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Notulen openbare vergadering van de raad van de gemeente Heerhugowaard, gehouden op 15 oktober
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 (tot 21.38 uur)
mevrouw C.A.J. van Diemen, D66 (tot 22.51 uur, agendapunt 11)
de heer J.M. Does, HOP
de heer M. Dijkstra, Burgerbelang
de heer P. de Groot, GL
de heer A. Harren, VVD
mevrouw T. Huijboom - Brouwer, ChristenUnie
mevrouw M. Jongejan, Burgerbelang
de heer A.G.W. Jongenelen, Burgerbelang
de heer N. Kevik, VSP (tot 21.38 uur)
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, fractie Valent
mevrouw S. van der Werff, GroenLinks
de heer F.J.J. Zuurbier, CDA

Wethouders:

de heer S. H. Binnendijk, CDA
de heer L.H.M. Dickhoff, HOP
de heer C. Kwint, GroenLinks
mevrouw V.C.M. Stam - de Nijs, VVD

Afwezig:

de heer J.W. de Boer, PvdA

Notuliste:

mevrouw E.M.J. Middelbeek

De voorzitter opent de raadsvergadering, heet alle aanwezigen welkom en geeft als eerste op diens
verzoek het woord aan wethouder De Boer.
Wethouder De Boer schetst de gang van zaken vanuit het verleden inzake het Primeurfonds en de Blue
Printwoningen. De wethouder kondigt vervolgens zijn ontslag aan en verlaat de vergadering.
De voorzitter schorst voor 12 minuten de vergadering en heropent deze weer om 20.17 uur. Hij stelt
vervolgens aan de orde agendapunt 1.
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1. Spreekrecht burgers.
Mevrouw De Goede spreekt in naar aanleiding van agendapunt 10. Zij houdt een pleidooi voor een
snelle en gedegen besluitvorming door de raad inzake de slepende kwestie rond de Primeurwoningen,
waarbij zij in betoog zowel wethouder De Boer als voormalig PvdA/lid mevrouw Valent betrekt.
2. Vaststellen raadsagenda.
De heer Reijnders geeft aan dat na deze raadsperiode de VSP zal ophouden te bestaan. In deze
raadsperiode zal de fractie bij agendapunten die betrekking hebben op de toekomst zich beraden of zij
wel of niet aan de besluitvorming zal deelnemen.
De heer Brau geeft aan dat de fractie van de PvdA naar aanleiding van de verklaring van de heer De
Boer haar deelname aan de coalitie beëindigt. De fractie ziet het niet zitten om een nieuwe wethouder
te leveren en wil vanuit de oppositie constructief samenwerken met de coalitie.
De voorzitter geeft aan dat er een moment zal worden gekozen om op een passende wijze afscheid
van de heer De Boer te nemen. De voorzitter dankt hem voor zijn inzet en wijsheid de afgelopen 20
jaar.
Zonder verdere discussie en na stemming is door de raad besloten agendapunt 13a waarover vandaag
besluitvorming moet plaatsvinden te verplaatsen en te agenderen als agendapunt 9a. Verder worden
aan de agenda toegevoegd een motie van de PvdA over een budget kinderen armoedebeleid en een
motie van Burgerbelang, D66 en Trots op Nederland over het maaibeleid als respectievelijk de
agendapunten 13a en 13b.
3. Vaststellen notulen raadsvergadering d.d. 24 september 2013.
Zonder discussie en hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten de notulen van de raadsvergadering van 24 september 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 en 3 tot en met 9 van rubriek A voor kennisgeving aan te nemen. Teven is besloten (op verzoek van de VVD) om de reactie van het college op ingekomen stuk A2 te behandelen in de eerstvolgende vergadering van de commissie Middelen.
Rubriek B
Er zijn voor deze rubriek geen stukken ingekomen.
