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Concept notulen openbare vergadering van de raad van de gemeente Heerhugowaard, gehouden op
26 maart 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 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 M. Troostwijk, PvdA
mevrouw A.M. Valent - Groot, PvdA
de heer F.J.J. Zuurbier, CDA

Afwezig:

de heer P.C.J. Carnas, Lijst Piet Carnas, raadslid
mevrouw S. van der Werff, 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

Voorafgaande aan de raadsvergadering krijgt de heer Mertens het woord. Hij maakt melding van de
raadsinformatiemarkt Praat met de raad op 4 april aanstaande met als thema de gevolgen van de
maatregelen aangaande de AWBZ, waarover hij de aanwezigen wat meer informatie verstrekt.
Ook mevrouw Valent krijgt het woord en geeft aan dat zij in verband met de toekomst het fractievoorzitterschap van de PvdA in Heerhugowaard heeft overgedragen aan de heer Brau, Zij wenst hem veel
succes bij de invulling van zijn functie. Verder dankt zij de raadsleden en de fractievoorzitters van de
andere fracties voor de samenwerking de afgelopen jaren bij de uitoefening van haar functie als fractievoorzitter.
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De voorzitter dankt mede namens de raad mevrouw Valent voor de zeer constructieve wijze waarop zij
als raadslid maar zeker ook als fractievoorzitter haar bijdrage heeft geleverd en nog zal leveren aan de
gemeente Heerhugowaard.
De voorzitter opent om 19.57 uur de vergadering, heet alle aanwezigen welkom, meldt dat de raadsleden Carnas en Van der Werff en wethouder Binnendijk vanavond afwezig zijn. Hij stelt vervolgens aan
de orde agendapunt 1.
1. Spreekrecht burgers.
Mevrouw Joyce Esser (uitgeroepen als “debater van de avond” van het op 7 februari 2013 gehouden
jongerendebat over alcohol, drugs en uitgaan in Heerhugowaard) spreekt in naar aanleiding van
agendapunt 9. Zij licht toe wat er op 7 februari jl. aan de orde is gekomen, wat de mening over en van
jongeren in het algemeen is, wat de mening is van een ander deel van de jongeren en hoe zij over alcohol, drugs en de uitgaansgelegenheden in Heerhugowaard denken.

2. Vaststellen raadsagenda.
Zonder verdere discussie en hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten de raadsagenda
gewijzigd vast te stellen. Aan de agenda is toegevoegd als agendapunt 13 de door de heer Dijkstra
namens Burgerbelang gewenste nadere inlichtingen naar aanleiding van de door het college beantwoorde vragen (ingekomen stuk 11, rubriek A) over de Stichting Binnensportaccommodaties Heerhugowaard. Verder zijn aan de agenda toegevoegd als respectievelijk agendapunten 12 en 14 een motie van Trots op Nederland over de Blue Printwoningen en een motie van HOP en GroenLinks over decentralisatie (naar aanleiding van ingekomen stuk 3, rubriek A).

3. Vaststellen notulen raadsvergadering d.d. 26 februari 2013.
Zonder discussie en hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten de notulen van de raadsvergadering van 26 februari 2013 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 is unaniem door de raad besloten de ingekomen stukken 1
tot en met 11 van rubriek A voor kennisgeving aan te nemen.
Rubriek B
Er zijn voor rubriek B geen stukken ingekomen.
Rubriek C
Er zijn voor rubriek C geen stukken ingekomen.
Rubriek D
Naast de ingekomen schriftelijke mededeling 1 over de Regionaal Economische Samenwerking NHN
zijn er vier mondelinge mededelingen.
1. Mededeling over de aanbesteding zonnepanelen.
De heer Kwint deelt mede dat de aanbesteding zonnepanelen voor op het dak van het gemeentehuis heeft plaatsgevonden voor een zeer gunstige prijs, waardoor de terugwintijd met twee jaar is
teruggebracht van 13 naar 11 jaar.
2. Mededeling over de collectieve inkoop van zonnepanelen
De heer Kwint geeft aan dat de start van de tweede collectieve inkoop van zonnepanelen plaats zal
vinden op 4 april 2013 met een bijeenkomst in de Sportlagune.
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3. Mededeling over rechtszaak Transferium
De heer De Boer heeft een mededeling over de aangespannen rechtszaak Transferium versus de
gemeente Heerhugowaard (onderwijspoot) om leerlingen uit de wijde omgeving les te geven. Het
hoger beroep kent een enigszins teleurstellende afloop. Het college heeft daarom inmiddels besloten een bodemprocedure te gaan voeren.
4. Mededeling over de gevangenissen in Heerhugowaard
De heer Ter Heegde deelt mede vrijdagmiddag door staatssecretaris Teeven in kennis te zijn gesteld van het voornemen van het Kabinet om de drie gevangenissen in Heerhugowaard te sluiten.
Dit zou opgaan voor Westlinge in 2014 voor Amerswiel en Zuyder Bos afhankelijk van de oplevering
van de nieuwbouw in de gemeente Zaanstad. Het voornemen is om aldaar met 1.100 plekken de
opvang van de gevangenen uit de gevangenissen in Haarlem, Amsterdam en Heerhugowaard te
concentreren. De regering wil alleen rekening houden met krimpregio’s en daar valt de gemeente
Heerhugowaard niet in. Het college zal zich echter samen met directie en personeel van de gevangenissen ook richting Kamerleden blijven inspannen met een zogenaamd plan B om de gevangenissen open te houden en de werkgelegenheid in Heerhugowaard te behouden.
De raad heeft de mededelingen verder voor kennisgeving aangenomen.

