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Concept notulen openbare vergadering van de raad van de gemeente Heerhugowaard, gehouden op
18 juni 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
de heer P.C.J. Carnas, Lijst Piet Carnas
mevrouw C.A.J. van Diemen, D66
de heer J.M. Does, HOP
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
mevrouw S. van der Werff, GroenLinks
de heer F.J.J. Zuurbier, CDA (aanwezig vanaf 21.21 uur)

Afwezig:

de heer M. Dijkstra, Burgerbelang, 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 heer Dijkstra
vanavond afwezig is en de heer Zuurbier wat later komt. Hierna stelt hij 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 als agendapunt 21 een schriftelijke vraag van Trots op Nederland over
het Primeurfonds is toegevoegd. Afhankelijk van de mededeling van wethouder Binnendijk bij agendapunt 4D bepaalt Burgerbelang of zij hieromtrent een motie zal indienen.
3. Vaststellen notulen raadsvergadering d.d. 28 mei 2013.
Zonder discussie en hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten de notulen van de raadsvergadering van 28 mei 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 met 6 van rubriek A voor kennisgeving aan te nemen.
Rubriek B
Er zijn voor deze rubriek geen stukken ingekomen.
Rubriek C
Zonder verdere discussie en hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten het verzoek van
D66 (waarbij Burgerbelang zich heeft aangesloten) te honoreren en ingekomen stuk C1 in de commissie Stadsontwikkeling te bespreken. Mevrouw Mulder zal de vraag schriftelijk indienen.
Zonder verdere discussie en hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten ermee in te
stemmen om aangaande het in gemeente Alkmaar goedgekeurde amendement en de hieruit verwachte
stappen vanuit deze gemeente na het zomerreces in de commissievergadering Middelen nader te
spreken. Hiervoor zal omdat het ook gaat over het sociaal domein de commissie Maatschappelijke
Ontwikkeling worden uitgenodigd.
Rubriek D
1. Mededeling over de vertrouwelijkheid van een mededeling aangaande Oosttangent
Mevrouw Stam deelt mede dat het niet meer nodig is om vertrouwelijk (gedaan vanwege het belang
van de ondernemer) om te gaan met de mededeling aangaande de Oosttangent gedaan in de
commissie Maatschappelijke Ontwikkeling. De gemeente heeft inmiddels actie ondernomen richting
de aannemer en curator alsmede een melding gedaan bij de provincie.
2. Mededeling over Broekhorn
Mevrouw Stam deelt mede dat de notariële acte van overdracht aangaande Broekhorn afgelopen
vrijdag is getekend en de grond is overgedragen. Verder is er vandaag een bedrag van € 12 miljoen
overgemaakt.
3. Mededeling over herinrichting Schrijverswijk
De heer Binnendijk deelt mede dat de herinrichting Schrijverswijk is aanbesteed. In afwijking met
hetgeen de laatste jaren het geval is geweest, valt het bedrag tegen. Het is zo dat de werkzaamheden in overleg met de bewoners na de zomer zullen starten. Verder zal worden bekeken hoe de tegenvaller kan worden opgevangen. Het is mogelijk dat de raad na aanvang van de werkzaamheden
alsnog om een extra krediet zal worden gevraagd.
4. Mededeling over aandeelhoudersvergadering VVI
De heer Binnendijk deelt mede dat de aandeelhoudersvergadering VVI op 4 juli aanstaande zal
worden gehouden. Er is morgen een voorgesprek. Het college heeft inmiddels een standpunt ingenomen en is tevreden over de aanpak van de zaken. De stukken voor genoemde vergadering zullen
morgen ter inzage worden gelegd voor de commissievergadering Middelen van 24 juni 2013.
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Verder hebben de commissieleden van de griffie een uitnodiging gehad voor een bijeenkomst op 21
juni 2013, waarbij de heer Lieshout zal ingaan op de HVC en de toekomstvisie. Aansluitend zal er
een rondleiding zijn. De wethouder verzoekt de raadsleden zich hiervoor bij de griffie op te geven.
