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Concept notulen openbare vergadering van de raad van de gemeente Heerhugowaard, gehouden op
28 mei 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
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
mevrouw S. van der Werff, GroenLinks

Afwezig:

de heer P.C.J. Carnas, Lijst Piet Carnas, raadslid
mevrouw C.P.M. van ’t Schip - Nieuwboer, HOP, raadslid
de heer F.J.J. Zuurbier, CDA, 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, Van ’t Schip en Zuurbier 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 raadsagenda
gewijzigd vast te stellen, waarbij de heer Van der Starre bij agendapunt 6 een wat uitgebreidere stemverklaring zal afleggen. Aan de raadsagenda is toegevoegd als agendapunt 14 een motie van D66 over
internetwinkels.

3. Vaststellen notulen raadsvergadering d.d. 23 april 2013.
Zonder discussie en hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten de notulen van de raadsvergadering van 23 april 2013 ongewijzigd vast te stellen.
4. Voorstel voorzitter met betrekking tot afdoening ingekomen stukken, waaronder mededelingen van het college aan de raad.
Rubriek A
De raad heeft de ingekomen stukken 1, 3 tot en met 9, 11 en 12 van rubriek A voor kennisgeving aangenomen. Ingekomen stuk 2 wordt op verzoek van de HOP in de commissievergadering SO van 25 juni
2013 behandeld met de vraag of de Verordening winkeltijden regionaal kan worden afgestemd. Verder
wordt ingekomen stuk 10 op verzoek van de HOP in de commissievergadering MO van 26 juni 2013
behandeld met de vraag hoe in Heerhugowaard met in het rapport opgenomen adviezen wordt omgegaan.
Rubriek B
Er zijn voor deze rubriek geen stukken ingekomen.
Rubriek C
De raad heeft ingestemd met de afhandeling van ingekomen stuk 1 van rubriek C.
Rubriek D
1. Mededeling over vragen van onder andere de heer Appers over hoogspanningskabels
De heer De Boer deelt mede dat er bij de inloopavond over het ondergronds brengen van de hoogspanningskabels in totaal 26 vragen zijn gesteld, die voor een gedeelte de vragen van de heer Appers overlappen. De wethouder zal de beantwoording aan de bewoners en alle raadsleden doen
toekomen. Verder heeft hij een AO in Den Haag bijgewoond over de voorgenomen landelijke regeling, die waarschijnlijk pas in 2017 van kracht zal worden, waarbij Heerhugowaard naar verwachting
voor in aanmerking zal kunnen komen.
2. Mededeling over Project Poort Halfweg
De heer De Boer deelt mede dat er een tweede BV is opgericht, waarmee door de gemeente dezelfde afspraken als met de eerste BV zijn gemaakt. Met een lichte slag om de arm laat hij weten te
verwachten dat de bouwwerkzaamheden aan Poort Halfweg volgende week zullen worden hervat.
De gemeente heeft overigens een garantiestelling ingebracht dat het werk zal worden afgemaakt.
3. Mededeling over Plandeel III Stad van de Zon
De heer De Boer deelt mede dat het faillissement van bouwbedrijf Deurwaarden consequenties
heeft voor de woningen in het tweede deel Plandeel III Stad van de Zon voor wat betreft de 20 woningen die zich in de afbouwfase (zijn wind en waterdicht) bevinden. Hallokaties kan hierover nog
geen uitsluitsel geven over een eventueel overnamecontract met HSB. Er zijn geen consequenties
voor de woontoren van Woonwaard.
4. Mededeling over inwoneraantal gemeente Heerhugowaard
De heer Dickhoff deelt mede dat het inwoneraantal van de gemeente Heerhugowaard over het aantal van 53.000 is gekomen. Er is dus sprake van groei.
5. Mededeling over behoud gevangenissen
De heer Ter Heegde deelt mede dat er door een extern bureau in opdracht van de gemeenten in
Noord-Holland Noord, Breda, Tilburg, Arnhem en Berkelland onderzoek is gedaan naar behoud van
de gevangenissen. Het rapport wordt op 30 mei 2013 in Nieuwspoort aan de Staatssecretaris en de
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Tweede Kamer aangeboden. Er is een aantal goede conclusies in het rapport opgenomen. Verder
zal komende dinsdag aan de vaste Kamercommissie Veiligheid en Justitie een petitie over de alternatieven worden aangeboden. Het is nu aan de Tweede Kamer om veranderingen in de plannen
van de Staatssecretaris aangaande de sluiting van de gevangenissen te bewerkstellingen.
De raad heeft de mededelingen verder voor kennisgeving aangenomen.

