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Concept notulen openbare vergadering van de raad van de gemeente Heerhugowaard, gehouden op 1
november 2012 om 16.00 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 (vanaf 17.37 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 E.S. van der Laan, VVD
mevrouw J.S.L. van Ling-Wanst, CDA
de heer R. Loffeld, VVD
de heer C.C. Mertens, HOP
mevrouw A. Mulder, D660
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 (vanaf 19.00 uur)
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 N. Kevik, VSP, raadslid
de heer J.D. Koppelaar, PvdA, raadslid
de heer T.L. Mars, VVD, 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 heeft iedereen van harte welkom geheten, de vergadering geopend en aangegeven dat
de raadsleden Koppelaar en Mars vandaag afwezig zijn en dat de heren Kevik, Carnas en Schoemaker
later komen. Hierna heeft hij het woord aan mevrouw Van Muiswinkel van de bibliotheek Kennemerwaard gegeven.
Mevrouw Van Muiswinkel van de bibliotheek heeft de aandacht gevestigd op “Nederland leest”, een
jaarlijkse campagne om het lezen te onderstrepen en onder de aandacht te brengen. Het is onder meer
van belang om te lezen en ook om er vroeg mee te beginnen. Een kind wat bijvoorbeeld elke dag een
kwartier leest, heeft in een jaar zijn of haar woordenschat met 1.000 woorden vergroot.
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Vandaag gaat het om de promotie van de Nederlandse klassiekers voor volwassenen. Spreekster heeft
aan het einde van haar betoog de leden van de raad en het college een exemplaar van “De donkere
kamer van Damocles”, geschreven door Willem Frederik Hermans overhandigd.
1. Spreekrecht burgers.
Er hebben zich voor dit agendapunt geen burgers aangemeld.

2. Vaststellen raadsagenda.
Zonder discussie en hoofdelijke stemming is unaniem besloten de raadsagenda ongewijzigd vast te
stellen.

3. Vaststelling raadsbegroting 2013, votering van de investeringskredieten van de jaarschijf
2013 en ter kennisname de 2e bestuursrapportage 2013, RB 2012115.
Er is met inachtneming van een schorsing voor het avondeten van een uur in twee termijnen beraadslaagd. Er zijn 2 amendementen en 8 moties ingediend. De teksten hiervan en eveneens die van het
voorstel van het college zijn onderstaand opgenomen. Voor de leesbaarheid van deze notulen is direct
onder de tekst van de amendementen, het voorstel van het college en de moties de besluitvorming (inclusief de stemverklaringen ervan) opgenomen. Tot slot volgen hierna nog de toezeggingen van het
college.
AMENDEMENTEN
De tekst van amendement A (oordeel burger over vertegenwoordiging door gemeenteraad) luidt:
De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 1 november 2012
constaterende dat
1. de gemeenteraad van Heerhugowaard met de hakken over de sloot een voldoende scoort bij de
beoordeling van de burger over de vertegenwoordiging door de gemeenteraad (blz. 60);
2. er voor de komende jaren geen streefwaarden voor bovengenoemd oordeel vermeld staan,
overwegende dat
het aan de gemeenteraad zelf is zichzelf aangaande de beoordeling van de gemeenteraad door de
burger een streefwaarde mee te geven
besluit
aan het door het college voorgestelde raadsbesluit het volgende toe te voegen
een streefwaarde voor de jaren 2013 tot en met 2016 van het oordeel van de burger over vertegenwoordiging van de gemeenteraad op te nemen van 7,0.
Ondertekend door de fractie GroenLinks
De heer Jongenelen heeft een stemverklaring afgelegd. Burgerbelang ziet dit amendement niet zitten,
omdat het te vroeg is en er nog niets is gedaan om op enigerlei wijze tot een verbetering van de raad
bij de bevolking te komen. De fractie gaat niet akkoord.
De raad heeft met 3 stemmen voor en 25 stemmen tegen amendement A verworpen.
Voor stemde GroenLinks. Tegen stemden VVD, Burgerbelang, HOP, PvdA, CDA, D66, VSP, Trots op
Nederland en ChristenUnie.