Rubriek C
Zonder verdere discussie en hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten om ingekomen
stuk C1 zo mogelijk in de eerstkomende vergadering van de commissie Middelen te bespreken. Burgerbelang zal haar vragen vooraf schriftelijk aanleveren. Verder is unaniem door de raad besloten om
de vraag van Trots op Nederland mee te nemen in het vooroverleg van de vergadering van de commissie Stadsontwikkeling. Trots op Nederland wil graag weten wat de achterliggende situatie is waardoor
de claim is ontstaan. Het lijkt erop dat er toezeggingen zijn gedaan. De fractie zal haar vragen vooraf
schriftelijk indienen.
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Rubriek D
1. Mededeling over zonnepanelen
Wethouder Kwint geeft aan dat de kick-off inkoop zonnepanelen heeft plaatsgevonden. Heerhugowaard heeft een cadeau in ontvangst genomen in de vorm van een zonnepanelenset die op een
school in Heerhugowaard mag worden geplaatst. Er zal hiervoor een loting plaatsvinden.
2. Mededeling over Temporegeling
Wethouder Kwint geeft aan dat deze regeling weer is gestart. Er zijn al intekeningen.
De heer Mertens vraagt naar de mogelijkheden voor verenigingen.
Wethouder Kwint verwijst naar de Green list. Hij verwacht dit jaar hiervoor de raad nog een voorstel
te kunnen voorleggen.
3. Mededeling over de spelotheek
Wethouder Kwint deelt mede dat de raadsleden helaas uit de krant hebben moeten vernemen dat
de spelotheek haar deuren gaat sluiten. Het is zo dat het Rode Kruis dit niet meer als haar kerntaak
ziet.
4. Mededeling over de tuindersvereniging
Wethouder Dickhoff verwijst naar een mail van de heer Bob Hulst en mogelijke toezeggingen aan
tuindersvereniging De Groene Waard. Er is in 2012 overleg gevoerd hoe het een ander zou gaan
verlopen. Een deel zou worden verplaatst naar de Molenweg. Dit is heringericht en de tuinders zijn
tevreden. Een ander zou worden verplaatst naar Heerhugowaard-Zuid. Bestemmingsplantechnisch
ligt dit echter wat moeilijk. De op- en aanmerkingen worden meegenomen in de herziening van het
bestemmingsplan. Verder zijn er met de voorzitter tweewekelijkse afspraken. Er is na de zomer rumoer ontstaan, maar het beleid van de gemeente blijft staan en dat geldt ook voor de overlegstructuur. Het is de bedoeling om in februari/maart 2015 in Heerhugowaard-Zuid een nieuw complex op
te leveren. De heer Hulst kan zich bij de gemeente vervoegen met medestanders als zij een moestuinplek willen.
Zonder verdere discussie en na stemming is door de raad besloten de mededelingen verder voor kennisgeving aan te nemen.
5. Ontslag wethouder Binnendijk, RB2013182.
Er wordt afscheid genomen van wethouder Binnendijk, die na 3½ jaar wethouderschap de gemeente
Heerhugowaard gaat verlaten. De voorzitter geeft in zijn afscheidswoord aan dat de heer Binnendijk altijd stap voor stap gedegen aan plannen heeft gewerkt. Ook heeft hij de raad regelmatig op de kaders
gewezen, waarbinnen het college werkt en moet werken. Hij was hierin koersvast. De voorzitter geeft
aan dat er op 15 november van 16.00-18.00 een afscheidsreceptie in de raadzaal is gepland.
De heer Binnendijk neemt afscheid na in zijn totale wethoudersloopbaan zo’n 250 raadsvergaderingen.
Hij dankt de voorzitter voor de vriendelijke woorden. Na deze woorden lijkt spreker "de beste wethouder
“van buitenaf”. Hij heeft vertrouwen in zijn beoogd opvolger en wenst hem veel succes.
Vervolgens richten diverse raadsleden zich met een kort dankwoord tot de heer Binnendijk.
