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Concept notulen openbare vergadering van de raad van de gemeente Heerhugowaard, gehouden op
20 juni 2013 om 9.15 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 (vanaf 10.17 uur)
mevrouw M.A.W. Bankras - van der Klein, HOP
de heer S. Brau, PvdA
de heer P.C.J. Carnas, Lijst Piet Carnas (vanaf 11.25 uur)
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 (vanaf 9.20 uur)
de heer J.D. Koppelaar, PvdA (vanaf 11.06 uur)
de heer E.S. van der Laan, VVD
mevrouw J.S.L. van Ling - Wanst, CDA
de heer R. Loffeld, VVD
de heer C.C. Mertens, HOP
mevrouw A. Mulder, D66
de heer A.C. van Oord, VVD
de heer G. Oude Kotte, CDA (vanaf 9.22 uur)
de heer T.W. Reijnders, VSP
mevrouw C.P.M. van ’t Schip - Nieuwboer, HOP (vanaf 13.57 uur)
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 (vanaf 9.33 uur)
de heer F.J.J. Zuurbier, CDA

Afwezig:

de heer M. Dijkstra, Burgerbelang, raadslid
de heer T.L. Mars, VVD, 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
Dijkstra en Mars vandaag afwezig zijn. Verder komen vandaag de raadsleden Arkeveld, Carnas en Van
’t Schip later. De voorzitter 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 discussie en hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten de raadsagenda ongewijzigd vast te stellen.
3. Besluitvorming over voorjaarsnota 2013, reservekeeper 2013. jaarstukken 2013, meerjarenprognose 2013, 1e bestuursrapportage 2013, burgerjaarverslag 2012 en begrotingswijzigingen 2013.
Er wordt met inachtneming van een lunchpauze (12.15 - 13.45 uur) en twee korte schorsingen voor nader overleg in twee termijnen beraadslaagd. De voorzitter draagt de motie van de Lijst Piet Carnas
vanwege de afwezigheid van de heer Carnas in de ochtend aan voor indiening, welke door de raad
wordt geaccepteerd. Er worden in totaal 5 amendementen en 10 moties ingediend en in de tweede
termijn waar nodig tekstueel aangepast. Verder is het zo dat tijdens de beantwoording door de heer Ter
Heegde het voorzitterschap van de vergadering in handen is van de heer Oude Kotte.
In deze notulen volgen onderstaand achtereenvolgens de tekst van de ingediende amendementen met
de bijbehorende besluitvorming, de tekst van het voorstel van het college met de besluitvorming door
de raad hierover en de tekst van de moties met de bijbehorende besluitvorming. Tot slot volgen nog de
door het college in de loop van de dag gedane toezeggingen.
AMENDEMENTEN
De tekst van amendement A aangaande subsidie Stichting Present, afbouwen subsidie Stichting
De Waaier en plaatsing speeltoestellen Park van Luna luidt:
De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 20 juni 2013, behandelend
agendapunt 3 met als onderwerp Voorjaarsnota 2013
Constaterende dat, de Stichting De Waaier u al weer jaren achtereen van de gemeente een jaarlijkse
subsidie van € 32.500,- ontvangt. Dit bedrag is in de loop van de jaren gegroeid van € 17.500,- door
de raad geaccordeerd, en via de begrotingen opgelopen naar een bedrag van € 32.500,- .
De werkzaamheden van de stichting bestaan voornamelijk uit, “Makelaar zijn, in maatschappelijk betrokken ondernemen”. Dit is naar onze mening qua opzet geslaagd en doen zij als makelaar hun werk
goed.
Overwegende dat,
wij als maatschappij steeds meer en meer, ook vanuit Den Haag worden geconfronteerd met bezuinigingen op het terrein van sociaal maatschappelijk werk, denk hierbij aan de Kanteling, extra inzet van
onze Mantelzorgers etc. etc.. Komen wij tot de conclusie dat het gewenst is dat de verstrekte subsidie
van de gemeente in dit kader, directer wordt besteed. En niet meer zoals de St. De Waaier haar makelaarstaken ook uitvoert; het organiseren van boottochten etc. voor bestuurders en relaties, om te
netwerken.
De stichting Present is een stichting die met veel vrijwilligers, directe hulp verleent daar waar het
noodzakelijk is. Korte lijnen en snel handelen en direct “handjes” beschikbaar stellen. Deze uitgangspunten komen overeen met hetgeen de stichting NL doet.
De stichting Present zorgt zelf en direct voor de handjes die nodig zijn om de gevraagde klussen/taken uit te voeren van welke aard dan ook. Deze opstelling van stichting Present, vinden wij
meer passen in het huidige beleid van de Kanteling, om vooral eerst in de directe omgeving steun te
zoeken. Dit omdat deze directe steun vaak mede zorg draagt, dat een volwaardige deelname aan de
maatschappij tot mogelijkheden blijft behoren.
Extra speeltoestellen strand van Luna. Dit is een wens van vele bezoekers van het strand van Luna.
En aangezien de middelen om dit te realiseren zeer beperkt zijn, stellen wij voor om in 2015 € 10.000
beschikbaar te stellen om extra speeltoestellen te plaatsen. Hierdoor zal het verblijf op het strand van
Luna prettiger worden, zeker voor ouders met kinderen en sporters.
Financieel kan dit afgedekt worden door de subsidie van de stichting De Waaier in drie af te bouwen
tot nul. Er blijft dan vanaf 2016 een structurele bezuiniging over van € 22.500 .
Besluit
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- Het door het College voorgestelde raadsbesluit op als volgt te wijzigen in Programma 4. Sociale samenhang:
a.
Met ingang van 01-01-2014 de subsidie aan stichting De Waaier in drie jaar af te bouwen naar
nul.
Ondertekend door de fracties van HOP, CDA en PvdA
Na een korte schorsing voor overleg, hebben de indienende fracties besloten de besluitpunten b tot en
met d te schrappen en deze neer te leggen in een aparte motie (motie 10).
De heer Schoemaker legt een stemverklaring af. GroenLinks heeft kort de tijd gehad om intern te overleggen. Zij ziet in het gewijzigde amendement A geen toegevoegde waarde en geen reden tot afbouw.
