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Notulen openbare vergadering van de raad van de gemeente Heerhugowaard, gehouden op dinsdag
26 februari 2013 om 20.00 uur in het gemeentehuis
Aanwezig:

mevrouw C.P.M. van ’t Schip – Nieuwboer, waarnemend voorzitter
de heer H. Wijnveen, loco-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, Lijst Piet Carnas
de heer J.M. Does, HOP
de heer M. Dijkstra, Burgerbelang
de heer P. de Groot, GL
de heer A. Harren, VVD
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
mevrouw A. Mulder, D66
de heer A.C. van Oord, VVD
de heer G. Oude Kotte, CDA
de heer T.W. Reijnders, VSP
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 drs. H.M.W. ter Heegde, voorzitter
mevrouw L. Schreiner, raadsgriffier
mevrouw C.A.J. van Diemen, D66, raadslid
mevrouw T. Huijboom - Brouwer, ChristenUnie, raadslid
de heer R. Schoemaker, GroenLinks, raadslid
de heer S. H. Binnendijk, CDA, wethouder

Wethouders:

de heer J.W. de Boer, PvdA
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 waarnemend voorzitter opent de vergadering, heet alle aanwezigen welkom, meldt dat de voorzitter,
de raadsleden Van Diemen, Huijboom en Schoemaker en wethouder Binnendijk vanavond afwezig zijn.
Zij stelt vervolgens aan de orde agendapunt 1

1. Spreekrecht burgers.
Er hebben zich voor het spreekrecht geen burgers aangemeld.
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2. Vaststellen raadsagenda.
Zonder verdere discussie en hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten de raadsagenda
gewijzigd vast te stellen, waarbij hieraan zijn toegevoegd een motie van de HOP en Burgerbelang over
een referendum over de megaprovincie, een motie van de HOP over een Koningsboom en tot slot een
motie van het CDA over het schrappen van de rijksbijdrage aan de Westfrisiaweg als respectievelijk de
agendapunten 12, 13 en 14.

3. Vaststellen notulen raadsvergadering d.d. 22 januari 2013.
Mevrouw Mulder heeft aangegeven dat op blz. 2 bij mededeling 2 de tweede “als een” kan worden geschrapt. Verder kan bij de besluitvorming van agendapunt 16 in de laatste zin het tweede “heeft” vervallen. Bij agendapunt 19 moet in het besluit punt a “voor” worden vervangen door “door”. Tot slot moet bij
agendapunt 23 in de tweede zin achter het woord “terug” worden toegevoegd “te nemen”.
De heer Loffeld geeft aan dat hij de vorige raadsvergadering om 20.00 uur aanwezig was. Het tijdstip
van aankomst is vanuit de notulen van de vergadering van december blijven staan.
Zonder verdere discussie en hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten de notulen van de
raadsvergadering van 22 januari 2013 met inachtneming van bovengenoemde tekstuele wijzigingen
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 is unaniem besloten de ingekomen stukken 1 tot en met 8c
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 heer Dickhoff deelt mede dat er over de aansturing van de regiogemeente Alkmaar op 12 maart
aanstaande een bestuurlijke conferentie is gepland. De raad ontvangt de uitkomsten hiervan hierna
zo spoedig mogelijk.
2. Mededeling over verdeling taken tijdens de afwezigheid van wethouder Binnendijk
De heer De Boer deelt mede dat binnen het college is gekeken naar de verdeling van de taken van
collega Binnendijk tijdens diens afwezigheid. Onder de hoede van mevrouw Stam komt het Stadshart te vallen. De heer Kwint neemt waar Stadsbeheer en omgevingsvergunningen, de heer Dickhoff cultuurhistorie en tot spreker sociale zaken en werkgelegenheid. De vervanging wordt elke
twee weken nader bekeken en voor de CDA-fractie is spreker de contactpersoon.
De raad heeft de mededelingen verder voor kennisgeving aangenomen.