5. Vaststelling lijst Monumentale bomen Heerhugowaard 2013, RB 2013064.
Zonder discussie en hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten de aangepaste bomenlijst
“Monumentale bomen Heerhugowaard” vast te stellen als bijlage van Apv artikel 4.11 Omgevingsvergunning voor het vellen van houtopstanden. Verder is besloten het besluit aan het college te delegeren
om jaarlijks op basis van artikel 4.11 Apv (Omgevingsvergunning voor het vellen van houtopstanden)
de lijst “Monumentale bomen Heerhugowaard” te actualiseren.

6. Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Aansluiting N242.
De heer Van der Starre legt een stemverklaring af. Trots op Nederland is in hoofdlijnen akkoord gegaan
met het op 2 april 2013 aangeboden stuk, al staat er wel een feitelijke onjuistheid in, namelijk dat op 2
april 2013 een overeenkomst was gesloten met de gemeente Alkmaar omtrent planschadecompensatie. Deze overeenkomst was op de datum van afgifte van dit stuk aan de raad nog niet gesloten. De
fractie is er principieel tegen dat stukken die worden aangeboden en niet op juistheid gecontroleerd
zijn, worden aangeboden aan raad- en commissieleden. Ten slotte gaat het om een overeenkomst die
zowel juridisch als financieel gevolgen zou kunnen hebben. De fractie verzoekt van ook het college om
meer zorgvuldigheid zodat de raad de juiste beslissingen kan nemen.
De heer Loffeld legt een stemverklaring af. De raad mag er vanuit gaan dat stukken als deze in de
commissie worden gepresenteerd, juist zijn. Helaas is dat in dit geval misgegaan. De VVD vindt wel dat
de wethouder in dit geval correct heeft gehandeld door in elk geval voor behandeling van het stuk met
een mededeling te komen over het tekenen van het betrokken document. De fractie verwacht wel dat
het in de toekomst niet weer gaat gebeuren dat zulke cruciale fouten in stukken worden aangeboden.
Zonder discussie en hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten:
1 a. de ingekomen zienswijzen zoals die zijn opgenomen in de zienswijzennota Aansluiting N242 Beverkoog ontvankelijk te verklaren;
b. de zienswijzen deels gegrond te verklaren voor zover zich richten tegen de lagere brughoogte;
c. de zienswijzen voor het overige ongegrond te verklaren;
d. de zienswijzennota Aansluiting N242 – Beverkoog vast te stellen;
2. het bestemmingsplan Aansluiting N242 – Beverkoog vast te stellen met dien verstande dat er wordt
uitgegaan van een beweegbare brug;
3. geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening vast te stellen.
met de aantekening dat mevrouw Van der Werff zich van beraadslaging en besluitvorming bij dit
agendapunt heeft verschoond.

7. Vaststelling Beheersverordening Buitengebied 2013 RB2013072.
Zonder discussie en hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten tot vaststelling van de beheersverordening Buitengebied.

8. Verantwoording uitgaven budget fractieondersteuning 2012, RB 2013089.
Zonder discussie en hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten:
1. in te stemmen met de verantwoording van de fracties met betrekking tot besteding van hun budget
fractieondersteuning 2012;
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2. op basis van het niet gebruikte deel van het voorschot 2012, te verrekenen conform bijgaand overzicht.

9. Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive, RB2013073.
Zonder discussie en hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten vast te stellen de Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive.

10. Financiële stukken 2012, 2013 en 2014 Recreatieschap Geestmerambacht, RB2013079.
Zonder discussie en hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten:
a. in te stemmen met de zienswijzen met betrekking tot de jaarrekening 2012, de begrotingswijziging
2013 en begroting 2014 van het Recreatieschap;
b. het college op te dragen deze zienswijzen kenbaar te maken aan het algemeen bestuur van het
Recreatieschap Geestmerambacht;
c. er kennis van te nemen dat de financiële gevolgen van deze stukken zijn verwerkt in de begroting
2013 en de ontwerpbegroting 2013 van de gemeente Heerhugowaard.

11. Afvalinzameling: Grondstoffenbeleidsplan, RB2013070.
Er is in een termijn beraadslaagd. Er zijn twee amendementen en een motie ingediend.
De tekst van amendement A, ingediend door PvdA, ChristenUnie en HOP en ondersteund door VSP
en Burgerbelang luidt:
De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 28 mei 2013, behandelend
agendapunt 11 met als onderwerp Afvalinzameling: Grondstoffenbeleidsplan 2013-2016,
constaterende dat,
- niet iedereen over een auto beschikt of kan beschikken in zijn sociale netwerk om grof huishoudelijk
afval af te (laten) voeren naar de gemeentewerf;
- grof huishoudelijk afval te groot kan zijn voor de auto en dat er dan nog meer mensen zijn die niet
zelf of in hun sociale netwerk transport kunnen regelen voor de afvoer naar de gemeentewerf;
- voor mensen met een laag inkomen 20 euro een hoog bedrag is;
- niet iedereen beschikt over een sociaal netwerk.
overwegende dat,
- met name mensen met een laag inkomen minder vaak over een auto beschikken;
- vanuit diverse beleidsvelden extra aandacht is voor wijken waar meer dan gemiddeld mensen met
een laag inkomen wonen met als doel verloedering te voorkomen;
- door 20 euro te vragen voor het aan huis inzamelen van grof huishoudelijk afval het risico groot is
dat er meer grof huishoudelijk afval op straat belandt waardoor verloedering optreedt;
- het voor de maatregel ingerekende bedrag van € 14.000 een onzeker bedrag is;
- er zonder het bedrag van € 14.000 nog steeds een besparing mogelijk blijft op het inzamelen van
grofvuil aan huis;
- er daarnaast nog meer onzekerheden in de financiën van het Grondstoffenbeleidsplan zitten (kosten, inkomsten, subsidies) waardoor de grote lijn zoals verwoord in hoofdstuk 8 Financiën van
kracht blijft ook zonder de bijdrage van 20 euro voor het aan huis ophalen van grofvuil.
besluit
Het aan huis inzamelen van grof huishoudelijk afval blijft gratis. Hiertoe wordt het Grondstoffenbeleidsplan 2013-2016 als volgt aangepast:
1. Blz. 18, laatste alinea, laatste zin wordt geschrapt, te weten: “Aan de ene kant kan de afvalstoffenheffing voor iedereen hierdoor worden verlaagd, maar aan de andere kant moet een inwoner
een vergoeding worden betaald voor het ophalen van grofvuil aan huis (zie bijlage 6).”;
2. Blz. 18, laatste alinea, na “… door de service van halen te beperken” toevoegen: “tot één keer
per maand”;
3. Blz. 31, eerste bullit, laatste deel van de zin verwijderen, te weten: “tegen betaling van service-
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vergoeding (€20)”;
4. Blz. 31, vierde bullit, verwijderen van de woorden “en betaling”;
5. Blz. 31, verwijderen van de volledige tekst bij de vijfde bullit;
6. Blz. 31, in de tabel rij B verwijderen. In rij E worden de bedragen als volgt gewijzigd: € 49.500
wordt € 63.500 en € 169.500 wordt € 183.500;
7. Blz. 31, de rijen C t/m G worden hernoemd naar B t/m F,
Ondertekend door PvdA, ChristenUnie en mede ondertekend door VSP en Burgerbelang
De tekst van amendement C, ingediend door HOP en PvdA luidt:
De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 28 mei 2013,
Ondergetekenden stellen voor het besluit onder nr. 6 in de considerans en het besluit zelf, als volgt aan
te passen:
6. Het financiële uitgangspunt bij de maatregelen is dat deze kostenneutraal worden uitgevoerd en
niet mogen leiden tot een verhoging van de afvalstoffenheffing.
Toelichting:
Het besluit onder nr. 6 laat de mogelijkheid open om de extrakosten van een pilot te dekken uit de Egalisatiereserve. Dit betekent dat de burger toch weer betaald voor nieuwe maatregelen die via een pilot
worden uitgezet. Het is immers zo, dat de Egalisatiereserve afvalstoffenheffing al is betaald door de
burger. Het saldo van de Egalisatiereserve is ontstaan omdat de afvalstoffenheffing vaak jaarlijks hoger
is dat de kosten.
