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Concept notulen openbare vergadering van de raad van de gemeente Heerhugowaard, gehouden op
27 maart 2012 om 20.00 uur (voortgezet op 28 maart 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 (vanaf 20.04 uur)
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
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 (dinsdag 27 maart 2012)
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 C.C. Mertens, HOP, raadslid
de heer P.C.J. Carnas, Burgerbelang, raadslid (woensdag 28 maart 2012)
mevrouw M.F. Baijards - van der Laan, VVD (woensdag 28 maart 2012)

Notuliste:

mevrouw E.M.J. Middelbeek

De voorzitter opent op dinsdag 27 maart 2012 de vergadering, heet iedereen welkom en geeft aan dat
de heer Mertens vanavond afwezig is en dat de heer Carnas vanavond iets later komt. Hierna stelt hij
aan de orde agendapunt 1.
1. Spreekrecht burgers.
Er heeft zich vooraf een organisatie gemeld voor het spreekrecht, namelijk het windpark Oosterwijk,
maar er is niemand aanwezig.
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2. Vaststellen raadsagenda.
Zonder verdere discussie en hoofdelijke stemming is unaniem besloten de raadsagenda gewijzigd vast
te stellen, waarbij aan de agenda zijn toegevoegd een motie van GroenLinks over het behoud van het
Persoons Gebonden Budget en een motie van de PvdA over gewortelde asielkinderen als respectievelijk de agendapunten 14a en 23.
Verder is besloten vanwege de aanwezigheid van veel burgers op de publieke tribune voor agendapunt
16, dit agendapunt naar voren te halen en te behandelen voor agendapunt 15.
De door de PvdA aangekondigde drie moties over de Wet werken naar vermogen en het bestuursakkoord, de toegangstoets en het gemeentelijk armoedebeleid afgezet tegen de landelijke insteek (aangaande agendapunt 21) zullen worden ingediend, zodat deze eerst in de commissie Maatschappelijk
Ontwikkeling kunnen worden behandeld.

3. Vaststellen notulen raadsvergadering d.d. 21 februari 2012.
Zonder discussie en hoofdelijke stemming is unaniem besloten de notulen van de raadsvergadering van
21 februari 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, 3, 4
en 6 tot en met 11 van rubriek A voor kennisgeving aan te nemen.
Verder is besloten ingekomen stuk 2 te behandelen in de commissie Middelen van 2 april 2012 als het
antwoord op de vraag van GroenLinks wat de uitkomsten van de steekproef vingerafdrukken is, dan
beschikbaar is. Als dit niet het geval is, dan zal ingekomen stuk 2 worden behandeld in de commissie
Middelen van 7 mei 2012.
Tot slot is besloten ingekomen stuk 5 op verzoek van Burgerbelang te behandelen in de commissie
Stadsontwikkeling. De vraag hierbij is wat de gemeente kan en wil met startersleningen in Heerhugowaard en op welke wijze de gemeente de woningmarkt op gang wil krijgen.
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 nieuwsbrief/folder vorming Regionale Uitvoeringsdiensten
De heer Binnendijk heeft aangegeven dat er momenteel twee bedrijfsvarianten worden uitgewerkt.
Een variant voor één dienst Noord-Holland Noord en een variant voor drie diensten op gewestelijk
niveau met een overkoepelende dienst. Er verschijnt hierover per mail een tweewekelijkse nieuwsbrief, waarin de raad van Heerhugowaard zal worden meegenomen.
De raad heeft de mededeling voor kennisgeving aangenomen.

5. Aanpassing Treasury Statuut 2009, RB 2011175.
Zonder discussie en hoofdelijke stemming is unaniem besloten tot het aanpassen van de artikelen 6.2
en 6.4 van het Treasury Statuut 2009, waarbij de kredietwaardigheid van de bankinstellingen, waar
middelen worden uitgezet, minimaal vergelijkbaar is aan de kredietwaardigheid van de Nederlandse
Staat.
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6. Benoeming lid welstandscommissie, RB 2012025.
Zonder discussie en hoofdelijke stemming is unaniem besloten de heer ir. Kees van Hoek te benoemen
als architectlid van de welstandscommissie Heerhugowaard voor een periode van drie jaar vanaf 1 april
2012 tot 1 april 2015 met de mogelijkheid tot herbenoeming voor nog eens drie jaar.

7. Wmo uitvoeringsplan 2012, RB 2012016.
Zonder discussie en hoofdelijke stemming is unaniem besloten:
- kennis te nemen van het Wmo-uitvoeringsplan 2012 inclusief het advies van de CAR;
- het restant Reserve Wmo € 87.055 in te zetten voor de projecten zoals genoemd in het uitvoeringsplan 2012;
- de looptijd van het huidige Wmo-beleidskader 2008-2011 met een jaar te verlengen en voor 2013
een vernieuwd Wmo-beleidskader 2013 en vast te stellen.

8. BTW-belaste exploitatie gemeentelijke sportaccommodaties. RB 2012024.
Zonder discussie en hoofdelijke stemming is unaniem besloten in te stemmen met het uitgangspunt
over te gaan tot BTW-belaste beschikbaarstelling van de gemeentelijke sportaccommodaties tegen uniforme tarieven die in lijn liggen met wat regionaal gebruikelijk is.

9

Modernisering sportcomplex De Vork, RB 2012004.