De fractie stemt tegen.
De raad heeft gewijzigd amendement A met 21 stemmen voor en 8 stemmen tegen aangenomen.
Voor stemden HOP, Burgerbelang, PvdA, CDA, D66, VSP, ChristenUnie en Lijst Piet Carnas. Tegen
stemden VVD, Trots op Nederland en GroenLinks.
De tekst van amendement B aangaande de Reserve primair onderwijs/voortgezet onderwijs luidt:
De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 20 juni 2013, behandelend
agendapunt 3 met als onderwerp: Besluitvorming over Jaarstukken 2012, Voorjaarsnota en Reservekeeper 2013.
Constaterende dat,
In de jaarstukken 2012 op pagina 6 één reserve primair onderwijs/voortgezet onderwijs te lezen is.
Overwegende dat,
dit in strijd is met RB2012070 waar twee reserves ingericht worden. - in RB2012070 bepaald wordt
dat het rekeningresultaat van de komende jaren, na aftrek van de benodigde middelen voor de lopende financiële verplichtingen en de instandhouding van het weerstandsvermogen, in principe in de reserve huisvesting voortgezet onderwijs wordt gestort, totdat het niveau is bereikt om de vervangende
nieuwbouw voor het Huygens College te bekostigen; - hiermee voorkomen wordt dat geld bedoeld
voor de vervangende nieuwbouw voor het Huygens College besteed wordt aan een ander doel.
Besluit
- Het door het College voorgestelde raadsbesluit als volgt te wijzigen:
In de toelichting op het door het College voorgestelde raadsbesluit op bladzijde 3 onder het kopje Bestedingsvoorstellen de tekst bij het derde streepje te vervangen door:
Storting in reserve VO
In de Jaarstukken 2012 op bladzijde 6 in de linker kolom van de tabel de tekst van het derde bestedingsvoorstel te wijzigen in:
Reserve Voortgezet onderwijs. In de raadsvergadering van 22 januari 2013 heeft uw raad ingestemd (RB2012-070) met de vorming van een reserve VO en deze reserve te vullen met het rekeningresultaat (na aftrek van de benodigde middelen voor lopende financiële verplichtingen)
Ondertekend door de fractie PvdA
De raad amendement B unaniem aangenomen.
De tekst van amendement D aangaande startersleningen voor aspirant-kopers van een eerste
huis luidt:

De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 20 juni 2013, behandelend
agendapunt 3 met als onderwerp Voorjaarsnota 2013
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Constaterende dat, de woningmarkt nog steeds stagneert en dat de starter op de woningmarkt, als
aspirant koper van zijn eerste woning, het erg moeilijk heeft om een hypotheek voor de aanschaf van
zijn eerste woning rond te krijgen.
Overwegende dat, al eerder is gevraagd de mogelijkheden te onderzoeken om voor de aspirantkopers van een eerste koopwoning een extra lening te verlenen boven de hypotheek, de zogenaamde
Starterslening. Dit te realiseren met gebruikmaking van de door het Rijk beschikbaar gestelde budget
“Rijksbijdrage voor Starterslening per 1 januari 2013 van 20 milj.
Vooral de woningmarkt blijft in deze crisistijd een groot probleem, met alle gevolgen van dien. Kijk- en
zie om ons heen, bouwbedrijven en aanverwante bedrijven vallen om en gaan failliet. Dit gebeurd
mede omdat vooral de woningbouwmarkt niet opgang gebracht wordt. Ook ligt hier een probleem bij
de banken, de banken stellen veel strengere- en hogere eisen aan het verstrekken van hypotheken,
wat weer grote negatieve gevolgen heeft voor de aspirant kopers en de woningmarkt.
De gemeente Heerhugowaard “Stads van Kansen”, blijft in dit geval nog achter bij de inmiddels 200
gemeentes. Deze 200 gemeentes geven de aspirant-kopers bij financieringsproblemen voor de aanschaf van de eerste koopwoning wel een starterlening, boven op de verstrekte hypotheek. Groot
voordeel voor de aspirant-koper: de eerste drie jaar hoeft er geen rente en aflossing over de extra lening te worden betaald.
“Starterslening geeft kopers een kontje” Hiermee opent op 18 mei jl. een Landelijk Dagblad zijn
artikel over de Starterslening, haar publicatie. In het artikel wordt duidelijk aangegeven dat er een grote behoefte bestaat aan een Starterslening bij de aspirant-kopers, die hun eerste koopwoning wellen
aanschaffen. Vooral de Vereniging Eigen Huis en de Makelaarsvereniging, zijn enthousiast over de
mogelijkheden die de Starterslening de aspirant-kopers biedt.
Een Starterslening is vanzelfsprekend onderworpen aan diverse richtlijnen en voorwaarden, zoals;
Een maximaal bedrag van de lening € 25.000;
De totale kosten van de woning mogen niet hoger zijn dan de verwervingskostengrens volgens actuele NHG normen;
Ligging van de woning: In de gemeente Heerhugowaard.
Aanschaf koopwoningen nieuwbouw tot maximaal € 207.000.
Aanschaf voor bestaande koopwoningen van € 100.000 tot € 207.000.
Af te sluiten hypotheek en inkomenstoets van de kopers conform NHG-norm.
Leeftijd van de koper: van 18 tot 35 jaar.
Koper moet minimaal één jaar ingeschreven staan als inwoner van Heerhugowaard.
De woning waarvoor de Starterslening wordt aangevraagd, is de eerste koopwoning van de
aanvrager.
De financiering van de Starterslening kan plaatsvinden vanuit de beschikbare gelden van Besluit Woninggebonden Subsidies en overwinstregeling (Reservekeeper 713134).
Besluit
- Aan het door het College voorgestelde raadsbesluit het volgende toe te voegen in Programma 3.
Ontwikkeling huisvesting.
Op korte termijn, maar vóór 1 september (gewijzigd in 1 oktober) 2013 met een voorstel naar
de Raad te komen betreffende “Starterslening”, waarin de bovengenoemde criteria zijn opgenomen.
