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Concept notulen openbare vergadering van de raad van de gemeente Heerhugowaard, gehouden op
24 september 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 P. de Groot, GL
de heer A. Harren, VVD
mevrouw T. Huijboom - Brouwer, ChristenUnie
de heer A.G.W. Jongenelen, Burgerbelang
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

Wethouders:

de heer S. H. Binnendijk, CDA
de heer J.W. de Boer, PvdA
de heer C. Kwint, GroenLinks
mevrouw V.C.M. Stam - de Nijs, VVD

Afwezig:

de heer P.C.J. Carnas, Lijst Piet Carnas, raadslid
de heer M. Dijkstra, Burgerbelang, raadslid
mevrouw M. Jongejan, Burgerbelang, raadslid
de heer N. Kevik, VSP, raadslid
de heer L.H.M. Dickhoff, HOP, wethouder

Notuliste:

mevrouw E.M.J. Middelbeek

De voorzitter opent de raadsvergadering, heet alle aanwezigen welkom, meldt dat de raadsleden
Carnas, Dijkstra, Jongejan en Kevik en wethouder Dickhoff vanavond afwezig zijn.
De voorzitter is aan het begin van de avond samen met enkele collega‟s op condoleancebezoek geweest bij mevrouw Yvonne Schouten, dochter van vervangend commissielid Jan Schouten en echtgenoot van medewerker Rob Schouten, die op 49-jarige leeftijd is overleden. Hij heeft mede de raadsleden de familie gecondoleerd.
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De voorzitter heeft vorige week de crematie van de heer Henk Nooter bijgewoond, die op 16 september
jl. is overleden. De heer Nooter was wellicht de laatste grote verzetsheld die in Heerhugowaard woonde
en die bij wie in de Tweede Wereldoorlog in Amsterdam-Noord onder zeer moeilijke omstandigheden
2½ jaar lang een Joods gezin ondergedoken heeft gezeten. Dit gezin heeft de bevrijding meegemaakt.
De heer Nooter is later door Israël geridderd. Net als mevrouw Spier bezocht de heer Nooter vele jaren
de basisscholen om zijn verhaal te vertellen en was op 4 mei aanwezig in Veenhuizen. De voorzitter
heeft tijdens de crematie grote erkentelijkheid uitgesproken voor de enorme moed die deze mensen
hebben getoond in Tweede Wereldoorlog. Wij moeten een voorbeeld aan hen nemen.
De voorzitter eindigt met de woorden “moge zij beiden rusten in vrede”.
De voorzitter stelt vervolgens aan de orde agendapunt 1.
1. Spreekrecht burgers.
De heer Wagenaar spreekt in naar aanleiding van agendapunt 14 en vraagt nogmaals aandacht hiervoor. Het college adviseert de raad zijn aanvraag af te wijzen, maar staat niet onwelwillend tegenover
de vestiging van een stoeterij van het perceel, maar hiertoe moet de raad opdracht geven. De glastuinbouw heeft (hier) geen toekomst meer. Er moet andere bedrijvigheid komen, ook omdat anders verloedering van de toegangsweg naar De Draai dreigt. Spreker vraagt nieuwe antwoorden van de raad en
verzoekt hen dringend nieuwe ontwikkelingen toe te laten. Dit is goed voor de buitengebieden van
Heerhugowaard.
2. Vaststellen raadsagenda.
Zonder verdere discussie en hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten het ordevoorstel
omtrent agendapunt 12 over te nemen vanwege nadere afspraken gemaakt in de commissievergadering Stadsontwikkeling, waarbij agendapunt 12 vanavond dan niet zal worden behandeld. Verder is aan
de raadsagenda toegevoegd een motie van de ChristenUnie die bij agendapunt 14 als eerste zal worden behandeld en waarbij hiervoor een korte schorsing voor nader overleg zal worden ingelast. Tot slot
heeft de HOP aangekondigd bij agendapunt 11 een amendement te zullen indienen.
3. Vaststellen notulen raadsvergadering d.d. 27 augustus 2013.
Zonder discussie en hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten de notulen van de raadsvergadering van 27 augustus 2013 ongewijzigd vast te stellen.
4. Voorstel voorzitter met betrekking tot afdoening ingekomen stukken, waaronder mededelingen van het college aan de raad.
