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Concept notulen openbare vergadering van de raad van de gemeente Heerhugowaard, gehouden op
22 januari 2013 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 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
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, raadslid
de heer T.L. Mars, VVD, raadslid
de heer J.J. van der Starre, Trots op Nederland, 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 opent de vergadering, heet alle aanwezigen welkom, meldt dat de heren Carnas, Mars en
Van der Starre vanavond afwezig zijn. Er wordt vanavond voor het eerst geheel papierloos vergaderd.
Dat zal nog wel met aanpassingen gepaard gaan, maar de voorzitter geeft aan dat er veel dank verschuldigd is aan de medewerkers van de griffie en projectgroep. Zij hebben veel inspanningen geleverd
om dit papierloos vergaderen voor elkaar te krijgen.
De heer Jongenelen meldt dat de heer Carnas en Burgerbelang uit elkaar gaan vanwege een verschil
van inzicht over de koers van de partij. De fractie zal de heer Carnas wel blijven steunen met diens
raadswerk.
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1. Spreekrecht burgers.
De heer Hes spreekt in over agendapunt 17. Hij wijst onder andere op de gevaren van gokken en gokverslaving en verwijst naar een informatieavond, waarbij een ervaringsdeskundige over diens nare ervaringen hierin heeft verteld. Het gaat niet alleen om entertainment, maar het is niet goed om mensen
en vooral (jonge) kinderen bloot te stellen aan de mogelijkheden om te gokken. De voorgenomen vestiging van een Family Entertainment Center met speelautomatenhal past niet (op het Coolplein) in Heerhugowaard.

2. Vaststellen raadsagenda.
De raad heeft de raadsagenda gewijzigd vastgesteld, waarbij akkoordstuk 13 is geagendeerd op verzoek van de HOP als bespreekstuk 15a. Verder is aan de agenda toegevoegd als agendapunt 23A een
motie van GroenLinks over een oplossing van het vuurwerkprobleem.

3. Vaststellen notulen raadsvergadering d.d. 18 december 2012.
Op blz. 5 moet in de stemverklaring van de heer Mertens de naam van de fractie GroenLinks worden
aangepast in D66.
De raad heeft de notulen van de raadsvergadering van 18 december 2012 met inachtneming van bovengenoemde tekstuele wijziging vastgesteld.

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 tot en met 7
van rubriek A voor kennisgeving aan te nemen.
Rubriek B
Er zijn voor de rubriek geen stukken ingekomen.
Rubriek C
De raad heeft ingestemd met de voorgenomen afhandeling van ingekomen stuk 1 van rubriek C.
Rubriek D
1. Mededeling over de grondexploitaties
De heer Dickhoff laat weten dat bij de begroting en het meerjarenperspectief flink de nadruk ligt op
de grondexploitaties. Het college zet momenteel een aantal punten op papier. In een aparte raadsinformatiemarkt in maart zal hierover nader worden gesproken. Het is de bedoeling het voorstel
daarna naar commissie en raad ter bespreking en besluitvorming te zenden. Het staat nu al vast dat
er consequenties zullen zijn voor de jaarrekening.
2. Mededeling over een rijksregeling
De heer Binnendijk laat weten dat er momenteel een regeling is dat er door het rijk 10% meer wordt
uitgekeerd als een gemeente kan aantonen dat er cliënten naar de arbeidsmarkt zijn geleid. De
aanvraag die door de gemeente Heerhugowaard hiervan is ingediend, is gehonoreerd.
3. Mededeling over het armoedebeleid
De heer Binnendijk laat weten dat hij hierop in de commissievergadering zal terugkomen, maar het
is zo dat er is gekeken naar de financiering. Een aantal zaken kan vanuit het participatiebudget
worden gefinancierd. Het bedrag van € 250.000 voor 2012 en voor 2013 is niet nodig. Het college
zal de raad dan ook voorstellen om het armoedebeleid in Heerhugowaard voor 2014 te handhaven.
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4. Mededeling over gemeentelijke visie wonen, welzijn en zorg
Mevrouw Stam laat weten dat het college vanmorgen aangaande de gemeentelijke visie wonen,
welzijn en zorg, deel II een voorkeurscenario heeft gekozen. De wethouder zal in de commissie MO
in de komende commissievergadering hierover informeren.
De raad heeft de mededelingen verder voor kennisgeving aangenomen.