Zonder discussie en hoofdelijke stemming is unaniem besloten:
1. akkoord te gaan met het plan tot modernisering van Sportcomplex De Vork;
2. tot het beschikbaar stellen van een krediet tot € 890.702 met dekking vanuit de NBK2;
3. het in de NBK2 resterende bedrag van € 271.745 te reserveren voor de realisatie van extra veldcapaciteit.

10. Vormen bestemmingsreserve afbouwregeling voor de ISP-subsidies en geactualiseerde bezuiniging op deze subsidies 2012-2015, RB 2012013.
Zonder discussie en hoofdelijke stemming is unaniem besloten:
1. het vormen van een bestemmingsreserve met een omvang van € 116.000 voor de afbouwregeling
voor ISP-subsidierelaties door eenmalige aanwending van de extra bezuiniging en de verhoging
van de taakstellen de bezuiniging in 2012;
2. het opnemen van de geactualiseerde bezuiniging op het ISP-budget voor de periode 2012-2015 in
de voorjaarsnota 2012 (2012: € 304.000; 2013: € 529.000; 2014: € 612.000; 2015: € 612.000).
11 Pad over perceel Graanmolen 20, RB 2011176.
Zonder discussie en hoofdelijke stemming is unaniem besloten het weggedeelte aan de Graanmolen
20, kadastraal bekend gemeente Heerhugowaard, sectie P, nr. 909, zoals aangegeven op bijgaande situatietekening, te onttrekken aan de openbaarheid.

12. Wijziging samenstelling commissies, RB 2012035.
De heer Jongenelen heeft een toelichting gegeven op het aftreden per 1 april 2012 van de heer
M. Dijkstra als fractievoorzitter van Burgerbelang en hem bedankt voor zijn vele jaren trouwe dienst en
inspanningen als raadslid en fractievoorzitter in de gemeenteraad van Heerhugowaard gedurende de
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afgelopen 25 jaar voor drie partijen, waarbij bij twee partijen als fractievoorzitter. Hij heeft hem tot slot
namens de fractie een boeket rode rozen overhandigd.
De voorzitter heeft eveneens aandacht besteed aan het terugtreden van de heer Dijkstra als fractievoorzitter van Burgerbelang. De voorzitter heeft hem ook bedankt voor 25 jaar raadslidmaatschap
waarvan een aantal jaren als fractievoorzitter en verder hem met enkele woorden toegesproken. De
voorzitter heeft de heer Dijkstra een fles wijn van de Stad van Kansen aangeboden en een boeket
bloemen zijn vrouw als compensatie voor de vele uren die zij hem voor het raadswerk heeft moeten
missen.
De heer Dijkstra heeft zijn dank voor de bloemen en lovende woorden uitgesproken.
Zonder discussie en hoofdelijke stemming is unaniem besloten met ingang van 1 april 2012 de samenstelling van de vertegenwoordiging van de fractie Burgerbelang in de na genoemde raadscommissie als
volgt vast te stellen:
commissie Middelen
- A.G.W. Jongenelen (lid)
- mw. M. Jongejan (plv. lid)
- J.G.J. Seebolt (2d plv. lid)

commissie Stadsontwikkeling
- M. Dijkstra (lid)
- J.G.J. Seebolt (plv. lid)
- A.G.W. Jongenelen (2e plv. lid)

Commissie Maatschappelijke Ontwikkeling
- B. Arkeveld (lid)
- J.M. Schipper (plv. lid)
- M. Dijkstra (2e plv. lid)

commissie Stadsbeheer
- mw. M. Jongejan (lid)
- M. Dijkstra (plv. lid)
- P.C.J. Carnas (2e plv. lid)

13. Verantwoording uitgaven fractieondersteuning 2011, RB 2012037.
Zonder discussie en hoofdelijke stemming is unaniem besloten:
1. in te stemmen met de verantwoording van de fracties met betrekking tot besteding van hun budget
fractieondersteuning 2011;
2. op basis van het niet gebruikte deel van het voorschot 2011, te verrekenen conform bijgaand overzicht.

14. Deelname aan Europees INTERREG project Shared Space, RB 2012017.
Er is in twee termijnen beraadslaagd.
De raad heeft met 22 stemmen voor en 8 stemmen tegen het voorstel van het college aangenomen.
Voor stemden VVD, HOP, PvdA, CDA, GroenLinks, VSP en ChristenUnie. Tegen stemden Burgerbelang, D66 en Trots op Nederland.
Zonder discussie en na stemming is besloten:
- deel te nemen aan INTERREG-project Shared Space;
- mogelijkheden te verkennen voor virtuele verbindingen Stationsgebied - Stadshart en Stationsgebied - RTIC;
- het resterende budget (€ 500.000) voor het herinrichten van de Westtangent (tussen Zuidtangent en
Middenweg) te benutten voor infrastructurele projecten en onderzoeken ten behoeve van de doorstroming van de stroomwegen rond het Stationsgebied;
- vanuit dit budget te dekken ad.
- € 175.000 voor de internationale samenwerking voor het „local project‟ Shared Space Stationsgebied;
- € 20.000 voor verkenning mogelijkheden virtuele verbinding Stationsgebied – Stadshart en Stationsgebied - RTIC in relatie tot het Shared Space project. Subsidiemogelijkheden en bijdragen
van derden worden onderzocht;
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-