Rubriek A
Zonder verdere discussie en hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten de ingekomen
stukken 1 tot en met 5 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 in te stemmen
met de voorgenomen be- of afhandeling van de ingekomen stukken 1 tot en met 7 van rubriek C.
Rubriek D
Er zijn geen mededelingen vanuit het college in het kader van de actieve informatieplicht.
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5. Overdragen van de taak inzake veiligheidshuizen aan het bestuur van de Veiligheidsregio
Noord-Holland Noord, RB2013126.
Zonder discussie en hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten:
- toestemming te verlenen voor het overdragen van de taak inzake veiligheidshuizen aan het bestuur
van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord door middel van wijziging van de gemeenschappelijke
regeling Veiligheidsregio Noord-Holland Noord;
- in te stemmen met de overige wijzigingen in tweede wijziging van de gemeenschappelijke regeling
Veiligheidsregio Noord-Holland Noord;
- in te stemmen met het beschikbaar stellen van een bedrag van € 0,40 per inwoner per jaar voor deze taak vanaf het begrotingsjaar 2014.
6. Inkoop- en Aanbestedingsbeleid, RB2013118.
Zonder discussie en hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten:
1. het vigerende inkoop- en aanbestedingsbeleid (raad 2008-11 d.d. 15-1-2008 in te trekken;
2. het voorliggende inkoop en aanbestedingsbeleid vast te stellen.
7. Wijziging van de Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing 2013,
RB2013124.
Zonder discussie en hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten tot vaststelling van de eerste wijziging op de Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing 2013.
8. Beheersverordening Stationsgebied, RB2013137.
Zonder discussie en hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten de Beheersverordening
Stationsgebied vast te stellen.
9. Kredietaanvraag pekelsproeier en sneeuwschuiver ten behoeve van gladheidbestrijding,
RB2013140.
Zonder discussie en hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten:
1. een krediet van € 55.000 beschikbaar te stellen voor de aanschaf van de pekelsproeier en sneeuwschuiver;
2. de bijbehorende kapitaallasten (€ 7.305) per jaar ten laste van het product gladheidbestrijding te
brengen en deze te dekken door middel van resterende groeigelden 2013.
Mevrouw Van „t Schip neemt als waarnemend voorzitter van de raad het voorzitterschap van de vergadering bij de behandeling en besluitvorming van agendapunt 10 over.
10. Vaststelling Kadernota Handhaving 2013-2017, RB2013094.
Er wordt in een termijn beraadslaagd.
De heer Jongenelen legt een stemverklaring af. Burgerbelang heeft aangegeven moeite te hebben met
het voorstel, omdat het haar inziens gaat om een verdienmodel. De fractie heeft echter besloten alsnog
met het voorstel mee te gaan.
De raad heeft het voorstel unaniem aangenomen.
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Zonder verdere discussie en na stemming is door de raad besloten kennis te nemen van de Uitvoeringsnota Handhaving 2013/2017 en de Kadernota Handhaving 2013/2017 vast te stellen.
De heer Ter Heegde neemt het voorzitterschap van de vergadering weer over van mevrouw Van ´t
Schip.
11. Aanpassen raadsverordeningen, RB2013122.b
Er is met inachtneming van een schorsing van zo´n 10 minuten voor nader overleg in twee termijnen
beraadslaagd. Er zijn drie amendementen en een initiatiefvoorstel ingediend.
De tekst van amendement A ingediend door de ChristenUnie luidt:
De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 24 september 2013, behandelend
agendapunt RB2013122
constaterende dat,
het voorstel is gebaseerd op het vinden van dekking voor een overschrijding van plusminus
€ 12.000
overwegende dat,
de raadscommissies naar tevredenheid functioneren en de verwachting is dat de belasting op
commissieleden-niet raadsleden groter zal worden.