6. Benoemen wethouder CDA (G.E. Oude Kotte), RB2013182.
De voorzitter stelt een commissie van onderzoek in, bestaande uit mevrouw Troostwijk en de heren
Jongenelen en Loffeld, die samen met de raadsgriffier en het hoofd Burgerzaken de geloofsbrieven en
verder stukken zullen onderzoeken. Hij schorst voor dit onderzoek voor 12 minuten de vergadering en
heropent deze weer om 21.06 uur.
De heer Jongenelen meldt dat de commissie de geloofsbrieven in orde heeft bevonden en de raad adviseert toe toelating van de heer G. Oude Kotte als wethouder van de gemeente Heerhugowaard.
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De voorzitter ontbindt de commissie van onderzoek naar de geloofsbrieven en stelt een kiescommissie
in, bestaande uit mevrouw Valent en mevrouw Mulder, die na de schriftelijke hoofdelijke stemming verslag hiervan zal uitbrengen.
Mevrouw Mulder geeft aan dat er 31 stemmen zijn uitgebracht, waarvan 5 ongeldig en 26 voor benoeming van de heer Oude Kotte.
De voorzitter ontbindt de kiescommissie en stelt de beëdiging van de heer Oude Kotte aan de orde.
De voorzitter leest de volgende tekst voor:
Ik zweer dat ik, om tot wethouder benoemd te worden, rechtstreeks noch middellijk, onder
welke naam of welk voorwendsel dan ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik
zweer dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks noch middellijk enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik zweer dat ik getrouw zal zijn
aan de Grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als wethouder naar
eer en geweten zal vervullen.
De heer Oude Kotte antwoordt “Zo waarlijk helpe mij God almachtig”, waarmee zijn benoeming als
wethouder van de gemeente Heerhugowaard met ingang van woensdag 16 oktober 2013 in een deeltijdfunctie van 0,8 fte een feit is.
De voorzitter feliciteert de heer Oude Kotte met diens benoeming en wenst hem veel succes en wijsheid toe.
De heer Oude Kotte spreekt een dankwoord uit, waarbij hij zich tevens richt naar zijn voorganger de
heer Binnendijk, die hij bedankt.
De voorzitter schorst voor 15 minuten de vergadering en heropent deze weer om 21.38 uur. Hij stelt
aan de orde agendapunt 7.
7. Architectuurvisie en aanvullende welstandscriteria kunstwerken N23 Westfrisiaweg,
RB2013148.
Zonder discussie en hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten de architectuurvisie en
aanvullende welstandscriteria kunstwerken N24 Westfrisiaweg vast te stellen als kader voor de verdere
ontwikkeling van de N23 Westfrisiaweg.
8. Wijziging commissiesamenstelling fractie Valent, RB2013181.
Zonder discussie en hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten mevrouw A.M. ValentGroot met ingang van 1 oktober 2013 te benoemen als lid van de raadscommissie Middelen, Stadsontwikkeling en Stadsbeheer.
9. Wijziging commissiesamenstelling fractie PvdA, RB2013185.
a. dat de vertegenwoordiging van de fractie PvdA in de commissie Middelen als volgt is:
1. de heer S. Brau
(lid)
2. de heer J.D. Koppelaar
(plaatsvervangend lid)
3. de heer I.H. Louis
(2e plaatsvervangend lid)
b. dat de vertegenwoordiging van de fractie PvdA in de commissie Stadsbeheer als volgt in:
1. mevrouw M. Troostwijk
(lid)
2. de heer S. Brau
(plaatsvervangend lid)
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9a. Vaststellen bestemmingsplan 2e Partiële herziening Broekhorn (RB2013169), voormalig
agendapunt 13.
Er wordt in een termijn beraadslaagd.
Zonder verdere discussie en na stemming is unaniem door de raad besloten:
a. het bestemmingsplan “2e Partiële herziening Broekhorn” vervat in de bestandenset met planidentificatie NL.IMRO.0398.BP44BROEKHORN04-VA01 vast te stellen;
b. geen exploitatieplan vast te stellen.