5. Vervallen Verordening tegemoetkoming kosten kinderopvang, RB2013013.
De raad wordt verzocht kennis te nemen van het feit dat de verordening van rechtswege vervalt, doordat het artikel in de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen dat verwijst naar deze verordening, is komen te vervallen.
6. Frisse Scholen, RB2013025.
Zonder discussie en hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten:
1. een krediet te voteren van € 550.000 ten behoeve van het treffen van ventilatievoorzieningen bij de
Familieschool en in ’t Vierspan (scholen Zonnewijzer en Fonkelsteen), waarbij 50% van de totale
investeringen wordt bekostigd door de gemeente;
2. de kapitaalslasten hiervan te dekken uit de stelpost “Visie op kwaliteit”;
3. een eventueel restant op de stelpost, dat overblijft na realisatie van de ventilatievoorzieningen, toe
te laten vloeien naar de Reserve huisvesting po.

7. Inbrengdocument regio Noord-Holland voor actualisatie gebiedsagenda, RB2013012.
Zonder discussie en hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten akkoord te gaan met het
inbrengdocument NHN 2012 en eventuele opmerkingen en aanvulling op het inbrengdocument kenbaar
te maken aan het college voor verdere behandeling in PORA-Algemeen.

8. Gereguleerd parkeren, evaluatie betaalregime Stadshart 2010-2012, RB2013031.
Zonder discussie en hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten:
1. in te stemmen met de uitkomst van de evaluatie, dat het in 2010 ingevoerd betaalregime een financieel duurzame oplossing is;
2. het betaalregime (per kwartier betalen en het eerste kwartier gratis) voor de jaren 2013 en 2014 te
contineren.

9. Actualisatie Algemene Plaatselijke Verordening (APV), RB2013023.
Er wordt onder leiding van waarnemend voorzitter van de raad mevrouw Van ’t Schip met inachtneming
van een schorsing van ongeveer 10 minuten voor nader overleg, in twee termijnen beraadslaagd.
ChristenUnie en HOP hebben een motie (motie 2) ingediend.
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De tekst van motie 2 van ChristenUnie en HOP, die in de tweede termijn na een schorsing van 10 minuten voor nader overleg is aangepast, luidt:
De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 26 maart 2013,
overwegende dat
- de gemeenteraad vanavond de gewijzigde APV heeft vastgesteld waarbij in artikel 2:48 de bevoegdheid aan het college wordt gegeven om gebieden aan te wijzen waar het verboden is alcoholhoudende drank te gebruiken… etc.;
- inwoners het heel storend en zelfs bedreigend vinden als zich in het Stadshart, met name bij de ingangen van Middenwaard jongelui bevinden die alcohol gebruiken;
- het gedrag ontregeld kan raken door het drankgebruik;
- onze oudere inwoners graag een rondje Middenwaard maken en daarbij een veilige omgeving wensen;
- alcoholgebruik in het Stadshart zeer onwenselijk voor het winkelend publiek is,
verzoekt het college
om in overleg met de Driehoek te onderzoeken of het Stadshart en Centrumwaard aan te wijzen zijn
als gebied conform artikel 2:48 APV.
Ondertekend door de fracties ChristenUnie en HOP
De raad heeft het voorstel van het college unaniem aangenomen.
De raad heeft motie 2 met 21 stemmen voor en 8 stemmen tegen aangenomen.
Voor stemden VVD, HOP, PvdA, CDA, VSP, Trots op Nederland en ChristenUnie. Tegen stemden
Burgerbelang, GroenLinks en D66.
Zonder verdere discussie en na stemming is door de raad besloten vast te stellen de Algemene Plaatselijke Verordening Heerhugowaard 2013 onder intrekking van de oude Algemene Plaatselijke Verordening (vastgesteld op 15 februari 2011, laatstelijk gewijzigde op 27 september 2011).