5. Taakmutaties 2013, RB2012146.
Zonder discussie en hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten om de toevoeging c.q. onttrekking van middelen aan de budgetten ten behoeve van de taakmutaties 2013 onder gelijktijdige verhoging (per saldo) van de algemene uitkering met € 138.537 en een bedrag van € 166.348 ten gunste
van het begrotingsresultaat 2013 vast te stellen.

6. Vaststelling begrotingswijziging 2013, RB2012147.
Zonder discussie en hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten begrotingswijziging 5 van
2013 vast te stellen:
structureel toekennen van groeibudget 2013 aan programma 1 Veiligheid € 2.000;
structureel toekennen van groeibudget 2013 aan programma 2 Stedelijk beheer € 237.000;
structureel toekennen van groeibudget 2013 aan programma 4 Sociale samenhang € 34.000;
structureel toekennen van groeibudget 2013 aan programma 5 Dienstverlening, informatisering en
communicatie € 469.000;
structureel toekennen van groeibudget 2013 aan mutaties reserves (i.o.m. RB2010120) € 100.000;
structureel toekennen van groeibudget 2013 aan algemene dekkingsmiddelen € 842.000.
7. (Tweede) aanpassing tekst gemeenschappelijke reling RHCA, RB2012149.
Zonder discussie en hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten in te stemmen met de
voorgestelde tekstwijziging in de gemeenschappelijke regeling i.v.m. de fusie van de gemeente Zijpe,
Harenkarspel en Schagen tot de gemeente Schagen per 1 januari 2013.

8. Beeldkwaliteitplan De Draai, RB2012121.
Zonder discussie en hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten het beeldkwaliteitplan De
Draai vast te stellen als kader voor de verdere ontwikkeling van De Draai.

9. Plaatsing zonnepanelen op het gemeentehuis, RB2012132.
De heer Brau legt namens de PvdA een stemverklaring af. Zijn fractie is ontzettend blij met het voorstel.
Voormalig fractielid mevrouw De Goede is hier jaren mee bezig geweest en haar missie is nu volbracht.
Zonder verdere discussie en hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten:
a. het benodigde krediet ten behoeve van de uitvoering van het B&W-voorstel “Zonnepanelen op het
gemeentehuis” zijnde maximaal € 75.000 beschikbaar te stellen en
b. de hieruit voortvloeiende kapitaallasten gedurende de looptijd te dekken vanuit de bestemmingsreserve Duurzaamheid;
c. de te verwachten opbrengsten (energiebesparing en mogelijk opbrengsten SDE subsidie) terug te
laten vloeien naar de Reserve duurzaamheid;
d. bij de actualisatie van de Activanota in de afschrijvingstabel een afschrijvingstermijn voor zonnepanelen op te nemen van 25 jaar.
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10. Verordening naamgeving en nummering, RB2013001.
Zonder discussie en hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten vast te stellen de Verordening naamgeving en nummering (adressen) 2013 vast te stellen en de oude verordening (2005) in te
trekken.

11. Groot onderhoud woonwagenlocatie Diamant, RB2012153.
Zonder discussie en hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten om conform het voorstel
groot onderhoud te plegen aan de woonwagenlocatie Diamant en daartoe een krediet te voteren van
€ 200.000.
12. Toekomst van de kortingsregeling maaltijdvoorziening, RB2012130.
Zonder discussie en hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten:
1. de huidige financiële regeling maaltijdvoorziening per 1 februari 2013 in te trekken;
2. de huidige gebruikers van de regeling hun korting op de maaltijdvoorziening te laten behouden.

14. Voorbereidingskrediet Poldermuseum en eindrapportage Naar Buiten!, RB2012140.
Zonder discussie en hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten:
1. kennis te nemen van de Eindrapportage Naar Buiten!;
2. het Actieplan Naar Buiten! 2013 voor kennisgeving aan te nemen;
3. een voorbereidingskrediet van € 26.000 voor het Poldermuseum beschikbaar te stellen ten behoeve
van het Actieplan 2013. De dekking vindt plaats uit de Reserve NBK, post Naar Buiten.

