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Notulen openbare vergadering van de raad van de gemeente Heerhugowaard, gehouden op 23 april
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 M. Jongejan, Burgerbelang
de heer A.G.W. Jongenelen, Burgerbelang
de heer N. Kevik, VSP (vanaf 20.05 uur)
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 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, Lijst Piet Carnas, raadslid
mevrouw T. Huijboom - Brouwer, ChristenUnie, raadslid
de heer J.D. Koppelaar, PvdA, raadslid
mevrouw M. Troostwijk, PvdA, raadslid

Wethouders:

de heer S. H. Binnendijk, CDA
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 voorzitter opent de raadsvergadering, heet alle aanwezigen welkom, meldt dat de raadsleden Carnas, Huijboom, Koppelaar en Troostwijk vanavond afwezig zijn en stelt hierna aan de orde agendapunt
1.
1. Spreekrecht burgers.
Er hebben zich voor het spreekrecht over op de raadsagenda staande punten geen burgers aangemeld.
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2. Vaststellen raadsagenda.
Zonder verdere discussie en hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten de motie van de
VVD over de HVC en de motie van het CDA over de gevangenissen aan de raadsagenda toe te voegen als de agendapunten 19 en 20. Op voorstel van het college wordt agendapunt 16 gewijzigd in
agendapunt 13A. Tot slot heeft de heer Dijkstra aangekondigd schriftelijke vragen te zullen stellen over
ingekomen stuk A14 van agendapunt 4.

3. Vaststellen notulen raadsvergadering d.d. 26 maart 2013.
Zonder discussie en hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten de notulen van de raadsvergadering van 26 maart 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 verdere discussie en hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten de ingekomen
stukken 1, 2 en 4 tot en met 17 van rubriek A voor kennisgeving aan te nemen. Ingekomen stuk 3 wordt
op verzoek van de HOP in de commissie Middelen behandeld.
Rubriek B
Er zijn voor deze rubriek geen stukken ingekomen.
Rubriek C
Er zijn voor deze rubriek geen stukken ingekomen.
Rubriek D
1. Mededeling over Jop Berckheideplein
De heer Kwint laat in navolging op het al verschenen krantenartikel de raad weten dat de Jop aan
het Berckheideplein is verwijderd. De met de gebruikers gemaakte afspraken zijn niet nagekomen.
Er was sprake van veel overlast.
2. Mededelingen over toekenning BDU-gelden
Mevrouw Stam laat weten dat in het kader van de BDU-gelden de aanvraag over de Zuidtangent
voor het komende jaar helaas niet is toegekend.
3. Mededeling over belastingdossier
De heer Dickhoff heeft al eerder gemeld dat het college volop bezig is met het belastingdossier. Er
is inmiddels met zes gemeenten een intentieovereenkomst. Er wordt momenteel gewerkt aan een
raadsvoorstel over belastingsamenwerking.
De raad heeft de mededelingen verder voor kennisgeving aangenomen.

5. Bouwplannen Gerard Douplantsoen in relatie tot de ruimtelijke visie, RB2013041.
Zonder discussie en hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten de in de toelichting op dit
besluit genoemde afwijkingen van de Ruimtelijke visie Woonservicezone Hugo-oord en Gerard Douplantsoen van 23 juni 2009 vast te stellen.

6. Delegatie aan het college van de raadsbevoegdheid om te beslissen over de noodzaak van
een Regionaal Topklinisch Interventie Centrum, RB2013055.
Zonder discussie en hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten de raadsbevoegdheid om
een besluit te nemen over de noodzaak van een milieu effect rapportage ten behoeve van de realisatie
van een Regionaal Topklinisch Interventie Centrum te delegeren aan het college.
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7. Carrousel/ De Klink, RB2013038.
Zonder discussie en hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten:
1. een krediet beschikbaar te stellen van € 370.000 voor een uitbreiding bij basisschool Carrousel ten
behoeve van kinderen van Esdégé Reigersdaal;
2. de lasten hiervan voor de eerste 10 jaar af te dekken middels een huurovereenkomst voor een periode van 10 jaar met Esdégé Reigersdaal.

