te allen tijde gemeld wordt in de regiogroep Regio Alkmaar.
Ondertekend door de HOP.
De tekst van amendement B ingediend door de HOP luidt als volgt:
De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 21 februari 2012
Ondergetekenden stellen voor
“ voordat het Bestuursconvenant getekend wordt, zal er een uittreedregeling vastgesteld moeten worden, die voor elke gemeente van de Regio Alkmaar acceptabel is en door de raden wordt bekrachtigd”.
Toelichting
In het Bestuursconvenant en strategische werkagenda 2012-2014 Regio Alkmaar missen wij het punt
wat de gevolgen zijn als een van de gemeenten wil uittreden. Mede gelet op het ontbreken van een uittreedregeling bij de samenwerkingsovereenkomst Regionaal Archief ontstaan er nu discussies. Mede
gezien onder andere deze ervaring willen wij de gevolgen bij uittreden nu vooraf geregeld hebben.
Getekend door de HOP.
Na de tweede termijn is de vergadering op verzoek van de HOP voor 14 minuten geschorst. Deze
schorsing is gecombineerd met de gebruikelijke korte pauze in de vergadering.
De HOP heeft de twee amendementen ingetrokken.
Mevrouw Van „t Schip heeft een stemverklaring afgelegd. De HOP vindt het ontzettend belangrijk dat
de samenwerking in de regio tot stand komt en ook zo spoedig mogelijk. Wel wil de fractie enkele zaken in de overwegingen meegeven aan het college. De fractie wil het woord “onderzocht” verwijderd
zien en verzoekt het college dat in de regiegroep in te brengen. Datzelfde geldt voor de tekst “het respecteren van de samenwerking van gemeenten (waarbij volgens de HOP wordt gedoeld op H2A).
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Verder wil de HOP dat bij elke samenwerking die tot stand komt, wordt onderzocht of er een uittreedregeling tot stand moet komen.
De heer Dijkstra heeft een stemverklaring afgelegd. Burgerbelang is blij dat iedereen nu voor is.
De heer Schoemaker heeft een stemverklaring afgelegd. GroenLinks is voor het voorstel met de aantekening dat de fractie zorgen heeft over de processturing en de procescontrole binnen de gemeenteraad
anders de eigen besluitvorming en maakt bij haar goedkeuring voor het voorstel een voorbehoud voor
de punten 4 en 5 van de toelichting.
Zonder discussie en na stemming is unaniem besloten vast te stellen:
- het Bestuursconvenant regionale samenwerking Regio Alkmaar 2011 en
- de Strategische werkagenda Regio Alkmaar 2012-2014,
- een kopie van dit besluit aan de secretaris van de Regiegroep te zenden,
met de aantekening dat GroenLinks haar goedkeuring heeft onthouden aan de punten 4 en 5 van de
toelichting.

15. Raadsvoorstel herziening Nota Bovenwijkse Kosten (NBK) deel 1 hoofdinfrastructuur 2012
inclusief verloop Reserve NBK 1 vanaf 2012, RB 2012007, voormalig agendapunt 9.
Er is in een termijn beraadslaagd.
De voorzitter heeft na stemming geconstateerd dat het voorstel met 25 stemmen voor en 5 stemmen
tegen is aangenomen.
Voor stemden VVD, HOP, PvdA, CDA, GroenLinks, D66, VSP, Trots op Nederland en ChristenUnie.
Tegen stemde Burgerbelang.
Zonder discussie en na stemming is besloten:
1. de Nota bovenwijkse kosten 2012 vast te stellen, welke financieel is vertaald in het verloop van de
Reserve NBK1 en waarvan de volgende beslispunten zijn opgenomen:
a. samenvoegen van de Structuurkostennota met de NBK1, afsluiten van het complex G.378 en
verwerken in de jaarrekening 2011; de positieve boekwaarde per 31-12-2011 via resultaatbestemming toevoegen aan de Reserve NBK1;
b. aanpassen van de raming van het project “start voorbereiding en uitvoering van de Oosttangent
van Zuidtangent (Rustenburgerweg) tot Beukenlaan en make-over Waarderhout” met € 250.000
tot € 4.193.000 en deze aanvulling te activeren door een kredietvotering met als dekking de Reserve NBK1;
c. verlagen van de prijsindex op de afdrachten vanaf 2016 naar 1%;
d. de in 2011 gedane afdracht van de Algemene reserve naar de Reserve NBK ad € 2,3 miljoen
eerder in casu in 1021 volledig terugstorten naar de Algemene reserve,
2. kennis te nemen van de werking van de door de raad op 28 juni 2011 genomen beslissing om het
project „Fietsbrug N242-Stationsweg‟onderdeel te laten vormen van de NBK1 van 2012. Een activering van het ingerekende budget voor dit project wordt tegelijkertijd en separaat ter besluitvorming
aangeboden;
3. de nog op te starten projecten qua uitvoering pas te starten binnen de gestelde kaders van de
NBK1 nadat de raad hier groen licht voor heeft gegeven.

16a Motie ingediend door de VVD over dakopbouwen Tuin van Freyr.
De tekst van de motie luidt als volgt:
De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 21 februari 2012,
overwegende dat
1.- er al een kleine dakopbouw binnen het bestemmingsplan mogelijk is;
2. er in strijd met dit bestemmingsplan toestemming is gegeven door de gemeente voor de bouw van
een grote dakopbouw, die de oppervlakte heeft van het gehele dak;
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3. de eigenaren graag de kleine dakopbouw met 1 meter naar de voorkant van het pand willen uitbreiden, zodat het pijpje van de verwarmingsketel niet voor het slaapkamerraam komt, de rookgassen
niet binnen kunnen komen en dat dit pijpje in de opbouw verwerkt dan worden;
4. door deze kleine aanpassing het woongenot door een grotere ruimte aanzienlijk zal toenemen;
5. er geen sprake is van één aaneengesloten blok bovenop de bestaande bouw, omdat de ruimte tussen de dakopbouwen blijft bestaan,
roept het college op:
1. op korte termijn overleg te voeren met de betreffende eigenaren van de woningen aan de Tuin van
Freyr om deze bouwmogelijkheid planologisch in te plannen;
2. erop toe te zien dat er wel eenheid wordt betracht wat betreft gebruik bouwmaterialen en kleur
en gaat over tot de orde van de dag.
Getekend door de fractievoorzitter van de VVD
De heer Mars heeft de motie toegelicht
De heer Binnendijk heeft het standpunt van het college over deze gevraagde wijziging van het bestemmingsplan toegelicht en de raad aanname van de motie ontraden.
De voorzitter heeft na overleg geconstateerd dat de raad incl. de indiener, zich erin kan vinden om de
motie met het standpunt van het college in de vergadering van de commissie Stadsontwikkeling van 3
april 2012 te behandelen, waarbij tevens de vooraf in te dienen technische vragen van de HOP zullen
worden meegenomen.

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter om 22.28 uur de vergadering.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad
van de gemeente Heerhugowaard d.d. 27 maart 2012.

de waarnemend raadsgriffier,

de voorzitter

