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Concept notulen openbare vergadering van de raad van de gemeente Heerhugowaard, gehouden op
22 mei 2012 om 20.00 uur in het gemeentehuis
Aanwezig:

de heer drs. H.M.W. ter Heegde, voorzitter
mevrouw L. Schreiner, 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
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 A.M. Valent - Groot, PvdA
mevrouw S. van der Werff, GroenLinks
de heer F.J.J. Zuurbier, CDA

Wethouders:

de heer J.W. de Boer, PvdA
de heer S. H. Binnendijk, CDA
de heer L.H.M. Dickhoff, HOP
de heer C. Kwint, GroenLinks
mevrouw V.C.M. Stam - de Nijs, VVD

Afwezig:

mevrouw M. Jongejan, Burgerbelang, raadslid
de heer J.D. Koppelaar, PvdA, raadslid
mevrouw M. Troostwijk, PvdA, raadslid

Notuliste:

mevrouw E.M.J. Middelbeek

De voorzitter opent de vergadering, heet iedereen welkom en stelt aan de orde agendapunt 0.

0. Beëdiging raadsgriffier.
De voorzitter leest de volgende tekst voor:
Ik verklaar, dat ik, voor het verkrijgen van deze dienstbetrekking aan niemand iets heb gegeven of beloofd noch zal geven of beloven. Ik beloof dat ik van niemand enige belofte,
gunst of geschenk zal aannemen om in mijn dienstbetrekking iets te doen of na te laten.
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Ik beloof dat ik mijn plicht nauwgezet en ijverig zal vervullen en de mij verstrekte opdrachten
naar beste vermogen zal volbrengen. Ik beloof dat ik zaken waarvan ik door mijn ambt kennis draag en die mij als geheim zijn toevertrouwd of waarvan ik het vertrouwelijke karakter
moet begrijpen, niet zal openbaren aan anderen dan aan hen aan wie ik volgens de wet of
ambthalve tot mededeling verplicht ben.
Mevrouw Schreiner antwoordt hierop “dat verklaar en beloof ik”.
De voorzitter geeft aan dat mevrouw Schreiner hiermede is benoemd tot raadsgriffier en feliciteert haar
mede namens de raad van harte met haar benoeming. Verder overhandigt hij haar zoals alle nieuwe
medewerkers krijgen, een pen en spreekt de wens uit dat mevrouw Schreiner er goede, korte stukken
mee zal en kan schrijven.
Mevrouw Van ’t Schip richt zich met een persoonlijk woordje tot mevrouw Schreiner en heet haar ook
van harte welkom als griffier van de raad van Heerhugowaard.
1. Spreekrecht burgers.
Mevrouw Meijer spreekt in met betrekking tot agendapunt 16, mede namens de bewoners van de Acacialaan. Deze bewoners zijn fel tegen het ingediende nieuwe bouwplan, omdat dit qua afmeting veel
hoger is dan indertijd in de visie voor het gebied is vastgesteld. Verder hebben de bewoners niet via de
beloofde in te stellen klankbordgroep de kans gehad mee te praten over het bouwplan.
Mevrouw Hoekinga spreekt in met betrekking tot agendapunt 16, mede namens Lindenlaan 2e en 2f.
Ook deze omwonenden zijn tegen het nieuwe bouwplan, omdat de afmeting van het geplande gebouw
door de halfverdiepte parkeergarage en het zadeldak veel hoger is dan de maximale in de visie vastgestelde bouwhoogte. Verder vrezen deze omwonenden inbreuk op hun privacy doordat mensen uit het
geplande nieuwe gebouw zo in hun tuin kunnen kijken. Ook het argument van de niet ingestelde klankbordgroep komt naar voren.
2. Vaststellen raadsagenda.
De raad stelt de raadsagenda ongewijzigd vast.