8. Benoeming leden Raad van toezicht stichting De Blauwe Loper, RB2013040.
De heer De Boer informeert de raad dat de mogelijkheid bestaat dat de raad van de gemeente Langedijk tegen het voorstel tot de benoeming in de Raad van toezicht stichting De Blauwe Loper van wethouder Roemer van de gemeente Bergen zal stemmen. Dit besluit zal dan nader beraad in de gemeente Heerhugowaard betekenen, omdat dit consequenties kan hebben. Er zal dan in Heerhugowaard een
hernieuwde commissiebehandeling volgen. De mededeling heeft vanavond overigens geen invloed op
de besluitvorming van de raad van de gemeente Heerhugowaard.
Zonder discussie en hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten de voorgedragen leden
van de raad van toezicht te benoemen, te weten:
- de heer R. Roem;
- de heer H.G.M. ten Dam;
- de heer R.W.J. de Groot

9. Initiatiefvoorstel vernieuwen stedenband, RB2013067.
De heer Van der Starre geeft aan dat in de commissievergadering ook is gesproken over de veiligheid
van de speeltoestellen. Het is zo dat de norm wordt gehaald op basis van hetgeen in Polen hierover is
vereist. Zodra het document hiervan beschikbaar is, zal spreker dit verspreiden.
Zonder discussie en hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten:
1. in te stemmen met het verlenen van een garantstelling aan het voornoemde Trinitas-project tot een
bedrag van maximaal € 3.000 beschikbaar te stellen in het kader van de stedenband;
2. een eventuele verlening tot maximaal € 3.000 te dekken uit het budget internationale contacten.

10. Eerste wijziging op de Verordening en de heffing op de invoering van lijkbezorgingrechten,
RB2013056.
Zonder discussie en hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten tot het vaststellen van de
eerste wijziging op de Verordening en de heffing op de invoering van lijkbezorgingrechten 2013.

11. Verlenen ontheffing vereiste van ingezetenschap voor wethouder Binnendijk, RB2013028.
De voorzitter heeft een stemcommissie ingesteld bestaande uit de raadsleden Van der Starre en Does,
die zich samen met de raadsgriffier buigen over de schriftelijk uitgebrachte stemmen.
De heer Does laat weten dat er 27 stemmen zijn uitgebracht; 1 blanco, 2 ongeldig en 24 stemmen voor
het voorstel.
Zonder verdere discussie en na een schriftelijke stemming is in meerderheid door de raad besloten
wethouder Binnendijk voor de duur van een volgend jaar ontheffing te verlenen van het vereiste van ingezetenschap.
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De heer Binnendijk richt zich tot de aanwezigen en dankt over de belangstelling de afgelopen tijd tijdens zijn ziekte.

12. Wijzigen samenstelling commissies ten aanzien van fractie ChristenUnie, RB2013071.
De voorzitter heeft een stemcommissie ingesteld bestaande de raadsleden Van der Starre en Does, die
zich samen met de raadsgriffier buigen over de schriftelijk uitgebrachte stemmen.
De heer Does laat weten dat er 27 stemmen zijn uitgebracht; 1 ongeldig en 26 voor het voorstel.
Zonder verdere discussie en na een schriftelijke stemming is in meerderheid door de raad besloten dat
de samenstelling van de fractie ChristenUnie in de respectievelijke commissies per 1 april 2013 is als
volgt:
commissie Middelen
mw. T. Huijboom-Brouwer (lid)
mw. T.J. Visser-Hogeterp (plv.lid)

commissie Stadsontwikkeling
mw. T.J. Visser-Hogeterp (lid)
A.G. Pool (plv.lid)

commissie Stadsbeheer
A.G. Pool (lid)
mw. T.J. Visser-Hogeterp (plv.lid)

