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Concept notulen openbare vergadering van de raad van de gemeente Heerhugowaard, gehouden op
16 oktober 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
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
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
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 (tot 22.12 uur)
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

Afwezig:

de heer P.C.J. Carnas, Burgerbelang, raadslid
mevrouw A. Mulder, D66, raadslid

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

Notuliste:

mevrouw E.M.J. Middelbeek

De voorzitter heet iedereen van harte welkom en opent de vergadering. Hij stelt vervolgens aan de orde
agendapunt 1.
1. Spreekrecht burgers.
Er hebben zich voor dit agendapunt geen burgers aangemeld.
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2. Vaststellen raadsagenda.
Zonder verdere discussie en na stemming is besloten de raadsagenda gewijzigd vast te stellen, waarbij
bespreekstuk 9 is geagendeerd als akkoordstuk 7a en aan de agenda is toegevoegd het burgeronderzoek bewoners Oterleek als agendapunt 11a.

3. Vaststellen notulen raadsvergadering d.d. 25 september 2012.
Zonder discussie en hoofdelijke stemming is besloten de notulen van de raadsvergadering van 25 september 2012 gewijzigd vast te stellen, waarbij op blz. 5 (agendapunt 17) in de derde zin “cultuur is bijmaar geen hoofdzaak” voor het woord “bijzaak” het woord “geen” is toegevoegd.
4. Voorstel voorzitter met betrekking tot afdoening ingekomen stukken, waaronder mededelingen van het college aan de raad.

Rubriek A
De raad heeft de ingekomen stukken 1 tot en met 9 van rubriek A voor kennisgeving aangenomen,
waarbij in de commissie Middelen de vraag van de ChristenUnie naar aanleiding van ingekomen stuk 1
(hoe te handelen in Heerhugowaard) zal worden meegenomen bij behandeling van het voorstel zondagsopenstelling. Verder zal de vraag van de HOP naar aanleiding van ingekomen stuk 5 (informatie
over stand van zaken in Heerhugowaard) in de eerstvolgende vergadering van de commissie Maatschappelijke Ontwikkeling worden meegenomen.
Rubriek B
Er zijn voor de rubriek geen stukken ingekomen.
Rubriek C
De raad heeft ingestemd met de voorgenomen af- en behandeling van de ingekomen stukken 1 en 2
van rubriek C.
Rubriek D
1. Mededeling over het tracé Middenweg Zuid
De heer Binnendijk heeft aangegeven dat vanwege de zeer slechte staat van de Middenweg Zuid
(tracé Intratuin tot de rotonde Butterhuizen) er in het kader van groot onderhoud € 177.000 beschikbaar is gesteld voor herstel van de weg. De oorzaak van de slechte staat van de weg is het gebruik
ervan door de bussen met name bij de bussluizen. Het is overigens zo dat de aannemer akkoord is
gegaan met een garantieperiode van vijf jaar.
2. Mededeling over het maaibeleid en de mogelijke inzet van een schaapskudde
De heer Binnendijk heeft aangegeven dat over het maaibeleid in de commissie Stadsbeheer van 8
november 2012 de stand van zaken zal worden gegeven alsmede de aanpak voor 2013 (in samenhang met het budget) met wellicht een gedeeltelijke inzet van een schaapskudde (in het kader van
ecologisch beheer). Hiervan volgt in november 2012 een pilot. Aan alle aspecten (zoals overleg met
de betreffende wijken en de uitwerpselen) wordt gedacht.
3. Mededeling over de ongelijkvloerse kruising N242-Westtangent.
De mevrouw Stam heeft in het kader van de risicoanalyse een positieve mededeling over de ongelijkvloerse kruising N242-Westtangent. Hierbij is sprake van een gunstige aanbesteding, waardoor
de gemeente Heerhugowaard geen bijdrage hoeft te betalen. Dit heeft een positieve uitwerking op
de ratio, waarbij het risico voor de gemeente tot nul is gereduceerd.
4. Mededeling over een eventuele belasting privégebruik beschikbaar gestelde Ipads
De heer Kwint heeft in het kader van een eventuele belasting privégebruik voor de beschikbaar gestelde Ipads aangegeven dat de gemeente in gesprek is met de belastingdienst hierover.
5. Mededeling over het groenplan provincie Noord-Holland in relatie tot het Geestmerambacht
De heer Dickhoff heeft aangegeven dat de gemeente een drietal weken geleden is opgeschrikt over
de groenagenda (een provinciaal plan) met als resultaat het schrappen van de structurele bijdrage
voor het Geestmerambacht. In overleg met de gemeenten Alkmaar en Langedijk zal per gemeente
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en door het recreatieschap een zienswijze worden opgesteld en ingediend. De raad krijgt vanuit de
griffie een afschrift van brief van Heerhugowaard en van het recreatieschap. De wethouder roept de
fracties op hun afgevaardigden in PS te vragen niet met voornoemd voornemen in te stemmen.
De heer Dijkstra heeft erop gewezen dat het gaat om een gemeenschappelijke regeling.
De heer Dickhoff heeft er op zijn beurt op gewezen dat er wettelijke mogelijkheden zijn om uit een
gemeenschappelijke regeling te stappen.
De raad heeft de mededelingen verder voor kennisgeving aangenomen.