De tekst van amendement B (onttrekken gelden ten behoeve van de NBK1 van verliesgevende grondexploitaties) ingediend door Burgerbelang luidt:
De ondergetekenden, leden van de raad van de gemeente Heerhugowaard stellen voor het besluit om
gelden te onttrekken ten behoeve van de NBK1 van verliesgevende grondexploitaties (zie RB2012007)
te wijzigen in
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geen gelden te onttrekken aan GREX’s anders dan conform de voorwaarden zoals aangegeven
door de commissie BBV (notie februari 2012) aanbeveling D
Toelichting
1. de commissie BBV geeft duidelijk aan in haar vijf aanbevelingen terughoudend te zijn met onttrekkingen;
2. onttrekken van gelden uit een verliesgevende GREX met een positief (op dit moment) verwachtingspatroon in rijk rekenen en onomkeerbaar;
3. onttrekken op dit moment gaat onachtzaam voorbij aan het voorzichtigheidsbeginsel, waarbij aangegeven wordt geen onttrekkingen te doen totdat er voldoende zekerheid is.
Gedaan in de openbare raadsvergadering van 1 november 2012.
Getekend door de vijf fractieleden van Burgerbelang
De heer Jongenelen heeft na de beraadslagingen voorafgaande aan het in stemming brengen van
amendement B aangegeven dat Burgerbelang deze op dit moment intrekt en zal aanhouden tot de behandeling van de voorjaarsnota. Dit vanwege hetgeen wethouder Dickhoff hierover expliciet heeft gezegd en het onderwerp wordt meegenomen in de nota die in het eerste kwartaal 2013 aan de raad zal
worden voorgelegd. De fractie wacht af wat er dan hierover wordt voorgesteld en zal aan de hand hiervan bepalen of een hernieuwde indiening nodig zal zijn.

VOORSTEL VAN HET COLLEGE
De tekst van onderdeel A1 van het voorstel van het college luidt:
De raadsbegroting 2013 vast te stellen conform concept.
De raad heeft met 23 stemmen voor en 5 stemmen tegen onderdeel A1 aangenomen.
Voor stemden VVD, HOP, PvdA, CDA, GroenLinks, D66, VSP, Trots op Nederland en ChristenUnie.
Tegen stemde Burgerbelang.

De tekst van onderdeel A2 van het voorstel van het college luidt:
Als gevolg van sub 1 in te stemmen met de votering van de investeringskredieten die in de jaarschijf
2013 van de begroting 2013 zijn vermeld.
De raad heeft met 23 stemmen voor en 5 stemmen tegen onderdeel A2 aangenomen.
Voor stemden VVD, HOP, PvdA, CDA, GroenLinks, D66, VSP, Trots op Nederland en ChristenUnie.
Tegen stemde Burgerbelang.

De tekst van onderdeel A3 van het voorstel van het college luidt:
De financiële gevolgen van uw besluiten van 1 november 2012 via begrotingswijzigingen aan de ramingen toe te voegen.
De raad heeft met 23 stemmen voor en 5 stemmen tegen onderdeel A3 aangenomen.
Voor stemden VVD, HOP, PvdA, CDA, GroenLinks, D66, VSP, Trots op Nederland en ChristenUnie.
Tegen stemde Burgerbelang.

De tekst van onderdeel B van het voorstel van het college luidt:
De tariefsvoorstellen lokale heffingen 2013 en de hieruit voortvloeiende belastingverordeningen 2013
vast te stellen op 18 december 2013.
De raad heeft met 23 stemmen voor en 5 stemmen tegen onderdeel B aangenomen.
Voor stemden VVD, HOP, PvdA, CDA, GroenLinks, D66, VSP, Trots op Nederland en ChristenUnie.
Tegen stemde Burgerbelang.
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De tekst van onderdeel C van het voorstel van het college luidt:
Kennis te nemen van de tweede bestuursrapportage 2013.
De raad heeft onderdeel C unaniem aangenomen.
MOTIES
De tekst van motie 1 (overschot 2011) van D66 luidt:
De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 1 november 2012
constaterende dat
- de voorzieningen die voor woningbouwgebied “De Draai” getroffen zijn, zijn te laag en er moet jaa rlijks geld bijgelegd worden;
- de daling van de koopprijs voor woningen nog steeds doorzet als gevolg van de financiële crisis,
stelt voor:
- het overschot van 2011 te reserveren voor tegenvallers in de exploitatie van woningbouwgebied
“De Draai”,
vraagt
de gemeenteraad met deze motie in te stemmen en het college op te dragen deze uit te voeren
en gaat over tot de orde van de dag.
Ondertekend door de fractie D66
Mevrouw Van Diemen heeft in de tweede termijn namens D66 motie 1 ingetrokken. Dit omdat het niet
meer mogelijk is het overschot 2011 een nadere bestemming te geven, omdat hierover in juni 2012 al is
beslist.
De tekst van motie 2 (Hartje Winter) van D66 luidt:
De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 1 november 2012
overwegende dat
- het jaarlijks veel moeite kost het evenement “Hartje Winter” te organiseren;
- de gemeente financieel bij moet leggen om dit evenement te laten slagen,
stelt voor
- Hartje Winter niet meer jaarlijks te organiseren maar dit elke twee jaar te doen;
- in de begroting de gelden hiervoor op te nemen.
verzoekt
de gemeenteraad deze motie te ondersteunen en het college op te dragen deze uit te voeren
en gaat over tot de orde van de dag.
Ondertekend door de fractie D66
Mevrouw Van Diemen heeft in de tweede termijn namens D66 motie 2 aangehouden. Deze motie behoefde dus niet in stemming te worden gebracht.