Starterslening kan maximaal € 25.000 bedragen.
De financiële consequenties van deze Starterslening te dekken uit de BWS gelden (Besluit
Woninggebonden Subsidies en Overwinstregeling.
Ondertekend door de fracties van HOP, PvdA en Groen Links
De heer Harren legt een stemverklaring af. De VVD gaat mee, maar de fractie wil over de leeftijdsgrens
nog nader kunnen praten.
De heer Van der Starre legt een stemverklaring af. Trots op Nederland gaat, zeker omdat de wethouder
zal kijken naar terugbetaling.
Mevrouw Huijboom legt een stemverklaring af. De ChristenUnie is al lang voorstander van een starterslening. De fractie gaat van harte mee.
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De heer Jongenelen legt een stemverklaring af. Initiatieven die de startersmarkt weer in beweging
brengen, zal Burgerbelang van harte ondersteunen.
De raad heeft het gewijzigde amendement D unaniem aangenomen.
De tekst van amendement E aangaande de kastanjeziektes in de wijk Zuidwijk/Huygenhoek luidt:

De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 20 juni 2013, behandelend
agendapunt 3 met als onderwerp Voorjaarsnota 2013
Constaterende dat, in de Voorjaarsnota 2013 onder 4.3 Beleidsinvesteringen, programma 2 onder B
Kastanjeziekte, voor het vervangen van de kastanjebomen in de jaarschijf 2014 en 2015 respectievelijk de volgende bedragen opgenomen; voor 2014 € 178.000 en voor 2015 € 183.000.
Voorgesteld wordt om in de wijk Zuidwijk /Huygenhoek , langs de Zuidwijk- en Huygenhoekring de
drie rijen kastanjebomen te vervangen vanwege de kastanjeziekte. Omdat de bomen inmiddels zijn
uitgegroeid tot mooie, middelgrote beeldbepalende bomen die onmisbaar zijn in de opzet van de
woonwijk
Overwegende dat, het onontkoombaar is dat de zieke kastanjebomen moeten worden vervangen,
stellen wij ons de vraag of deze investering nu in deze periode van de huidige crisis verantwoord is.
Het gaat om een totaal investering van € 361.000.
Uit informatie, door gesprekken met deskundige op dit gebied, komen wij tot de conclusie dat er geen
noodzaak bestaat om 3 rijen bomen langs de Zuidwijk- en Huygenhoekring terug te plaatsen. 2 rijen
bomen op deze locatie zullen in de toekomst meer dan voldoende zijn.
Ook het vervangen van de zieke kastanjes kan meer geleidelijk worden uitgevoerd, als alleen de zieke bomen worden verwijderd en daarvoor diverse andere soorten bomen worden geplaatst.
Het zou heel mooi zijn om de zieke kastanjes te vervangen door vergelijkbare grootte boomsoorten
als wat er nu staat. Maar dit is dan wel een heel kostbare oplossing. Omdat er grotere plantgaten gemaakt moeten worden en plaatsing van de bomen, met de hand niet meer mogelijk is. Dus groot materieel wat extra kosten met zich meebrengt. Uit de informatie blijkt ook dat bij een eventuele herplant
van bomen van dit volume (grote stamomvang), de overlevingskans veel kleiner is dan bij boom met
een kleinere stamomvang. Dus extra kosten daarna.
Besluit
- Het door het College voorgestelde raadsbesluit op de hierna genoemde criteria te wijzigen door op
4.3 Beleidsintensiveringen, Programma 2. punt B. Kastanjeziektes.
De investeringen in de jaarschijf 2014 en 2015 van respectievelijk € 178.000 en € 183.000 te
laten vervallen en nu als PM post op te nemen.
Bij de begrotingbehandeling van de begroting 2014 met nieuw voorstel te komen op basis van
een behandeling in de commissie Stadsbeheer, waaronder meer de hierna genoemde criteria
worden meegenomen.
Bij vervanging van de zieke kastanjes in de wijk Zuidwijk /Huygenhoek ,over te gaan tot plaatsen van maximaal 2 rijen bomen.
Vervanging zal alleen plaatsvinden, als de kastanjeboom echt noodzakelijk moet worden vervangen door ziekte of in het kader van veiligheid.
Vervanging zal plaatsvinden door bomen van diverse soorten met een kleinere stamomvang.
Ondertekend door de fractie van de HOP
De heer Schoemaker legt een stemverklaring af. Ondanks dat het voorstel van het college prima is ,
ziet GroenLinks toch graag de discussie over het groen in de wijken in zijn algeheel tegemoet. De fractie is de HOP dankbaar dat zij dit punt op de agenda zet en steunt het amendement.
De heer Jongenelen legt een stemverklaring af. De wethouder heeft aangegeven na dit besluit best nog
wel een keer de discussie over twee of drie rijen wil voeren. Burgerbelang wil nu al aangeven voorstander te zijn van drie rijen en zal niet meegaan met dit amendement.
De raad heeft gewijzigd amendement E met 23 stemmen voor en 6 stemmen tegen aangenomen.
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Voor stemden VVD, HOP, PvdA, CDA, GroenLinks, VSP, Trots op Nederland en ChristenUnie. Tegen
stemden Burgerbelang, D66 en Lijst Piet Carnas.
De tekst van amendement G aangaande exploitatiekosten jachthaven Broekhorn luidt:
De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 20 juni 2013, behandelend
agendapunt Bijlage A met als onderwerp Voorjaarsnota 2013
Constaterende dat,
het aan de orde van de dag is om de leefbaarheid van Heerhugowaard te versoberen door onder andere een aangepast (goedkoper) groenbeleid te voeren, door groot onderhoud van bestaande wijken
uit te stellen en al wat meer aan versoberingen
Overwegende dat,
het derhalve buitengewoon decadent overkomt dat ondanks al deze maatregelen die onze burgers
treffen er een reservering wordt gedaan van € 60.000,-- ten behoeve van de exploitatie van een
jachthaven. Mede omdat Heerhugowaard economisch hier niet van afhankelijk is door bijvoorbeeld
bevoorrading
Besluit
- Aan het door het College voorgestelde raadsbesluit “het reserveren van € 60.000,-- t.b.v. de exploitatie van de jachthaven Broekhorn” te schrappen+
- En het door het College voorgestelde raadsbesluit als volgt te wijzigen: De exploitatie kosten van
de jachthaven Broekhorn volledig te dekken uit de te ontvangen liggelden.