15. Fusie SBO-school De Witte Raven en SBO-school Bommelstein, RB 2012159.
Mevrouw Valent is gevraagd om als voorzitter van de commissie MO iets over het voorgenomen besluit
te zeggen. Zij uit een compliment naar de beide schoolbesturen. In belang van de kinderen zijn de
schoolbesturen over hun eigen schaduw heengestapt en is er sprake van een fusie tussen een openbare en een bijzondere school. Het speciaal basisonderwijs heeft nu toekomst in Heerhugowaard.
Zonder verdere discussie en hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten tot het opheffen
van de openbare basisschool voor speciaal onderwijs De Witte Raven op grond van artikel 162 van de
Wet op het primair onderwijs. Aan de opheffing wordt als ontbindende voorwaarde verbonden dat op 1
augustus 2013 daadwerkelijk de scholenfusie plaatsvindt.

15a Vaststellen tarieven Hulp bij het huishouden 2013 tot en met 2016, RB2012143
(voormalig agendapunt 13).
Er is in een termijn beraadslaagd. De HOP heeft een amendement ingediend.
De tekst van het amendement van de HOP luidt:
De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 22 januari 2012, behandelend
agendapunt 13 met als onderwerp Vaststellen tarieven Hulp bij het huishouden 2013 tot en met 2016
overwegende dat
de raad is van mening dat heldere en duidelijke besluiten noodzakelijk zijn, zodat er geen discussie op
een later tijdstip kan plaatsvinden wat er nu precies bedoeld is met het genomen besluit
besluit
aan het besluit onder punt 2 aan te passen om het woord “jaarlijks” toe te voegen, te weten
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2. vanaf 2015 t/m 2016 kunnen deze tarieven jaarlijks geïndexeerd worden (tussen minimaal -2,5% en
maximaal 2,5%).
Ondertekend door de fractie HOP
Mevrouw Stam laat weten dat het college zich kan vinden in voornoemde aanpassing van het voorgenomen besluit.
Zonder verdere discussie en na stemming is unaniem door de raad besloten het amendement van de
HOP aan te nemen.
Zonder verdere discussie en na stemming is door de raad besloten
1. voor de aanbesteding Hulp bij het huishouden 2013 tot en met 2014 de tarieven vast te stellen op
€ 21 voor eenvoudige huishoudelijke hulp (HH1) en € 25,20 voor huishoudelijke hulp met ondersteuning (HH2);
2. vanaf 2015 tot en met 2016 kunnen deze tarieven jaarlijks geïndexeerd worden (tussen minimaal
-2,5% en maximaal 2,5%); (gewijzigde tekst door aangenomen amendement HOP).

16. IHP, Integraal Huisvestingsplan Onderwijs, Welzijn, Kinderopvang en instellen reserve onderwijshuisvesting, RB2012070.
Er is twee termijnen beraadslaagd.
Zonder verdere discussie en na stemming is met uitzondering van punt 4 unaniem door de raad besloten:
1. een Reserve huisvesting primair onderwijs in te richten;
2. deze reserve te vullen met:
1. de middelen die vrijkomen bij het afstoten van onderwijslocaties basisonderwijs;
2. de (niet ingerekende) middelen die kunnen worden gegenereerd door het verhuren van bestaande onderwijsaccommodaties voor andere functies;
3. een Reserve huisvesting voortgezet onderwijs in te richten tot een niveau van € 10,8 miljoen (prijspeil 2013);
4. het rekeningresultaat van de komende jaren, na aftrek van de benodigde middelen voor de lopende
financiële verplichtingen en de instandhouding van het weerstandsvermogen, in principe in de Reserve huisvesting voortgezet onderwijs te storten, totdat het niveau is bereikt om de vervangende
nieuwbouw voor het Huygens College te bekostigen;
5. met de voorbereidingen voor de vervangende nieuwbouw voor het Huygens College te starten en
de kosten hiervan te dekken uit het reeds bestaande voorbereidingskrediet
D66 heeft tegen punt 4 van het besluit gestemd