5. Mededeling over de Regionale UitvoeringsDienst Noord-Holland Noord
De heer Binnendijk deelt mede vanmiddag bestuurlijk overleg te hebben gehad over de RUD. Er is
sprake van diverse aannames over de financiën en het een en ander zal worden opgelost binnen
de financiële ruimte.
6. Mededeling over principeverzoek familie Wagenaar Jan Glijnisweg
De heer Binnendijk deelt mede dat het principeverzoek van de familie Wagenaar uitvoerig in het
college is besproken. De situatie van de familie is vervelend, maar het verzoek moet binnen de door
de raad gestelde kaders planologisch worden beoordeeld. Het college heeft daarom op het verzoek
negatief moeten besluiten. Het stuk zal bij de griffie ter inzage worden gelegd, zodat de raad kennis
kan nemen van alle ins en outs. De familie zal morgen schriftelijk op de hoogte worden gesteld. Het
is naar dat de heer en mevrouw Wagenaar die vanavond op de publieke tribune aanwezig zijn, het
besluit van het college nu mondeling moeten vernemen en zij niet eerst schriftelijk het besluit kennis
hebben kunnen nemen.
De heer Jongenelen geeft aan dat zijn fractie de aangekondigde motie wil indienen.
De voorzitter begrijpt dat de raad met indiending instemt. De motie zal dan als agendapunt 22 worden behandeld.
De raad heeft de raadsagenda gewijzigd vastgesteld, waarbij hieraan agendapunt 22 is toegevoegd
alsmede de mededelingen van rubriek D verder voor kennisgeving aangenomen.
5. Jaarstukken 2012 en begroting 2014 Openbaar Lichaam Vuilverbrandingsinstallatie Alkmaar
en omstreken (VVI), RB2013015.
Zonder discussie en hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten een positieve zienswijze af
te geven bij de conceptbegroting 2013 en de jaarstukken 2012 van de VVI.
6. Archiefinspectie 2012-2013, tien archief Kritische Prestatie Indicatoren (KPI) en gevolgen van
de invoering van de wet Revitalisering Generiek Toezicht voor toezicht en verantwoording
Archiefwet 1995, RB2013083.
Zonder discussie en hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten
1. kennis te nemen van de invoering van de wet Revitalisering Generiek Toezicht en de gevolgen
hiervan voor het interbestuurlijk toezicht op de uitvoering door gemeenten van ondermeer de Archiefwet 1995;
2. het Regionaal Historisch Centrum Alkmaar op te dragen het verplichte jaarlijkse verslag (artikel 11
Archiefverordening Heerhugowaard 2013) aan de hand van de archief-KPI’s op te stellen en aan te
bieden aan de gemeenteraad;
3. kennis te nemen van het inspectierapport van het Regionaal Historisch Centrum Alkmaar en de
hierin genoemde aanbevelingen;
4. kennis te nemen van de reactie van de gemeente Heerhugowaard op het inspectierapport van het
Regionaal Historisch Centrum Alkmaar.
7. Archiefverordening Heerhugowaard 2013, RB2013098.
Zonder discussie en hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten:
1. de Archiefverordening Heerhugowaard 2004 in te trekken;
2. de Archiefverordening Heerhugowaard 2013 vast te stellen;
3. de Archiefverordening Heerhugowaard 2013 ter informatie aan te bieden aan Gedeputeerde Staten
van Noord-Holland.

R 18 juni 2013/4

8. Jaarstukken 2012 en begroting 2014 van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord,
RB2013104.
Zonder discussie en hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten:
- niet in te stemmen met de voorgestelde resultaatbestemming van de jaarstukken 2012. De hoogte
van de algemene reserve mag niet meer bedragen dan 2,5% van het totaal van de lasten. Er wordt
alleen ingestemd met het bedrag van € 44.000 zodat daarmee het maximum wordt bereikt;
- het wordt niet juist bevonden dat de voorgestelde bezuinigingen ten koste gaan van de algemene
reserve. Van de bijgevoegde lijst van bezuinigingsmogelijkheden wordt verwacht dat deze als alternatieve dekking door het AB wordt overgenomen.