Volgens de Verordening op de raadscommissies mag een fractie, afhankelijk van de fractiegrootte
maximaal drie niet-raadsleden als commissielid laten benoemen. De inzet van de niet-raadsleden
in commissies is daarbij niet gebonden aan een maximum. We stellen voor om deze werkwijze te
handhaven
besluit het voorgestelde besluit te wijzigen
Bij b.
a. schrappen: voor welke ieder maximaal 2 vergaderingen per maand worden vergoed
b. schrappen: voor welke ieder maximaal 1 vergadering per maand worden vergoed
c. schrappen: voor welke maximaal 1 vergadering per maand worden vergoed
Artikel 2 van de Verordening op de raadscommissies als volgt te wijzigen:
commissie Stadsbeheer te schrappen. Deze commissie wordt ondergebracht in commissie Stadsontwikkeling.
wij stellen voor
om deze commissies samen te voegen, dit levert een besparing op van € 7.117.
aan het raadsbesluit onder G toe te voegen:
Het resterende bedrag van € 1.000 te dekken uit de jaarlijkse besparing van de wijziging in het
vergoedingssysteem van de CAR, daarvan is de besparing vanaf 2017 jaarlijks € 6.653,15 en de
commissie voor bezwaar en beroep, daarvan is de besparing vanaf 2017 jaarlijks € 13.737,60
Ondertekend door de fractie ChristenUnie
De tekst van amendement B ingediend door de HOP luidt:
De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 24 september 2013,
ondergetekenden stellen voor het besluit onder punt b. te wijzigen in:
b. artikel 4 lid 1 van de Verordening op de raadscommissie 2010 als volgt te laten luiden:
Het maximum aantal door een fractie te benoemen raadscommissieleden-niet-raadsleden zijnde, is
afhankelijk van het aantal door de fractie behaalde raadszetels:
a. 1 raadszetel:
3 commissieleden, waarvoor in totaal maximaal 3 vergaderingen
per maand worden vergoed;
b. 2-3 raadszetels:
2 commissieleden, waarvoor in totaal maximaal 2 vergaderingen per
maand worden vergoed;
c. 5-5 raadszetels:
1 commissielid, waarvoor in totaal maximaal 1 vergadering per
maand wordt vergoed;
d. 6- meer raadszetels: 0 commissieleden.
Toelichting:
In het voorstel van het college ontstaat een te groot verschil tussen de categorieën a. en b., namelijk
de situatie het aantal behaalde raadszetels, respectievelijk 1 raadszetel versus 2-3 raadszetels.
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Categorie a.
Toegestane commissieleden niet-raadsleden 3 personen, met een totale vergoeding van zes vergaderingen per maand (3 x 2).
Categorie b.
Toegestane commissieleden niet-raadsleden 2 personen, met een totale vergoeding van twee vergaderingen per maand (2 x 1).
Het verschil in de totale vergoedingen per maand is niet realistisch ten opzichte van de behaalde
raadszetels, en daarom stellen wij voor dit aan te passen zoals hierboven is weergegeven.
Ondertekend door de fractie van de HOP
De tekst van amendement E ingediend door Trots op Nederland en de VSP luidt:
De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 24 september 2013, behandelend
agendapunt 9 met als onderwerp initiatiefvoorstel D66 & Burgerbelang aangaande Voorstel wijziging
art. 4 lid 3 van de verordening op de raadscommissie 2010
constaterende dat,
Het initiatief de mogelijkheid geeft om fracties op ieder gewenst tijdstip een mogelijkheid nieuwe
commissieleden / niet raadsleden voor te dragen ter vervanging.
overwegende dat,
Het vervangen en benoemen van commissieleden / niet raadsleden tot de mogelijkheden zou
moeten behoren maar met een beperking op het aantal vervangingen per jaar dit om te voorkomen dat er iedere maand wisselingen in samenstellingen zijn binnen de commissies
besluit
toe te voegen aan het raadsbesluit C:
Het aantal vervanging van commissieleden niet raadsleden te beperken tot maximaal 2 per jaar
Ondertekend door de fracties Trots op Nederland en VSP
De tekst van het initiatiefvoorstel van D66 en Burgerbelang luidt
De wijziging behelst het weglaten in artikel 4 lid 3 "... indien deze leden op de kandidatenlijst van de
laatstgehouden verkiezingen voor de gemeenteraad hebben gestaan."
Argumentatie:
Om als fractie optimaal te kunnen functioneren is de inbreng van betrokken leden onontbeerlijk. Betrokken leden verlies je als partij niet graag, omdat slechts een handjevol leden actief input wil leveren. Deze input voorkomt het naar binnengekeerd zijn. Het helpt reuze, wanneer de inbreng niet alleen achter
de schermen is, maar is ook van grote betekenis in de commissies.