17. Vaststellen Beleidsnota Speelautomatenhal en Speelautomatenhalverordening, RB2012122.
Er is in twee termijnen beraadslaagd.
De heer Binnendijk zegt toe dat een toegangspasjessysteem nog nader zal worden bekeken.
De raad heeft met 21 stemmen voor en 6 stemmen tegen het voorstel van het college aangenomen.
Op verzoek van de ChristenUnie heeft een hoofdelijke stemming plaatsgevonden.
Voor stemden de raadsleden Loffeld, Appers, Bankras, Valent, Mulder, Van der Laan, Brau, Mertens,
Does, De Groot, Zuurbier, Werff, Reijnders, Van Oord, Schoemaker, Oude Kotte, Diemen, Koppelaar,
Harren, Van Ling en Van ’t Schip.
Tegen stemden de raadsleden Troostwijk, Dijkstra, Jongenelen, Huijboom, Jongejan en Kevik.
Raadslid Arkeveld was tijdens de stemming niet in de raadszaal aanwezig.
Zonder verdere discussie en na hoofdelijke stemming is door de raad besloten:
a. de beleidsnota Speelautomatenhal vast te stellen;
b. de Speelautomatenhalverordening vast stellen;
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c. de onder a. en b. vastgestelde beleidsnota en verordening in werking te laten treden op 7 februari
2013;
d. kennis te nemen van de beleidsregels over de behandeling van vergunningaanvragen.

18. Benoeming lid welstandscommissie, RB2012148.
Zonder discussie en hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten de heer ir. Jan-Richard
Kikkert te benoemen als architect-lid van de welstandscommissie Heerhugowaard voor een periode
van drie jaar vanaf 1 februari 2013 tot 1 februari 2016 met de mogelijkheid toe herbenoeming voor nog
eens drie jaar.

19. Vaststelling bestemmingsplan Stadshart, RB2012112.
Er wordt in twee termijnen beraadslaagd.
Zonder verdere discussie en na stemming is door de raad besloten:
a. de zienswijze ingediend door Vissers Advocaten namens bioscoopexploitant J.M. Punt Heerhugowaard BV ontvankelijk en ongegrond te verklaren;
b. het bestemmingsplan “Heerhugowaard Stadshart” vervat in de bestandenset met planidentificatie
NL.IMRO.0398.BP09STADSHART00-VA01 vast te stellen met inachtneming van de volgende wijzigingen:
- in de bouwregels bij de bestemming Verkeer - 1 is opgenomen dat een fietsenstalling met een
oppervlakte van 140 m2 kan worden gerealiseerd;
- in de specifieke gebruiksbepaling bij de bestemming Verkeer - 1 is de mogelijkheid voor het
houden van evenementen op het Coolplein verruimd met dien verstande dat ook een meerdaags evenement voor de duur van maximaal vijf weken aaneengesloten, het opbouwen en afbreken van voorzieningen ten behoeve van het evenement hieronder begrepen, is toegestaan;
c. geen exploitatieplan vast te stellen.
met de aantekening dat de ChristenUnie gelet op de besluitvorming bij agendapunt 17 (vaststellen Beleidsnota Speelautomatenhal en Speelautomatenhalverordening) wordt geacht te hebben gestemd tegen de vestiging van een automatenhal!

20. Vaststelling Structuurvisie Stationsgebied Heerhugowaard, RB2012154.
Er is in twee termijnen beraadslaagd.
Wethouder Stam heeft expliciet aangegeven dat het van belang is dat de ondernemers bij de plannen
betrokken blijven.
De raad heeft met 24 stemmen voor en 4 stemmen tegen het voorstel van het college aangenomen.
Voor stemden VVD, HOP, PvdA, CDA, GroenLinks, D66, VSP en ChristenUnie. Tegen stemde Burgerbelang.
Zonder verdere discussie en na stemming is door de raad besloten de Structuurvisie Stationsgebied
Heerhugowaard, als vervat in de bestandenset met planidentificatie NL.IMRO.0398.SVGStationsgebied-VA01, langs elektronische weg en in analoge vorm vast te stellen.

21. LVL2 woning op gelijkstroom, RB2012141.
Er is in twee termijnen beraadslaagd.
De heer Kwint stelt in zijn tweede termijn voor het voorstel van het college terug te nemen om nader te
toetsen of het voorstel BBV-proof is. Hij wil hierover duidelijkheid scheppen.
De meerderheid van de raad stemt in met het voorstel van de wethouder.