De tekst van motie 3 (kosten Midoffice automatisering) van D66 luidt:
De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 1 november 2012
- constaterende dat de kosten voor de Midoffice automatiseringsprogramma elk jaar als stelpost op
de raadsbegroting wordt opgenomen. Met oog op de snelle veranderde situaties op het gebied van
automatisering, zoals h et online aanbieden van gegevens, inspelen op sociale media, is deze stelpost langzaam structureel van aard;
- overwegende dat de kosten voor de Midoffice automatiseringsprogramma, ongeacht in welke fase
zij verkeert, opgenomen dienen te worden in de raadsbegroting. Hierdoor ontstaat er een duidelijker
overzicht van de totale kosten voor automatisering zonder dat er rekening hoeft te worden gehouden met mogelijke extra kosten achteraf,
draagt het college op
1. de stelpost voor de Midoffice automatisering te laten vervallen;
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2. het gereserveerde bedrag op deze stelpost Midoffice structureel op te nemen in de kosten van de
afdeling automatisering in de raadsbegroting
en gaat over tot de orde van de dag.
Ondertekend door de fractie D66
Mevrouw Van Diemen heeft in de tweede termijn namens D66 motie 3 ingetrokken.

De tekst van motie 4 (onttrekken gelden van de BovenWijkse Reserve) van Trots op Nederland luidt:
De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 1 november 2012
ter bevordering duurzaam energiesysteem (zonnepanelen) op het gebouw de praktijkschool De
Polsstok/Huygens College zijn er op 25 november door een B&W-besluit en goedgekeurd door de
meerderheid van de raad, gelden onttrokken aan BWS reserves ter grootte van € 150.000. Er is zoals bekend, een extra subsidie ontvangen van € 860.000 voor het plaatsen van zonnepanelen in
Heerhugowaard. Wij vinden dat bestemmingsgelden ook op de bestemming moeten terechtkomen,
vandaar dat wij de € 150.000, die uit de reserve BWS gehaald is, teruggestort dient te worden in de
BovenWijkse reserves en dat de zonnepanelen betaald dienen te worden uit de extra subsidie, zodat andere plannen volledig uitgevoerd kunnen worden
constaterende dat
gelden onttrekken uit BWS de ambitie van het opknappen van de Stationsgebied voor een deel extra onder druk zou kunnen komen te staan
overwegende dat
extra subsidie voor het plaatsen van zonnepanelen gebruikt dient te worden voor zonnepanelen
spreekt uit
dat de € 150.000 voor het plaatsen van zonnepanelen betaald kunnen worden uit de extra verkregen subsidie van € 860.000, waardoor ingezette plannen voor onder andere het Stationsgebied volledig uitgevoerd kunnen worden,
draagt het college op
1. € 150.000 uit de extra subsidie te gebruiken voor de zonnepanelen op de Polsstok/Huygens College;
2. € 150.000 terug te storten in de reserve BWS
en gaat over de orde van de dag.
Ondertekend door de fractievoorzitter Trots op Nederland
De heer Van der Starre heeft in de tweede termijn namens Trots op Nederland motie 4 ingetrokken.