Het is naar onze overtuiging in het belang van de gehele raad om de beste mensen in de commissies
en in de raad te hebben. Kleine partijen kunnen de verschillende expertises vaak niet geheel in een of
twee raadsleden verenigen en moeten dus noodgedwongen een beroep doen op actieve leden.
Het criterium, of men op de kandidatenlijst heeft gestaan, hoeft er niet voor te zorgen, dat de meest geschikte mensen in de commissies komen. Alle partijen kennen de plaag van de gelukszoekers, die niet
gekozen weer vrolijk afhaken. Ook verhuizingen, ziek en zeer kunnen er voor zorgen, dat de spoeling
dun wordt, terwijl nieuwe Heerhugowaarders, hoe goed ook, geen kans krijgen, omdat zij bij de vorige
verkiezingen elders woonden
De raad krijgt de raadsleden, die zij verdient. Als de raad de wijziging toestaat is het mogelijk voor talenten te proeven aan het werk en te bezien of het iets voor hen is. Anderzijds kunnen de partijen beoordelen hoe de nieuwkomer het doet en of deze de geschikte capaciteiten heeft. Het helpt in ieder geval grote missers te voorkomen (geschrapt).
Een onderzoekje onder de acht regio gemeenten heeft geleerd, dat bijna in alle gemeenten commissieleden zitting kunnen hebben die niet op de kandidatenlijst hebben gestaan. Castricum is de uitzondering, maar daar is men druk doende dit te wijzigen, zodat ook daar in de nieuwe raadsperiode, commissieleden kunnen aantreden, die niet op de kandidatenlijst hebben gestaan. Een bijkomende voorwaarde is wel, dat het wenselijk is de commissieleden ook te beëdigen. Een lukraak onderzoekje, zomaar
een paar plaatsen geprikt in den lande, levert hetzelfde beeld op als in onze regio.
De heer Van der Starre trekt in de tweede termijn mede namens de VSP amendement E in.
Mevrouw Huijboom trekt na de tweede termijn amendement A in.
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De heer Van der Starre legt inzake amendement D een stemverklaring af. Trots op Nederland neemt
haar verantwoordelijkheid en gaat mee met de bezuinigingen die iedereen treft, hoewel dit voor kleine
fracties en dus ook voor Trots op Nederland zuur is.
De heer Jongenelen legt inzake amendement D een stemverklaring af. Burgerbelang gaat niet met de
voorgestelde beperkingen. Dit is aan de komende raad. Er kan besluitvorming plaatsvinden als de samenstelling van de nieuwe raad bekend is.
Mevrouw Van Diemen legt inzake amendement D een stemverklaring af. D66 was tevreden met hetgeen er in het voorstel van het college staat.
De raad heeft amendement D met 22 stemmen voor en 5 stemmen tegen aangenomen.
Voor stemden VVD, HOP, PvdA, CDA, GroenLinks, VSP en Trots op Nederland. Tegen stemden Burgerbelang, D66 en ChristenUnie.
De heer Jongenelen legt omtrent het voorstel van het college met hierin opgenomen het initiatiefvoorstel (onderdelen c, d en e) een stemverklaring af. Burgerbelang kan niet instemmen met de onderdelen
a en b en verzoekt de raad niet over de grenzen heen te kijken. De fractie wil dit overlaten aan de
nieuwe raad.
Mevrouw Huijboom legt omtrent het voorstel van het college met hierin opgenomen het initiatiefvoorstel
(onderdelen c, d en e) een stemverklaring af. De ChristenUnie kan niet instemmen met de subonderdelen a, b en c van het geamendeerde onderdeel b.
Mevrouw Valent legt omtrent het initiatiefvoorstel opgenomen in het voorstel van het college (onderdelen c, d en e) een stemverklaring af. De PvdA steunt in principe het voorstel om commissieleden te
kunnen benoemen die niet op de kandidatenlijst hebben gestaan, maar heeft een probleem met het
budget. Het is aan de nieuwe raad om dit op te lossen. De fractie steunt het initiatiefvoorstel echter wel.