305.000 te reserveren voor infrastructurele projecten en onderzoeken voor de toekomstige gebiedsontwikkeling van het Stationsgebied;
Indien het Europese subsidieproject geen doorgang vindt, zullen de dan niet-gesubsidieerde meerkosten van het „ local project‟ ad € 25.000 gedekt vanuit de hierboven vermelde reservering ad € 305.000.
14a Motie GroenLinks Behoud Persoons Gebonden Budget.
De tekst van motie 2 over behoud Persoons Gebonden Budget ingediend door GroenLinks en mede
ondertekend door PvdA, HOP, D66, Trots op Nederland en VSP luidt
de raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 27 maan. 2012; overwegende dat
- de AWBZ-functie extramurale begeleiding (waaronder dagbesteding en kortdurend verblijf) met ingang van t januari 2013 een gemeentelijke taak binnen de Wmo wordt;
- het doel van extramurale begeleiding is dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven
wonen;
- met ingang van 1 januari 2013 de verplichting van gemeentes verdwijnt om bij toekenning van een
individuele voorziening een PGB aan te bieden. Gemeenten hebben beleidsvrijheid voor lokaal beleid voor het PGB;
- begeleiding onder de compensatieplicht van artikel 4 van de Wmo komt te vallen. Gemeenten moeten burgers met een matige of ernstige beperking compenseren; de manier waarop mogen zij zelf
bepalen;
- gemeenten verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van de individuele Wmo-voorzieningen inclusief de
begeleiding;
- het rijk voor deze transitie een invoeringsbudget ter beschikking heeft gesteld,
constaterende dat
- de gemeente Heerhugowaard beleidsvrijheid heeft om hei PGB voor inwoners van Heerhugowaard
te behouden;
- de gemeente Heerhugowaard deze beleidsvrijheid nog niet heeft ingevuld;
- de coalitiedoelstelling één euro uit Den Haag is één euro in Heerhugowaard” overeind blijft met behoud van PGB;
- burgers van Heerhugowaard niet een PGB eigen regie houden over hun begeleiding,
roept het college van burgemeester en wethouders op om:
- beleid te formuleren (geschrapt) onderzoek te verrichten (toegevoegd) voor behoud van PGB in de
Wmo;
- te onderzoeken hoe behoud van PGB betaalbaar is en past binnen de coalitiedoelstelling “één euro
uit Des Haag is één euro in Heerhugowaard”;
- de raad bij beleidsvorming te betrekken, bijvoorbeeld in de vorm van een themabijeenkomst;
- het (toekomstige) regionale samenwerkingsverband (of regiegroep) Alkmaar te betrekken bij (geschrapt) informeren over (toegevoegd) dit beleidsvormingsproces;
- de kosten te dekken uit hei invoeringsbudget dat door et rijk ter beschikking is gesteld (geschrapt),
en gaat over tot de orde van de dag de orde.
Getekend door de fracties GroenLinks, PvdA, HOP, D66, Trots op Nederland en VSP
Er is in een termijn beraadslaagd. Er bestaat geen behoefte aan een tweede termijn bij de raad.
Mevrouw Baijards heeft aangegeven dat de kwaliteit van zorg in het onderzoek kan worden meegenomen.
Zonder discussie en na stemming is motie 2 unaniem aangenomen.

16. Windmolens in De Noord, RB 2012019.
Er is met inachtneming van een schorsing na de tweede termijn voor nader overleg in twee termijnen
beraadslaagd. Er is een motie ingediend. Verder heeft raadslid Zuurbier (CDA) zich van beraadslaging
en besluitvorming over het voorstel bij dit agendapunt verschoond.
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De tekst van motie 3 over de gemeentelijke coördinatieregeling bestemmingsplanprocedure “windmolens” ingediend door GroenLinks luidt:
de raad van Heerhugowaard in vergadering bijeen d.d. 27 maart 2023
constaterende dat;
- er binnen de gemeenteraad een positieve grondhouding is aangenomen ten opzichte van de mogelijkheid tot realisatie van windmolens in het landelijk gebied tussen Heerhugowaard-Centrum en
Heerhugowaard De Noord;
- de gemeenteraad vanavond besluit tot het starten van een bestemmingsplanwijziging voor realisatie
van windmolens in dat landelijke gebied;
- er meerdere initiatiefnemers zijn die al jarenlang voorbereidingen treffen om tot realisatie van meerdere windmolens tot maximaal zes mogelijk te maken;
- de provincie voornemens is op termijn windmolenparken op het vasteland aan bonden te leggen en
zo lokale initiatieven van kleinere ondernemers geen levensvatbare kans meer te geven;
- de doelstellingen van de gemeenteraad van Heerhugowaard om 2030 een energieneutrale gemeente
te zijn op dit moment nog in grote mate afhankelijk is van windenergie;
overwegende
- gebruik te maken van de gemeentelijke coördinatieregeling de bouwvergunningsprocedure gelijktijdig
kan lopen met de procedure van de bestemmingsplanwijziging;
- dat die procedure de burger nog steeds alle volle rechten geeft zoals het indienen van zienswijzen,
zoals in afzonderlijke procedures
roept het college op
de procedure van de benodigde bouwvergunning samen te laten vallen met de bestemmingwijzigingsprocedure onder de gemeentelijke coördinatieregeling,
en gaat over tot de orde van de dag.
Getekend door de fractie GroenLinks
Op voorstel van het college wordt uit de toelichting op zijn voorstel geschrapt de passage “ Bestuurlijk
is er tussen gemeente en provincie een afspraak over gemaakt”. Verder wordt het voorstel van het
CDA (volgens een voorgenomen in te dienen amendement D) door het college overgenomen en wordt
uit zijn voorstel geschrapt punt 5 van de samenvatting/conclusie “In het nieuwe bestemmingplan bij de
ruimtelijke onderbouwing… aanhaken op de ingezette lijn”.
De heer Schoemaker heeft namens GroenLinks amendement E na de tweede termijn ingetrokken.
De heer Jongenelen heeft een stemverklaring afgelegd. Het blijft Burgerbelang ontzettend tegen de
borst stuiten dat stukken waarop een beslissing moet worden genomen, terplekke worden aangepast.
Burgerbelang gaat niet akkoord met het voorstel. Er ligt een stuk, waaraan een ondernemer kan refereren en dat is voor de fractie momenteel voldoende.
De heer Oude Kotte heeft een stemverklaring afgelegd. Het CDA is blij met het schrappen van enige
vorm van preferente posities, want dat is niet voor de politiek.
De raad heeft het voorstel van het college met 21 stemmen en 8 stemmen tegen aangenomen.
Voor stemden VVD, HOP, PvdA, CDA, GroenLinks, D66 en ChristenUnie. Tegen stemden Burgerbelang, VSP en Trots op Nederland.
Zonder discussie en na stemming is besloten:
- een bestemmingsplanprocedure op te laten starten om de daadwerkelijke realisatie van (maximaal
6) windmolens in De Noord mogelijk te maken. Een bestemmingsplan is de enige juiste procedure
omdat deze procedure een integrale afweging van alle belangen waarborgt;
- de drie initiatiefnemers in kennis te stellen van de (on)mogelijkheden wat realisering betreft;
- voordat met de bestemmingsplanprocedure gestart wordt, dient een exploitatieovereenkomst tussen partijen en de gemeente van kracht te zijn om kostenverhaal mogelijk te maken en om eventuele risico‟s af te dekken.
De voorzitter heeft aangegeven dat aan het einde van deze avond is afgesproken om agendapunt 18
aan de orde te stellen.
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18. Brief wethouder M.F. Baijards - van der Laan met aankondiging van ontslag.
Er wordt in een termijn beraadslaagd, waarbij diverse fracties hebben aangegeven niet gelukkig te zijn
met het tijdstip van de voorgenomen wisseling van wethouders door de VVD.
Zonder verdere discussie en hoofdelijke stemming is besloten het ontslag van wethouder Baijards per
29 maart 2012 te aanvaarden.