10. Stichting Primeurfonds, RB2013141.
De voorzitter schorst op verzoek van de heer Jongenelen de vergadering voor nader overleg tussen de
raadsfracties nu de verantwoordelijk wethouder zijn ontslag heeft ingediend voor zo’n 15 minuten en
heropent deze weer.
De heer Jongenelen stelt voor de behandeling van het voorstel over de Stichting Primeurfonds door te
schuiven naar de raadsvergadering van 26 november 2013, waarbij de tussenliggende periode zal
worden gebruikt door de raad om tot een unaniem standpunt te komen, waarbij in deze tussenliggende
periode de nog liggende vragen kunnen worden gesteld en beantwoord in een nader overleg.
De voorzitter begrijpt en constateert dat het ordevoorstel door alle fractievoorzitters wordt gedragen. Hij
begrijpt dat zal gaan om een benen-op-tafeloverleg ter voorbereiding op de behandeling van het voorstel in de volgende raadsvergadering.
De voorzitter geeft aan dat het vanwege het tijdstip van de avond en het feit dat wethouder Binnendijk
vanavond nog in functie is, het goed zou zijn om de behandeling van de agendapunten 13a en 13b die
zijn portefeuille betreffen, naar voren te halen en begrijpt dat de raad daarmee instemt. De voorzitter
stelt aan de orde agendapunt 13a.
13a Motie PvdA over extra middelen voor armoedebestrijding kinderen.
De tekst van motie 1 ingediend door de PvdA en mede ondertekend door de ChristenUnie luidt:
De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 15 oktober 2013.
constaterende dat:
1. in het regeerakkoord structureel middelen zijn vrijgemaakt voor armoedebeleid, welke middelen ongeoormerkt worden toegevoegd aan het gemeentefonds;
2. het huidige kabinet aan gemeenten voor de uitvoering van het armoedebeleid zoveel mogelijk beleidsruimte toekent;
overwegende dat:
1- de gemeente Heerhugowaard zich altijd inspant om de meest kwetsbare inwoners te ondersteunen;
2- kinderen tot de meest kwetsbare groep behoren in het kader van de gevolgen van armoede, waar
onder inmiddels 1 op de 9 kinderen in Nederland valt te plaatsen;
3- het college de door het kabinet geboden beleidsvrijheid ten volle moet benutten en de incidentele
middelen die voor 2013 én de structurele middelen die voor 2014 en 2015 en latere jaren aan het
gemeentefonds worden toegevoegd ook daadwerkelijk voor de bestrijding van armoede te gebruiken;
draagt het college op binnen vier weken:
1. inzichtelijk te maken om welk bedragen het voor onze gemeente gaat ;
2. te verduidelijken hoeveel kinderen in de eigen gemeente onder de armoedegrens leven;
3. in het gemeentelijk armoedebeleid kinderen als specifieke en primaire doelgroep te identificeren;
4. bedoelde middelen in 2013 in te zetten voor armoedebestrijding gericht op kinderen en de extra
middelen in de begroting 2014 en navolgende perioden op te nemen in het vigerende beleid,
en gaat over tot de orde van de dag
Ondertekend door de fractie PvdA en mede ondertekend door de fractie ChristenUnie
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Na een toelichting door de heer Koppelaar en een reactie van wethouder Binnendijk wordt er in een
termijn beraadslaagd.
De fracties besluiten de motie “boven de markt” te houden, totdat de decembercirculaire uit Den Haag
is uitgebracht en er in januari over de bestemming van de gelden zal worden gesproken.
13b Motie van Burgerbelang, D66 en Trots op Nederland over precisering maaibeleid.
De tekst van motie 2 ingediend door Burgerbelang, D66 en Trots op Nederland luidt:
De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 15 oktober 2013
constaterende dat:
de verantwoordelijk wethouder aangaf, in de vergadering van 30 september, dat hij zich gesteund
zou voelen in zijn gesprekken met de diverse wijkpanels middels een motie zoals reeds ingediend
tijdens de behandeling van de voorjaarsnota 2013;
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 verdere kostenreductie valt te realiseren. Tevens is door een herverdeling van het
gevoerde maaibeleid, het wellicht mogelijk het algehele aanzien te verbeteren,
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 wei laagfrequent worden gemaaid,
en gaat over tot de orde van de dag.