De heer Van der Starre legt omtrent het voorstel van het college een stemverklaring af. Trots op Nederland zal als partijen veel commissieleden wisselen de fractievoorzitter van de desbetreffende partijen
hierop aanspreken en een beperking bespreekbaar maken.
Mevrouw Van ´t Schip legt omtrent het voorstel van het college met hierin opgenomen het initiatiefvoorstel (onderdelen c, d en e) een stemverklaring af. De HOP gaat mee met het initiatiefvoorstel omdat dit
door het amendement van de HOP wordt beperkt.
Mevrouw Mulder legt omtrent het voorstel van het college met hierin opgenomen het initiatiefvoorstel
(onderdelen c, d en e) een stemverklaring af. D66 is tegen het geamendeerde onderdeel B.
De raad heeft onderdeel a van het voorstel van het college (inclusief het geamendeerde initiatiefvoorstel) met 25 stemmen voor en 2 stemmen tegen aangenomen.
Voor stemden VVD, HOP, PvdA, CDA, GroenLinks, D66, VSP, Trots op Nederland en ChristenUnie.
Tegen stemde Burgerbelang.
Doordat de raad amendement B in meerderheid heeft aangenomen, heeft dit onderdeel b van het voorstel van het college vervangen en is stemming over onderdeel b niet meer aan de orde.
De raad heeft de onderdeel c, d en e (geamendeerd initiatiefvoorstel D66 en Burgerbelang opgenomen in het voorstel van het college) unaniem aangenomen.
De raad heeft de onderdelen f en g van het voorstel van het college (inclusief het geamendeerde initiatiefvoorstel) unaniem aangenomen.
De raad heeft onderdeel h van het voorstel van het college (inclusief het geamendeerde initiatiefvoorstel) unaniem aangenomen.
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Zonder verdere discussie en na stemming is door de raad besloten:
(betrekking hebbende op ad A en D van het voorstel):
a. 1. vast te stellen de Regeling voorzieningen raad- en commissieleden gemeente Heerhugowaard;
2. in te trekken de Verordening geldelijke voorzieningen raad- en commissieleden zoals laatstelijk
gewijzigd op 27 februari 1996;
(betrekking hebbende op ad A van het voorstel):
b. artikel 4 lid 1 van de Verordening op de raadscommissies 2010 als volgt te laten luiden:
Het maximum aantal door een fractie te benoemen raadscommissieleden-niet raadsleden zijnde, is
afhankelijk van het aantal door de fractie behaalde raadszetels:
a) 1 raadszetel :
3 commissieleden, voor welke ieder maximaal 2 (geschrapt)
3 (toegevoegd) vergaderingen per maand wordt vergoed;
b) 2-3 raadszetels :
2 commissieleden, voor welke ieder maximaal 1 (geschrapt)
2 (toegevoegd) vergadering per maand worden vergoed;
c) 4-5 raadszetels :
1 commissielid, voor welke maximaal 1 vergadering per maand
wordt vergoed;
d) 6- meer raadszetels : 0 commissieleden;
e) indien vanuit een fractie één of meerdere commissievoorzitters worden benoemd, mag een gelijk aantal commissieleden-niet-raadsleden worden benoemd boven het aantal commissieleden
dat bij de betreffende fractieomvang is vermeld.
(betrekking hebbende op ad C van het voorstel):
c. artikel 4 lid 3 van de Verordening op de raadscommissies 2010 als volgt te laten luiden:
De raad kan niet-raadsleden tot leden van een raadscommissie benoemen.
(betrekking hebbende op ad C van het voorstel):
d. artikel 4 lid 4 van de Verordening op de raadscommissies 2010 als volgt te laten luiden:
De artikelen 10, 11, 12, 13, 14 en 15 van de gemeentewet zijn van overeenkomstige toepassing.
Daarbij wordt in de tekst van de eed/verklaring als bedoeld in artikel 14 Gemeentewet ".. tot lid van
de raad..", gelezen als … tot commissielid …".