13. Benoeming raadsgriffier, RB2013074.
De voorzitter heeft een stemcommissie ingesteld bestaande de raadsleden Van der Starre en Does, die
zich samen buigen over de schriftelijk uitgebrachte stemmen.
De heer Does laat weten dat er 27 stemmen zijn uitgebracht voor het voorstel.
De voorzitter ontbindt de stemcommissie.
Mevrouw Van ’t Schip geeft aan dat er door de werkgeverscommissie een functioneringsgesprek met
mevrouw Schreiner is gehouden, wat in het raadsconvent is toegelicht. Zij dankt de raadsleden voor het
vertrouwen de werkgeverscommissie. Verder feliciteert zij namens de raad mevrouw Schreiner met
diens vaste aanstelling per 1 mei 2013 als raadsgriffier en overhandigt haar een bloemetje.
Zonder discussie en na een schriftelijke stemming is unaniem door de raad besloten mw. E.A. Schreiner per 1 mei 2013 in vaste dienst aan te stellen als raadsgriffier.

13a Herijking kostendekkingsplan gemeentelijk rioleringsplan (GRP) 2011-2015, RB2013059,
voormalig agendapunt 16.
Er is in twee termijnen beraadslaagd. D66 heeft een amendement ingediend.
De tekst van amendement 1 van D66 luidt:
De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 23 april, behandelend agendapunt
16 met als onderwerp Herijking kostendekkingsplan gemeentelijk rioleringsplan (GRP) 2011-2015
constaterende dat:
- er in het besluit wordt uitgegaan van een jaarlijkse verhoging van 2% tariefstijging exclusief inflatie;
overwegende dat
- het GRP in 2015 opnieuw beoordeeld en vastgesteld moet worden;
- er in 2015 bezien kan worden of er andere financiële bronnen zijn die aangesproken kunnen worden;
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-