Daarnaast spreekt u zich als volgt uit: “Serviceprikkel inzetten om scheidingsgedrag van inwoners te
veranderen”. Naar onze mening is de beste serviceprikkel een lagere afvalstoffenheffing of een betere
service zonder tariefsverhoging.
Tevens verwijzen wij naar de motie van de HOP om in de wintermaanden de frequentie van het GTF
inzamelen te verlagen van 1 x in de veertien dagen naar 1 x in de maand en dit te betrekken van de diverse pilots.
Ondertekend door de fractie HOP
De tekst van motie 1 ingediend door de ChristenUnie luidt:
De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 28 mei 2013
overwegende dat
- De ambitie is dat er doelmatig, duurzaam en milieuverantwoord huishoudelijk afval binnen de gemeente Heerhugowaard wordt ingezameld;
- Een van de voorstellen is om inwoners te prikkelen het scheidingsgedrag ten opzicht van afval te
veranderen;
- We de inwoners willen informeren, stimuleren en motiveren om hun afval te scheiden in grondstoffen en restafval;
- De communicatie naar inwoners van groot belang is omdat zij de succesfactor moeten zijn om te
zorgen dat de gestelde ambities worden gehaald;
- Digitaal steeds meer zaken bekeken en geregeld kunnen worden;
- De afvalapp een waardevolle aanvulling kan zijn om alle informatie rond het inzamelen van afval op
een aantrekkelijke manier onder de aandacht van de inwoners te brengen
verzoekt het college om te onderzoeken of het zinvol is de afvalapp te gaan invoeren
en gaat over tot de orde van de dag
Ondertekend door de fractie ChristenUnie
De raad heeft amendement A met 15 stemmen voor en 13 stemmen tegen aangenomen.
Voor stemden HOP, Burgerbelang, PvdA, VSP en ChristenUnie. Tegen stemden VVD, CDA, GroenLinks, D66 en Trots op Nederland.
De raad heeft amendement C met 15 stemmen voor en 13 stemmen tegen aangenomen.
Voor stemden HOP, Burgerbelang, PvdA, VSP en ChristenUnie. Tegen stemden VVD, CDA, GroenLinks, D66 en Trots op Nederland.
Bij de stemming over motie 1 was er sprake van 14 stemmen voor en 14 stemmen tegen. Dit heeft als
geval dat de stemmen staken. Motie 1 komt op de agenda van de volgende raadsvergadering, waarbij
er dan zonder beraadslaging of discussie opnieuw over de motie zal worden gestemd.
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Zonder verdere discussie en na stemming is met inachtneming van aangenomen amendement A besloten
- het Grondstoffenbeleidsplan 2013-2016 aan te passen op de volgende punten;
1. Blz. 18, laatste alinea, laatste zin wordt geschrapt, te weten: “Aan de ene kant kan de afvalstoffenheffing voor iedereen hierdoor worden verlaagd, maar aan de andere kant moet een inwoner
een vergoeding worden betaald voor het ophalen van grofvuil aan huis (zie bijlage 6).”;
2. Blz. 18, laatste alinea, na “… door de service van halen te beperken” toevoegen: “tot één keer
per maand”;
3. Blz. 31, eerste bullit, laatste deel van de zin verwijderen, te weten: “tegen betaling van servicevergoeding (€20)”;
4. Blz. 31, vierde bullit, verwijderen van de woorden “en betaling”;
5. Blz. 31, verwijderen van de volledige tekst bij de vijfde bullit;
6. Blz. 31, in de tabel rij B verwijderen. In rij E worden de bedragen als volgt gewijzigd: € 49.500
wordt € 63.500 en € 169.500 wordt € 183.500;
7. Blz. 31, de rijen C t/m G worden hernoemd naar B t/m F,
- het Grondstoffenbeleidsplan 2013-2016 vast te stellen met de daarbij de volgende deelbesluiten:
1. vaststellen grondstoffenvisie, zodat deze visie bij (toekomstige) vraagstukken over beheer en uitvoering van de afvalinzameling als richtlijn kan dienen;
2. serviceprikkel inzetten om scheidingsgedrag van inwoners te veranderen;
3. derden blijven betrekken bij de inzameling van oud papier en karton;
4. ambities voor 2013-2016 koppelen aan de landelijke ambitie van minimaal 65% nuttig hergebruik
met als aanvulling dat het restafval per inwoner maximaal 200 kg is en minimaal 75% van de inwoners tevreden is over de afvalinzameling (beleid);
5. uitvoeren van de voorgestelde maatregelen binnen looptijd van Grondstoffenbeleidsplan;
6. het financiële uitgangspunt bij de maatregelen is dat deze kostenneutraal worden uitgevoerd en niet
mogen leiden tot een verhoging van de afvalstoffenheffing. Incidentele pilotkosten worden gedekt
vanuit de Egalisatiereserve
waarbij aan deelbesluit 6 door aanname van amendement C is toegevoegd;
Het financiële uitgangspunt bij de maatregelen is dat deze kostenneutraal worden uitgevoerd en
niet mogen leiden tot een verhoging van de afvalstoffenheffing. Voor de kosten van de te nemen
maatregelen mogen geen onttrekkingen vanuit de Egalisatiereserve worden gedaan. Deze moeten
worden gedekt uit het product Afvalinzameling (6.721).