Ondertekend door de fractie Burgerbelang
De heer Mertens legt een stemverklaring af. De HOP kan instemmen met het betoog van de wethouder
dat de kosten voor de baten uitgaan. De fractie steunt het amendement niet.
De raad heeft amendement G met 4 stemmen voor en 25 stemmen tegen verworpen.
Voor stemden Burgerbelang en de Lijst Piet Carnas. Tegen stemden VVD, HOP, PvdA, CDA, GroenLinks, D66, VSP, Trots op Nederland en ChristenUnie.
VOORSTEL VAN HET COLLEGE
Onderdeel A
De heer Jongenelen legt een stemverklaring af. Er staan teveel dingen in de voorjaarsnota waar Burgerbelang tegen is. Daarom stemt de fractie tegen.
De raad heeft onderdeel A van het voorstel van het college met 25 stemmen voor en 4 stemmen tegen
aangenomen.
Voor stemden VVD, HOP, PvdA, CDA, GroenLinks, D66, VSP, Trots op Nederland en ChristenUnie.
Tegen stemden Burgerbelang en de Lijst Piet Carnas.
Zonder verdere discussie en na stemming is door de raad besloten de voorjaarsnota 2013 vast te stellen conform het concept.
Onderdeel B
De heer Jongenelen legt een stemverklaring af. Er staan teveel dingen in de Reservekeeper 2013 waar
Burgerbelang tegen is. Daarom stemt de fractie tegen.
Mevrouw Van Diemen legt een stemverklaring af. D66 vindt het van het grootste belang de reserves zo
goed mogelijk in stand te houden en zich vooral te houden aan onvoorzienbaar, onontkoombaar en onvoorstelbaar.
De raad heeft onderdeel B van het voorstel van het college met 25 stemmen voor en 4 stemmen tegen
aangenomen.
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Voor stemden VVD, HOP, PvdA, CDA, GroenLinks, D66, VSP, Trots op Nederland en ChristenUnie.
Tegen stemden Burgerbelang en de Lijst Piet Carnas.
Zonder verdere discussie en na stemming is door de raad besloten de Reservekeeper 2013 vast te
stellen conform het concept en kennis te nemen van de Pottenkijker die daarin is opgenomen.
Onderdeel C
De heer Jongenelen legt een stemverklaring af. Voor Burgerbelang gaat het om een afgesloten jaar en
de fractie heeft daar verder geen problemen mee.
De raad heeft onderdeel C van het voorstel van het college unaniem aangenomen.
Zonder verdere discussie en na stemming is door de raad besloten
1. de jaarstukken 2012 incl. de bijlage SISA verantwoordingsinformatie vast te stellen conform het
concept, derhalve met
a. een eigen vermogen van € 91.374.000;
b. een balanstotaal van € 255.725.000;
c. een resultaat voor bestemming van -/- € 3.928.000;
d. een resultaat na bestemming € 1.324.000,
2. het resultaat 2012 ad € 1.324.000 als volgt te bestemmen:
- eenmalige gemeentelijke bijdrage oprichtingskosten RUD € 51.000;
- storting rente Egalisatiereserve € 1.175.000;
- storting reserve PO/ VO € 98.000.
Onderdeel D
De heer Jongenelen legt een stemverklaring af. Dit onderdeel hoeft zijns inziens niet in stemming te
worden omgebracht, omdat het stuk ter kennisneming is. Burgerbelang neemt het stuk voor kennisgeving aan.
De raad heeft onderdeel D van het voorstel van het college unaniem aangenomen.
Zonder verdere discussie en na stemming is door de raad besloten de Meerjaren Prognose Grondexploitaties 2013 voor kennisgeving aan te nemen.
Onderdeel E
De raad heeft onderdeel E van het voorstel van het college unaniem aangenomen.
Zonder verdere discussie en na stemming is door de raad besloten:
1 de eerste bestuursrapportage 2013 voor kennisgeving aan te nemen;
2. de in bijlage 1 van dat document opgenomen kredieten af te sluiten.
Onderdeel F
De raad heeft onderdeel F van het voorstel van het college unaniem aangenomen.
Zonder verdere discussie en na stemming is door de raad besloten het Burgerjaarverslag 2012 voor
kennisgeving aan te nemen.
Onderdeel G
De raad heeft onderdeel G van het voorstel van het college met 25 stemmen voor en 4 stemmen tegen
aangenomen.
Voor stemden VVD, HOP, PvdA, CDA, GroenLinks, D66, VSP, Trots op Nederland en ChristenUnie.
Tegen stemden Burgerbelang en de Lijst Piet Carnas.
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Zonder verdere discussie en na stemming is door de raad besloten de begroting 2013 te wijzigen op
grond van het onder sub. A en B genomen besluit.
MOTIES
De tekst van motie 1 “op weg naar een ander grondbeleid?” luidt:
De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 20 juni 2013
Constaterende dat:
Heerhugowaard de laatste jaren veel leningen is aangegaan.
Uit de stresstest valt op te maken, dat het geld vooral is gebruikt voor het aankopen van gronden.
De situatie op de huizenmarkt en op de markt van bedrijventerreinen niet rooskleurig is.
Overwegende dat:
Heerhugowaard naar de omvang van de gemeente buitensporig veel gronden heeft verworven.
Het niet valt te verwachten, dat al deze gronden op korte of middellange termijn nodig blijken te zijn
voor woningbouw of industrieterreinen.
De verkoop van gronden tegen de taxatiewaarden + de overdrachtskosten er voor kan zorgen, dat de
omvang van de leningen kan worden verminderd en de rentelasten omlaag gaan.
Dit voorkomt dat het verschil tussen de aankoopprijs van de gronden en de huidige taxatiewaarde
verdampt door de rentelasten.