het voor inwoners en bedrijven van Heerhugowaard een extra uitgave zal worden naast alle bezuinigingen die de Rijksoverheid al naar de inwoners doorberekend,
besluit
- het door het College voorgestelde raadsbesluit bij punt 7. te wijzigen in: jaarlijks bij het vaststellen
van de tarieven te bezien of de 2% tariefstijging nog nodig is.
Ondertekend door de twee fractieleden van D66
De heer Dijkstra legt namens Burgerbelang een stemverklaring omtrent het amendement. Dit is een
sympathiek voorstel, maar in de gaten moet wel worden gehouden dat het gaat om het activeren van
rioleringskosten. Dit betekent conform de Activanota afschrijving in 15 jaar. In dat kader is het amendement niet uitvoerbaar.
De heer Mertens legt namens de HOP een stemverklaring af omtrent het amendement. Dit is overbodig. Het is zo dat investeringen jaarlijks meegaan in de rioolheffing.
De raad heeft met 3 stemmen voor en 24 stemmen tegen amendement 1 verworpen.
Voor stemden D66 en Trots op Nederland. Tegen stemden VVD, HOP, Burgerbelang, PvdA, CDA,
GroenLinks en VSP.
De heer Dijkstra legt een stemverklaring af inzake het voorstel van het college. Burgerbelang acht zich
niet verantwoordelijk voor de gigantische tekorten in De Draai en De Vaandel. Daarom zal zij tegen het
voorstel stemmen.
De raad heeft met 23 stemmen voor en 4 stemmen tegen het voorstel van het college aangenomen.
Voor stemden VVD, HOP, PvdA, CDA, GroenLinks, D66, VSP en Trots op Nederland. Tegen stemde
Burgerbelang.
Zonder discussie en hoofdelijke stemming is door de raad besloten:
1. de kosten van het onderhoud van de bermen en bermsloten toe te rekenen aan de rioleringsexploitatie met ingang van 2014;
2. de huidige voorziening riolering aan te wenden ten behoeve van het verlagen van de huidige kapitaallasten;
3. de jaarlijkse storting in de voorziening te benutten voor (gedeeltelijke) dekking van de vervangingskosten van de riolering;
4. het exploitatieresultaat te benutten ter (gedeeltelijke) dekking van de vervangingskosten;
5. de maatstaf voor de kostenverdeling aan te passen op basis van de WOZ-waarde voor de verdeling
van woningen en niet-woningen voor de berekening van de rioolheffing 2014;
6. de rioleringslasten uit de grondexploitaties met terugwerkende kracht vanaf 2012 in te voeren ten
laste van de rioolexploitatie door middel van het activeren van deze lasten;
7. tot een stijging in de rioolheffing, uitgaande van het tarief 2013 een tariefstijging van jaarlijks 2% exclusief inflatie, in plaats van de eerder vastgestelde 1% jaarlijkse tariefstijging exclusief inflatie;
8. voor het grootverbruik een kostendekkend tarief op te stellen;
9. een verordening rioolheffing 2014 inclusief tariefberekening op te stellen op basis van bovenstaande principes.
De voorzitter heeft de vergadering geschorst voor 12 minuten, heropent deze weer om 21.52 uur en
stelt aan de orde agendapunt 14.
14. Vaststelling 4e herziening grex De Draai maart 2013, RB2013051.
Er wordt in twee termijnen beraadslaagd. Burgerbelang en D66 dienen een motie in.
De tekst van motie 1 van Burgerbelang en D66 luidt:
De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 23 april 2013,
constaterende dat:
- kosten die van oorsprong aan grex’en toebehoren steeds vaker om boekhoudkundige en/of financiele redenen anders dan van oorsprong bedoeld in de boeken komen te staan,
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overwegende dat:
- het voor zowel de huidige alsmede de toekomstige raden van belang is de financiële ontwikkelingen
met betrekking tot grex’en goed te kunnen volgen en niet verword tot een speurtocht naar boekingen en verdisconteren van kosten,
spreekt uit:
- dat het van het grootst mogelijke belang is om de inzichtelijkheid van grex’en te waarborgen om zo
een helder en totaal beeld van ontwikkelingen te kunnen blijven volgen en op hun merites te kunnen
beoordelen,
verzoekt het college:
1. jaarlijks een totale financiële opsomming van alle kosten en inkomsten, per grex, aan de raad ter
beschikking te stellen;
2. hierin te vermelden waar deze kosten terug te vinden zijn in de boeken;
3. deze samenvatting gelijktijdig met een grex herziening en/of bij de stukken van de voorjaarsnota
aan de raad aan te bieden,
en gaat over tot de orde van de dag.
Ondertekend door de fracties van Burgerbelang en D66
De raad heeft met 21 stemmen voor en 6 stemmen tegen het voorstel van het college aangenomen.
Voor stemden VVD, HOP, PvdA, CDA, GroenLinks, VSP en Trots op Nederland. Tegen stemde Burgerbelang en D66.
De heer Jongenelen legt een stemverklaring af omtrent de motie. Gezien de beantwoording van de
wethouder krijgt het college het voordeel van de twijfel. Burgerbelang wacht op de behandeling van de
voorjaarsnota. Komt er dan onvoldoende duidelijkheid, dan komt de fractie op het onderwerp terug.
Mevrouw Van Diemen legt een stemverklaring af omtrent de motie. D66 kan het standpunt van Burgerbelang billijken. Het indienen van de motie was vooral ingegeven om duidelijkheid te hebben waar de
kosten blijven c q zijn gebleven. Dit zeker ook voor de toekomstige raad, die er veel minder van weet
dat de huidige raad, omdat er nu al een aantal jaren over wordt gesteggeld.
De voorzitter constateert dat de motie momenteel is ingetrokken en in de achterzak wordt gehouden.
Zonder discussie en hoofdelijke stemming is in meerderheid door de raad besloten:
1. voor het plan De Draai de gewijzigde 3P’s vast te stellen:
P programma i.c. een verlaging van het aantal appartementen in combinatie met een relatief goedkoper programma;
P prijs i.c. een verlaging van de grondopbrengsten van de woningen in de fase 2 t/, 5;
P planning i.c. in te stemmen met de aanpassing van de fasering i.c. een verlenging van de looptijd
met 2 jaar en een verlaging van het jaarlijks aantal te realiseren woningen van 191 naar 170 woningen;
2. de 4e herziening grondexploitatie De Draai d.d. maart 2013 vast te stellen met een negatief resultaat van € 7,2 miljoen als gevolg van de voorgestelde aanpassingen.
15. Vaststelling 3e herziening grex De Vaandel februari 2013, RB2013061.
Er is in twee termijnen beraadslaagd.
De heer Jongenelen legt namens Burgerbelang een stemverklaring af. Burgerbelang vindt dat kosten
en opbrengsten, afdrachten en investeringen bij een grex thuishoren en niet versnipperd dienen te worden door allerhande stukken heen. Burgerbelang zal net als bij De Draai tegen het voorstel stemmen.
De raad heeft met 23 stemmen voor en 4 stemmen tegen het voorstel van het college aangenomen.
Voor stemden VVD, HOP, PvdA, CDA, GroenLinks, D66, VSP en Trots op Nederland. Tegen stemde
Burgerbelang.
Zonder discussie en hoofdelijke stemming is in meerderheid door de raad besloten