10. Verhuurregeling openbaar groen, RB2013023.
Er is in één termijn beraadslaagd, waarbij raadslid Reijnders (VSP) zich van beraadslaging en besluitvorming heeft verschoond. Burgerbelang heeft een amendement (amendement A) ingediend.
De tekst van amendement A luidt:
De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 26 maart 2013, behandelend
agendapunt 10 met als onderwerp Verhuurregeling openbaar groen
overwegende
- dat de kostprijs van dit snippergroen bij de realisatie van de betreffende wijk reeds is toegerekend
aan de prijs van de toen verkochte bouwkavels en door de inwoners daar dus reeds is betaald;
- dat het huidige voorstel van het college ertoe leidt dat bewoners van die wijk thans voor de tweede
keer voor die grond aanmerkelijk moeten gaan betalen;
- dat uit het voorstel van het college blijkt dat niet verwacht mag worden dat de voorgestelde huurverhoging zal leiden tot extra inkomsten ten behoeve van het evenwicht van de begroting;
- dat als bestemming voor die extra huurinkomsten wordt voorgesteld om eventuele herinrichtingskosten en jaarlijkse onderhoudskosten voor aan het openbaar areaal teruggegeven kavels te dekken uit de huuropbrengsten openbaar groen;
- dat met de voorgestelde regeling derhalve geen efficiëntie wordt nagestreefd, maar deze vooral benut zal worden ter bevordering van de gemeentelijke bureaucratie;
- dat dit laatste kan worden voorkomen door de huidige gebruiksregeling onverkort te handhaven;
- dat de gemeente in het verleden heeft nagelaten die gratis verkregen stukjes grond naar behoren te
onderhouden, hetgeen voor omwonenden die de gevolgen voor het aanzien van hun buurt niet langer konden aanzien, aanleiding is geweest de gemeente van dit onderhoud te ontlasten door dit
onderhoud maar zelf ter hand te nemen; overigens zonder dat de gemeente daar destijds bezwaar
tegen heeft gemaakt;
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-

dat om verjaring van dit gemeentelijk bezit te voorkomen, maar met begrip voor de ontstane situatie, de gemeente destijds heeft besloten deze gronden tegen een symbolische bedrag in gebruik te
geven;
- dat ook gegeven de huidige omstandigheden de raad daarmee destijds onder afweging van de wederzijdse belangen een regeling heeft getroffen die ook thans nog als redelijk en weloverwogen kan
worden aangemerkt,
besluit
de reeds bestaande gebruiksregeling openbaar groen niet te vervangen, maar onverkort te handhaven.
Ondertekend door de vier fractieleden van Burgerbelang
De raad heeft amendement A met 4 stemmen voor en 25 stemmen tegen verworpen.
Voor stemde Burgerbelang. Tegen stemden VVD, HOP, PvdA, CDA, GroenLinks, D66, VSP, Trots op
Nederland en ChristenUnie.
Zonder verdere discussie en na stemming is door de raad besloten:
1. met ingang van 1-1-2015 openbaar groen te gaan verhuren conform de volgende prijsstellingen:
a. met betrekking tot grond gelegen aan de zijkant en/of achterzijde van de woning:
voor kavels van 0 t/m 20 m2:
€ 10,00 per jaar;
voor kavels van 21 t/m 50 m2:
€ 25,00 per jaar;
voor kavels van 51 t/m 100 m2:
€ 50,00 per jaar;
voor kavels van 101 t/m 200 m2:
€ 75,00 per jaar;
voor kavels groter dan 200 m2:
€ 100,00 per jaar,
b. met betrekking tot grond gelegen voor de voorgevelrooilijn van de woning:
voor kavels van 0 t/m 20 m2:
€ 5,00 per jaar;
voor kavels van 21 t/m 50 m2:
€ 15,00 per jaar;
voor kavels van 51 t/m 100 m2:
€ 20,00 per jaar;
voor kavels van 101 t/m 200 m2:
€ 40,00 per jaar;
voor kavels groter dan 200 m2:
€ 50,00 per jaar,
2. eventuele herinrichtingskosten en jaarlijkse onderhoudskosten voor aan het openbaar areaal teruggegeven kavels te dekken uit de huuropbrengsten openbaar groen;
3. bij nieuwe aanvragen voor gebruik van openbaar groen uit te gaan van verkoop en alleen dan over
te gaan tot verhuur indien verkoop uitsluitend niet mogelijk blijkt;
4. het nieuwe systeem op te nemen in de Nota grondprijsbeleid.