9. Verhuizing Jeroen Boschschool en sporthal in De Draai, RB2013088.
Zonder discussie en hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten:
1. akkoord te gaan met de realisatie van een sporthal in De Draai in plaats van een gymzaal;
2. een krediet te voteren van totaal € 7.405.844 voor de realisatie van:
- een 8-klassige basisschool in De Draai;
- een sporthal in De Draai;
- een uitbreiding van de bestaande scholen in gebied 2 met totaal 3 lokalen;
3. een bestemmingsreserve school en sporthal in te stellen van waaruit de lasten van de investeringen
en de eenmalige lasten worden gedekt;
4. akkoord te gaan met het financieel kader, waarin de toevoegingen en onttrekkingen aan en het verloop van de bestemmingsreserve en de exploitatiebegroting worden weergegeven.
10. Tweede wijziging gemeenschappelijke regeling GGD Hollands Noorden, RB2013101.
Zonder discussie en hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten de tweede wijziging Gemeenschappelijke regeling GGD Hollands Noorden vast te stellen.
11. Jaarstukken GGD Hollands Noorden 2013, herziene begroting 2013, programmabegroting
2014, RB2013102.
Zonder discussie en hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten een positieve zienswijze af
te geven op:
1. de herziene begroting 2013;
2. in te stemmen met de gemeenschappelijke bijdrage 2013 van € 16,77 per inwoner;
3. in te stemmen met de gemeentelijke bijdrage DDJGZ van € 0,72 per inwoner voor 2013:
4. in te stemmen met het overdragen van de extra middelen voor de uitvoering van een extra contactmoment voor adolescenten: in 2013 50% van de middelen zoals benoemd in de septembercirculaire 2012:
5. de programmabegroting 2013 van de GGD en de daarin opgenomen algemene bijdrage van
€ 16,43 per inwoner;
6. de bijdrage aan de mobiliteitspool ad € 1,77 per inwoner voor 2013 tot en met 2015;
7. de gemeenschappelijke bijdrage DD-JGZ voor 2014 vast te tellen op € 0,72 per inwoner (conform
eerdere begrotingen);
8. de doorbetaling van de DU-CJG-gelden van € 755.436 aan de GGD (zoals opgenomen op pagina
52 van de programmabegroting 2014);
9. in te stemmen met het overdragen van de extra middelen voor de uitvoering van een extra contactmoment voor adolescenten; (in 2013 50% van de middelen zoals benoemd in de septembercirculaire 2012 en) in 2014 de gehele bijdrage;
10. de jaarstukken 2012 van de GGD en de daarin voorgestelde resultaatbestemming (onttrekking van
het negatieve rekeningresultaat van € 55.439 aan de algemene reserve).
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12. Start voorbereiding Zuidtangent-tunnel Stationsgebied, RB2013087.
Zonder discussie en hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten een krediet beschikbaar te
stellen van € 321.000 voor de voorbereiding van de Zuidtangent-tunnel in het Stationsgebied.
13. Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord, gemeenschappelijke regeling en bedrijfsplan, RB2013075.
Zonder discussie en hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten:
- toestemming te verlenen voor het aangaan van de “gemeenschappelijke regeling Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord”(RUD NHN);
- kennis te nemen van de exploitatiebijdrage voor de taakuitvoering en bij de behandeling van de
startbegroting van de RUD NHN hierover eventueel een zienswijze in te dienen bij het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling;
- de rijksbijdrage ad € 52.000 ter beschikking te stellen als bijdrage in de eenmalige oprichtingskosten van de RUD NHN.
14. Motie ChristenUnie inzake Afvalinzameling Grondstoffenbeleid 2013.
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
Er heeft conform het Reglement van orde geen beschouwing meer plaatsgevonden.
De heer De Groot legt een stemverklaring af. GroenLinks heeft haar mening naar aanleiding van aanvullende informatie van de ChristenUnie veranderd. Zij wacht het onderzoek van het college in deze
met belangstelling af.