Draagt het College op
Deze suggestie te onderzoeken en de Raad van de uitkomsten van dit onderzoek in kennis te stellen
door middel van een notitie, welke de Raad binnen vier maanden wenst te ontvangen.
En gaat over tot de orde van de dag,
Ondertekend door de fractie D66
De heer Jongenelen legt een stemverklaring af. Het is een worst case scenario, waarover Burgerbelang
al jaren roept en waaruit de Waarderhout is ontstaan. Burgerbelang gaat mee/
De heer Mertens legt een stemverklaring af. De HOP vindt het zonde hieraan geld te besteden. Monitoring vindt jaarlijks plaats, waarna een besluit wordt genomen.
De heer Oude Kotte legt een stemverklaring af. Meestemmen zou een motie van wantrouwen tegen het
college zijn. Het college heeft al zoveel actie ondernomen, waarmee de raad heeft ingestemd. Daarom
stemt het CDA tegen.
De raad heeft motie 1 met 7 stemmen voor en 22 stemmen tegen verworpen.
Voor stemden Burgerbelang, D66, Trots op Nederland en de Lijst Piet Carnas. Tegen stemden VVD,
HOP, PvdA, CDA, GroenLinks, VSP en ChristenUnie.
De tekst van motie 2 aangaande aanpak vochtprobleem luidt:
De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 20 juni 2013
Overwegende dat
Op 16 oktober 2012 een motie is ingediend, waarbij het college opgeroepen werd om samenwerking
te zoeken met alle belanghebbenden om tot een oplossing van de vochtproblemen in de Rivierenwijk
te komen;
Het vochtprobleem mede door de grondwaterstand ontstaat;
In de Rivierenwijk in 2012 extra grondwatermeetpunten zijn geplaatst;
In 2013 een grondwaterrekenmodel wordt ontwikkeld om meer inzicht te krijgen in de grondwaterproblematiek;
Op basis daarvan het onderzoek volgt naar de benodigde maatregelen;
Die maatregelen voor vlek F in 2014 worden uitgewerkt zo dat de uitvoering daarvan in 2015 wordt
gestart;
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Voor vlek G staat de uitvoering gepland voor 2016 en 2017;
De bewoners al zeer lang overlast hebben van het vocht in de huizen;
Verzoekt het college om zich in te spannen om de uitvoering te bespoedigen, waarbij het onderhoud in
de andere wijken geen achterstand mag ondervinden
en gaat over tot de orde van de dag
Ondertekend door de fractie ChristenUnie
De heer Mertens legt een stemverklaring af. De ChristenUnie heeft de motie op verzoek van de HOP
aangepast. De fractie heeft ook goed naar de wethouder geluisterd en zal voor de motie stemmen.
De heer Jongenelen legt een stemverklaring af. Spreker heeft eerder deze dag al aangegeven dat Burgerbelang verbaasd is dat het groot onderhoud vooruitgeschoven wordt en er nu onderdelen moeten
worden aangepakt. De fractie stemt tegen.
De heer Oude Kotte legt een stemverklaring af. De wethouder heeft al aangegeven dat het college zijn
best doet. Het CDA zal ondanks eerdere toezeggingen tegenstemmen. Het idee wordt nu gewekt dat
de gemeente het probleem gaat oplossen.
Mevrouw Van Diemen legt een stemverklaring af. Het is helemaal niet duidelijk of de gemeente het
probleem kan oplossen en ook of dit haar taak is. De fractie stemt tegen.
De heer Schoemaker legt een stemverklaring af. Er zijn processen op de achtergrond bezig, wat
GroenLinks niet in de wielen wil rijden. De wethouder is mans genoeg. De fractie stemt tegen.
De heer Reijnders legt een stemverklaring af. Gezien de laatste toevoeging en het feit dat er sprake is
van een ongezonde situatie gaat de VSP mee met de motie.
De raad heeft de gewijzigde motie 2 met 8 stemmen voor en 21 stemmen tegen verworpen.
Voor stemden HOP, VSP en ChristenUnie. Tegen stemden VVD, Burgerbelang, PvdA, CDA, GroenLinks, D66, Trots op Nederland en de Lijst Piet Carnas.
De tekst van motie 3 aangaande veiligheid bij scholen luidt:
De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 20 juni 2013
Overwegende dat
Het Octopusconcept bedoeld is om veiligheid bij scholen te vergroten;
Er overlast is van fout geparkeerde auto’s bij het brengen en halen van kinderen;
Kinderen hierdoor risico lopen om aangereden te worden;
Het slordig parkeren grote overlast geeft voor bewoners die rond de scholen wonen;
Verkeersborden genegeerd worden;
Verzoekt het college overleg te plegen met ouders, schoolbesturen en de politie om een oplossing te
vinden om het slordig parkeren bij scholen tijdens de momenten van halen en brengen van kinderen
tegen te gaan en waar nodig meer te handhaven op overtredingen
en gaat over tot de orde van de dag
Fractie ChristenUnie
De heer Mertens legt een stemverklaring af. De HOP heeft vorig jaar een motie ingediend over een
meer wijkgerichte handhaving. Deze is niet door het college overgenomen. De voorliggende motie is
ook een onderdeel van de handhaving om te realiseren dat er iets gebeurt. De HOP steunt dit.
De heer Jongenelen legt een stemverklaring af. Burgerbelang kan door de toegevoegde tekst dat de
scholen erbij worden betrokken aan de motie meegaan.
De heer Brau legt een stemverklaring af. Door de toegevoegde tekst aan de motie blijkt dat veiligheid
een gedeelde verantwoordelijkheid is. De PvdA steunt daarom de motie.
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De heer Oude Kotte legt een stemverklaring af. Het CDA sluit zich bij de stemverklaring van de PvdA
aan.
De heer Reijnders legt een stemverklaring af. Er zijn schoolbesturen die wel en er zijn schoolbesturen
die geen actie ondernemen. Praten zou dus een oplossing kunnen zijn. De VSP steunt de motie.
Mevrouw Mulder legt een stemverklaring af. D66 is van mening dat als het punt met zijn allen worden
aangepakt, er misschien een betere oplossing komt. De fractie wacht dit af, maar steunt wel de motie.