5. PV project Stad van de Zon: deelovereenkomst 13, RB2012116.
Zonder discussie en hoofdelijke stemming is unaniem besloten
1 de benodigde middelen t.b.v. het aangaan van “PV project Stad van de Zon
Deelovereenkomst 13”, zijnde € 133.353 beschikbaar te stellen en ten laste te brengen van de bestemmingsreserve Duurzaamheid, conform het schema “Stand van de Reserve, onderdeel PV
(voorheen G801) op pagina 2 van het voorstel.

6. Aanpassen verordeningen WWB in verband met terugdraaien huishoudtoets, RB2012107.
Mevrouw Van der Werff heeft een stemverklaring afgelegd. GroenLinks kan zich geheel vinden in het
voorstel tot het terugdraaien van de huishoudtoets. De fractie heeft destijds bezwaar gemaakt tegen de
verplichte bijdrage/de maatschappelijke prestatie en die wil zij hierbij gestand doen.
Zonder verdere discussie en hoofdelijke stemming is unaniem besloten vast te stellen:
- de wijziging Verordening toeslagen- en kortingenbeleid Wet werk en bijstand 2012 (artikel I, II en III)
- de wijziging Verordening langdurigheidstoeslag Wwb 2012 (artikel I, II en III);
- de wijziging Afstemmingsverordening Wwb, Ioaw en Ioaz 2012 (artikel I, II en III).

7. Beleidsplan integrale schuldhulpverlening, RB2012096.
Zonder discussie en hoofdelijke stemming is unaniem besloten het Beleidsplan integrale schuldhulpverlening gemeente Heerhugowaard oktober 2012-oktober 2016” vast te stellen.
7a Vaststelling bestemmingsplan Heerhugowaard-Zuid-West, RB2012098.
(voormalig agendapunt 9)
Zonder discussie en hoofdelijke stemming is unaniem besloten:
a het bestemmingsplan "Heerhugowaard Zuid-West” vast te stellen met in achtneming van de volgende wijzigingen;
- artikel 2.8 onder wijze van meten (windmolens) verwijderen uit de tekst van de regels;
- de term “crea bea’s” te verwijderen uit de tekst van de toelichting.
Het bestemmingsplan is vervat in de bestandenset met de planidentificatie
NL.IMRO.0398.BP10HHWZUIDWEST-VA01;
b geen exploitatieplan vast te stellen.