De heer Brau legt een stemverklaring af. De app kan een toevoeging zijn. De PvdA steunt vanwege het
grote gebruik van sociale media in deze tijd, de motie.
De raad heeft met 20 stemmen voor en 10 stemmen tegen de motie aangenomen.
Voor stemden HOP, Burgerbelang, PvdA, GroenLinks, VSP, Trots op Nederland, ChristenUnie en de
lijst Piet Carnas. Tegen stemden VVD, CDA (raadslid Zuurbier was nog afwezig) en D66.
15. Toetreding tot de gemeenschappelijke regeling Cocensus per 1 januari 2014, RB2013092.
Er is met inachtneming van een schorsing van 9 minuten voor nader overleg in twee termijnen beraadslaagd.
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De raad heeft het voorstel van het college met 26 stemmen voor en 3 stemmen aangenomen.
Voor stemden VVD, HOP, Burgerbelang, PvdA, CDA (raadslid Zuurbier was nog afwezig), D66, VSP,
ChristenUnie en Lijst Piet Carnas. Tegen stemden GroenLinks en Trots op Nederland.
Zonder verdere discussie en na stemming is door de raad besloten het college toestemming te verlenen de gemeenschappelijke regeling Cocensus per 1 januari 2014 aan te gaan.
16. Brede schoolbeleid Heerhugowaard 2013, RB2013103.
Er is in een termijn beraadslaagd. De HOP heeft een amendement (B) ingediend. Mevrouw Bankras
heeft zich van beraadslaging en besluitvorming verschoon.
De tekst van amendement B van de HOP luidt:
De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 18 juni 2013, behandelend
agendapunt 16 met als onderwerp Brede schoolbeleid
constaterende dat;
- dat op basis van een evaluatie van het Brede schoolbeleid uit de voorgaande periode een aantal
aanpassingen moeten plaatsvinden voor een nieuwe Brede schoolbeleid 2014-2016. Belangrijke
wijziging wordt, dat niet vooraf brede scholen worden aangewezen, maar alle scholen die voldoen
aan de vereisten, die kunnen een aanvraag indienen. Om de vernieuwing extra te stimuleren zullen
scholen en partners worden uitgedaagd om met een goed aanbod te komen, door middel van een
“bidbook”.
overwegende dat;
de selectie criteria goed zijn geformuleerd om tot een goed keus te komen. Helaas ontbreekt in het
nieuwe Brede schoolbeleid 2014 -2016 het toetsingskader. Uit de ingeleverde bidbooks blijkt niet
welke effecten worden verwacht van de genomen maatregelen, de indicatoren,
daarom stellen wij voor
bij de bidbooks, ook projecten te benoemen waarbij wordt aangegeven welke doelstelling bereikt
wordt met de betreffende activiteit. Deze projecten zijn dan goed controleerbaar en te monitoren. Dit
betekent dat de raad een goed inzicht krijgt in de door haar extra beschikbaar gestelde middelen en
de uitvoering daarvan met de resultaten.
besluit
- het door het college voorgestelde raadsbesluit aan te vullen met:
De selectiegronden van de nota Brede schoolbeleid Heerhugowaard 2013 aanvullen met:
a. de in te dienen bidbooks om in aanmerking te komen voor het Brede schoolbeleid, moeten worden voorzien van projecten, waarbij de doelstelling meetbaar wordt gemaakt door middel van
indicatoren.
b. de nota Brede schoolbeleid Heerhugowaard 2013 vast te stellen.
De raad heeft amendement B unaniem aangenomen.
De raad heeft het voorstel van het college unaniem aangenomen.
Zonder verdere discussie en na stemming is door de raad unaniem besloten het college toestemming
te verlenen de gemeenschappelijke regeling Cocensus per 1 januari 2014 aan te gaan alsmede de selectiegronden van de nota Brede schoolbeleid Heerhugowaard 2013 aan te vullen met
a. de in te dienen bidbooks om in aanmerking te komen voor het Brede schoolbeleid, moeten worden
voorzien van projecten, waarbij de doelstelling meetbaar wordt gemaakt door middel van indicatoren.
b. de nota Brede schoolbeleid Heerhugowaard 2013 vast te stellen
17. Herziening uitvoeringsplan groot onderhoud - herinrichting wijken, RB2013095.
Er is in twee termijnen beraadslaagd.