De tekst van motie 5 (Huygenspas) van de HOP luidt:
De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 1 november 2012
overwegende dat
- dat de Huygenspas een prima middel is om de inwoners van Heerhugowaard de mogelijkheid te
bieden om maatschappelijk te integreren door deel te kunnen nemen aan culturele activiteiten en
sport, enz.;
- dat de uitvoeringskosten ad € 122.000 5% zijn van de totale kosten van de Huygenspas (totale kosten Huygenspas € 243.700);
- dat bij de opstart van de Huygenspas deze hoge kosten verantwoord zijn geweest, maar nu na een
periode van 5 jaar het toch mogelijk moet zijn deze uitvoeringskosten te verlagen,
de raad roept het college op
1. te onderzoeken wat de consequenties zijn indien de uitvoeringskosten voor de Huygenspas worden
verlaagd tot € 61.000
en gaat over tot de orde van de dag.
Ondertekend door de fractie HOP
De heer Mertens heeft in de tweede termijn na de gevraagde toezegging van wethouder Binnendijk motie 5 ingetrokken.
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De tekst van motie 6 (Lucebert-collectie) van HOP en PvdA luidt:
De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 1 november 2012
overwegende dat
- dat wij vinden dat de Lucebert-collectie voor de regio Alkmaar behouden moet blijven,
- dat het zeker de moeite waard is om te onderzoeken of er mogelijkheden aanwezig zijn om de Lucebert-collectie in Heerhugowaard onder te brengen;
- dat de Lucebert-collectie in Heerhugowaard een hogere culturele waarde aan deze Stad van Kansen zal toevoegen;
- dat de Lucebert-collectie ook voor de lange termijn Heerhugowaard op de culturele wereldkaart zal
zetten,
- dat wij in Heerhugowaard absoluut niet het Yxie-model vanuit Alkmaar willen overnemen, maar alleen willen kijken naar de mogelijkheden om de Lucebert-collectie in Heerhugowaard onder te
brengen;
- dat wij voor dit onderzoek maximaal een budget van € 10.000 beschikbaar stellen en dit bedrag ten
laste te brengen van de post onvoorzien van de begroting 2012,
de raad roept het college op
1. haar netwerken te gebruiken om te toetsen of er mogelijkheden zijn de Lucebert-collectie in Heerhugowaard onder te brengen;
2. een gesprek aan te gaan met de erven Lucebert of de wil aanwezig is de Lucebert-collectie in
Heerhugowaard onder te brengen;
3. een gesprek aan te gaan met potentiële partners of zij ook de Lucebert-collectie als meerwaarde
zien voor onze regio en bereid zijn een financiële bijdrage te leveren,
en gaat over tot de orde van de dag.
Ondertekend door de fracties HOP en PvdA
De heer Jongenelen heeft een stemverklaring afgelegd. Gehoord hebbende de uitleg van de heer Oude
Kotte over de wensen van eigenaren van de collectie ziet Burgerbelang de noodzaak van een onderzoek niet in.
De heer Harren heeft een stemverklaring afgelegd. De VVD heeft een gelijke mening. De heer Oude
Kotte heeft het goed verwoord en de fractie steunt hem hierin helemaal.
De heer De Groot heeft een stemverklaring afgelegd en heeft aangegeven dat voor GroenLinks hetzelfde geldt. De heer Oude Kotte heeft het goed verwoord.
De heer Mertens heeft een stemverklaring afgelegd en aangegeven dat de HOP van mening is dat de
heer Oude Kotte het juist niet goed heeft verwoord.
Mevrouw Valent heeft een stemverklaring afgelegd en aangegeven dat de PvdA van mening is dat de
heer Mertens het heel goed heeft verwoord.
De raad heeft met 8 stemmen voor en 20 stemmen tegen motie 6 verworpen.
Voor stemden HOP en PvdA. Tegen stemden VVD, Burgerbelang, CDA, GroenLinks, D66, VSP, Trots
op Nederland en ChristenUnie.