5. Rekenkamerrapport onderzoek en evaluatie, RB2013024.
Zonder discussie en hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten kennis te hebben genomen van het rapport “onderzoek - evaluatie” van de Rekenkamercommissie van Heerhugowaard.
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6. Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Heerhugowaard-Oost, RB2012155.
Zonder discussie en hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten:
1. a. de zienswijze van de heer J.W. Bruins, Drecht 38, de heer E. Jonkman, Middenweg 138 en de
Protestantse gemeente van Heerhugowaard ontvankelijk te verklaren;
b. de zienswijze van de heer J.W. Bruins gegrond, de zienswijze van de heer E. Jonkman gegrond
en deel ongegrond en de zienswijze van de Protestantse gemeente Heerhugowaard ongegrond
te verklaren;’
2. het bestemmingsplan Heerhugowaard Oost vast te stellen en daarbij in te stemmen met de wijzigingen die zijn aangebracht ten aanzien van:
a. de bouw- en goothoogtes van het perceel Drecht 38 en het Tamarixplantsoen;
b. het bouwvlak van het perceel Middenweg 138;
c. het begrip bijgebouwen;
d. de bouwregels voor goten van bouwdelen zoals dakkapellen;
en de toevoeging van
e. “parkeervoorzieningen aan de bestemmingsomschrijving van de bestemming “Recreatie”;
f. de bedrijven aan huisregeling aan alle bedrijfswoningen;
g. een bed and breakfastregeling aan de bestemmingen “Wonen”;
h. detailhandel aan de bestemming “Sport” door middel van een functieaanduiding;
i. artikel 31 “Waarde - Cultuurhistorie”;
j. artikel 34 “Veilingheidszone Lpg”;
k. het kruispunt Middenweg-Zuidtangent, waar ten hoeve van de opstelstrook voor het rechtsafslaand verkeer de bestemming “Groen” over de lengte van de opstelstrook is gewijzigd in de
bestemming “Verkeer”;
3. geen exploitatieplan aan bedoeld in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening vast te stellen;
4. de verkoop van Lpg op het perceel Rustenburgerweg 38 verantwoord te achten.

7. Verordening Langdurigheidstoeslag.
De heer Arkeveld legt een stemverklaring af. Hij heeft nog nader met de wethouder gesproken en deze
heeft toegezegd dat de nabetaling zo spoedig mogelijk zal plaatsvinden. Burgerbelang is daar blij mee.
Zonder verdere discussie en hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten:
a. de Verordening langdurigheidstoeslag vast te stellen;
b. de inkomensnorm van 120% voor individuele bijzondere bijstand niet te verlagen.

8. Raadscommunicatie, RB2013011.
Zonder discussie en hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten:
1. het Communicatieplan 2013-2014 vast te stellen en per direct in werking te laten treden;
2. de dekking van de communicatieactiviteiten voor 2013 en 2014 a € 37.000 gevonden moet worden
binnen de bestaande bedrijfsvoeringbudgetten;
3. een bedrag van € 17.500 beschikbaar te stellen voor communicatieactiviteiten rondom de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 en hiervoor dekking aan te vragen in de voorjaarnota 2013.

9. Concept Regionale Woonvisie, RB2012156.
Voor het CDA kan het voorstel van het college inmiddels als een akkoordstuk worden behandeld. Burgerbelang en GroenLinks wensen het voorstel echter als bespreekstuk te behandelen. Er wordt in één
termijn beraadslaagd.
Op verzoek van de HOP wordt de tekst van punt C van het voorstel van het college aangepast. De uiteindelijke tekst luidt: ”onderzoek te doen naar startersleningen in Heerhugowaard in relatie tot het rijksbeleid”.
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Uit de vergadering van de commissie SO van 5 februari 2013 zijn de volgende reacties gekomen:
a. pleidooi voor een evenredige verdeling in de regio van de 30% sociale woningbouw;
b. generatiewoning opnemen om in te spelen op de vraag om de zorg voor ouderen te delen;
c. geen invoering van een starterslening in Heerhugowaard (geschrapt) onderzoek te doen naar startersleningen in Heerhugowaard in relatie tot het rijksbeleid (toegevoegd);
Zonder verdere discussie en na stemming is unaniem door de raad besloten
1. kennis te hebben genomen van de concept Regionale Woonvisie;
2. de portefeuillehouder Wonen op te dragen de onder a. tot en met d. genoemde reacties van de gemeenteraad van Heerhugowaard vóór maart 2013 kenbaar te maken bij de voorzitter van het
PORA-wonen,

10. Verklaring van geen bedenkingen Middenweg 27, RB2012156.
De waarnemend voorzitter geeft aan dat in de commissie SO de bezwaren op een rij zijn gezet en is
besloten geen verklaring van geen bedenkingen af te geven. Het is echter noodzakelijk dat in de raad
hierover besluitvorming plaatsvindt. Er wordt besloten over het voorstel in één termijn te beraadslagen.
Uit de commissie SO zijn de navolgende bezwaren geuit:
- het plan is te massaal voor deze locatie;
- de bebouwing is te dicht geplaatst bij de bestaande bebouwing;
- er is geen goede balans in het aantal woningen en het aantal te realiseren beschikbare parkeerplaatsen;
- er wordt verwacht dat de ontsluiting van verkeer tot gevaarlijke situaties leidt;
- het is de ontwikkelaar niet gelukt om gezamenlijk met de direct omwonenden te komen tot een gedragen plan.
Zonder verdere discussie en na stemming is unaniem door de raad besloten GEEN verklaring van geen
bedenkingen af te geven voor het project aan de Middenweg 27.
11. Motie GroenLinks aangaande vuurwerk
De tekst van de motie van GroenLinks luidt:
De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 22 januari 2013 (geschrapt) 26 februari 2013 (toegevoegd)