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De raad heeft het voorstel van het college met 27 stemmen voor en 3 stemmen tegen aangenomen.
Voor stemden VVD, HOP, PvdA, CDA, GroenLinks, D66, VSP, Trots op Nederland, ChristenUnie en de
Lijst Piet Carnas. Tegen stemde Burgerbelang.
Zonder verdere discussie en na stemming is door de raad besloten vast te stellen het gewijzigd uitvoeringsplan groot onderhoud / herinrichting wijken, waarbij de uitvoering van de projecten Centrum Middenweg, De Frans, Stationsplein en Esdoornlaan worden verschoven.
18. Vaststellen bestemmingsplan Zuid-Oost-Hoek, RB2013100.
Er is in twee termijnen beraadslaagd. D66 heeft een amendement (A) ingediend.
De tekst van amendement A van D66 luidt:
De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 18 juni 2013,
behandelend agendapunt 18 met als onderwerp vaststelling bestemmingsplan ZuidOostHoek
constaterende dat:
- er in het voorstel voor een nieuw bestemmingsplan uitgegaan wordt van wijzigingen in het mogen
realiseren van een dakopbouw;
- het college de bestaande bouw en gebruiksmogelijkheden in het vigerende bestemmingsplan zal
respecteren en waar mogelijk verruimen;
- de gemeente het uitgangspunt heeft dat woningen moeten kunnen meegroeien met de woonwensen van bewoners,
overwegende dat:
- bovengenoemde twee laatste alinea’s in strijd zijn met de wijziging wat betreft dak opbouwen;
- handtekeningen die op een informatieavond gezet zijn niet gelden als wettelijke bedenkingen en
dus niet als leidraad gebruikt mogen worden voor het maken van nieuw beleid;
- er geen wet bestaat waarin privacygevoeligheid en recht op uitzicht voorkomen;
- er in Heerhugowaard bij alle woningen schaduwwerking is van andere woningen of gebouwen;
- er geen voorkeursrechten in een bestemmingsplan thuishoren ten opzichte van andere bestemmingsplannen;
- andere inwoners uit de genoemde straten beperkt worden in hun rechten uit het vigerende bestemmingsplan,
besluit
- de tekst over dak opbouwen (pag. 40) te schrappen vanaf Dak opbouwen tot pag. 42. het woord
Gebruik;
- de tekst uit het vigerende bestemmingsplan in het voorliggende plan op deze plaats in te vullen.
Ondertekend door de 2 fractieleden D66
De raad heeft amendement A met 2 stemmen voor en 28 stemmen tegen verworpen.
Voor stemde D66. Tegen stemden VVD, HOP, Burgerbelang, PvdA, CDA, GroenLinks, VSP, Trots op
Nederland, ChristenUnie en de Lijst Piet Carnas.
De raad heeft het voorstel van het college met 28 stemmen voor en 2 stemmen tegen aangenomen
met de aantekening dat Burgerbelang tegen punt 3 heeft gestemd.
Voor stemden VVD, HOP, Burgerbelang, PvdA, CDA, GroenLinks, VSP, Trots op Nederland, ChristenUnie en de Lijst Piet Carnas. Tegen stemde D66.
Zonder verdere discussie en na stemming is door de raad besloten:
1. de ingekomen zienswijzen ontvankelijk te verklaren:
2. de zienswijzen van mevrouw M.C. van Langen-Burger en Tielen Vastgoed gedeeltelijk gegrond en
gedeeltelijk ongegrond te verklaren;
3. de zienswijze van de heer Groot ongegrond te verklaren;
4. het bestemmingsplan ZuidOostHoek, zoals gewijzigd ten opzichte van het ontwerp, bestaande uit
de geometrisch bepaalde planobjecten, zoals vervat in het GML-bestand
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NL.IMRO.0398.BP03ZUIDOOSTHOEK-VA01 waarbij gebruik is gemaakt van een ondergrond ontleend aan de GBKN versie 2010 en de bijbehorende volledige verbeelding daarvan op papier vast
te stellen;
5. te besluiten geen exploitatieplan voor dit bestemmingsplan vast te stellen, omdat het kostenverhaal
van in het bestemmingsplan voorkomende ontwikkelingen als bedoeld in artikel 6.12 lid 1 Wro jo.