De tekst van motie 7 (bereikbaarheid speel- en ontspanningsmogelijkheden in de wijken) van Burgerbelang luidt:
De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 1 november 2012
constaterende
dat niet alle voorzieningen in de wijken van Heerhugowaard even goed toegankelijk zijn voor minder
validen;
overwegende dat
een ieder evenveel mogelijkheden dient te hebben om deze voorzieningen te gebruiken vanuit
saamhorigheid en leefbaarheid;
spreekt uit
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dat het college aan de raad rapporteert welke openbare voorzieningen in Heerhugowaard nog niet
voldoen aan de mogelijkheid qua bereikbaarheid voor en door minder validen. Voorzien van een
opsomming van te nemen maatregelen en een bijbehorende kostenraming inclusief dekking,
draagt/verzoekt het college op:
1. voor de voorjaarsnota van 2013 de raad hierover te informeren;
2. de gedane constateringen te voorzien van een tijdsplanning om tot oplossing te komen;
3. de te maken kosten te ramen en te voorzien van een dekkingsvoorstel,
en gaat over tot de orde van de dag.
Ondertekend door de 4 aanwezige fractieleden van Burgerbelang
De heer Jongenelen heeft namens Burgerbelang in de tweede termijn de tekstueel aangepaste motie 7
ingetrokken. De fractie houdt deze aan tot de raadsvergadering in mei 2013.
De tekst van motie 8 (ZZP kwijtschelding lokale belasting) van PvdA luidt:
De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 1 november 2012
constaterende dat
- de wet- en regelgeving met betrekking tot de kwijtschelding van lokale belastingen voor ondernemers, mensen met kinderopvang en 65-plussers is gewijzigd, waardoor de gemeenten de mogelijkheid hebben gekregen kwijtschelding aan ondernemers te verlenen. Daarnaast kunnen zij rekening
houden met de kosten van kinderopvang en een nieuwe norm voor 65-plussers;
- er een toenemend aantal mensen is dat als kleine zelfstandige of als ZZP-ers zijn inkomen probeert
te vergaren;
- het sinds 1 april 2011 mogelijk is om kleine zelfstandigen en ZZP-ers kwijtschelding van lokale belastingen te geven;
overwegende dat
- werknemers en uitkeringsgerechtigden wel voor kwijtschelding van lokale belastingen in aanmerking komen;
- het inkomen maatgevend zou moeten zijn om voor kwijtschelding in aanmerking te komen niet het
feit of men werknemer of uitkeringsgerechtigd is;
- het belangrijk is om kleine zelfstandigen en ZZP-ers zodanig te steunen dat ze geen beroep op de
bijstand hoeven te doen,
verzoekt het college
personen die een bedrijf of zelfstandig beroep uitoefenen de zogenaamde kleine ondernemer, ook
in aanmerking te laten komen voor kwijtschelding van hun privé belastingschulden. De voorwaarden
waaronder zijn gelijk aan die zoals die gelden voor natuurlijke personen/niet-ondernemers
en gaat over tot de orde van de dag.
Ondertekend door de 4 fractieleden van de PvdA
Mevrouw Valent heeft in de tweede termijn aangegeven dat de PvdA motie 8 aanhoudt. Deze behoefte
vanavond niet in stemming te worden gebracht.

TOEZEGGINGEN DOOR LEDEN VAN HET COLLEGE
De heer Dickhoff heeft aangegeven dat het interim onderzoek naar onder andere de grondexploitaties
door de accountant waarschijnlijk volgende week zullen worden afgerond. De rapportage zal hierna
naar de raad worden gezonden.
De heer De Boer heeft voorgesteld om via een interactieve discussie de raad input te vragen voor de
regionale woonvisie.
De heer Binnendijk heeft de raad naar aanleiding van vragen verzekerd dat het college niet zal voorstellen om Diftar te voeren. Verder heeft hij aangegeven dat het afvalbeleid volgend jaar naar de raad
zal worden gezonden.
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De heer Binnendijk heeft op vragen van de HOP toegezegd dat voor de behandeling van de voorjaarsnota, maar in elk geval voor de zomer 2013 zal worden bezien of een eenvoudiger systematiek van de
uitvoering van de Huygenspas mogelijk is.
Mevrouw Stam heeft aangegeven dat de Kadernota sociaal domein eraan komt.
Mevrouw Stam heeft aangegeven dat de structuurvisie Stationsgebied binnenkort aan de commissie
zal worden aangeboden, waarin de gevaarlijke kruising Zuidtangent ook aan bod komt.
De heer Kwint heeft afgesproken met de VVD een gesprek te zullen hebben over inzage in de posten
uit het plan Duurzaamheid.
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter om 20.30 uur de vergadering, waarna de heer Appers
nog de gelegenheid krijgt om de aanwezigen te attenderen op de intocht van Sinterklaas op 24 november 2012 om 11.00 uur op het Stadsplein. Dit belooft weer een hele happening te worden met dit jaar
een zeer professionele geluidsinstallatie.

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

de raadsgriffier,

de voorzitter

