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Concept notulen openbare vergadering van de raad van de gemeente Heerhugowaard, gehouden op
28 januari 2014 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
mevrouw M.A.W. Bankras - van der Klein, HOP
de heer S. Brau, PvdA
mevrouw C.A.J. van Diemen, D66
de heer J.M. Does, HOP
de heer M. Dijkstra, Burgerbelang
de heer P. de Groot, GroenLinks
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, CDA
de heer J.D. Koppelaar, PvdA
de heer M. Koster, CDA
de heer E.S. van der Laan, VVD
mevrouw J.S.L. van Ling - Wanst, CDA
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 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, Senioren Heerhugowaard
mevrouw M. Troostwijk, PvdA
mevrouw A.M. Valent - Groot, Senioren Heerhugowaard
mevrouw S. van der Werff, GroenLinks
de heer F.J.J. Zuurbier, CDA

Wethouders:

de heer L.H.M. Dickhoff, HOP
de heer C. Kwint, GroenLinks
de heer G. Oude Kotte, CDA
mevrouw V.C.M. Stam - de Nijs, VVD

Afwezig:

de heer B. Arkeveld, Burgerbelang, raadslid
de heer P.C.J. Carnas, Lijst Piet Carnas, raadslid
de heer R. Loffeld, VVD, raadslid

Notuliste:

mevrouw E.M.J. Middelbeek

De voorzitter opent de raadsvergadering, heet alle aanwezigen welkom en geeft aan dat de heren Arkeveld, Carnas en Loffeld vanavond afwezig zijn. Hierna stelt de voorzitter aan de orde agendapunt 1.
1. Spreekrecht burgers.
De dames Bakker spreken in over het verzoek mee te denken voor een locatie voor de kledingbank in
Heerhugowaard. Dit nadat voor wat betreft agendapunt 2 eerst een motie van GroenLinks hierover is
ingediend.
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2. Vaststellen raadsagenda.
Zonder verdere discussie en hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten de raadsagenda
gewijzigd vast te stellen. Aan de agenda zijn toegevoegd een motie van GroenLinks over een kledingbank in Heerhugowaard en een motie van Senioren Heerhugowaard over de Swannerhof als respectievelijk de agendapunten 12 en 13.
3. Vaststellen notulen raadsvergadering d.d. 17 december 2013.
Zonder discussie en hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten de notulen van de raadsvergadering van 17 december 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 01 t/m 05, 07 en 09 t/m 22A voor kennisgeving aan te nemen. Op verzoek van Burgerbelang,
D66 en HOP wordt ingekomen stuk A06 in de commissie SO behandeld, waarbij het gaat om actuele
informatie over de status van de actie scheiding hemel- en rioolwater in relatie tot het vocht onder de
woningen wat als inspanningsverplichting aan wethouder Oude Kotte is meegegeven). Op verzoek van
GroenLinks en HOP wordt ingekomen stuk A08 in de commissie Middelen besproken. Het gaat hierbij
om informatie over de veiligheid in Heerhugowaard aangaande Suwinet, wat ook als inspanningsverplichting aan wethouder Kwint is meegegeven.
Rubriek B
Er zijn voor deze rubriek geen stukken ingekomen.
Rubriek C
Er zijn voor deze rubriek geen stukken ingekomen.
Rubriek D
1. Mededeling op vragen van Senioren Heerhugowaard.
Wethouder Kwint gaat in op de schriftelijke vragen van Senioren Heerhugowaard over de provinciale herstructureringsplannen windmolens. Naar aanleiding van deze beantwoording dient genoemde
fractie een motie in. Deze wordt geagendeerd als agendapunt 14.
Zonder verdere discussie en hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten de mededeling
voor kennisgeving aan te nemen.
5. Wijziging vertegenwoordiging gemeente in gemeenschappelijke regelingen, verenigingen,
stichtingen en vennootschappen voor de raadsperiode 2010-2014, RB2013236.
Zonder discussie en hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten in te stemmen met de wijzigingen van de vertegenwoordiging van de gemeente voor de raadsperiode 2010 - 2014 zoals opgenomen in onderstaande tabel:
Gemeenschappelijke regeling, stichting, vennootschap
of vereniging

bestuurlijke vertegenwoordiging

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

AB-lid, burgemeester H. ter Heegde,
Plv. lid 1e loco wethouder M. Stam
AB-lid wethouder G. Oude Kotte
DB-lid wethouder G. Oude Kotte