12. Reactie decentralisatiebrief Minister Plasterk en het vormen van een congruent samenwerkingverband, RB2013082.
Er is in twee termijnen beraadslaagd. Er is een amendement ingediend.
De tekst van amendement B, ingediend door D66 luidt:
De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 28 mei 2013, behandelend
agendapunt 12 met als onderwerp Reactie Decentralisatiebrief Plasterk en het vormen van een congruent samenwerkingsverband,
constaterende dat
uit gesprekken met raadsleden uit de regio Alkmaar gemeenten, de acht gemeenten, zoals bedoeld
in het voorstel, niet zondermeer valt af te leiden, dat alle raden met de bovengenoemde samenwerking zullen instemmen,
overwegende dat
wanneer onverhoopt een of meerdere gemeenten voor een ander samenwerkingsverband kiezen
het college met een nieuw voorstel moet komen, passend bij de actualiteit. Door een kleine aanpassing van het voorstel dit voorkomen kan worden,
besluit
- aan het door het college voorgestelde besluit het volgende toe te voegen:
Na besluitpunt 1:
Wanneer niet alle acht Regio Alkmaar gemeenten kiezen voor dit samenwerkingsverband blijft er
toch sprake van een congruent samenwerkingsverband in relatie met het uitvoeren van de drie de-
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centralisaties in het sociale domein, mits dit samenwerkingsverband minstens 100.000 inwoners
vertegenwoordigt.
Ondertekend door de twee fractieleden D66
De raad heeft amendement B met 3 stemmen voor en 25 stemmen tegen verworpen.
De raad heeft het voorstel van het college unaniem aangenomen.
Zonder verdere discussie en na stemming is unaniem door de raad besloten
1. met de acht gemeenten in de regio Alkmaar een congruent samenwerkingsverband te vormen in relatie tot het uitvoeren van de decentralisatie in het sociale domein;
2. in dialoog met het college een voorstel te ontwikkelen op welke wijze de raad regionaal hun kaderstellende en controlerende rol kan uitoefenen in relatie tot het samenwerkingsverband.