3. Vaststellen notulen raadsvergadering d.d. 27 maart 2012 en d.d. 24 april 2012.
In de notulen van de raadsvergadering zijn na vragen van de heer Mertens reeds aangevuld de aan- en
afwezigheid van mevrouw Baijards en de heer Carnas. Verder is de tekst voor het besluit bij agendapunt 23 voor wat betreft Trots op Nederland aangepast en is het aantal tegenstemmers met één aangevuld. Daarenboven zal op aangeven van de heer Loffeld aan agendapunt 17 de tekst van het besluit
toegevoegd (staat nu bij agendapunt 20) en zal bij agendapunt 20 het juiste besluit worden vermeld.
Zonder verdere discussie en hoofdelijke stemming wordt unaniem besloten de notulen van de raadsvergadering van 27 maart 2012 met inachtneming van bovengenoemde tekstuele wijzigingen vast te
stellen en de notulen van de raadsvergadering van 24 april 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 discussie en hoofdelijke stemming wordt unaniem besloten de ingekomen stukken 1 tot en met
5 en 7 tot en met 9 van rubriek A voor kennisgeving aan te nemen. Verder wordt besloten ingekomen
stuk 6 op verzoek van D66 in de commissie Maatschappelijke Ontwikkeling van 13 juni 2012 te behandelen, waarbij de fractie haar vraag (wat is het belang in Heerhugowaard) vooraf schriftelijk zal indienen. De vraag van het CDA waarom er geen kandidaten uit Heerhugowaard voor het bestuur en een
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aantal vaste beleidscommissie zijn aangemeld, wordt door de voorzitter terplekke beantwoord. Er hebben een aantal Heerhugowaarders langjarig diverse functies bij de VNG bekleed. Er zijn nu veel kandidaten voor een beperkt aantal functies, waarbij er veel criteria (waaronder politieke kleur) van belang
zijn.

Rubriek B
Er zijn voor deze rubriek geen stukken ingekomen.
Rubriek C
Zonder verdere discussie en hoofdelijke stemming wordt unaniem besloten in te stemmen met de behandeling van ingekomen stuk 1 van rubriek C. De vraag van het CDA “welke partijen ertussen zitten”,
zal in de commissievergadering van juli 2012 aan de orde worden gesteld.
Rubriek D
1. Mededeling Oosttangent.
Mevrouw Stam deelt mede dat de gemeente Heerhugowaard een subsidie bij de provincie heeft
binnengehaald voor een bedrag van € 1,3 miljoen voor de aanleg van de Oosttangent tussen de
Beukenlaan en de Zuidtangent, Het bedrag is niet meegenomen in de begroting en zal worden toegevoegd aan NBK1.
2. Mededeling zonnepanelen
De heer Kwint deelt mede dat er in navolging van gezamenlijke inkoop energie vorig jaar een gezamenlijk inkoop zonnepanelen zal plaatsvinden. Er zijn inmiddels 21 gemeenten die willen meedoen, zoals de gemeenten Den Helder, Alkmaar, Hoorn, Purmerend en Haarlem. Op 14 juni 2012
zal de officiële kick-off plaatsvinden. Er is een keuze tussen drie pakketten. Verder is het zo dat de
gemeenten zoveel als mogelijk willen gaan werken met lokale ondernemers.
3. Mededeling onthulling naamplaat mevrouw Stien Spier
De voorzitter deelt mede dat de familie van mevrouw Stien Spier na de onthulling van haar naamplaat op de brug in de Oosttangent nabij het monument voor de vrouwen van Ravensbrück de gemeente dank heeft gezegd voor deze eervolle vermelding van hun (groot) moeder waarmee de gemeente mevrouw Stien Spier wil eren voor haar strijd in het verzet en haar werk na de oorlog.
Zonder verdere discussie en hoofdelijke stemming wordt unaniem besloten de mededelingen verder
voor kennisgeving aan te nemen.

5. Beleidsplan Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 2012-2015, RB 2012039.
Zonder discussie en hoofdelijke stemming wordt unaniem besloten:
1. in te stemmen met het regionaal risicoprofiel en het concept regionaal beleidsplan;
2. ten aanzien van het concept regionaal beleidsplan te besluiten in te stemmen met het uitgangspunt
van de Nota “slim organiseren en basisvoorzieningen op orde” en de regio op te dragen het plan te laten voldoen aan de basisvereisten zoals omschreven in artikel 14 van de Wet veiligheidsregio’s.
6. Wijziging bevoegdhedenregister, RB 2012040.
Zonder discussie en hoofdelijke stemming wordt unaniem besloten:
1. het bevoegdhedenregister, zoals opgenomen in de bijlage bij het voorstel, gewijzigd vast te stellen
voor zover het haar bevoegdheden betreft;
2. dit besluit te publiceren en in werking te laten treden met ingang van 2 mei 2012.
7. ‘Bidbook” ter bevordering van subsidiekansen voor gemeentelijke projecten, RB 2012052
Zonder discussie en hoofdelijke stemming wordt unaniem besloten incidenteel € 25.000 beschikbaar te
stellen voor een “bidbook” ter bevordering van subsidiekansen voor gemeentelijke projecten en deze
kosten ten laste te brengen van de Nota Bovenwijkse Kosten, post algemeen beheer 2012.
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8. Rectificatie naamgeving Afstemmingsverordening WWB 2012, RB 2012062.
Zonder discussie en hoofdelijke stemming wordt unaniem besloten de naamgeving van de in het
raadsbesluit RB2012020 genoemde “Maatregelenverordening WWB 2012” te lezen als “Afstemmingsverordening WWB 2012”.
9