De raad heeft de aangepaste motie 3 unaniem aangenomen.
De tekst van motie 4 aangaande huurwoningen voor senioren luidt:
De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 20 juni 2013
Overwegende dat
De vergrijzing toeneemt in Heerhugowaard;
Het is gebleken dat er te weinig sociale huurwoningen voor senioren beschikbaar zijn in onze gemeente;
Senioren nu wegens het tekort aan geschikte sociale huurwoningen moeten uitwijken naar buurgemeenten;
Het een dringend verzoek is van de ouderenbonden om Heerhugowaardse senioren de gelegenheid
te geven in onze gemeente te kunnen blijven wonen;
De doorstroming van een grote eengezinswoning naar een sociale huurwoning/appartement bevorderd wordt als er voor de senioren passende woningen beschikbaar zouden zijn;
Verzoekt het college om in overleg te gaan met de woningbouwverenigingen om meer passende
sociale huurwoningen te creëren, waardoor o.a. senioren meer kans krijgen op een passende woning
en gaat over tot de orde van de dag
Ondertekend door de fractie ChristenUnie
Er heeft over de aangepaste motie 4 geen besluitvorming plaatsgevonden. Deze motie wordt door de
ChristenUnie aangehouden tot de commissievergadering waarin de regionale woonvisie zal worden
behandeld. Als de fractie dan niet tevreden is, dan zal zij de motie ter besluitvorming meenemen naar
de daarop volgende raadsvergadering.
De tekst van motie 5 aangaande effectievere uitgifte van bouwgronden en opstarten van bouwlocaties/plannen luidt:
De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 20 juni 2013
Constaterende dat:
er op velerlei gebied regionaal wordt samengewerkt, behalve op het gebied van gefaseerde uitgifte
van bouw locaties en/of het opstarten van plannen in die richting
Overwegende dat:
alle buur gemeenten inclusief Heerhugowaard te maken hebben met een zeer ernstige stagnatie van
bouwactiviteiten en het daardoor kan voorkomen dat er meerdere projecten in de regio gelijktijdig
worden opgestart of voor verkoop worden aangeboden.
Spreekt uit:
Dat het in ieders belang moet zijn dat er regionaal gecoördineerd, gefaseerd en gecontroleerd moet
worden omgegaan met de bouwlocaties. Bij een gelijktijdig opstarten van bouwplannen die voor een
koper op overbrugbare afstand van elkaar liggen het kan voorkomen dat niemand haar financiële rendering gaat halen. Uiteindelijk kan dat voor iedereen tot verliesgevende bouwprojecten leiden
Verzoekt het College om:
1. in overleg met de buur gemeentes te onderzoeken of een regionale bouwcoördinator kan worden
aangesteld
2. te onderzoek (laten onderzoeken) of er draagvlak is voor een dergelijke coördinator bij de overige
gemeentes
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En gaat over tot de orde van de dag,
Ondertekend door de fractie Burgerbelang
De heer Schoemaker legt een stemverklaring af. GroenLinks kan inhoudelijk met de motie instemmen.
Haar enige bezwaar is dat het onderwerp komende dinsdag in de commissievergadering zal worden
behandeld. De fractie zal echter wel meestemmen.
De raad heeft motie 5 unaniem aangenomen.
De tekst van motie 6 aangaande precisering maaibeleid luidt:
De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 20 juni 2013
Constaterende dat:
in de jaarstukken 2012 melding wordt gemaakt van een evaluatie van het gevoerde maaibeleid.
Overwegende dat:
het in de wijken voorkomt dat niet altijd de juiste velden hoogfrequent worden gemaaid, terwijl andere
veldjes slechts twee keer per jaar worden gemaaid
Spreekt uit:
Dat door een verdere precisering van het gevoerde maaibeleid, in overleg met de wijkpanels, er mogelijk nog een verder kosten reductie valt te realiseren. Tevens is door een herverdeling van het gevoerde maaibeleid, het wellicht mogelijk het algehele aanzien te verbeteren en kan er tevens beter
worden gehandhaafd op honden uitlaatvelden.
Draagt het College op:
1. in samenspraak met de wijkpanels de evaluatie te doen
2. per wijk te bezien of de juiste velden hoog- dan wel laagfrequent worden gemaaid
En gaat over tot de orde van de dag,
Ondertekend door de fractie Burgerbelang
De heer Mertens legt een stemverklaring af. De HOP zal deze motie niet steunen en wil eerst de evaluatie afwachten. Daarnaast bestaan er in diverse wijken geen wijkpanels.
Mevrouw Huijboom legt een stemverklaring af. De ChristenUnie geeft aan dat het eerste punt in lijn kan
zijn met de evaluatie, maar vindt het tweede punt te sturend. De fractie wil de evaluatie afwachten.
De heer Oude Kotte legt een stemverklaring af. Het CDA is niet voor het inzetten van wijkpanelleden,
maar voor de inzet van het budget van de wijkpanels. De fractie komt er te zijner tijd op terug en stemt
nu tegen.
De raad heeft motie 6 met 6 stemmen voor en 23 stemmen tegen verworpen.
Voor stemden Burgerbelang, D66 en de Lijst Piet Carnas. Tegen stemden VVD, HOP, PvdA, CDA,
GroenLinks, VSP, Trots op Nederland en ChristenUnie.
De tekst van motie 7 aangaande inzetten wijk vrijwilligers ten behoeve van de uitvoering van het
maaibeleid luidt:
De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 20 juni 2013
Constaterende dat:
In de jaarstukken 2012 melding wordt gemaakt van een evaluatie van het gevoerde maaibeleid
Overwegende dat:
betrokken wijkbewoners best bereid zijn om in hun eigen woon- en leefomgeving de handen uit de
mouwen te steken om mee te werken aan het aanzien van hun wijk
Spreekt uit:
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Dat een actieve benadering van vrijwilligers die kunnen bijdragen aan een beter en aantrekkelijker
aanzien van hun woon- en leefomgeving een verdere kosten reductie kan bewerkstelligen ten aanzien
van het maaibeleid. Dat deze vrijwilligers in de gelegenheid moeten worden gesteld om, na een gedegen en onder de supervisie van onze ervaren krachten gevolgde training en instructie, de daarvoor
beschikbare apparatuur moeten kunnen gebruiken. Uiteraard slechts in de weekenden.
