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Concept notulen openbare vergadering van de raad van de gemeente Heerhugowaard, gehouden op
24 april 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 E.S. van der Laan, VVD
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
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:

de heer S. H. Binnendijk, CDA
de heer C. Kwint, GroenLinks
mevrouw V.C.M. Stam - de Nijs, VVD

Afwezig:

de heer J.D. Koppelaar, PvdA, raadslid
de heer J.W. de Boer, PvdA, wethouder
de heer L.H.M. Dickhoff, HOP, wethouder

Notuliste:

mevrouw E.M.J. Middelbeek

De voorzitter opent de vergadering, heet iedereen welkom en staat vervolgens stil bij de heer Ton Effern, gedurende 20 jaar journalist en redacteur van het Heerhugowaards Nieuwsblad, die op 59-jarige
leeftijd onverwacht op 29 maart 2012 na een hartstilstand is overleden. De heer Effern was eeuwig optimistisch, ging altijd uit van het goede van de medemens (en van het nieuws) en had grote belangstelling voor de mens achter de mens. Hij was een echt mensenmens. Bij het uitstralen van positiviteit zou
het goed komen in de wereld. Ton Effern was een gangmaker in de gemeenschap van Heerhugowaard, beschikte over een groot netwerk, dat hij op een heel goede, creatieve, integere manier aanwendde om extra goed werk te kunnen doen. Bij de groei van Heerhugowaard is door zijn sterke toedoen saamhorigheidsgevoel wat er van oudsher al was, bestendigt en versterkt.
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De voorzitter wenst Ton Effern’s echtgenote, zoon en dochter heel veel sterkte toe om het enorme verlies te dragen en eindigt met de woorden “dat hij moge rusten in vrede”.
De aanwezigen nemen vervolgens 1 minuut stilte in acht.
De voorzitter geeft nadat iedereen weer heeft plaatsgenomen, aan dat de heren Koppelaar, De Boer en
Dickhoff vanavond afwezig zijn en stelt vervolgens aan de orde agendapunt 1.

1. Spreekrecht burgers.
Er hebben zich voor het spreekrecht geen burgers aangemeld.
2. Vaststellen raadsagenda.
De voorzitter wijst erop dat aan de agenda op verzoek van de commissie Maatschappelijke Ontwikkeling agendapunt 17 is toegevoegd.
Mevrouw Valent geeft als voorzitter van de commissie Maatschappelijke Ontwikkeling aan dat in de
commissievergadering is afgesproken dat de raadsfracties over dit voorstel aanbevelingen aan het college kunnen doen.
Zonder verdere discussie en hoofdelijke stemming is unaniem besloten de raadsagenda ongewijzigd
vast te stellen.

3. Vaststellen notulen vragenhalfuurtjes d.d. 24 januari 2012, 21 februari 2012 en 27 maart 2012
alsmede vaststellen notulen raadsvergadering d.d. 27 maart 2012.
De heer Appers geeft aan dat hij tijdens het vragenhalfuurtje op 27 maart 2012 aanwezig is geweest.
De voorzitter geeft aan dat dit zal worden aangepast.
De heer Mertens was de vorige raadsvergadering afwezig en hij heeft moeite met de aantallen bij de
stemmingen over diverse voorstellen, mede doordat de raadsvergadering op twee avonden is gehouden
en er op beide avonden geen sprake was van de aanwezigheid van dezelfde raadsleden.
De voorzitter geeft aan dat het goed is als de heer Mertens hierover contact opneemt met de waarnemend raadsgriffier. De vaststelling van de notulen van de raadsvergadering zal daarom worden aangehouden.
Zonder verdere discussie en hoofdelijke stemming is unaniem besloten om de notulen van de vragenhalfuurtjes van 24 januari 2012, 21 februari 2012 ongewijzigd en de notulen van het vragenhalfuurtje van
27 maart 2012 met inachtneming van bovengenoemde tekstuele wijziging vast te stellen. De vaststelling
van de notulen van de raadsvergadering van 27 maart 2012 wordt aangehouden.