De voorzitter heeft op dinsdag 27 maart 2012 om 22.50 uur de raadsvergadering geschorst, waarna er
voor de raadsleden en de andere aanwezigen de gelegenheid is om afscheid te nemen van wethouder
Baijards.
De voorzitter heeft op woensdagavond 28 maart 2012 om 20.00 uur de raadsvergadering heropend en
heeft conform de afspraak in het Raadsconvent hierover, aan de orde gesteld agendapunt 19.

19. Benoeming en beëdiging wethouder, RB 2012041.
Er is geen behoefte aan een termijn voor de raad. Alle fracties willen gelijk over het voorstel stemmen.
Mevrouw Stam (VVD) verschoont zich van stemming.
De voorzitter benoemt mevrouw Jongejan en de heer Schoemaker tot de leden van het stembureau.
De heer Schoemaker heeft aangegeven dat het stembureau er 28 stembriefjes zijn ingeleverd. Er zijn
19 stemmen voor, 3 stemmen tegen en 6 blanco stemmen uitgebracht, waarmee mevrouw Stam als
wethouder is verkozen.
De voorzitter heeft het stembureau opgeheven en na navraag begrepen dat mevrouw Stam haar benoeming aanvaardt.
De voorzitter heeft mevrouw Stam de volgende verklaring voorgelezen:
Ik verklaar dat ik, om tot wethouder benoemd te worden, rechtstreeks noch middellijk, onder
welke naam of welk voorwendsel dan ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik
verklaar en beloof dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks noch middellijk
enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik beloof dat ik getrouw
zal zijn aan de Grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als wethouder
naar eer en geweten zal vervullen.
Mevrouw Stam heeft hierop geantwoord: “dat verklaar en beloof ik”, waarmee haar benoeming met ingang van donderdag 28 maart 2012 een feit is.
De voorzitter heeft mevrouw Stam gefeliciteerd met haar benoeming en bij vanwege haar afscheid als
raadslid na 8 jaar raadslidmaatschap, waarbij enkele jaren als fractievoorzitter de bronzen reiger aangeboden. Verder heeft hij een boeket bloemen voor mevrouw Stam haar man als compensatie omdat
hij zijn vrouw heel vaak heeft en zal moeten missen vanwege haar werkzaamheden voor de gemeente
Heerhugowaard. Ook laat de voorzitter weten dat mevrouw Stam vanavond nog zal functioneren als
raadslid en fractievoorzitter van de VVD.
De voorzitter heeft voor 8 minuten de vergadering geschorst om de aanwezigen de gelegenheid te geven mevrouw Stam te feliciteren met haar benoeming, de vergadering weer om 20.22 uur geopend en
aan de orde gesteld agendapunt 15.
Zonder discussie en na stemming is besloten mevrouw C.V.M. Stam - de Nijs met ingang van 29 maart
2012 te benoemen tot wethouder van de gemeente Heerhugowaard.
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15. Voorstel tot uittreden uit de gemeenschappelijk regeling Regionaal Historisch Centrum Alkmaar (RHCA), RB 2012009.
Er is in twee termijnen beraadslaagd. Er is een amendement ingediend.
De tekst van amendement A over het uittreden uit de gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum Alkmaar (RHCA) ingediend door HOP en mede ondertekend door D66, PvdA, CDA,
VVD en GroenLinks luidt
de raad van de gemeente Heerhugowaard In vergadering bijeen op 27 maart 2012
ondergetekenden stellen voor
- het besluit tot een eventueel uittreden uit de gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum Alkmaar uit te stellen tot de raadsvergadering van 26 juni 2012;
- het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum Alkmaar
bijgevoegde vernieuwde kostenverdeling per 01-01-2013 aan te bieden met het verzoek hierop voor
de raadsvergadering van 26 juni 2012 aan te gegeven of zij akkoord gaan met de voorgestelde vernieuwde kostenverdeling.