Draagt/ verzoekt/ het College op:
1. via de wijkpanels de vraag uit te zetten welke vrijwilligers hun eigen wijk willen onderhouden op
maaigebied.
2. eigen medewerkers hun ervaringen en instructies laten overgeven aan deze vrijwilligers
3. buiten de reguliere uren van onze eigen onderhoudsmedewerkers de apparatuur om dit maaibeleid
uit te voeren beschikbaar te stellen
En gaat over tot de orde van de dag,
Fractie Burgerbelang
De heer Mertens legt een stemverklaring af. De HOP kan deze motie, hoewel deze heel sympathiek is,
niet steunen. Volgens de fractie heeft de motie ook teveel juridische consequenties.
De raad heeft motie 7 met 5 stemmen voor en 24 stemmen tegen verworpen.
Voor stemden Burgerbelang, Trots op Nederland en de lijst Piet Carnas. Tegen stemden VVD, HOP,
PvdA, CDA, GroenLinks, D66, VSP en ChristenUnie.
De tekst van motie 8 aangaande uitbreiden sociale & culturele jongerenactiviteitencentra luidt”
De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 20 juni 2013
Constaterende dat”
Heerhugowaard gestaagd gegroeid is en het dus zaak is om voorzieningen aan te passen op de
grootte van Heerhugowaard
Overwegende dat
Het bereik van het Complex over heel Heerhugowaard en het aanbod van mogelijkheden voor de
jeugd slechts een klein selectief deel van de Heerhugowaardse jeugd aanspreekt.
Spreekt uit:
Dat het hoog tijd wordt om te onderzoeken of Heerhugowaard qua omvang en samenstelling niet toe
is aan een tweede sociaal-cultureel jongerencentrum. Dat er dan ook rekening gehouden moet worden met een breed aanbod van activiteiten wat in principe alle jeugd moet aanspreken. Dat er hiermee tevens een signalerende functie kan worden ingevuld, waarmee excessen en extremiteiten
vroegtijdig kunnen worden ondervangen
Draagt/ verzoekt/ het College op:
1. te onderzoeken of aan de zuidzijde van Heerhugowaard een vestigingsmogelijkheid is voor een
tweede sociaal- en cultureel jongerenactiviteitencentrum;
2. te onderzoeken wat de financiële haalbaarheid is van een dergelijk centrum, in relatie tot uitgebreide openingstijden;
3. te onderzoeken hoe te voorkomen is dat een dergelijk centrum qua aanbod wederom slechts een
selectief deel van de jeugd gaat aanspreken.
En gaat over tot de orde van de dag,
Ondertekend door de fracties LPC en Burgerbelang
Mevrouw Van ’t Schip legt een stemverklaring af. Gezien de reactie van de wethouder dat de gemeente
aardig faciliteert middels TAS en Het Kompleks, denkt de HOP dat de gemeente op dit moment geen
scheef beeld moet laten zien door extra geld te spenderen voor een nieuw jongerenonderkomen. De
fractie denkt dat de jeugd om iets anders vraagt dan dit.
De heer Brau legt een stemverklaring af. De PvdA denkt dat het juist wel zinvol is te onderzoeken wat
er precies mogelijk is. Daarom steunt de fractie de motie.
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De heer Jongenelen legt een stemverklaring af. Burgerbelang wil graag onderzocht hebben wat de mogelijkheden (kunnen) zijn, mede gezien de uitslag van de eerste vergadering van de jeugd- en jongerenraad, waarin dit punt vrij duidelijk naar voren is gekomen. De fractie zal voorstemmen.
De heer Schoemaker legt een stemverklaring af. GroenLinks heeft ook geluisterd naar de jeugd- en
jongerenraad en ook naar de jongerengemeenteraad. De fractie is heel benieuwd naar de uitslag van
het onderzoek en steunt de motie.
Mevrouw Van Diemen legt een stemverklaring af. De jongeren waren heel erg duidelijk in wat zij graag
willen. Als D66 zich daarbij aansluit, kan zij de motie steunen. De jongerengemeenteraad was heel duidelijk en de jeugd- en jongenraad heeft zich hierbij aangesloten.
Mevrouw Huijboom legt een stemverklaring af. De ChristenUnie had in eerste instantie de vraag of dit
niet een punt is voor de volgende raad. Daar er echter een grote vraag is vanuit de jongeren en het
probleem met de Waerdse Tempel bekend is, wil de fractie een onderzoek het voordeel van de twijfel
geven. Als het onderzoek negatief uitvalt, kan in elk geval aan de jongeren worden uitgelegd dat de
gemeente het geprobeerd heeft.
De raad heeft motie 8 met 22 stemmen voor en 7 stemmen tegen aangenomen.
Voor stemden VVD, Burgerbelang, PvdA, CDA, GroenLinks, D66, VSP, Trots op Nederland, ChristenUnie en de lijst Piet Carnas. Tegen stemde de HOP.
De tekst van motie 9 aangaande VVE luidt:
De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 20 juni 2013
Constaterende dat: voor 2013 geen budget meer vrijgemaakt is voor het wegwerken van de wachtlijsten VVE vanuit de WMO. Zoals gesteld is in het WMO Uitvoeringsplan 2013.
Overwegende dat: scholen budgetten krijgen maar bij ons niet bekend is of dat ingezet wordt voor
VVE.
Verzoekt het College:
1. om na te gaan of op dit moment nog wachtlijsten zijn voor VVE.
2. als dit het geval is, om in overleg te gaan met het onderwijs en de peuterspeelzalen hoe zij de
wachtlijsten VVE gaan aanpakken.
3. De uitkomst te bespreken in de commissie MO in oktober om met een voorstel te komen bij de
begrotingsraad.
En gaat over tot de orde van de dag,
Ondertekend door de fractie VVD
De raad heeft motie 9 unaniem aangenomen.