11. Wijziging samenstelling commissie SB, RB2013053.
Zonder discussie en na stemming is unaniem door de raad besloten raadslid mevrouw A. Valent te benoemen tot plaatsvervangend lid van de commissie Stadsbeheer.

12. Motie Trots op Nederland over de Blue Printwoningen.
Na toelichting van de motie (motie 1) van Trots op Nederland door de heer Van der Starre wordt het
standpunt van het college toegelicht door wethouder De Boer. Na een schorsing van ruim 15 minuten
voor nader overleg is besloten dat de heer Van der Starre de motie boven de markt houdt. De motie zal
in de vergadering van de commissie Middelen van 24 juni 2013 worden besproken. Naast de technische zaken die in de motie staan, zal ook de vraag aan de orde komen hoe de hele constructie aangaande de Blue woningen is geregeld.
De tekst van motie 1 van Trots op Nederland luidt:
De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 26-3-13
aanleiding:
het college heeft naar aanleiding van een motie van de Raad een beschikking opgesteld en zich,
volgens Trots op Nederland, niet aan zijn eigen voorwaarden heeft gehouden;
constaterende dat:
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uitvoering van de beschikking no. B201017174 daterende 20 oktober 2010 nog niet heeft plaatsgevonden (zie bijlage beschikking brief);
statuten van de stichting niet zijn aangepast met de daarin in de beschikking gestelde voorwaarden;
uitvoering dient plaatst te vinden door aanpassing van de statuten van de stichting Primeurfonds,
overwegende dat:
er voorwaarden zijn gesteld aan de uitgifte van de Subsidie waardoor is er geen sprake kan zijn van
een Lumpsum deal (zoals gesteld door het college in de beantwoording van de Rekenkamercommissie review);
in de beschikking No B201017174 zijn volgende de voorwaarden opgenomen:
- de bijdrage wordt op eerste verzoek betaald op basis van de feitelijke uitgaven (bouwdepot ;
- uitbetaling vindt plaats na goedkeuring van de ingediende rekeningen;
- indien, na verrekening van de aangegane verplichtingen, bij verkoop van de woningen een positief saldo resteert, dan deelt de gemeente naar ratio van de ingelegde middelen in de meeropbrengst;
- het college wordt op de hoogte gehouden van de vorderingen; knelpunten worden tijdig gemeld;
statuten aangepast behoren te worden met in de beschikking gestelde voorwaarden,
spreekt uit dat:
het college de door zich zelf gestelde voorwaarden aan de uitgifte van de € 500.000 beschikbaar
gestelde subsidie niet heeft uitgevoerd,
draagt het college op:
1. de door het college gestelde voorwaarde in de beschikking van 20-10-2010 uit te voeren;
2. de uitvoering voor 15 september 2013 gedaan te hebben;
3. er zorg voor te dragen dat de statuten van de Stichting Primeurfonds zijn aangepast met de in de
beschikking staande voorwaarden:
- de bijdrage wordt op eerste verzoek betaald op basis van de feitelijke uitgaven (bouwdepot ;
- uitbetaling vindt plaats na goedkeuring van de ingediende rekeningen;
- indien, na verrekening van de aangegane verplichtingen, bij verkoop van de woningen een positief saldo resteert, dan deelt de gemeente naar ratio van de ingelegde middelen in de meeropbrengst;
- het college wordt op de hoogte gehouden van de vorderingen; knelpunten worden tijdig gemeld;
4. de raad voor 15 september 2013 te informeren over de stand van zaken inzake de uitvoering van
deze motie
en gaat over tot de orde van de dag,
Ondertekend door Trots op Nederland

13.Nadere inlichting naar aanleiding van beantwoording vragen Burgerbelang over de Stichting
Binnensportaccommodaties Heerhugowaard.
De heer Dijkstra stelt een aantal vragen, waarop wethouder Dickhoff niet inhoudelijk ingaat. Deze volstaat met een verwijzing naar de brief van de provincie van 12 februari 2013, waarnaar het college zijns
inziens heeft gehandeld. De heer Dijkstra geeft in reactie hierop aan, dat als hij niet naar behoren antwoorden op zijn nadere vragen van het college ontvangt, hij zich tot zijn spijt wederom tot de provincie
moet wenden voor beantwoording van zijn nadere vragen.