constaterende dat Nederland een van de weinige landen is waar vuurwerk mag worden afgestoken
door niet-professionals;’
overwegende dat er tijdens de jaarwisseling in Nederland ieder jaar honderden slachtoffers vallen door
het afsteken van consumentenvuurwerk, waaronder veel kinderen, met ernstig lichamelijk letsel tot gevolg;
overwegende dat de helft van de vuurwerkslachtoffers valt onder omstanders of voorbijgangers, en dat
de helft van de letsels veroorzaakt wordt door legaal vuurwerk;
constaterende dat de Stichting Maatschappij en Veiligheid en Politie heeft geconcludeerd dat de huidige wijze van Oud & Nieuw-viering in Nederland niet in verhouding staat tot de risico’s, schade en maatschappelijke overlast die zich in enkele uren en zelfs dagen voordoen;
constaterende dat zowel huisdieren, hulpdieren (bijvoorbeeld blindengeleidehonden) als wilde dieren
niet alleen passief slachtoffer zijn van vuurwerk, maar dat in toenemende mate vuurwerk gericht wordt
gebruikt om dieren tot slachtoffer te maken;
constaterende dat oogartsen en plastisch chirurgen pleiten voor een verbod op consumentenvuurwerk,
en dat ook de coördinator van de Taskforce Opsporing Vuurwerk Bommenmakers zegt dat een vuurwerkverbod onafwendbaar is;
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overwegende dat professionele vuurwerkshows een veiliger alternatief kunnen vormen voor het afsteken van vuurwerk door burgers op straat;
verzoekt het college van burgemeester en wethouders de regering mede namens de raad te vragen
naar een landelijk dekkende oplossing inzake bovenstaande overwegingen en als nodig toe te werken
naar een verbod op consumentenvuurwerk, daarbij gemeenten de bevoegdheid te geven om een gemeentelijk vuurwerkverbod in te stellen of specifieke afsteeklocatie aan te wijzen
en gaat over tot de orde van de dag.
Getekend de fractie GroenLinks
Na een toelichting door de heer De Groot wordt er in één termijn door de raad beraadslaagd.
De heer De Groot legt een stemverklaring af. GroenLinks vindt het jammer dat hetgeen in de constateringen van de motie wordt genoemd direct door de fracties als oplossing van het probleem wordt overgenomen.
De heer Harren legt een stemverklaring. De VVD is niet voor een algeheel verbod. Zij ziet als positief
punt om met elkaar in gesprek te gaan om een oplossing te vinden voor het roekeloos gedrag inzake
het afsteken van vuurwerk.
De raad heeft de motie van GroenLinks met 16 stemmen voor en 12 stemmen tegen aangenomen.
Voor stemden VVD, PvdA, CDA, GroenLinks en VSP. Tegen stemden HOP, Burgerbelang, D66, Trots
op Nederland en Lijst Piet Carnas.