R 23 april 2013/7

1. het bedrijventerrein De Vaandel te verdelen in de fases De Vaandel-zuid, De Vaandel-midden en
De Vaandel-noord;
2. de fasering boekhoudkundig als volgt en volgens onderstaand kaartje te verweken:
De Vaandel-zuid op te nemen in de niet in exploitatie genomen gronden (NIEGG);
De Vaandel-midden in actieve grondexploitatie te houden (GREX3);
De Vaandel-noord op te nemen in de materiële vaste activa (MvA);
3. de 3e herziening van de grondexploitatie van De Vaandel d.d. februari 2013 vast te stellen met een
negatief resultaat van € 3 miljoen+
4. vast te stellen dat er een reëel en stellig voornemen bestaat om de uitgenomen NIEGG-gronden in
De Vaandel-zuid binnen een afzienbare termijn te bebouwen.

17. Herziening NBK1 2013 inclusief verloop van de reserve NBK1, RB2013054.
Er is in een termijn beraadslaagd.
De heer Jongenelen legt namens Burgerbelang een stemverklaring af. Burgerbelang gaat mee met het
voorstel als bij punt wordt gelezen dat er een tunnel onder het spoor doorgaat.
De voorzitter geeft aan dat dit zo kan worden gelezen.
Zonder verdere discussie en hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten
1. de Nota bovenwijkse kosten 2013 vast te stellen, welke financieel is vertaald in het verloop van de
reserve NBK 1 en waarin de volgende beslispunten zijn opgenomen:
- de afdrachten vanuit De Draai en de Vaandel in te rekenen op basis van werkelijke verkopen en
verwachtingen gekoppeld aan de verkopen (daarom geen autonome afdrachten meer);
- vanaf 2013 uit te gaan van een bedrag per woning ad € 1.500 voor woningen in de categorieën I
en II en € 3.500 voor woningen in de categorieën III en IV in plaats van een afdracht per netto
uitgeefbare meter; de bedragen zijn op prijspeil 1-1-2013 met een index van 1% per jaar;
voor vrije kavels een afdracht te laten gelden per netto uitgeefbare m2 van € 18,11 waarbij kavels boven de 1.000 m2 tot 1.000 m2 worden belast;

-

de al in 2011 geïntroduceerde bedragen per appartement ad. € 1.000 voor appartementen in de
categorieën I en II en € 1.500 voor appartementen in de categorieën III en IV te handhaven; de
bedragen zijn op prijspeil 1-1-2013 met een index van 1% per jaar;