6.2.1 Bro anderszins zijn verzekerd.
19. Vaststelling bestemmingsplan Oud Centrum, RB2013093.
Er is in twee termijnen beraadslaagd.
De heer Jongenelen legt een stemverklaring af. Het blijft Burgerbelang tegen de borst stuiten hoe het
een en ander wordt afgedaan. De fractie kan daar niet mee leven en zal daarom tegenstemmen.
De heer Mertens legt een stemverklaring. HOP zal ervan uitgaande dat de parkeerbalans in evenwicht
is, voor het voorstel stemmen.
De raad heeft het voorstel met 24 stemmen voor en 6 stemmen tegen aangenomen.
Voor stemden VVD, HOP, PvdA, CDA, GroenLinks, VSP, ChristenUnie en de Lijst Piet Carnas. Tegen
stemden Burgerbelang, D66 en Trots op Nederland.
Zonder verdere discussie en na stemming is door de raad besloten:
a. de zienswijzen ingediend door
Mr. A.A. Aartse Tuyn, namens:
a. C.B.M. van den Heiligenberg, wonende te Zuid-Scharwoude;
b. R.J.M. van den Heiligenberg, wonende te Almere, alsmede
c. M.T. van den Heiligenberg, wonende te Heerhugowaard
en
H.R. Ypma en Z.A.M.M. Rood, Bickerstraat 70
ontvankelijk en ongegrond te verklaren;
b. het bestemmingsplan Oud Centrum vervat in de bestandenset met planidentificatie
NL.IMRO.0398.BP31OUDCENTRUMOO-VA01 vast te stellen met inachtneming van de volgende
wijzigingen:
- in de regels artikel 1.43 is het begrip “peil” aangepast;
- pp de verbeelding is ter plaatse van de horecagelegenheden op de bestemming Verkeer-1 de
functieaanduiding tr (terras ten behoeve van horecamogelijk) opgenomen en is een functieaanduiding H-2 opgenomen ten behoeve van de ijssalon;
- de bestemming C-3 van de uitrit op de Middenweg naast het project Poort Halfweg is veranderd
in de bestemming V-1.
20. Initiatiefvoorstel HOP, subsidieverlening zonnepanelen voor Heerhugowaardse verenigingen
met eigen gebouwen, RB2013125.
Er is in twee termijnen beraadslaagd.
De raad heeft met 14 stemmen voor en 16 stemmen tegen het initiatiefvoorstel verworpen.
Voor stemden HOP, PvdA, GroenLinks, ChristenUnie en de Lijst Piet Carnas. Tegen stemden VVD,
Burgerbelang, CDA, D66, VSP en Trots op Nederland.
21. Schriftelijke vraag van Trots op Nederland inzake over Primeurfonds.
De heer Van der Starre constateert na de beantwoording door wethouder Dickhoff van de al schriftelijk
ingediende vraag aan het college en vraagt naar de garantstelling Primeurwoningen, dat er destijds onjuist is geantwoord.
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22. Motie Burgerbelang aangaande besluit college aangaande principeverzoek familie Wagenaar, Jan Glijnisweg te Heerhugowaard.
Middels een ordevoorstel van Burgerbelang is de behandeling van de motie in de tijd naar voren gehaald. Dit zodat de heer en mevrouw Wagenaar aanwezig op de publieke tribune, niet tot het einde van
de raadsvergadering behoeven te wachten.
Na beraadslaging wordt door Burgerbelang besloten de motie boven de markt te houden.
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter om 22.53 uur de vergadering.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad
van de gemeente Heerhugowaard d.d. 27 augustus 2013.

de raadsgriffier,

de voorzitter