Vooraf:
Met dit amendement willen wij als raad van Heerhugowaard benadrukken dat samenwerking in de regio
voor ons belangrijk is en dat het de raad ook veel waard is om goed te kunnen participeren in de regio.
Deze inzet verwachten wij ook van onze partners in de regio en daarom komen wij met een laatste poging om het uittreden van Heerhugowaard uit de RHCA te voorkomen.
Toelichting:
De bijdrage van de gemeente Heerhugowaard aan de gemeenschappelijke regeling RHCA is in een
periode van zeven jaar verviervoudigd. Deze verhoging is het gevolg van:
- het besluit van het bestuur van het RCHA op 19 mei 2005 tot een nieuwe financieringssystematiek;
- het besluit van het bestuur van het RCHA in 2006 tot nieuwbouw van het archiefdepot.
Op beide besluiten is namens het gemeentebestuur van Heerhugowaard tegengestemd.
De huidige financieringssystematiek (doorberekening per inwoner) is in de ogen van Heerhugowaard
niet reëel en transparant te noemen. Om tot een reële financieringssystematiek te komen is het noodzakelijk te kijken naar meer wegingsfactoren. En deze wegingsfactoren liggen eenvoudigweg voor ons,
te weten:
- het aantal strekkende meters archief die per gemeente gebruikt worden;
- het aantal inwoners van de gemeente.
Door de uitkomst van de twee wegingsfactoren te delen door twee krijgt men een gewogen, evenwichtig, eerlijk en transparante kostenverdeling. Ook voor de toekomst is de2e verdeling een garantie voor
reële verdeling.
Zoals de heer Post (directeur van het Regionaal Archief) aangeeft, zullen er in de komende jaren nog
grote papieren archieven overgedragen gaan worden aan het Regionaal Archief. Ook Heerhugowaard
heeft al haar te bewaren archiefstukken nog op papier. En daar de te bewaren stukken nog niet vervangen mogen worden door digitale bestanden betekent dat er bij alle gemeenten nog een flink stuk
archief ligt, dat in de komende jaren bloksgewijs overgedragen zal worden aan het Regionaal Archief.
Voor de grotere gemeenten is dat uiteraard veel meer dan voor kleinere gemeenten.
Op dit moment zijn de bouwvergunningen nog niet overgebracht naar het Regionaal Archief. Deze
moeten in 2014 overgedragen worden.
Dit alles geeft juist aan dat een herziening van de financieringssystematiek noodzakelijk is om tot een
reële verdeling van de kosten te komen. Dit wordt bereikt door de twee wegingsfactoren namelijk;
- per strekkende meter archief wat momenteel in gebruik is;
- inwonersaantal per gemeente.
Door de toename, (volgens de gegevens van de heer Post. zal het gebruik van het Regionaal Archief
sterk toenemen, zeker door de grotere gemeenten zullen meer strekkende meters archief in gebruik
genomen worden.
Dit betekent ook dat deze gemeenten meer gaan betalen, omdat dit nu wordt meegenomen in de door-
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belasting via de wegingsfactor per strekkende meter. Mocht een gemeente minder afnemen dan wordt
dit vanzelfsprekend ook meegenomen.
Hetzelfde gebeurt als een gemeente groeit en de aantallen inwoners stijgt. Ook dan wordt dit door de
wegingsfactor "inwoners" doorbelast aan de betreffende gemeenten. Natuurlijk kan het ook zijn dat een
gemeente krimpt, dan heeft dit dezelfde consequenties.
Door voor deze financieringssystematiek te kiezen voorkomen we ook elke discussie over aanwezige
collecties en particulieren archieven evenals de regionale kranten archieven welke niet aan één gemeente lijn toe te delen.
Belangrijk om te constateren is. dat in deze en voorgaande financieringsmethode Alkmaar een bijzondere positie heeft. En dat blijft ook zo, omdat Alkmaar in de berekening per strekkende meter en haar
inwoners aantal buiten de berekening wordt gelaten. Alkmaar heeft hier echt een bijzondere rol in het
Regionaal Historisch Centrum Alkmaar.
Tot slot een samenvatting van de werking van de nieuwe financieringssystematiek.
- Alkmaar
De kosten stijgen of dalen met het zelfde percentage, als die van de totale kosten van de RHCA stijgen of delen. (voorbeeld. Stijgen de totale kosten van RHCA met 3%. dan stijgen de totale kosten
van Alkmaar ook met 3%.).
- Per strekkende meter in gebruik zijnde archief per gemeente.
De totalenkosten van het RHCA minus de bijdrage van Alkmaar worden gedeeld door het totale aantal strekkende meters archief die in gebruik zijn bij de deelnemende gemeenten (exclusief Alkmaar).
Hieruit komt een eenheidstarief per m1. Dit eenheidstarief wordt per gemeente uitgerekend.
- Inwoners aantallen per gemeente.
- De totale kosten van het RHCA minus de bijdrage van Alkmaar worden gedeeld door het totaal aantal inwoners van de deelnemende gemeenten (exclusief Alkmaar). Hieruit komt een eenheidstarief
per inwoner. Dit eenheidstarief wordt per gemeente uitgerekend.
- Gewogen gemiddelde.
De uitkomsten per gemeente per strekkende meter en inwonersaantallen worden bij elkaar opgeteld
en gedeeld door twee. En dat is de bijdrage per gemeente.
Voorbeelden:
- Den Helder heeft 499,9 strekkende meters archief in gebruik, kosten € 253.609.
Den Helder heeft 57.207 inwoners, kosten € 211.380.
De bijdrage voor Den Helder wordt dan € 232.495 (€ 253.609 + € 211.380:2).
- Heerhugowaard heeft 72,50 strekkende meters archief in gebruik, kosten € 36.781.
Heerhugowaard heeft 51.985 inwoners, kosten € 192.085.
De bijdrage voor Heerhugowaard wordt dan € 114.433 (€ 36.781 + € 192.085:2).
Verder is aan het amendement de nieuwe opzet kosten Regionaal Archief bijgevoegd (pdf bijlage).
Ondertekend door de fracties HOP, CDA, D66, PvdA, VVD en GroenLinks
De heer Oude Kotte heeft een stemverklaring afgelegd. Het CDA ziet het amendement als een openingsbod tot onderhandeling.
Mevrouw Huijboom heeft een stemverklaring afgelegd. De ChristenUnie ziet het amendement zo dat er
hierop een tegenvoorstel kan worden gedaan.
Zonder discussie en na stemming is amendement A met 25 stemmen voor en 4 stemmen tegen aangenomen.
Voor stemden VVD, HOP, PvdA, CDA, GroenLinks, D66, VSP, Trots op Nederland en ChristenUnie.
Tegen stemde Burgerbelang
Door het aannemen van amendement A is het niet meer nodig om het voorstel van het college in
stemming te brengen.
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17. Vaststelling derde herziening grex De Draai februari 2012, RB 2012027.
Er is in twee termijnen beraadslaagd.
De heer Jongenelen heeft een stemverklaring afgelegd. Hoe duidelijk het een en ander ook is uitgelegd, Burgerbelang ziet in het voorstel een gigantische rentelast en schuld en elke ontwikkeling kost
geld, wat er weer bijkomt. De fractie kan niet met het voorstel leven en gaat er niet mee akkoord.
De raad heeft het voorstel met 25 stemmen voor en 4 stemmen tegen aangenomen.
Voor stemden VVD, HOP, PvdA, CDA, GroenLinks, D66, VSP, Trots op Nederland en ChristenUnie.
Tegen stemde Burgerbelang.
De voorzitter heeft de vergadering voor een korte pauze voor 8 minuten geschorst en weer heropend
om 22.06 uur. Hij stelt aan de orde agendapunt 21.