Ontslag van de heer J.M. Hoogland per 1 oktober 2012, RB 2012063.

De voorzitter licht toe dat hij de heer Hoogland op verzoek van het Raadsconvent heeft gebeld om te
overleggen hoe op gepaste wijze afscheid van hem zou kunnen worden genomen. De heer Hoogland
kijkt met plezier terug op de raad- en collegetoer naar Alphen aan den Rijn, wat door hem tevens als
een waardig afscheid van raad en college wordt gezien. Hij heeft de voorzitter gevraagd de groeten aan
de raad over te brengen. Het gaat met zijn gezondheid redelijk, maar hij moet zich zeer in acht nemen.
Op instigatie van de raadsgriffier gaat er een kaart rond, die door de leden van de raad en het college
wordt getekend en aan de heer Hoogland samen met een boeket bloemen zal worden toegezonden.
Mevrouw Van ’t Schip suggereert de heer Hoogland de uitvinder hiervan, een zilveren reiger te zenden.
De voorzitter neemt deze suggestie mee in het Raadsconvent.
Zonder discussie en hoofdelijke stemming wordt unaniem besloten de heer J.M. Hoogland, geboren op
12 januari 1956 per 1 oktober 2012 eervol te ontslaan.
10. Vaststellen bestemmingsplan Uitvaartfaciliteit Heerhugowaard, RB 2012054.
Zonder discussie en hoofdelijke stemming wordt unaniem besloten:
- geen exploitatieplan vast te stellen;
- de zienswijzen van de heer Sikking, Oostdijk 49 te Heerhugowaard, ontvankelijk te verklaren;
- de zienswijzen van de heer Sikking ongegrond te verklaren’;
- het bestemmingsplan Uitvaartcentrum Heerhugowaard vast te stellen.

11 Nadere brief van de Waerdse Tempel in verband met de behandeling van hun bezwaarschrift
gericht tegen de afwijzing van het verzoek tot vestiging van een crematorium, RB 2012029.
Zonder discussie en hoofdelijke stemming wordt unaniem besloten:
1. het bezwaarschrift ontvankelijke en ongegrond te verklaren;
2. het besluit d.d. 27 september 2011 te handhaven;
3. de schending van het vormvoorschrift (ondeugdelijke motivering) in de beschikking op het bezwaarschrift te herstellen;
4. het verzoek om een proceskostenvergoeding af te wijzen.