8. Interpellatie de heer Dijkstra.
Er in na een toelichting van de heer Dijkstra in een termijn beraadslaagd, waarna de heer Dijkstra namens Burgerbelang een motie heeft ingediend.
De tekst van de motie luidt:
De raad van de gemeente Heerhugowaard in openbare vergadering bijeen op 16 oktober 2012’
gehoord:
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- de interpellatie over de financiering van de spoorwegonderdoorgang bij De Vaandel;
gelezen:
- de daartoe in de raadsstukken opgenomen stukken:
overwegende:
- 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 dit artikel tevens aangeeft “Zij geven de raad mondeling of schriftelijk de door een of meer leden
gevraagde inlichtingen, tenzij het verstrekken daarvan in strijd is met het openbaar belang”;
- dat wethouder De Boer zich door het verstrekken van onjuiste dan wel onvolledige informatie bewust en bij herhaling aan de hiervoor genoemde wettelijke informatieplicht heeft onttrokken;
spreekt op grond daarvan uit:
- het vertrouwen in wethouder De Boer hierbij op te zeggen
en gaat over tot de orde van de dag.
Ondertekend door de vier aanwezige fractieleden Burgerbelang
De heer Does heeft een stemverklaring afgelegd. Het bevreemdt hem dat de heer Dijkstra alleen met
dit probleem zit. Het zou goed zijn als de heer Dijkstra eens naar de raad luistert. Een afgewezen motie
van wantrouwen is een motie van vertrouwen.
De heer Van der Starre heeft een stemverklaring afgelegd. Het gaat om een kwestie die lang voor zijn
tijd heeft plaatsgehad. Spreker vindt het daarom moeilijk Burgerbelang daarin te steunen. De waarheid
zal zijn inziens wel ergens het midden liggen. Daarom zal hij de motie van Burgerbelang niet steunen.
De raad heeft met 4 stemmen voor en 25 stemmen tegen de motie van Burgerbelang verworpen.
Voor stemde Burgerbelang. Tegen stemden VVD, HOP, PvdA, CDA, GroenLinks, D66, VSP, Trots op
Nederland en ChristenUnie.