20. Beleidskader sport 2012-2016, RB 2012022.
Er is in twee termijnen beraadslaagd. Er is een amendement ingeleverd.
De tekst van amendement E over het beleidskader sport 2012-2016 ingediend door GroenLinks luidt:
Het voorstel voor amendering betreft een toevoeging aan de effectindicatoren als genoemd op bladzijde 22 van het “Beleidskader sport 2012-2O16”.
Toelichting:
In de periode 2009-2011 is het percentage wonende Heerhugowaarders afgenomen van 74% naar
67%. Om te voorkomen dat Heerhugowaard verder naar het landelijk gemiddelde van 60% daalt, is het
noodzakelijk om eerst te stabiliseren alvorens de geambieerde groei wordt ingezet. Daarom wordt een
effectindicator aan het beleidsplan toegevoegd, waarin gesteld wordt dat aan het eind van 2012 de dalende lijn richting landelijk gemiddelde omgebogen is.
Om de betrokkenheid van verschillende beleidsvelden bij het uitvoeren van het beleidskader te vergroten, wordt een vierde effectindicator aan het beleidskader toegevoegd.
Voorstel:
Aan de effectindicatoren als omschreven op bladzijde 22 van het beleidskader sport de volgende indicatoren toe te voegen:
- aan de dalende trend van het percentage inwoners dat aan sport deelneemt, is eind 2012 een halt
toegeroepen;
- in beleidsvelden zoals gezondheid, jeugd, ouderen, onderwijs. recreatie, maatschappelijke ontwikkeling en ruimtelijke ordening worden plannen gemaakt, die invulling geven aan het beleidskader ren
bijdragen aan bovenstaande doelen.
Ondertekend door de driefractieleden van GroenLinks
De heer De Groot heeft na de tweede termijn, omdat het amendement bij stemming geen meerderheid
zal halen, amendement E ingetrokken, waarbij hij aantekent dat GroenLinks met uitzondering van
hoofdstuk 4 (indicatoren) voor het voorstel van het college zal stemmen.
De raad heeft het voorstel van het college unaniem aangenomen, waarbij GroenLinks wordt geacht tegen hoofdstuk 4 te hebben gestemd.
Zonder discussie en na stemming is besloten:
1. in te stemmen met de aanpassing van de zogenaamde 3 P‟s zoals genoemd in het rapport financiële effecten crisis d.d. september 2011 van Deloitte;
- de 1e P het programma (bijlage 2) met name een verlaging van het aantal appartementen;
- de 2e P de prijs met name verlaging van de grondopbrengsten van woningen in de categorie IIC
en verlaging van de index:
- de 3e P de planning in casu in te stemmen met de aanpassing van de fasering in casu een verlenging van de looptijd met drie jaar en een verlaging van het jaarlijks aantal te realiseren woningen van 245 naar 191;
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2. in te stemmen met de gewijzigde hoofdplan- en waterstructuur vooruitlopend op een revisie van het
Masterplan De Draai;
3. in te stemmen met de keuze voor de verkabeling van het hoogspanningstracé en met de financiële
en ruimtelijke consequenties daarvan; in de grex is hiervoor een kostenpost opgenomen van € 6
miljoen;
5. de derde herziening grondexploitatie De Draai d.d. februari 2012 (bijlage 1) vast te stellen met een
negatief resultaat van € 10 miljoen als gevolg van de voorgestelde aanpassingen.
21. Vaststellen gewijzigde en nieuwe verordeningen WWB, RB 2012020.
Er is in twee termijnen beraadslaagd. Er zijn twee amendementen ingediend.
De tekst van amendement B over de Afstemmingsverordening Wwb ingediend door GroenLinks luidt:
de ondergetekenden, leden van de raad van Heerhugowaard, in vergadering bijeen d.d. 27 maart 2012,
ondergetekenden stellen voor het ontwerpvoorstel als volgt te wijzigen:
- schrappen artikel 9 lid 2e “het niet naar vermogen van het door het college opgedragen onbeloonde
maatschappelijke nuttige werkzaamheden als bedoeld in artikel 9. eerste lid. onder c van de wet”;
- schrappen in de toelichting pag.1 6 “ verplichting tot verrichten onbeloonde maatschappelijke nuttige werkzaamheden” tot en met “ opgenomen in artikel 9 tweede lid van deze verordening”.