4. Voorstel voorzitter met betrekking tot afdoening ingekomen stukken, waaronder mededelingen van het college aan de raad.

Rubriek A
Zonder discussie en hoofdelijke stemming is unaniem besloten de ingekomen stukken 1 en 2 van rubriek A voor kennisgeving aangenomen.
Rubriek B
Er zijn voor deze rubriek geen stukken ingekomen.
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Rubriek C
Zonder verdere discussie en hoofdelijke stemming is unaniem besloten in te stemmen met de behandeling van ingekomen stuk 1 van rubriek C, waarbij de antwoordbrief van het college ter informatie aan de
commissie Stadsontwikkeling zal worden gezonden.
Rubriek D
Er zijn in het kader van de actieve informatieplicht geen mededelingen.

5. Toelating nieuw raadslid.
De door de voorzitter ingestelde onderzoekscommissie bestaande uit mevrouw Bankras en de heren
Brau en Van der Starre onderzoekt tijdens een korte schorsing van de vergadering, de geloofsbrief en
overige bij de Kieswet gevorderde bescheiden van de heer E.S. van der Laan. Na hervatting van de
vergadering wordt medegedeeld dat deze in orde zijn. Er staat niets in de weg om hem tot de raad toe
te laten. De commissie wordt onder dankzegging voor de verrichte werkzaamheden ontbonden.

6. Beëdiging nieuw raadslid.
De voorzitter verneemt van de heer Van der Laan dat hij de benoeming accepteert en leest hierna de
volgende tekst uit de Gemeentewet voor:
Ik verklaar, dat ik, om tot lid van de raad 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 lid
van de raad naar eer en geweten zal vervullen.
De heer Van der Laan antwoordt hierop: “dat verklaar en beloof ik”.
Hierna is er voor de aanwezigen gelegenheid de heer Van de Laan met diens benoeming te feliciteren.
7. Uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen, RB 2012031.
Zonder discussie en hoofdelijke stemming is unaniem besloten:
1. de uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen vast te stellen;
2. de uitgangspunten met ingang van het begrotingsjaar 2013 in te voeren voor alle gemeenschappelijke regelingen waaraan de gemeente deelneemt.

8. Vaststellen wijziging Brandveiligheidverordening 2012, RB 2012048.
Zonder discussie en hoofdelijke stemming is unaniem tot wijziging van de brandbeveiligingsverordening
besloten door vast te stellen de Brandbeveiligingsverordening 2012

9

Vaststellen wijziging Bouwverordening, RB 2012042.

Zonder discussie en hoofdelijke stemming is unaniem besloten de Bouwverordening gemeente Heerhugowaard te wijzigen (14e serie wijziging Bouwverordening 1992).
10. Aanpassing afdrachtmethodiek Bovenwijkse kosten voor Hugo Oord, RB 2012045.
Zonder discussie en hoofdelijke stemming is unaniem besloten af te wijken van het raadsbesluit d.d. 31
mei 2011, waarin is besloten de afdrachtenmethodiek voor de bovenwijkse voorzieningen uit te breiden
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met een afdracht per appartement en exploitant De Pieter de Raatstichting voor het nieuwbouwplan
voor verzorgingstehuis Hugo Oord niet te belasten met een afdracht per zorgplaats.

11 Burgerinitiatief Bambousa Life Houses, RB 2012032.
Mevrouw Valent geeft als voorzitter van de commissie Maatschappelijke Ontwikkeling namens de
commissie aan dat het burgerinitiatief van mevrouw Bakker is gericht op de maatschappelijke opvang
van zwerfjongeren en probleemjongeren. De commissie stelt het burgerinitiatief, ook gezien de persoonlijke betrokkenheid van de initiatiefnemers bij deze kwetsbare inwoners, zeer op prijs. De commissie heeft echter geconcludeerd dat het onderwerp op het terrein ligt van de centrumgemeente en geeft
het daarmee aan de gemeente Alkmaar.
Zonder discussie en hoofdelijke stemming is unaniem besloten het initiatief Bambousa Life Houses niet
te honoreren, maar mevrouw Bakker te adviseren het idee voor te leggen aan de centrumgemeente
Alkmaar.