De tekst van motie 10 aangaande toekennen subsidie St. Present, afbouwen subsidie St. De
Waaier en plaatsing speeltoestellen Park van Luna luidt:
De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 20 juni 2013, behandelend
agendapunt 3 met als onderwerp Voorjaarsnota 2013
Constaterende dat, de Stichting De Waaier u al weer jaren achtereen van de gemeente een jaarlijkse
subsidie van € 32.500,- ontvangt. Dit bedrag is in de loop van de jaren gegroeid van € 17.500,- door
de raad geaccordeerd, en via de begrotingen opgelopen naar een bedrag van € 32.500,- .
De werkzaamheden van de stichting bestaan voornamelijk uit, “Makelaar zijn, in maatschappelijk betrokken ondernemen”. Dit is naar onze mening qua opzet geslaagd en doen zij als makelaar hun werk
goed.
Overwegende dat,
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wij als maatschappij steeds meer en meer, ook vanuit Den Haag worden geconfronteerd met bezuinigingen op het terrein van sociaal maatschappelijk werk, denk hierbij aan de Kanteling, extra inzet van
onze Mantelzorgers etc. etc.. Komen wij tot de conclusie dat het gewenst is dat de verstrekte subsidie
van de gemeente in dit kader, directer wordt besteed. En niet meer zoals de St. De Waaier haar makelaarstaken ook uitvoert; het organiseren van boottochten etc. voor bestuurders en relaties, om te
netwerken.
De stichting Present is een stichting die met veel vrijwilligers, directe hulp verleent daar waar het
noodzakelijk is. Korte lijnen en snel handelen en direct “handjes” beschikbaar stellen. Deze uitgangspunten komen overeen met hetgeen de stichting. NL doet.
De stichting Present zorgt zelf en direct voor de handjes die nodig zijn om de gevraagde klussen/taken uit te voeren van welke aard dan ook. Deze opstelling van stichting Present, vinden wij
meer passen in het huidige beleid van de Kanteling, om vooral eerst in de directe omgeving steun te
zoeken. Dit omdat deze directe steun vaak mede zorg draagt, dat een volwaardige deelname aan de
maatschappij tot mogelijkheden blijft behoren.
Extra speeltoestellen strand van Luna. Dit is een wens van vele bezoekers van het strand van Luna.
En aangezien de middelen om dit te realiseren zeer beperkt zijn, stellen wij voor om in 2015 € 10.000
beschikbaar te stellen om extra speeltoestellen te plaatsen. Hierdoor zal het verblijf op het strand van
Luna prettiger worden, zeker voor ouders met kinderen en sporters.
Financieel kan dit afgedekt worden door de subsidie van de stichting De Waaier in drie af te bouwen
tot nul. Er blijft dan vanaf 2016 een structurele bezuiniging over van € 22.500 .
Draagt het college op
Toe te voegen aan programma 4
b. Met ingang van 01-01-2014 aan de stichting Present een structurele subsidie toe te kennen van
jaarlijks € 10.000,-, en dragen de Stichting op jaarlijks een overzicht te verschaffen van de uitgevoerde projecten;
c. In 2015, voor € 10.000 extra speeltoestellen te plaatsen bij het strand van Luna.
d. Vanaf 2016 de structurele bezuiniging van € 23.000 toe te voegen aan de algemene middelen.
Ondertekend door de fracties van HOP, CDA en PvdA
Mevrouw Huijboom legt een stemverklaring af. Ondanks dat de ChristenUnie niet weer hoe punt c zal
gaan, omdat het een probleem is om uit het afbouwen van de subsidie aan stichting De Waaier een
structureel voordeel te halen, is de fractie heel enthousiast over de stichting Present en zal zij de motie
steunen.
De heer Schoemaker legt een stemverklaring af. GroenLinks had al problemen met het aanvankelijk
opgestelde amendement A. Dit is nu losgekoppeld. Het komt nu echter als los zand over. Er worden in
de motie twee zaken met elkaar verbonden die niets met elkaar te maken hebben. Verder is punt c onduidelijk. De fractie zal tegenstemmen.
Mevrouw Mulder legt een stemverklaring af. D66 draagt stichting Present een warm hart toe, maar de
fractie vindt het niet juist om buiten de Subsidieverordening om hiervoor nu een structureel bedrag uit
geven. Als er over de subsidies wordt gesproken, wil de fractie er nog wel eens naar kijken, maar niet
zo los van het geheel.
De heer Reijnders legt een stemverklaring af. Als de afspraken met Geestmerambacht goed verlopen,
gaat de VSP ook akkoord.
De heer Harren zegt dat deze motie een goed voorbeeld is dat wanneer plannen wijzigen, dit problemen kan veroorzaken. Amendement A is niet overgenomen, waardoor er helemaal geen dekking is
voor wat in deze motie staat. De VVD gaat niet akkoord.
De raad heeft met 20 stemmen voor en 9 stemmen tegen motie 10 aangenomen.
Voor stemden HOP, Burgerbelang, PvdA, CDA, VSP, Trots op Nederland, ChristenUnie en de lijst Piet
Carnas. Tegen stemden VVD, GroenLinks en D66.
TOEZEGGINGEN DOOR HET COLLEGE
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De heer De Boer zegt toe de schoolbesturen te zullen vragen voor- en vroegschoolse opvang (of educatie) uit te voeren en hiervoor geld te vinden door op andere zaken te bezuinigen.
Mevrouw Stam zegt toe de oproep van het CDA voor een actievere houding van de verkeersregelaars
bij Middenwaard mee te nemen.
Mevrouw Stam zegt toe te zullen onderzoeken of er bij het havengebouw van Broekhorn commerciële
activiteiten te ontplooien zijn om zo de exploitatielasten te kunnen verlagen.
De heer Binnendijk zegt toe met de afdeling Stadsbedrijf te zullen bezien of burgers meer bij het maaien en het maaibeleid kunnen worden betrokken en zal hierover in de commissievergadering rapporteren.
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter onder dankzegging voor ieders inbreng om 16.35 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