12. Bestemmingsplan Beukenlaan 6a, RB 2012060.
Zonder discussie en hoofdelijke stemming wordt unaniem besloten:
- het bestemmingsplan Beukenlaan 6a, bestaande uit geometrisch bepaalde planobjecten zoals vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0398.BP32BEUKENLAAN6AVA01 met de daarbij behorende bestanden, waarbij voor de geometrische planobjecten gebruik is gemaakt van een ondergrond, welke
ontleend is aan de GBKN versie 2010 en de bijbehorende volledige verbeelding daarvan op papier,
ongewijzigd ten opzichte van het ontwerp vast te stellen;
- geen exploitatieplan vast te stellen.
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13. Bestemmingsplan Jan Glijnisweg 91a, RB 2012059.
Zonder discussie en hoofdelijke stemming wordt unaniem besloten:
- de zienswijze van de heer Tefsen, Jan Glijnisweg 91 te Heerhugowaard ontvankelijk te verklaren;
- de zienswijze van de heer Tefsen, Jan Glijnisweg 91 te Heerhugowaard ongegrond te verklaren;
- het bestemmingsplan Jan Glijnisweg 91a, bestaande uit de geometrische bepaalde planobjecten
zoals vervat in het GML-bestand NL.IMRO.BP33JGLIJNISWEG91AVA01 met de daarbij behorende
bestanden, waarbij voor de geometrische planobjecten gebruik te gemaakt van een ondergrond,
welke is ontleend aan de GBKN versie 2010 en de bijbehorende volledige verbeelding daarvan op
papier, ongewijzigd ten opzichte van het ontwerp vast te stellen;
- geen exploitatieplan vast te stellen.
14. Wijziging gemeenschappelijke regeling GGD, RB 2012043.
De heer Van der Starre geeft aan dat de wethouder heeft beloofd om extra te kijken of het voor de gemeente Heerhugowaard mogelijk is uit te treden.
De voorzitter antwoordt dat de wethouder dit heeft genoteerd en hierop in de commissievergadering zal
terugkomen.
Zonder verdere discussie en hoofdelijke stemming wordt unaniem besloten vast te stellen de eerste
wijziging van de gemeenschappelijke regeling GGD Hollands Noorden
Artikel I
1. In de aanhef vervallen de gemeenten “Andijk”, “Anna Paulowna”, “Niedorp”. “Wervershoof”,
“Wieringen” en “Wieringermeer”.
1. In de aanheft wordt toegevoegd “Hollands Kroon”.
2. “gelet op de bepalingen van de Wet gemeenschappelijke regelingen, de Gemeentewet en de
Wet collectieve preventie volksgezondheid” wordt vervangen door “gelet op de Wet gemeenschappelijke regelingen, de Gemeentewet en de Wet publieke gezondheid”.
Artikel II
Artikel 5 vervalt en komt als volgt te luiden:
“Het lichaam voert conform haar bevoegdheid, gemeentelijke taken uit die vermeld staan in de
Wet publieke gezondheid, alsmede taken die bij of krachtens andere wetten dan wel besluit en
van het Algemeen Bestuur aan het lichaam worden opgedragen
Artikel III
Artikel 15 wordt als volgt gewijzigd:
1. Het tweede lid vervalt;
2. Het derde en vierde lid worden vernummerd tot het tweede en derde lid.
Artikel IV
Artikel 22 komt te luiden:
Artikel 22
Het Dagelijks Bestuur regelt de rechtspositie en de bezoldiging van het personeel.
Artikel V
In artikel 25 lid 1 wordt “uiterlijk 1 juli” vervangen door “uiterlijk 14 juli”.
Artikel VI
In artikel 36 lid 3 wordt “Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Hollands Noorden” vervangen
door “Gemeentelijke Gezondheidsdienst Hollands Noorden”.
Artikel VII
Deze wijzigingen treden in werking op 1 juli 2012.
15. Kadernota vrijwilligersbeleid, RB 2012043.
Zonder discussie en hoofdelijke stemming wordt unaniem besloten:
- tot het vaststellen van de Kadernota vrijwilligersbeleid;
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-

kennis te nemen van het bijbehorend uitvoeringsprogramma 2012-2013;
kennis te nemen van het advies van de CAR.

16. Ruimtelijke visie Beukenlaan, RB 2012033.
Er wordt in twee termijnen beraadslaagd.
De raad is in meerderheid van mening dat het amendement in 2007 over en de visie Beukenlaan zelf,
waarin onder andere het aantal bouwlagen (maximaal 3) niet voor niets is aangenomen en dat de visie
niet “rekkelijk” is. De intentie van hetgeen de raad hierover heeft vastgesteld moet duidelijk zijn. Een
andere werkwijze zou ook bij burgers en specifiek de omwonenden het aanzien van de politiek en het
vertrouwen in de raadsleden geen goed doen.
Zonder verdere discussie en na stemming wordt besloten het voorstel van het college met 3 stemmen
voor en 25 stemmen tegen te verwerpen.
Voor stemden VSP en Trots op Nederland. Tegen stemden VVD, Burgerbelang, HOP, PvdA, CDA,
GroenLinks, D66 en CH.
De tekst van het verworpen raadsvoorstel luidde:
a. te constateren dat het bouwplan Het Swannerhof voldoet aan de Ruimtelijke visie Beukenlaan
2007;
b. het college opdracht te geven de bestemmingsplanprocedure te starten.
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter om 21.57 uur de vergadering.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad
van de gemeente Heerhugowaard d.d. 26 juni 2012.

de raadsgriffier,

de voorzitter