12. VVV dienstverlening in Heerhugowaard, RB 2012028.
Zonder discussie en hoofdelijke stemming is unaniem besloten:
1. de oorspronkelijke overeenkomst met de VVV/folderpost op “korte termijn” om te zetten naar een
overeenkomst VVV Informatiepunt in de centrale hal (gemeente/bibliotheek);
2. de jaarlijkse kosten ad € 8.985 in 2013, € 7.975 in 2014 en € 6.975 vanaf 2015 te dekken uit de Reserve beheer en sociale structuur, de post Exploitatie sport en (openlucht) recreatie;
3. in een werkgroep “Stadshart”, die bestaat uit in- en extern betrokkenen de VVV-relatie vorm en inhoud te geven en te onderzoeken “waar” in het Stadshart de “zuil” of wandmodel kan worden geplaatst en/of een agentschap tot de mogelijkheden behoort. Deze werkgroep zal onderdeel uitmaken van het overleg met externe partijen in het kader van onze citymarketing/evenementen nieuwe
stijl.
13. Wijziging voorzitter commissie Middelen, RB 2012050.
Zonder discussie en hoofdelijke stemming is unaniem besloten de heer T.L. Mars te benoemen tot
voorzitter van de commissie Middelen, waarbij de tekst in de toelichting van het voorstel “uit de fractie
van mw. Stam” wordt vervangen door “uit de fractie van de VVD”.
14. Wijziging samenstelling commissies, RB 2012051.
Zonder discussie en hoofdelijke stemming is unaniem besloten met ingang van 25 april 2012 de samenstelling van de vertegenwoordiging van de fractie VVD in de na genoemde commissies als volgt
vast te stellen:
Commissie Maatschappelijke Ontwikkeling
- A.C. van Oord (lid)
- E.S. van der Laan (plv. lid)

Commissie Stadsbeheer
- A. Harren (lid)
- R. Loffeld (plv. lid)

15. Verlenen ontheffing vereiste van ingezetenschap voor wethouder Binnendijk, RB 2012049.
Er is in een termijn beraadslaagd.
Het voorstel van het college is met 25 stemmen voor en 5 stemmen tegen aangenomen.
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Voor stemden VVD, HOP, PvdA, CDA, GroenLinks, D66, VSP, Trots op Nederland en ChristenUnie.
Tegen stemde Burgerbelang
met de kanttekening dat Trots op Nederland met het voorstel heeft ingestemd onder de toezegging dat
wethouder Binnendijk en de heer Van der Starre nog eens van gedachten wisselen over de betrokkenheid en zichtbaarheid van wethouder Binnendijk met en in Heerhugowaard.
Zonder discussie en na stemming is besloten wethouder Binnendijk voor de duur van een volgend jaar
ontheffing te verlenen van het vereiste van ingezetenschap.