R 22 januari 2013/7

22. Het Heerhugowaards Verkeersveiligheidsplan, RB2012141.
Er is in twee termijnen beraadslaagd.
De raad heeft met 24 stemmen voor en 4 stemmen tegen het voorstel van het college aangenomen.
Voor stemden VVD, HOP, PvdA, CDA, GroenLinks, D66, VSP en ChristenUnie. Tegen stemde Burgerbelang.
Zonder verdere discussie en na stemming is door de raad besloten het “Heerhugowaards Verkeersveiligheidsplan” vast te stellen.
23. Vaststelling van de Afvalstoffenverordening, RB2012142.
Er is in twee termijnen beraadslaagd. Er zijn twee amendementen ingediend.
De heer Binnendijk geeft aan dat het college niet het voornemen heeft om de frequentie aan te passen
en geen enkele moeite heeft met het amendement van HOP en PvdA.
De raad heeft het amendement van Burgerbelang en Trots op Nederland met 4 stemmen voor en 24
stemmen tegen verworpen.
Voor stemde Burgerbelang. Tegen stemden VVD, HOP, PvdA, CDA, GroenLinks, D66, VSP en ChristenUnie.
Mevrouw Van der Werff legt namens GroenLinks een stemverklaring af. De fractie geeft aan het college
de afweging mee dat de scheidingsfactor van belang is.
De heer Jongenelen legt namens Burgerbelang een stemverklaring af. De angst bestaat dat grijs en
groen afval in een bak beland. Burgerbelang gaat daarmee mee met “een half ei”.
De raad heeft het amendement van HOP en PvdA unaniem aangenomen.
De tekst van het amendement van Burgerbelang en Trots op Nederland luidt:
De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 22-01-2013
behandelend agendapunt 23 met als onderwerp “Vaststelling van de afvalstoffenheffing”
constaterende dat
er wordt afgeweken bij artikel 6 van de modelverordening van de VNG
overwegende dat
er in artikel 5 staat dat het groente, fruit en tuinafval minimaal eens in de 4 weken wordt ingezameld. Dit kan leiden tot stankoverlast, ongedierte en volle afvalbakken. Burgerbelang en Trots op
Nederland stellen voor om minimaal (als vanouds) dit afval 1 keer per 2 weken wordt opgehaald en
ingezameld
besluit
- het door het college voorgestelde raadsbesluit - artikel 5 op pagina 2 van het voorstel - te vervangen naar
groente, fruit en tuinafval minimaal eens per 2 weken in te zamelen en op te halen.
Ondertekend door Burgerbelang en Trots op Nederland
De tekst van het amendement van HOP en PvdA luidt:
De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 22 januari 2012
behandelend agendapunt 13 met als onderwerp Vaststelling van de nieuwe afvalstoffenheffing 2013
overwegende dat
de raad is van mening dat het noodzakelijke is dat gedurende zomermaanden groente-, fruit- en tuinafval minimaal eens per twee weken wordt opgehaald. Een langere intervalperiode zal leiden tot stankoverlast en ergernis,
besluit
de toelichting op het besluit onder artikel 5 de volgende wijziging aan te brengen
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momenteel worden huishoudelijk restafval en groente- en fruit- en tuinafval (minimaal) eens per
twee weken bij elk perceel ingezameld. Wij willen deze werkwijze op dit moment behouden, maar
bepalen ten aanzien van groente-, fruit- en tuinafval dat gedurende de periode van 1 november tot 1
april van enig jaar er minimaal eens per vier weken wordt ingezameld. Dit biedt ons de mogelijkheid
om de inzamelingsregeling ten aanzien van groente-, fruit- en tuinafval te verruimen, zonder de verordening opnieuw vast te hoeven stellen door de raad. Tot slot wordt hoogbouw uitgezonderd, hier
wordt het afval niet bij elk perceel afzonderlijke ingezameld.
Ondertekend door de fracties HOP en PvdA.
Zonder verdere discussie en na stemming is door de raad besloten vast te stellen de Afvalstoffenverordening 2013, regelende het zich ontdoen van huishoudelijk en andere categorieën van afvalstoffen, de
al dan niet afzonderlijke inzameling van afvalstoffen en de met deze activiteiten verband houdende bescherming van het milieu,
waarbij in de toelichting op het besluit de tekst van artikel 5 conform de tekst van het aangenomen
amendement van HOP en PvdA wordt aangepast.

23a Motie van GroenLinks aangaande het oplossen van het vuurwerkprobleem.
Vanwege het tijdstip van de avond kan GroenLinks zich vinden in het voorstel om de behandeling van
de ingediende motie uit te stellen tot de volgende raadsvergadering.

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter om op woensdag 23 januari 2013 om 00.14 uur de
vergadering.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad
van de gemeente Heerhugowaard d.d. 26 februari 2013.

de raadsgriffier,

de voorzitter