(betrekking hebbende op ad C van het voorstel):
e. aan artikel 4 van het Reglement van orde voor de vergadering en andere werkzaamheden van de
gemeenteraad 2010 het volgende lid toe te voegen:
5.a. Bij de benoeming op basis van artikel 4.3. van de Verordening op de raadscommissies van
commissieleden die geen raadslid zijn, wordt overeenkomstig het eerste lid een commissie ingesteld welke onderzoekt of de kandidaat voldoet aan de eisen van de artikelen 10, 11, 12, 13
en 15 van de Gemeentewet;
b. De benoemde commissieleden die geen raadslid zijn worden in de vergadering waarin zij worden benoemd, door de voorzitter opgeroepen om de in de Verordening op de raadscommissies
voorgeschreven eed of verklaring en belofte af te leggen.
(betrekking hebbende op ad B van het voorstel):
f. de Verordening op de Cliënten Advies Raad als volgt aan te passen:
1. schrappen artikel 13 (vergoeding kantoorkosten) en
2. schrappen artikel 14 (bepalingen over presentiegelden die worden overgenomen in de onder
a.1. vastgestelde regeling);
(betrekking hebbende op ad B van het voorstel):
g. een overgangsregeling voor de leden van de CAR en de Bezwaarcommissie te hanteren waarbij de
huidige vergoedingen en brutering in drie jaar in gelijke stappen worden teruggebracht: per 1 januari
2014 (75%), per 1 januari 2015 (50%) en per 1 januari 2016 (25%); h. te besluiten dat de voorgaande besluiten onder a., b., c., d. en e. in werking treden met ingang van de installatie van de nieuwe
gemeenteraad in 2014.
h. te besluiten dat de voorgaande besluiten onder a., b., c., d. en e. in werking treden met ingang van
de installatie van de nieuwe gemeenteraad in 2014.
12. Primeurfonds, RB2013141.b
De raad heeft bij agendapunt 2 besloten dit agendapunt conform nadere afspraken gemaakt in de
commissievergadering Stadsontwikkeling van de raadsagenda vanavond niet te behandelen.

R 24 september 2013/8

13. Regionale strategische samenwerking regio Alkmaar, RB2013150.
Er is in een termijn beraadslaagd. Er is een amendement ingediend.
De tekst van amendement B ingediend door de ChristenUnie luidt:
De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 24 september 2013, behandelend agendapunt RB2013150
met als onderwerp
constaterende
dat:
1. Strategische regionale samenwerking noodzakelijk is om de verdere uitvoering van de WMO
en de decentralisaties efficiënt te kunnen vorm geven
2. Het benoemen van de economie te eenzijdig is
overwegende dat,
Punt 1 duidelijk moet zijn als doelstelling voor de samenwerking
besluit het voorgestelde besluit te wijzigen
Op pagina 2
Figuur 1. Schematisch weergegeven kader voor de strategische samenwerking in de regio Alkmaar
Het tweede figuurtje als antwoord op de vraag: Wat is het doel van de samenwerking bij antwoorden voor de strategische samenwerking vervangen door:
Regio Alkmaar versterken: economisch, maatschappelijk en op het gebied van voorzieningen,
welzijn en zorg een aantrekkelijke regio zijn voor mens en bedrijf om in te wonen, werken en recreëren
Een partner zijn van “formaat” in Haarlem, Den Haag en Brussel
Ondertekend door de fractie ChristenUnie
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 besloten:
1. de beantwoording te onderschrijven van de vier kaderstellende vragen, die voorafgaan aan de intergemeentelijke strategische samenwerking in de regio Alkmaar, zoals weergegeven in figuur 1
(geamendeerd door aangenomen amendement B) van het raadsvoorstel;
2. opdracht te geven aan het coördinatieteam regionale samenwerking regio Alkmaar voor het opstellen van een regiobeleid regio Alkmaar 2025;
3. akkoord te gaan met de planning gericht op
a. vaststelling van het regiobeeld regio Alkmaar 2025 tussen oktober 2013 en maart 2014;
b. overdracht van het regiobeeld aan de nieuwe gemeenteraden in mei 2014;
c. verdere uitwerking van jaarplan en projecten en de financiële gevolgen na mei 2014;
4. het coördinatieteam aanvullend te verzoeken:
a. de gemeenteraden te informeren over de manier en termijn waarop tussentijdse terugkoppeling
naar de gemeenteraden over de totstandkoming van het regiobeeld plaats zal vinden;
b. aan te geven hoe de specifieke communicatie met inwoners over het regiobeeld plaatsvindt.