16. Benoeming plaatsvervangend voorzitter commissie Maatschappelijke Ontwikkeling, RB
2012055.
Er is in een termijn beraadslaagd.
Zonder verdere discussie en hoofdelijke stemming is unaniem besloten de heer A.G.W. Jongenelen te
benoemen tot plaatsvervangend voorzitter van de commissie Maatschappelijke Ontwikkeling.
17. Aanvraag herstructureringsfaciliteit WSW Regio Alkmaar, RB 2012058.
Vanwege de door veel fracties opgenoemde aandachtspunten is ervoor gekozen de notulen voor wat
betreft dit agendapunt uitgebreid uit te werken en niet alleen de besluitvorming op te nemen.
Mevrouw Van der Werff wil voorafgaande aan de behandeling van het voorstel een vraag bij de wethouder neerleggen. Het stuk is onderdeel van de Wet werken naar vermogen, die in Den Haag controversieel is verklaard. Spreekster wil graag van de wethouder weten hoe opportuun het is om het voorstel vanavond te bespreken. Verder wil zij graag weten wat zijn duiding van deze politieke kwestie is.
De heer Mars wijst erop dat de Wet werken naar vermogen controversieel is verklaard door GroenLinks
en enkele andere fracties. Staatssecretaris Krom was echter nog in overleg met partijen om de wet er
alsnog door te krijgen. Het is dus nog niet geheel duidelijk of de wet helemaal controversieel is.
De heer Oude Kotte zegt dat vooruitgelopen wordt op het debat wat komende donderdag in de Tweede
Kamer zal plaatsvinden. Er is principe nog niets aan de hand.
De heer Mertens wijst erop dat het stuk dat voorligt, ter kennisneming is. Hij vraagt zich af waarover
men het heeft en stelt voor om gewoon het protocol van een behandeling van een voorstel te volgen. Er
kunnen nu wel allerlei incidenten naar voren worden gebracht, maar er is in Den Haag nog geen definitief besluit genomen.
De voorzitter stelt voor om de vraag van mevrouw Van der Werff mee te nemen in de eerste termijn,
waarna de wethouder hierop kan antwoorden en begrijpt dat de raad zich hierin kan vinden.
Mevrouw Van Ling heeft de vragen van het CDA al eerder gesteld en zij wacht de beantwoording af.
Mevrouw Van der Werff zegt dat het niet alleen gaat om de visie van de raad over het plan maar ook
om de visie over de jaarstukken van het WNK. Spreekster wil graag eerst de reactie van de wethouder
op haar vraag afwachten. Verder heeft zij wel een vraag over de jaarrekening. Tijdens de commissievergadering is gesproken over het stuk wat ter goedkeuring is aangenomen en waarbij is afgesproken
dat “Good Governance” op de jaarrekeningen zal worden toegepast. Op de vraag wat het WNK hiervan
vindt en of zij zich hieraan zal gaan houden, heeft de directeur gezegd dat het WNK er zich niet aan zal
houden. Dit omdat de organisatie vindt dat zij een uitzonderingspositie heeft gezien de risico’s die zij
loop op de commerciële markt. Wat is de positie van de wethouder hierin?
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Mevrouw Valent merkt tussendoor op dat het stuk valt onder de bevoegdheid van het college. In de
commissievergadering heeft de wethouder gevraagd om als er nog aandachtspunten zijn, deze in de
raadsvergadering aan het college mee te geven. Het gaat dus niet om het stellen van vragen.
Mevrouw Van der Werff zou dan graag de zienswijze willen meegeven dat GroenLinks het erg op prijsstelt als het WNK zich aan de code Good Governance zal houden.
Mevrouw Van Diemen had bij de verhandelingen van de Tweede Kamer vanmiddag het gevoel dat de
Wet werken naar vermogen buiten behandeling zal blijven en wacht de beantwoording door de wethouder van de vraag hierover af.
De heer Reijnders wil een punt naar voren brengen. Hij heeft al eens eerder gevraagd hoeveel banen
er in de regio beschikbaar zullen komen voor de mensen uit de doelgroep. Verder zal ook in dit voorliggende stuk pas op de middellange termijn actie worden ondernomen richting de ondernemers.