-

de afdrachten voor ontwikkelingen met appartementen voor alle plannen te hanteren, tenzij
gemotiveerd kan worden onderbouwd om hiervan af te wijken en deze afwijking vervolgens voor
te leggen aan de raad;
- een m2 bruto vloeroppervlakte (bvo) van een mogelijke ontwikkeling te waarderen in een equivalent van een uitgeefbare meter, waarbij 1 m2 uitgeefbaar gelijk is aan 2 m2 bvo;
- de uit de gewijzigde systematiek voortvloeiende lagere afdrachten grotendeels compenseren
door de in 2013 en 2014 ingerekende dotaties aan de reserve beheer en sociale structuur ad totaal € 5,8 miljoen te schrappen;
- de kosten van volledige reconstructie van de in het voorstel genoemde fietspaden te schrappen
uit de NBK I als gevolg van de onzekerheid rondom de BDU-subsidie;
- de bijdrage voor de tunnel Kamerlingh Onnesweg vanuit de grex De Vaandel met € 1,2 miljoen
te verlagen.
2. het nog op te starten project “spoortunnel onder de Zuidtangent” qua uitvoering pas te starten binnen de gestelde kaders van de NBK1 nadat de raad hier groen licht voor heeft gegeven.

18. Actualisatie reserve beheer en sociale structuur 2013, RB2013045.
Er wordt in een termijn beraadslaagd.
Zonder verdere discussie en na stemming is door de raad besloten in te stemmen met de actualisatie
van de Reserve beheer en sociale structuur en de daarin opgenomen beslispunten:
- het niet overhevelen van de gelden uit de Reserve NBK1 in de jaarschijf 2013 (€ 4,1 miljoen) en
2014 (€ 1,7 miljoen);
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-

het overhevelen van € 2,0 miljoen uit de Reserve beheer en sociale structuur naar de Reserve PO
in verband met de bouw van de basisschool in De Draai.