Toelichting
1 Beleid, waarin de aard van en werkwijze omtrent de maatschappelijke nuttige’ werkzaamheden
staan omschreven, is nog niet opgesteld;
2. Er is nog geen besluit genomen of dit noodzakelijke beleid regionaal of lokaal opgesteld zal gaan
worden. waardoor dit beleid niet op korte termijn beschikbaar is;
3. Het ligt in de lijn der verwachtingen dat de rechter in afwezigheid van een beleidskader enig bezwaar in het voordeel van de uitkeringsgerechtigde zal uitleggen; er is hieromtrent afdoende jurisprudentie beschikbaar;
4. Het college heeft toegelicht dat zolang er geen beleid op de tegenprestatie is, het ook niet uitgevoerd zal worden;
5. Een onuitvoerbaar artikel leidt tot onnodige onduidelijkheid in de rechtspositie van burgers.
Ondertekend door de drie fractieleden van GroenLinks
De tekst van amendement C over het vaststellen verordeningen Wet werk en bijstand (Participatieverordening) ingediend door D66 luidt
de raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen d.d. 27 maart 201,
ondergetekenden stellen voor het ontwerpbesluit te wijzigen:
in de verordening Participatie schoolgaande kinderen Wet werk en bijstand
artikel 6. Vorm van een voorziening, eerste lid luidend:
“Tenzij de gemeenteraad anders heeft bepaald, stelt het college de vorm van de voorziening vast”.
en wel als volgt:
artikel 6. Vorm van een voorziening
“De gemeenteraad stelt de vorm van een voorziening vast, tenzij de gemeenteraad dit aan het college van B&W opdraagt.”
Toelichting:
Het gaat om een heel kwetsbare groep, schoolgaande kinderen, die niets kunnen ondernemen om hun
positie zelfstandig te wijzigen. D66 vindt het juist voor deze groep van groot belang, dat de gemeenteraad sterk betrokken is bij de voorziening en de vorm daarvan. Wij stellen dus voor dat de gemeenteraad hier bepaalt, dat zijzelf de vorm van de voorziening vaststelt.
Ondertekend door de twee fractieleden van D66
De heer Binnendijk heeft in reactie op amendement C aangegeven dat er binnenkort nog nader zal
worden gesproken over de Huygenpas en het Schoolfonds.
Mevrouw Van Diemen trekt na de tweede termijn namens D66 amendement C in.
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De raad heeft amendement B met 3 stemmen voor en 26 stemmen tegen verworpen.
Voor stemde GroenLinks. Tegen stemden VVD, Burgerbelang, HOP, PvdA, CDA, D66, VSP, Trots op
Nederland en ChristenUnie.
Op verzoek van GroenLinks zijn de verordeningen apart in stemming gebracht.
De raad heeft de Toeslagenverordening Wwb 2012 unaniem aangenomen.
De raad heeft de Re-integratieverordening Wwb 2012 unaniem aangenomen.
De raad heeft de Maatregelenverordening Wwb 2012 (waar de Afstemmingsverordening onderdeel
van is) met 26 stemmen voor en 3 stemmen tegen aangenomen.
Voor stemden VVD, Burgerbelang, HOP, PvdA, CDA, D66, VSP, Trots op Nederland en ChristenUnie.
Tegen stemde GroenLinks.
De raad heeft de Verordening langdurigheidstoeslag Wwb 2012 unaniem aangenomen.
De raad heeft de Verordening kinderparticipatie Wwb 2012 unaniem aangenomen.