13. Nota van uitgangspunten herziening Welstandsnota, RB2013060.
Er is in twee termijnen beraadslaagd.
De raad heeft het voorstel van het college met 22 stemmen voor en 6 stemmen tegen aangenomen.
Voor stemden HOP, Burgerbelang, PvdA, CDA, GroenLinks, D66, VSP en ChristenUnie. Tegen stemden VVD en Trots op Nederland.
Zonder verdere discussie en na stemming is door de raad in meerderheid besloten de Nota van uitgangspunten herziening Welstandsnota vast te stellen.
14. Motie D66 over de beleidsnotitie internetwinkels.
De tekst van motie 1 van D66 luidt:
De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 28 mei 2013
overwegende dat
- we blij moeten zijn dat er in ieder geval 70 mensen werk hebben en daarmee geen aanspraak hoeven maken op een bijstandsuitkering.
- de eigenaren van webwinkels met overhead te maken zullen krijgen, die niet op te brengen is, als
ze naar een bedrijf- of winkellocatie zouden moeten verhuizen en dan illegaal doorgaan met hun
webwinkel
- er slechts 2 klachten geweest die betrekking hadden op concurrentievervalsing;
- de gemeente niets te maken heeft met concurrentieposities;
- deze klachten niet afkomstig waren uit de directe omgeving;
- de notitie hiermee geen aanvulling is op de huidige regelgeving en er voor thuiswerkende inwoners
en er hierover al een artikel opgenomen is in het bestemmingsplan;
- door gebrek aan handhavers het voorgestelde beleid niet te handhaven is;
- de gemeenteraad afgesproken heeft te dereguleren,
verzoekt het college
- eigenaren van webwinkels te behandelen volgens de regels voor bedrijfjes aan huis deze notitie als
niet geschreven te beschouwen en daarmee niet uit te voeren
en gaat over tot de orde van de dag.
Ondertekend door de fractie D66
Na een toelichting van mevrouw Mulder op deze motie wordt er in twee termijnen dor de raad beraadslaagd.
De heer Mertens legt een stemverklaring af. Voor de HOP is het uit de discussie duidelijk dat er extra
regelgeving noodzakelijk is. Daarom steunt de fractie de motie niet.
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De heer Brau legt een stemverklaring af en ondersteunt namens de PvdA de stemverklaring van de
heer Mertens.
De heer Jongenelen legt een stemverklaring af. Dat wat er ligt, voldoet volgens Burgerbelang. Er is
geen noodzaak om hierin met een motie verandering in aan te brengen.
De heer De Groot legt een stemverklaring af. De motie haalt slechts een klein puntje uit het geheel aan.
Daarom kan GroenLinks deze niet steunen.
De raad heeft met 7 stemmen voor en 21 stemmen tegen motie 1 verworpen.
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter om 23.08 uur de vergadering.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad
van de gemeente Heerhugowaard d.d. 18 juni 2013.

de raadsgriffier,

de voorzitter