De heer Van der Starre heeft geen vragen.
De heer Arkeveld interrumpeert en vraagt zich af of de gevoerde discussie niet in de commissievergadering thuishoort. Het gaat enkel om het akkoord gaan met de zienswijze van herstructurering.
De voorzitter wijst op de woorden van mevrouw Valent. Het gaat om het meegeven van aandachtspunten. Heel strikt genomen kunnen er dan geen vragen worden gesteld.
Mevrouw Van ’t Schip wijst op het voorgenomen besluit, waar staat “zonder opmerkingen…”. Het is
prima om het college aandachtspunten mee te geven, maar dan moet het voorgenomen besluit hierop
wel worden aangepast.
De voorzitter geeft aan dat de waarnemend raadsgriffier de opmerkingen aan het besluit kan toevoegen. In de richting van de heer Arkeveld geeft de voorzitter aan dat er een beperkt aantal vragen is gesteld. Het is misschien het beste om te bekijken hoe de wethouder ermee omgaat.
Mevrouw Huijboom heeft ook begrepen dat het vanavond erom gaat het college dingen mee te geven.
Wat er ook gebeurt met de Wet werken naar vermogen, bezuinigingen gaan er toch komen. De ChristenUnie zou graag zien dat de gemeente tracht zoveel als mogelijk werk uit te besteden aan het WNK.
Verder vraagt de fractie aandacht (en dat gebeurt al) voor de medewerkers. Er ligt een sociaal plan als
het allemaal gaat zoals is beoogd. Als wordt gedacht aan verwijzen naar dagactiviteiten mag er nimmer
sprake zijn van dwang of manipulatie. Verder moet de raad het WNK ondersteunen. Er komen bezuinigingen, maar het gaat er ook om dat mensen zinvol werk kunnen verrichten. De ChristenUnie hoopt op
een wending, maar daar kan men in Heerhugowaard niet zoveel aan doen.
De heer Mars zegt dat de VVD geen vragen en opmerkingen heeft. Spreker is wel nieuwsgierig naar de
status van het stuk. Dit omdat er inmiddels het een en ander in Den Haag is gebeurd en het stuk voortvloeit uit de wet Werken naar vermogen die 1 januari 2013 van kracht zou worden. Het is nu de vraag
of deze wet er nog komt en zo ja in welke vorm (geheel of gedeeltelijk). Dit hangt van veel dingen af.
De heer Arkeveld heeft geen vragen.
De heer Does gaat er vanuit dat het stuk er ligt, zoals het er ligt en dat de fracties opmerkingen mogen
maken. De HOP vindt een belangrijk aandachtspunt dat er zoveel mogelijk expertise binnenboord blijft,
maar spreker zou niet kunnen zeggen hoe dit zou moeten gebeuren. Met het feit dat een beschutte
werkplaats als mogelijkheid aanwezig blijft bestaan, is de fractie heel blij. Zij zal de verdere ontwikkelingen op de voet blijven volgen.
Mevrouw Troostwijk geeft aan dat ook de PvdA benieuwd is naar de status van het stuk, omdat vanmiddag de meerderheid van de Tweede Kamer de wet Werken naar vermogen controversieel heeft
verklaard. De fractie wacht af.
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De heer Binnendijk zegt dat de vraag naar de status van het stuk natuurlijk een heel pregnante vraag is
en ook heel goed te begrijpen. De heer Oude Kotte heeft al terecht opgemerkt dat er komende donderdag pas besluitvorming zal plaatsvinden. Het is dan nog maar de vraag welke onderdelen van de wet
wel en welke niet controversieel zullen worden verklaard. Dat is voor iedereen dus afwachten. Het is
wel zo dat de aanvraag voor financiering van de herstructurering van de sociale werkvoorziening voor 1
mei 2012 moet worden ingediend. Overal hebben de colleges besluiten genomen. In een aantal raden
is het voorstel al geaccordeerd. Voor het college is op dit moment geen enkele aanleiding om te stoppen. Het college zal de aanvraag zeker indienen. Hoe het in het politieke spel in Den Haag gaat uitpakken moet worden afgewacht. Mevrouw Huijboom heeft terecht opgemerkt dat er sowieso bezuinigingen
aan komen. Het parlement was in meerderheid voor het principe van de Wet werken naar vermogen,