Ondertekend door de fracties Burgerbelang, D66 en Trots op Nederland
Na een toelichting door de heer Jongenelen en een reactie van wethouder Binnendijk wordt er in een
termijn beraadslaagd.
Mevrouw Van ’t Schip legt een stemverklaring af. De HOP is zeker voor het luisteren naar en betrekken
van wijkpanels, maar wel in de juiste volgorde. De raad stelt de kaders. De fractie zal de motie daarom
niet steunen.
De raad heeft motie 1 met 8 stemmen voor en 21 stemmen tegen verworpen.
Voor stemden Burgerbelang, D66, fractie Valent en Trots op Nederland. Tegen stemden VVD, HOP,
CDA, GroenLinks, PvdA, VSP en ChristenUnie.
11. Aanpassing verordening Winkeltijden Heerhugowaard 2013, RB2013160.
Er wordt in een termijn beraadslaagd.
De heer Jongenelen legt een stemverklaring af. Zodra er winkeliers onder druk worden gezet om op
zondag open te gaan, zal de fractie de discussie in de raad starten.
De raad heeft het voorstel van het college met 21 stemmen en 7 stemmen tegen aangenomen.
Voor stemden VVD, HOP, Burgerbelang, D66, PvdA, VSP, fractie Valent en Trots op Nederland. Tegen
stemden CDA, GroenLinks en ChristenUnie.
Zonder verdere discussie en na stemming is door de raad besloten:
1. om de Verordening winkeltijden Heerhugowaard 2013 vast te stellen en
2. deze in de plaats te laten komen van de Verordening winkeltijden Heerhugowaard 1996 (nr. RB
1996-04).
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12. Braakliggende terrein, niet zijnde openbaar groen,
Er wordt in een termijn beraadslaagd en er is een amendement ingediend.
De tekst van amendement A ingediend door D66 luidt:
De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 15 oktober 2013,
behandelend agendapunt 12 met als onderwerp "Braakliggende terreinen niet zijnde
openbaar groen"
constaterende dat
- het college het plan heeft opgevat zelf de grondprijzen voor de braakliggende terreinen te gaan bepalen;
- het tot op heden de bevoegdheid van de gemeenteraad is grondprijzen te bepalen
besluit
- het door het college voorgestelde raadsbesluit als volgt te wijzigen:
Bij verkoop van kavels gemeentegrond welke moeten worden gekwalificeerd als "braakliggende terreinen, niet zijnde openbaar groen" een en ander ter beoordeling van het college van burgemeester
en wethouders, wordt de verkoopprijs per m2 door de gemeenteraad vastgesteld op basis van een
taxatie door een onafhankelijke en gecertificeerde makelaar.
Ondertekend door de fractie D66
De raad heeft amendement A met 1 stem voor en 27 stemmen tegen verworpen.
Voor stemde D66. Tegen stemden VVD, HOP, CDA, GroenLinks, PvdA, VSP, fractie Valent, Trots op
Nederland en ChristenUnie.
Zonder verdere discussie en na stemming is door de raad besloten het volgende kader voor de verkoop
van braakliggende terreinen, niet zijnde openbaar groen, vast te stellen en dit kader bij de eerstvolgende actualisering in de nota Grondprijsbeleid op te nemen;
Bij verkoop van kavels gemeentegrond welke moeten worden gekwalificeerd als “braakliggende terreinen, niet zijnde openbaar groen”, een en ander ter beoordeling van het college van burgemeester
en wethouders, wordt de verkoopprijs per m2 door het college vastgesteld op basis van een taxatie
door een plaatselijke, onafhankelijke en gecertificeerde makelaar.
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter om 23.15 uur de vergadering.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad
van de gemeente Heerhugowaard d.d. 26 november 2013.
de raadsgriffier,

de voorzitter