22. Motie Burgerbelang inzake financiering spoorwegonderdoorgang bij De Vork.
Mevrouw Van ‟t Schip heeft het voorzitterschap bij de behandeling van dit agendapunt overgenomen
van de heer Ter Heegde.
De heer Dijkstra heeft de aangekondigde motie over de spoorwegonderdoorgang De Vork boven tafel
gehouden en een aanvullende motie ingediend, waarbij hij heeft aangekondigd dat hij afhankelijk van
de stemming hierover zou bepalen wat hij met de aangekondigde motie tegen wethouder De Boer zal
doen.
De aanvullende motie over de financiering van een spoorwegonderdoorgang bij De Vork ingediend
door Burgerbelang luidt
de raad van de gemeente Heerhugowaard in openbare vergadering bijeen op 28maart2012, overwegende:
- dat op 26 juni 2007 door de rand een besluit is genomen over de financiering van een spoorwegonderdoorgang bij De Vork;
- dat als aanbeveling daartoe onder andere het argument werd gebruikt dat met de provincie de afspraak was gemaakt, dat ongeacht de voortgang of het al dan niet doorgaan van de Westfrisiaweg
de meerkosten vast de 2x2-baansoplossing, zijnde rond € 5 miljoen, op uiterlijk 1 januari 2011 door
de provincie aan de gemeente zouden worden betaald;
- dat, overigens zonder resultaat, sindsdien herhaaldelijk aan wethouder De Boer is gevraagd het
daadwerkelijk bestaan van die afspraak aan te tonen;
- dat artikel 169 van de Gemeentewet vermeldt “Het college en elk van zijn leden zijn aan de raad verantwoording schuldig over het door het college gevoerde beleid”;
- dat die verantwoordingsplicht ook geldt voor wethouder De Boe,
roept wethouder De Boer op
- zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk op 24 april as. op een deugdelijke wijze schriftelijk aan te tonen dat
de hiervoor genoemde afspraak met de provincie omtrent een betaling door de provincie van rond
€ f,5 miljoen op uiterlijk 1 januari 2011 inderdaad heeft bestaan,
en gaat over tot de orde van de dag.
Getekend door de fractievoorzitter van Burgerbelang
De raad heeft de aanvullende motie met 5 stemmen voor en 24 stemmen tegen verworpen.
Voor stemde Burgerbelang en Trots op Nederland. Tegen stemden VVD, HOP, PvdA, CDA, GroenLinks, D66, VSP en ChristenUnie.
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23. Motie PvdA inzake gewortelde asielkinderen.
De tekst van motie 1 over gewortelde asielkinderen ingediend door de PvdA en mede ondertekend
door GroenLinks, ChristenUnie en HOP luidt
de raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 27 maart 2012.
overwegende dat
- kinderen van asielzoekers art alleenstaande minderjarige vreemdelingen soms jaren moeten wachten
voor zij duidelijkheid krijgen over hun verblijf status;
- de kinderen gedurende deze tijd stevig verwikkeld raken in de Nederlandse samenleving;
- mede gelet op de jonge leeftijd waarop zij soms naar Nederland zijn gekomen, zij tegenover de abstractie van hun "land van herkomst" de realiteit zette’, van Nederland als hun thuisland;
- het wezensvreemd is om asielkinderen die geworteld zijn in Nederland terug te sturen naar het land
van hun ouders;
- de onacceptabel lange periode van soms vele jaren voordat zij duidelijkheid krijgen over hun verblijfsstatus, vaak te wijten is aan fouten en falend optreden van de overheid;
- een algemene regeling voor deze groep de voorkeur verdient boven gekunstelde ad-hoc constructies;
- in de Tweede Kamer een initiatiefwetsvoorstel (Kamerstukken 33 068) van de leden Spekman (PvdA)
en Voordewind (CL) in behandeling is dat hierin voorziet;
- er brede maatschappelijke steun is in het land voor dit voorstel, zoals bijvoorbeeld tot uiting komt in
de vorm van de door GroenLinks gestarte petitie op www.kinderpardon.nu, die al door meer dan
115.000 mensen ondertekend werd;
- er telkens veel aandacht is voor individuele gevallen, zowel in de politiek als in de media;
er gestreefd zou moeten worden naar een structurele oplossing voor de hele groep kinderen die het
betreft (naar schatting 1.500),
van mening dat
- het wenselijk is dat er zo spoedig mogelijk een wettelijke regeling komt die het mogelijk maakt dat in
Nederland gewortelde asielzoekende kinderen na jaren van onzekerheid mede ten gevolge van falen
van de overheid een verblijfsvergunning krijgen;
- aalles in het werk gesteld dient Ie worden om überhaupt dit soort onwenselijk lange procedures van
toelating te voorkomen,
verzoekt het college
- bij de minister voor Immigratie & Asiel aan te dringen op een Kinderpardon;
- een afschrift van deze motie door te geleiden naar de gewestgemeenten, de VNG. de Tweede Kamer
en de minister,
en gaat over tot de orde van de dag.
Ondertekend door de fracties PvdA, GroenLinks, ChristenUnie en HOP
Er is in een termijn beraadslaagd, waarbij Trots op Nederland heeft aangegeven om partijpolitieke redenen niet voor te stemmen. Verder heeft het CDA aangegeven dat zij zich hoewel kinderen haar aan
het hart gaan, van de besluitvorming over de motie verschonen en de raadszaal hiervoor verlaten.
De raad heeft motie 1 met 14 stemmen voor en 12 stemmen tegen aangenomen.
Voor stemden HOP, PvdA, GroenLinks, D66 en ChristenUnie. Tegen stemden VVD en Burgerbelang,
VSP en Trots op Nederland.
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter om 22.50 uur de vergadering.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad
van de gemeente Heerhugowaard d.d. 24 april 2012.

de waarnemend raadsgriffier,

de voorzitter