waarbij de gemeenten de verantwoordelijkheid krijgen niet alleen over de sociale werkvoorziening en
de cliënten in de Wet werk en bijstand, maar over ook de nieuw wa-jongers en de sw-ers. De wethouder verwacht dat er aan dat principe niet zoveel zal veranderen. De discussie heeft zich de afgelopen
tijd toegespitst op het gebrek aan financiële middelen bij de gemeenten om de herstructurering op een
goede, zorgvuldige manier te kunnen uitvoeren. De wethouder verwacht zelf dat bepaalde elementen
en het principe van de wet in stand zal blijven, maar dat afhankelijk van de regeringssamenstelling er in
elk geval een vertraging zal optreden. Dit zal zeker gebeuren, omdat er eerst verkiezingen zullen worden gehouden. Er was voorzien dat de wet per 1 januari 2013 zou ingaan, maar dat wordt een heel
moeilijk haalbaar tijdstip. De wethouder denkt dat het heel verstandig om alle voorbereidingen die de
gemeenten hebben getroffen, onverkort voort te zetten tot het moment dat er wijzigingen in moeten
worden aangebracht. Bij de aanvraag zit een herstelmogelijkheid. Het gaat om het presenteren van een
korte termijnvisie en een langere termijnvisie, die wat moet worden uitgewerkt. Wat dat betreft lijkt het
de wethouder verstandig door te gaan. Het college is binnen regioverband ook van plan de aanvraag in
te dienen. De wethouder gaat vervolgens in op enkele opmerkingen. De HOP heeft geconstateerd dat
bij het WNK veel expertise aanwezig, ook als het gaat om het benaderen van werkgevers. Vanuit het
WNK vinden er nogal wat detacheringen bij bedrijven plaats. Laatst hebben de raadsleden nog kunnen
lezen dat er een overeenkomst is gesloten met de Vomar, waar 60 mensen zullen worden geplaatst.
Verder is er een grote afhankelijkheid van de bereidheid van werkgevers om de mensen in dienst te
nemen. Er wordt aan gewerkt, ook in het project. Er worden bijeenkomsten met werkgevers georganiseerd en ook het Regionaal platform arbeidsmarktbeleid houdt zich ermee bezig. Het is natuurlijk onmogelijk om nu aan te geven dat er een bepaald aantal banen beschikbaar zijn. Wat dat betreft moeten
de werkgevers worden verleid om mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen. Het instrument daarbij is dan de loondispensatie, waarbij de werkgever niet het volledige loon
voor zijn rekening hoeft te nemen en een soort compensatie krijgt. De wethouder zal de opmerking over
de Good Governance doorgeven aan collega De Boer, die Heerhugowaard vertegenwoordigd in het
bestuur van de gemeenschappelijke regeling.
Mevrouw Van der Werff begrijpt heel goed de positie zoals de wethouder deze schetst, dat de gemeente door moet gaan en dat nog niet duidelijk is welke elementen van de wet wel en welke niet controversieel zijn. Het is inderdaad mogelijk dat hierin een onderscheid zal worden aangebracht. Toch wil
spreekster de wethouder oproepen zeker omdat er een fasering zit in de aanvraag en de definitieve datum nog niet is aangebroken, om toch nog eens een keer naar te kijken dat er nu geen onomkeerbare
beslissingen worden genomen. Stel dat toch nog bepaalde aanpassingen in de wet komen en de gemeente nu al bepaalde beslissingen heeft genomen of zaken in gang heeft gezet, die niet meer omkeerbaar zijn. Verder zou zij het op prijsstellen als er terughoudendheid wordt betracht in al te drastische maatregelen vanwege de onzekere situatie en de zeer kwetsbare doelgroep, waarover het gaat.
Deze zitten volgens spreekster nu niet in het voorstel, maar zij wilde het toch nog extra aan de wethouder vragen. Tot slot vindt zij het een belangrijke oproep dat er nu veel zaken worden geregeld die betrekking hebben op huisvesting, maar de omslag moet nu in gang worden gezet (er kan niet worden
gewacht), dat er voldoende aandacht voor is dat de medewerkers binnen het WNK (waar het WNK altijd erg goed in is geweest) niet alleen werk hebben, maar dat zij ook zinvol werk blijven doen. Dit zodat