10. ISV-bestedingsplan 2012/2013 - inzet eigen middelen uit Reserve BWS en overwinst,
RB2012105.
Er is in een termijn beraadslaagd.
Zonder verdere discussie en na stemming is unaniem besloten
1. het ISV-bestedingsplan 2012/2013 goed te keuren en
2. de daaraan verbonden kosten ten bedrage van € 215.400 ten laste te brengen van de Reserve
BWS en Overwinst. Het resterende saldo van de Reserve BWS en Overwinst bedraagt dan
€ 1.182.000 per 31-12-2012.
11. Vaststelling uitvoeringsprogramma Rivierenwijk 2012-2015 (hoort bij wijkvisie Rivierenwijk),
RB2012105.
Er is in twee termijnen beraadslaagd. Er is een motie en een amendement ingediend.
De tekst van amendement A ingediend door VVD, HOP, PvdA en CDA luidt:
De ondergetekenden, leden van de raad van de gemeente Heerhugowaard, stellen voor het ontwerpbesluit van het college van burgemeester en wethouder te wijzigen met:
punt 1: het bijgaande Uitvoeringsprogramma Rivierenwijk 2012-2015 te beschouwen als een Programma van uitgangspunten;
en verder toe te voegen:
punt 3: het gewenste effect van de doelen die benoemd zijn op pagina 7 tot en met 11 van het Uitvoeringsplan Rivierenwijk 2012-2015 binnen een jaar als een voorstel aan te bieden aan de raad.
Toelichting
De raad heeft een positieve grondhouding betreffende de voorgestelde ambities. De vertaling naar
haalbaarheid, zowel technisch als financieel zal verder ontwikkeld worden. De raad heeft ook begrip
voor de oplossing dat het programma wordt opgeknipt waardoor de realisering te overzien is.
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In het nu aangeboden Uitvoeringsprogramma Rivierenwijk 2012-2015 is het niet duidelijk welk niveau
bij de doelstellingen als uitgangspunt wordt genomen. Er wordt gesteld dat het binnen de beschikbare
budgetten wordt gerealiseerd. Maar zoals wij nu al hebben ervaren in het raadsbesluit 2012105
“ISV bestedingsplan 2012-2013 –inzet eigen middelen uit Reserve BWS en overwinst” bestaat de kans
dat er extra financiering aan de raad wordt gevraagd. De raad moet dan de mogelijkheid hebben om
het niveau van de ambities bij te stellen. Het is in het belang van de raad maar ook voor alle betrokkenen een integrale afweging te kunnen blijven maken.
Gedaan in de openbare raadsvergadering van 16 oktober 2012.
Ondertekend door de fracties VVD, HOP, PvdA en CDA.
De tekst van motie 2 ingediend door ChristenUnie luidt:
De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 16 oktober 2012,
overwegende dat
- er een goed Uitvoeringsprogramma Rivierenwijk 2012-2015 wordt voorgesteld;
- in dit uitvoeringsplan de benoeming van de aanpak van het vochtprobleem wordt gemist;
- 67 procent van de bewoners van de Rivierenwijk last heeft van schimmel en vocht in de huizen;
- het jaar 2012 wordt gebruikt om goed te inventariseren hoe optimaal ingespeeld kan worden op de
vragen en behoeftes die bij inwoners leven+
de uitdaging voor gemeente en Woonwaard ligt in het samen optrekken in die fysieke maatregelen
aan de woningen in de Rivierenwijk+
constructieve maatregelen nodig zijn om het vocht- en schimmelprobleem aan te pakken, waar het
gaat om problemen die niet door de huurders (geschrapt) zelfstandig door de bewoners (toegevoegd)
opgelost kunnen worden
verzoekt
het college om in het Uitvoeringsprogramma Rivierenwijk 2012-2015 op te nemen dat de aanpak
van vocht en schimmel in de woningen van de Rivierenwijk meegenomen wordt in het pakket van
maatregelen (geschrapt) in het thema duurzaamheid
en gaat over tot de orde van de dag.
Ondertekend door de fractievoorzitter ChristenUnie
Mevrouw Huijboom heeft een stemverklaring afgelegd. De toezegging van de wethouder over een evaluatie is voldoende. De ChristenUnie zal daarom amendement A niet steunen.
De raad heeft amendement A met 19 stemmen voor en 10 stemmen tegen aangenomen.
Voor stemden VVD, HOP, PvdA, CDA en VSP. Tegen stemden Burgerbelang, GroenLinks, D66, Trots
op Nederland en ChristenUnie.
De heer Schoemaker heeft een stemverklaring afgelegd. GroenLinks is enthousiast over het programma, maar dit is door aanname van amendement A teveel veranderd, waardoor de fractie het voorstel
van het college niet meer kan steunen.
De raad heeft het voorstel van het college met 26 stemmen voor en 3 stemmen tegen aangenomen.
Voor stemden VVD, Burgerbelang, HOP, PvdA, CDA, D66, VSP, Trots op Nederland en ChristenUnie.
De heer Harren heeft een stemverklaring afgelegd. De fractie zal motie 2 niet steunen, omdat de wethouder het een en ander voldoende heeft beantwoord.
De raad heeft motie 2 met 24 stemmen voor en 5 stemmen tegen aangenomen.
Voor stemden Burgerbelang, HOP, PvdA, CDA, GroenLinks, D66, VSP, Trots op Nederland en ChristenUnie. Tegen stemde VVD.
Zonder verdere discussie en na stemming is besloten
1. het bijgaande Uitvoeringsprogramma Rivierenwijk 2012-2015 vast te stellen en
2. kennis te nemen van het separate advies met betrekking tot het voorstel van de financiering (zie
RB2012105 ISV-bestedingsplan 2012/2013)

R 16 oktober 2012/6

11a Burgeronderzoek bewoners Oterleek.
De raad heeft in een termijn beraadslaagd. Alle fracties met uitzondering van de HOP respecteren de
uitslag van de enquête en daarmee de (democratische) keuze van de bewoners van Oterleek om zich
niet bij de gemeente Heerhugowaard aan te sluiten. De HOP heeft aan afwijkend standpunt. De fractie
is van mening dat de bewoners middels fotoshopping over het vermeend volbouwen van Heerhugowaard tot de bebouwing van Oterleek alsmede over de financiën onjuist zijn geïnformeerd, wat zij beneden alle peil vindt. De fractie adviseert het college dan ook niet in te stemmen. Het CDA ondersteunt
het standpunt inzake de lobbyactie en ook Trots op Nederland zet vraagtekens bij de lobby.
De heer De Boer heeft aangegeven dat het college de uitslag van de enquête respecteert en geen reden ziet om een zienswijze in te dienen.

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter om 22.19 uur de vergadering.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad
van de gemeente Heerhugowaard d.d. 28 november 2012.

de raadsgriffier,

de voorzitter