Afgesproken is dat de griffie het amendement morgen aan de andere gemeenten zal doen toekomen.
Verder zal mevrouw Hogeterp vanwege de afwezigheid van mevrouw Huijboom bij de komende regiobijeenkomst op 9 oktober aanstaande het amendement inbrengen.
Zoals besloten bij agendapunt 2 wordt er voorafgaande een de behandeling en besluitvorming over
agendapunt 12 15 minuten geschorst, waarna de voorzitter dit agendapunt aan de orde stelt.
14. Vestiging stoeterij binnen glastuinbouwbestemming, RB2013142.
Er is in twee termijnen beraadslaagd. Er is een motie ingediend.
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De tekst van motie 1 ingediend door de ChristenUnie luidt:
De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 24 september 2013
overwegende dat:
Er is het zoveelste verzoek bij ons binnengekomen om een bedrijf te vestigen in het buitengebied,
dat in strijd is met de huidige Nota van Uitgangspunten voor de herziening van het bestemmingsplan Buitengebied
Er redenen zijn om te onderzoeken of er aanpassingen op onderdelen van de Nota aangebracht
kunnen worden
In de huidige slechte economische tijd kunnen inwoners en bedrijven in problemen komen.
Regelmatig bereiken de gemeenteraad en het college verzoeken voor wijzigingen in bestaande situaties. College en gemeenteraad willen omgevingsgericht zijn. We wensen dat het beleid aansluit bij wat
er nodig is en willen de signalen die ons bereiken niet negeren.
Bestemmingsplannen bieden een kader om verzoeken wel of niet te kunnen honoreren.
Een aanpassing op onderdelen kan wenselijk zijn om starheid uit een bestemmingsplan te halen.
Gedacht wordt aan een scenario om in voorkomende gevallen mogelijkheid te bieden voor partiële herzieningen van glasbestemming naar agrarische bestemming. Wellicht zijn er meerdere scenario‟s te
bedenken.
Hierbij is grote zorgvuldigheid geboden in verband met belangen van o.a. inwoners, bedrijven, de financiële risico‟s en juridische aspecten. We benadrukken hierbij dat na een aanpassing op onderdelen,
iedere aanvraag getoetst zal moeten worden, waarbij bv milieueisen en bij bouwactiviteiten de daarbij
horende eisen aan de orde komen. Ook zullen de bezwaartrajecten gevolgd moeten worden.
draagt het college op
1. Onderzoek te doen naar de mogelijkheden van aanpassing op onderdelen van de Nota van Uitgangspunten voor de herziening van het bestemmingsplan Buitengebied
2. Mogelijke scenario‟s uit werken
3. Deze scenario‟s zo spoedig mogelijk te presenteren in de commissie Stadsontwikkeling, waarna er
besluitvorming over de scenario‟s kan plaatsvinden in de gemeenteraad.
En gaat over tot de orde van de dag
Fractie ChristenUnie
De heer Jongenelen legt een stemverklaring af. Burgerbelang wil zich onthouden van stemming.
De raad heeft motie 1 met 23 stemmen voor en 2 stemmen tegen aangenomen.
Voor stemden VVD, HOP, PvdA, CDA, GroenLinks, VSP, Trots op Nederland en ChristenUnie. Tegen
stemde D66. Burgerbelang heeft zich van besluitvorming verschoond en hiervoor de raadzaal verlaten.
Daar motie 1 door de raad is aangenomen, vervalt de besluitvorming over het voorstel van het college.
15. Kredietaanvraag riolering uitleggebieden 2013, RBO2013110.
Er wordt in een termijn beraadslaagd, waarvan alleen Burgerbelang gebruikmaakt.
De raad heeft het voorstel van het college met 24 stemmen voor en 2 stemmen tegen aangenomen.
Voor stemden VVD, HOP, PvdA, CDA, GroenLinks, D66 (mevrouw Van Diemen), VDP, Trots op Nederland en ChristenUnie. Tegen stemde Burgerbelang. Mevrouw Mulder heeft zich van stemming verschoond, doordat zij tijdens de stemming niet de raadzaal aanwezig was.
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter om 23.14 uur de vergadering.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad
van de gemeente Heerhugowaard d.d. 15 oktober 2013.
de raadsgriffier,

de voorzitter