de mensen die al kwetsbaar genoeg zijn, met plezier hun werk kunnen blijven uitvoeren.
De heer Does zegt dat daar het om een kwetsbare doelgroep gaat, de HOP het op de voet wil blijven
volgen. Vanwege de zorgvuldigheid moet het college doorgaan en er moet dan maar op onomkeerbare
besluiten worden gelet. De fractie heeft er alle vertrouwen in dat het college het in goede banen zal leiden en dat de raad er op de goede momenten bij zal worden betrokken.
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Mevrouw Troostwijk geeft aan dat wat de PvdA betreft, is subsidie aanvragen akkoord, maar er mogen
geen onomkeerbare beslissingen worden genomen.
De heer Binnendijk kan zich helemaal vinden in de oproepen om wat er de komende dagen en weken
gebeurt, heel goed te volgen en de consequenties voor de besluitvorming binnen Heerhugowaard
daarbij goed in de gaten te houden. Zoals de raadsleden hebben gemerkt, tracht het college de raad
zoveel mogelijk bij het proces te betrekken via themabijeenkomsten. Daarop krijgt de wethouder ook
positieve feedback. Hij kan zich voorstellen dat er voor het einde van het jaar nog eens nadrukkelijk
aandacht wordt besteed aan de stand van zaken. Er is dan wat meer bekend wat er in Den Haag is afgesproken. Het college kan dan ook nagaan wat voor consequenties dit heeft voor Heerhugowaard en
de regio. Ter relativering nog even het volgende. De mensen die nu in de sociale werkvoorziening zitten, houden hun rechten. Er is een CAO en dit is geen slechte CAO. Het loon kan in de loop der jaren
oplopen van 110 tot 140 procent van het minimumloon. Deze rechten zoals deze nu in de wet zijn vastgelegd, blijven behouden. Ontegenzeggelijk is het zo dat er onrust is. De directie probeert daarop zo
goed mogelijk te anticiperen. Als het gaat om de sociale werkvoorziening, waarbij de aanvraag echt
gaat om het beschut werken (mensen met minder dan 20 procent arbeidsvermogen) gaat het niet zozeer om zinvol werk, maar om zinvolle dagbesteding. De wethouder denkt dat het een verantwoordelijkheid is om ook deze mensen die eigenlijk geen zicht erop hebben op de arbeidsmarkt terecht te komen, toch op een zinvolle manier bezig te laten zijn.
De voorzitter geeft aan dat er geen onomkeerbare besluiten mogen worden genomen. Verder zullen de
aanbevelingen, opmerkingen en randvoorwaarden van de fracties door de waarnemend raadsgriffier in
een addendum worden opgenomen.
De heer De Groot vraagt of de woorden “zonder opmerkingen” uit het voorgenomen besluit worden gehaald.
De heer Jongenelen wijst erop dat het voorstel voor kennisgeving wordt aangenomen. Er wordt niets
besloten.
De heer De Groot wijst op de woorden van de voorzitter van zojuist.
De voorzitter geeft aan de tekst van het gewijzigde voorgenomen besluit.
Zonder verdere discussie en hoofdelijke stemming is unaniem besloten:
- kennis te nemen van de aanvraag herstructureringsfaciliteit WSW regio Alkmaar;
- kennis te nemen van de opmerkingen van de fracties in de raadsvergadering van vanavond.(wordt
toegevoegd).
De voorzitter memoreert tot slot dat het vanavond de laatste raadsvergadering is geweest waarin de
heer Wijnveen als waarnemend raadsgriffier heeft gefunctioneerd, omdat de nieuwe raadsgriffier haar
functie per 1 mei 2012 aanvangt. De voorzitter dankt hem hartelijk voor de voortreffelijke wijze waarop
hij zijn functie heeft uitgeoefend, geeft aan dat de heer Wijnveen de raad als loco raadsgriffier zal blijven ondersteunen naast zijn werk bij de sector Stadsontwikkeling en overhandigt hem tot slot een fles
wijn van de Stad van de Zon.
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter om 21.06 uur de vergadering.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad
van de gemeente Heerhugowaard d.d. 22 mei 2012.

de waarnemend raadsgriffier,

de voorzitter