14. Motie van HOP en GroenLinks aangaande decentralisatie.
Er wordt in twee termijnen beraadslaagd.
De tekst van de motie van HOP en GroenLinks (motie 3) luidt:
De raad van de gemeente Heerhugowaard, in vergadering bijeen op 26 maart 2013;
constaterende dat:
de regering vele maatregelen neem en daarmee grote bezuinigingen doorvoert met betrekking tot
de drie decentralisaties (jeugdzorg, Participatiewet en Wmo); Er vele patiëntenverenigingen, diverse
beroepsgroepen, ouderenbonden en andere maatschappelijke organisaties op verschillende wijze
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kenbaar hebben gemaakt dat de voorgenomen maatregelen onverantwoord en maatschappelijk
onaanvaardbaar zijn;
overwegende dat:
de AWBZ-functie begeleiding per 2015 overgaat naar de Wmo met een bezuiniging van 25%;
de verzorging in 2015 overgaat naar de Wmo met een bezuiniging van 25%;
het budget van huishoudelijke hulp (HH) in de Wmo met 75% wordt gekort;
mensen die nu in intramurale voorzieningen verblijven voortaan thuis hun zorg zullen ontvangen. Dit
betekent extra taken voor gemeenten op het terrein van met name Wmo en wonen. De maatregel
zal voor gemeenten groet kosten met zich meebrengen, niet alleen noodzakelijke woningaanpassingen, maar ook diverse vormen van noodzakelijke zorg. In het regeerakkoord is hiervoor geen
compensatie opgenomen voor gemeenten;
de jeugdzorg per 1 januari 2015 volledig overgaat naar de gemeenten. Bezuiniging € 150 miljoen,
bovenop de € 300 miljoen bezuiniging uit het vorige regeerakkoord;
de gemeenten over de periode 2014-2018 worden geconfronteerd met een financieel vraagstuk van
ca. € 1miljard als het gaat om de sociale werkplaatsen;
in het conceptadvies, uitgebracht door het College van Zorgverzekeraars, wordt voorgesteld psychische stoornissen uit het basispakket te schrappen, en deze mensen daarom een beroep zullen
doen op de Wmo bij de gemeente;
ook de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) haar zorgen heeft geuit aan het kabinet
over de decentralisaties van zorgtaken en een onderzoek wil naar de financiën en maatschappelijke
uitvoerbaarheid van de plannen (brief VNG van 16 januari 2013),
van mening zijnde dat:
ondanks de grote inzet van de gemeente Heerhugowaard (al of niet in samenwerking met andere
gemeenten), deze maatregelen onuitvoerbaar zijn, omdat er nog heel veel onduidelijkheid is op de
afzonderlijke decentralisaties (Jeugdzorg, Participatiewet en Wmo) en de samenhang daartussen.
En dat tegen de achtergrond van de grote achteruitgang in algemene middelen (geld) die de gemeenten kunnen inzetten. De gemeente loopt hierdoor grote risico’s. Niet alleen financieel maar
ook juridisch en maatschappelijk,
verzoekt het college:
onze bezorgdheid over de kabinetsplannen over te brengen aan alle gemeenteraden, fracties van
de Tweede Kamer, alsmede het kabinet;
er bij het kabinet op aan te dringen te komen met maatregelen die uitvoerbaar zijn en samenhang
hebben;
er bij het kabinet op aan te dringen het conceptadvies van het College voor Zorgverzekeraars niet
over te nemen;
er bij het kabinet op aan te dringen dat de risico’s die gemeenten lopen zowel financieel, juridisch
en maatschappelijk weg te nemen
en gaat over tot de orde van de dag.
Ondertekend door de fracties van HOP en GroenLinks.
De raad heeft met 23 stemmen voor en 6 stemmen tegen motie 3 aangenomen, waarbij de ChristenUnie tegen punt 3 heeft gestemd.
Voor stemden VVD, HOP, CDA, GroenLinks, VSP, Trots op Nederland en ChristenUnie. Tegen stemden PvdA en D66.
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter om 23.03 uur de vergadering.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad
van de gemeente Heerhugowaard d.d. 23 april 2013.

de raadsgriffier,

de voorzitter