12. Motie ingediend door Burgerbelang en HOP, ondersteund door PvdA, Trots op Nederland en
Lijst Piet Carnas aangaande een referendum over een megaprovincie.
De tekst van de motie Burgerbelang en HOP, ondersteund door PvdA, Trots op Nederland en Lijst Piet
Carnas luidt:
De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 26 februari 2013,
constaterende dat:
- het kabinet plannen heeft om megaprovincies te vormen
- voor onze regio is samenvoeging van de “ De provincies Noord-Holland, Utrecht en Flevoland” in
beeld
overwegende dat
- het voor de burger niet inzichtelijk is wat de voor- en nadelen van megaprovincies zijn;
- de burger geen zicht heeft op andere mogelijkheden, zoals bijvoorbeeld het verkleinen van het provincie bestuur;
- de Provinciale Staten van Utrecht een referendum willen organiseren over de komst van een megaprovincie
- de positie van Noord-Holland Noord onduidelijk is in de te vormen megaprovincie
besluit:
- het college te laten onderzoeken of bij de Europese verkiezingen in juni 2014 gezamenlijk met alle
gemeenten in Noord-Holland Noord een referendum kan worden gehouden over de fusie van de
provincies Noord-Holland, Utrecht en Flevoland tot een megaprovincie.
Ondertekend door de fractie Burgerbelang en HOP
Na een toelichting door de heer Jongenelen wordt er in één termijn beraadslaagd.
De raad heeft de motie van Burgerbelang en HOP met 15 stemmen voor en 13 stemmen tegen aangenomen.
Voor stemden HOP, Burgerbelang, PvdA, Trots op Nederland en Lijst Piet Carnas. Tegen stemden
VVD, CDA, GroenLinks, D66 en VSP.
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13. Motie ingediend door de HOP, ondersteund door Burgerbelang, CDA, VSP, Trots op Nederland, Lijst Piet Carnas aangaande een Koningsboom
De tekst van de motie van HOP mede ondertekend door Burgerbelang, CDA, VSP, Trots op Nederland
en Lijst Piet Carnas luidt:
de raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 26 februari 2013;
overwegende:
- dat op 30 april 2013 de troonsopvolging plaatsvindt door Willem Alexander.
- dat Nederland dan weer na een lange periode van Koninginnen, een Koning heeft.
- dat Prins Willem Alexander, de Stad van de Zon officieel heeft geopend.
- dat het een traditie is, om bij een troonswisseling een Lindeboom “Koningsboom” te plaatsen.
de raad roept het college op:
1. om op 30 april 2013, na de installatie van Koning Willem Alexander, een Lindeboom te plaatsen in
de Stad van de Zon en deze boom te benoemen als “Koningsboom Willem Alexander”.
en gaat over tot de orde van de dag.
Ondertekend door de HOP en mede ondertekend door Burgerbelang, CDA, VSP, Trots op Nederland
en Lijst Piet Carnas
Na een toelichting door de heer Mertens wordt er in één termijn beraadslaagd.
Na de suggestie van de VVD om de kosten onder te brengen in de Nota Naar Buiten zegt wethouder
Kwint toe in de vergadering van de commissie SB met een voorstel tot dekking van de kosten te komen.
De raad heeft de motie van de HOP met 22 stemmen voor en 6 stemmen tegen aangenomen.
Voor stemden VVD, HOP, Burgerbelang, CDA, D66, VSP, Trots op Nederland en Lijst Piet Carnas. Tegen stemden PvdA en GroenLinks.

14. Motie CDA ondersteund door VVD, HOP, Burgerbelang, PvdA, CDA, GroenLinks, D66, VSP,
Trots op Nederland en Lijst Piet Carnas aangaande schrappen van de rijksbijdrage aan de
Westfrisiaweg.
De tekst van de motie van het CDA en mede ondertekend door VVD, HOP, Burgerbelang, PvdA, CDA,
GroenLinks, D66, VSP, Trots op Nederland en Lijst Piet Carnas luidt:
De raad van de gemeente Heerhugowaard, in vergadering bijeen op 26 februari 2013,
overwegende dat:
I minister Schultz van Haegen van I&M heeft aangegeven 23 miljoen euro te willen gaan bezuinigen
op de Rijksbijdrage aan de aanleg van de Westfrisiaweg;
II de aanleg van de Westfrisiaweg belangrijk is voor de bereikbaarheid van en bedrijvigheid in de regio en zorgt voor een betere ontsluiting naar het oosten van het land;
III de planning voor de aanleg van deze weg al ver gevorderd is;
IV het aandeel van het Rijk in de financiën om de aanleg van de Westfrisiaweg mogelijk te maken al
erg klein is;
V de provincie, gemeenten en bedrijven voor de opschaling van deze weg een uniek samenwerkingsverband zijn aangegaan waarin al deze partijen een hoge financiële bijdrage leveren;
VI het schrappen van deze bijdrage het Rijk maar een zeer klein bedrag zal opleveren in verhouding
tot de geplande miljardenbezuiniging en dit niet in verhouding staat met de hoge bijdrage aan dit
project van gemeenten die zelf ook moeten bezuinigen;
VII de minister van I&M deze regio verleden jaar de erkenning van Greenport heeft gegeven en deze
regio achterblijft in vergelijking met investeringen in en subsidies voor andere Greenport regio’s
vanuit het Rijk,
verzoekt het college:
1. bij de minister van I&M te bepleiten het schrappen van de Rijksbijdrage aan de aanleg van de Westfrisiaweg niet door te laten gaan.
Het is volgens de heer Oude Kotte niet nodig om een toelichting op de motie te geven, omdat de andere fracties de motie mede hebben ondertekend.
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De raad heeft de motie van het CDA unaniem aangenomen.

Niets meer aan de orde zijnde sluit de waarnemend voorzitter om 21.51 uur de vergadering.

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

de raadsgriffier,

de waarnemend voorzitter