19. Motie VVD over HVC.
De tekst van de motie van de VVD, ondersteund door Burgerbelang, D66, VSP en Trots op Nederland
luidt:
De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 23 april 2013
constaterende dat:
- diverse publicaties de afgelopen tijd een beeld hebben geschetst van de NV HVC in relatie tot de
kerntaken, het eigen vermogen, de risico’s, overnames en het bedrijfsresultaat;
- de VVD fracties van Alkmaar, Bergen, Castricum, Graft-De Rijp, Heerhugowaard, Heiloo, Langedijk,
Schagen en Schermer door middel van vragen aan de respectievelijke colleges van B&W kenbaar
hebben gemaakt zich zorgen te maken over de toekomst van de NV HVC;
- de NV HVC zich oriënteert op het mogelijk wijzigen van de koers. Kernvraag daarbij is of NV HVC
zich gaat richten op de core business, namelijk afvalwerking, of doorgaat met participaties in projecten zoals windenergie, stadsverwarming en dergelijke,
overwegende dat:
- de regionale VVD-fracties van mening zijn dat de portefeuillehouders, die namens hun gemeenten
zitting hebben in besturen, die direct of indirect de aandelen van NV HVC bezitten, niet zonder
raadpleging van de gemeenteraad een standpunt over de toekomstige koers kunnen innemen.
Wanneer het gaat om een mogelijke koerswijziging, het de gemeenteraad is die hiervoor de kaders
voor het college van B&W vaststelt;
- het participeren in projecten als windparken en dergelijke niet tot de kerntaken behoort en onnodige
financiële risico’s met zich meebrengt;
- aandeelhoudende gemeenten financieel garant staan voor NV HVC;
draagt het college op
1. om op zo kort mogelijke termijn, doch uiterlijk 1 mei 2013, een notitie op te stellen waarin de raad
kennis neemt van de mogelijkheden tot koerswijziging en de raad in staat stelt kaders vast te stellen;
2. dat de portefeuillehouder die namens de gemeente zitting heeft in besturen die direct of indirect de
aandelen van NV HVC bezitten, om in het eerstkomend overleg mee te delen dat de raad nog geen
kaders heeft vastgesteld en er derhalve geen standpuntbepaling kan worden ingenomen,
en gaat over tot de orde van de dag,
Ondertekend door VVD, Burgerbelang, D66, VSP en Trots op Nederland
De heer Binnendijk zegt toe de raad bij besluitvorming rond de VVI te betrekken in de vorm van in te
dienen zienswijzen of adviezen vooraf.
De heer Harren deelt na de toelichting van wethouder Binnendijk namens de VVD mee dat de motie
wordt ingetrokken. Zijn fractie zal een (initiatief)voorstel formuleren voor behandeling in de commissie.
De voorzitter geeft aan dat in het raadsconvent zal worden bepaald in welke commissie het (initiatief)voorstel zal worden behandeld.
Mevrouw Van ’t Schip neemt tijdens de behandeling van dit agendapunt de voorzittershamer over van
de heer Ter Heegde.
20. Motie CDA over gevangenissen.
De tekst van de motie van het CDA luidt:
De raad van de gemeente Heerhugowaard, in vergadering bijeen op 23 april 2013,
overwegende dat:
I Staatssecretaris Teeven in opdracht van de PvdA en VVD 340 miljoen euro moet bezuinigen op veiligheid;
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II deze bezuiniging de drie gevangenissen in Heerhugowaard met sluiting dreigt;
III de sluiting dreigt ondanks dat de gevangenissen goed bekend staan en ondanks dat de effectiviteit
van de gevangenissen niet ter discussie staat nu er weinig tot geen sprake is van recidive;
IV het maar zeer de vraag is of de bezuiniging leidt tot grotere veiligheid;
V door deze bezuiniging circa 500 mensen hun baan dreigen kwijt te raken;
VI deze mensen in en rondom Heerhugowaard wonen;
VII het verdwijnen van die gevangenissen ernstige gevolgen heeft voor onze lokale samenleving qua
werkgelegenheid;
spreekt uit:
- dat er volledige steun is voor de acties van het personeel en de burgemeester e.a. om deze goed
draaiende voorzieningen en daarmee de arbeidsplaatsen voor Heerhugowaard te behouden,
verzoekt de burgemeester en het college:
- die acties te ondernemen die eraan bijdragen om de gevangenissen in Heerhugowaard te behouden;
- indien sluiting volgt te onderzoeken of de gemeente Heerhugowaard een bijdrage kan leveren aan
het herplaatsen c.q. omscholen van de werknemers die daadwerkelijk hun baan kwijtraken,
en gaat over tot de orde van de dag.
Ondertekend door de drie fractieleden van het CDA
De heer Harren legt namens de VVD een stemverklaring af. Zijn fractie steunt de motie, omdat zij niet
uitgelegd zou willen krijgen dat zij de huidige werkwijze van het college niet zouden steunen. Wel zou
zij geen onderscheid willen maken met andere mensen die hun baan kwijtraken.
De raad heeft de motie unaniem aangenomen.
Tot slot vestigt de voorzitter de aanwezigen op de volgende bijeenkomsten de komende tijd:
26 april 2013 om 10.00 uur
lintjesregen in het gemeentehuis
30 april 2013 om 8.30 uur
aubade gedecoreerden in het gemeentehuis
4 mei 2013 om 20.00 uur
herdenking De Dreef en bij het monument Vrouwen van Ravensbrück
5 mei 2013 om 13.00 uur
ontvangst Heralopers bij het monument Vrouwen van Ravensbrück
Verder vestigt hij nog de aandacht op de expositie in de foyer van het gemeentehuis die vorige week
door wethouder Binnendijk is geopend. Het gaat om een expositie van de stichting Prisma van werkstukken van kinderen met name Turkse afkomst met als thema “Heerhugowaard over 50 jaar”.
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter om 23.45 uur de vergadering.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad
van de gemeente Heerhugowaard d.d. 28 mei 2013.

de raadsgriffier,

de voorzitter