Vuilverbrandingsinstallatie Alkmaar e.o. (VVI)
Werkvoorzieningschap Noord-Kennemerland (WNK)
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NV Houdstermaatschappij GKHN (Gasbedrijf Kop
Noord-Holland
Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord
Stichting Papier Recycling Nederland
GR gemeente Heerhugowaard en Hoogheemraadschap
Stichting Kennis en Adviescentrum Regionaal Platform
Arbeidsmarktbeleid Noord-Holland Noord
Samenwerkingsverband Heerhugowaard-AlkmaarLangedijk (HAL – inactief
Regiotafel Alkmaar

wethouder M. Stam
wethouder G. Oude Kotte
wethouder G. Oude Kotte
wethouder G. Oude Kotte
wethouder M. Stam
wethouder M. Stam

6. Taakmutaties 2014, RB2013240.
Zonder discussie en hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten tot de toevoeging c.q. onttrekking van middelen aan de budgetten volgens onderstaande tabel ten behoeve van de taakmutaties
2014 onder gelijktijdige verhoging (per saldo) van de algemene uitkering met € 59.500:
Omschrijving
Taakmutaties
1. invoeringskosten decentralisatie AWBZ begeleiding naar de Wmo
2. uitvoeringskosten inburgering
3. armoedebeleid
I/D uitkeringen
4. invoeringskosten jeugdzorg
5. uitvoeringskosten inburgering
Per saldo

Bedrag
€ 15.000
- € 50.000
€ 32.000
€ 25.000
€ 37.500
€ 59.500

7. Groeibudget 2014, RB2013239.
Zonder discussie en hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten begrotingswijziging 5 van
2014 vast te stellen met als resultaat het structureel toekennen van het groeibudget 2014 aan de programma’s volgens onderstaande tabel:

8. Congruente samenwerking 3D en regionale bestuurlijke kalender 3D, RB2013238.
Zonder discussie en hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten
1. de notitie “Nadere uitwerking congruent samenwerkingsverband 3D Regio Alkmaar” vast te stellen;
2. de “Bestuurlijke kalender 3D” ter kennis te nemen / vast te stellen.
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9. Rekenkamerrapport Decentralisaties in het sociale domein, RB2013237.
Zonder discussie en hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten:
1. het rapport van de rekenkamercommissie vast te stellen;
2. dat de raad een tijdpad/ planning krijgt aangeboden van het college met daarin aangegeven de beslismomenten van de raad;
2a de planning dient door het college voorafgaand aan het nemen van de beslissingen in het kader van
3D aan de raad te worden voorgelegd;
3. dat de keuzes, die aan de raad zijn voorbehouden ook aan de raad worden voorgelegd. Het is
daarom niet de bedoeling dat de gemeenteraad slechts plan krijgt voorlegt waarop we ja of nee
kunnen zeggen;
3a als er meerdere keuzes worden voorgelegd, dient het college aan te geven waarom een bepaalde
keuze de voorkeursvariant is.
10 Beleidskader 2015 decentralisatie jeugdzorg regio Alkmaar, RB2013234.
Mevrouw Valent zegt als voorzitter van de commissie Maatschappelijke Ontwikkeling het volgende. Per
1 januari 2015 worden de gemeenten verantwoordelijk voor de hele jeugdzorg, tenminste, als de Eerste
Kamer hierover over twee weken positief besluit. In de regio Alkmaar wordt gezamenlijk opgetrokken bij
het uitwerken van de decentralisatie, vanuit vier punten van de visie. Ten eerste staat het gezin centraal en zijn ouders/opvoeders primair verantwoordelijk voor het bieden van een veilig en gezond opvoedklimaat. Ten tweede ondersteunt de gemeente wanneer nodig en dit is gericht op het verkrijgen en
behouden van zelfredzaamheid. Ten derde is voor het veilig en gezond opgroeien van kinderen de pedagogische omgeving essentieel en tot slot ten vierde wordt daar waar ondersteuning nodig is dit dichtbij en samen met het gezin vormgegeven. De volgende stap is de daadwerkelijke voorbereiding voor
2015. Naast het zorgen voor continuïteit van zorg ligt er een bezuinigingsopdracht vanuit het rijk en
moet er worden toegewerkt naar financiële ruimte voor innovatie in de zorg en het voorbereiden van de
nieuwe gemeentelijke taken. De regiogemeenten hebben het nu voorliggende beleidskader ontwikkeld.
Het vaststellen hiervan is nodig om op tijd gereed te zijn voor de uitvoering van de wettelijke taken. Er
kan helaas niet worden gewacht met de voorbereiding tot na de gemeenteraadsverkiezingen. Uitgangspunt van het beleidskader is lokaal wat lokaal kan, regionaal waar regionaal beter is, maatwerk
en zorg dichtbij en risicospreiding op regionaal niveau waar het gaat om de kosten van de duurdere trajecten. Later dit jaar wordt het kader uitgewerkt in een beleidsplan 2015-2018. In deze snelkookpan
waarin de drie decentralisaties zich bevinden, zetten de raden met het vaststellen van dit beleidsplan in
de regionale samenwerking een stap vooruit om ervoor te zorgen dat de jeugdzorg straks een zachte
landing kan maken in de regio én in Heerhugowaard.
Er is hierna in een termijn beraadslaagd over het door GroenLinks ingediende amendement, wat later is
aangepast in motie 3, waarbij ook de tekst is gewijzigd.
De gewijzigde tekst van motie 3 ingediend door GroenLinks luidt:
De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 28 januari 2014 behandelend
raadsvoorstel RB2013234, behorend bij agendapunt 10 met als onderwerp Beleidskader Jeugdzorg
2015;
constaterende dat:
- de raad het uitgangspunt dat “Alle jeugd in onze gemeenten gezond en veilig opgroeit tot
zelfstandige burgers die naar vermogen actief deelnemen aan de samenleving” deelt,
- de gemeenten in de regio Alkmaar de visie hanteren dat:
- het gezin centraal staat, de ouders/opvoeders primair verantwoordelijk zijn voor een veilig en
gezond opvoedklimaat;
- de gemeente ondersteunt wanneer nodig en ondersteuning gericht is op het (weer) verkrijgen
en behouden van zelfredzaamheid;
- voor het veilig en gezond opgroeien van kinderen de pedagogische omgeving essentieel is;
- waar ondersteuning nodig is dat dichtbij en samen met het gezin vormgegeven wordt.
in overweging nemend dat:

R 28 januari 2014/5

-

bovenstaand uitgangspunt en de in de visie genoemde punten behoren te gelden voor alle in de
“Decentralisatie Jeugdzorg Regionaal beleidskaders Jeugdzorg 2015” genoemde gemeenten
woonachtige of anderszins verblijvende kinderen, jeugdigen en gezinnen c q opvoedeenheden;
- dit onverminderd dient te gelden voor “personen zonder papieren”, ook wel genoemd „mensen
zonder wettig verblijf”,
verzoekt het college
- de mogelijkheden te onderzoeken in regionaal verband om de in het beleidskader genoemde
(zorg)voorzieningen onverkort van toepassing te laten zijn op kinderen, jeugdigen en indien van
toepassing gezinnen en opvoedeenheden wanneer er sprake is van het ontbreken van een geldige
verblijfsvergunning;
- te pleiten in de Eerste Kamer voor een aanpassing van het huidige wetsvoorstel.
Ondertekend door de fractie GroenLinks
Zonder verdere discussie en na stemming is door de raad besloten het Beleidskader 2015 decentralisatie jeugdzorg regio Alkmaar “Kansrijk Opgroeien’ vast te stellen.
Zonder verdere discussie en hoofdelijke stemming is motie 1 unaniem door de raad aangenomen.
11 Lening Primeurfonds, RB2014003.
Er is in een termijn beraadslaagd.
Zonder verdere discussie en na stemming is unaniem door de raad besloten een lening te verstrekken
van maximaal € 700.000 aan de Stichting Primeurfonds. Met deze middelen lost de Stichting Primeurfonds het rekening-courant krediet bij de ING bank af. Aan deze lening stelt de gemeente de volgende
voorwaarden:
- hypothecaire zekerheid op het bloot eigendom van alle Re-Printwoningen;
- een rente vergoeding die aansluit op de financieringskosten die de gemeente maakt.
12. Motie 1 over een kledingbank in Heerhugowaard ingediend door GroenLinks en PvdA.
De tekst van motie 1 ingediend door GroenLinks en mede ondertekend door PvdA luidt:
De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 28 januari 2013
constaterende dat:
- er sinds vorig jaar een kledingbank actief is in Heerhugowaard;
- tientallen inwoners reeds doorverwezen zijn (door gemeente, voedselbank, kerk, e.d.) en zich
hebben gemeld bij de kledingbank.
- dit aantal sterk groeit;
- de kledingbank een noodzakelijke rol vervult in het faciliteren van kleding aan de allerarmste
inwoners van onze gemeente;
- de organisatie niet gesubsidieerd wordt,
overwegende dat:
- de kledingbank op dit moment gebruik maakt van een schuur op particulier terrein;
- er nu al een groot tekort is aan ruimte;
- de doorgroei van de kledingbank ernstig bedreigd wordt door het ontbreken van een geschikte
locatie om alle kleding op te slaan en uit te geven,
verzoekt het college:
1. op korte termijn in gesprek te gaan met de initiatiefnemers van de kledingbank en te onderzoeken w
elke de rol de gemeente Heerhugowaard kan spelen in het faciliteren van een geschikte locatie;
2. De raad voor de voorjaarsnota 2014 te informeren over de resultaten
en gaat over tot de orde van de dag,
Ondertekend door Groen Links en mede ondertekend door de PvdA
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Er is in een termijn beraadslaagd. De heren Brau (PvdA) en Jongenelen (Burgerbelang) verschonen
zich van stemming en hebben hiervoor de raadszaal verlaten.
Zonder verdere discussie en hoofdelijke stemming is motie 1 unaniem door de resterende raadsleden
aangenomen.
13. Motie 2 over de Swannerhof ingediend door Senioren Heerhugowaard, Burgerbelang, D66 en
PvdA-fractielid mevrouw Troostwijk.
De tekst van motie 2 ingediend door Senioren Heerhugowaard en mede ondertekend door Burgerbelang, D66 en PvdA-fractielid mevrouw Troostwijk luidt:
De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 28 januari 2014
constaterende dat:
- in de raadsvergadering van 27 november 2007 de Ruimtelijke Visie Beukenlaan tezamen met de
beantwoording van de zienswijzen is vastgesteld. Daarmee is vastgesteld dat met het getal 5280 op
blz. 12 van de Visie bedoeld wordt: “het oppervlak van alle woonlagen van de appartementengebouwen bij elkaar opgeteld.” Uit het feit dat de raad middels een amendement het aantal bouwlagen
heeft teruggebracht maar niet het getal 5280 heeft aangepast kan niet anders worden uitgelegd dan
dat de raad dat over het hoofd heeft gezien of er vanuit ging dat dit, gezien de onlosmakelijke verbinding met het aantal woonlagen, gezien moest worden als evenredig naar beneden bijgesteld;
- de door het college eind vorig jaar aangedragen onderbouwing is gebaseerd op een tekening met
oppervlaktes van omliggende gebouwen waarbij geen van de getallen overeenkomt met de in de
BAG opgenomen oppervlaktes. Daarnaast sluit deze uitleg niet aan bij het begrip massastudie;
- de architect die de Ruimtelijke Visie Beukenlaan heeft opgesteld desgevraagd de volgende toelichting op de genoemde 5280 m2 geeft: "De tekst en het plaatje spreekt voor zich: In het globaal aangegeven vlak (blauw en rood) en binnen de aangegeven hoogtes past globaal het genoemde aantal
m2 aan vloeroppervlak". Deze uitleg sluit aan bij de beantwoording van de zienswijze, niet bij de
nieuwe interpretatie van het college;
- in de raadsvergadering van 27 november 2007 de Ruimtelijke Visie Beukenlaan is vastgesteld.
Daarin is op blz. 12 als richtlijn opgenomen: “ontsluiting vanaf de Taxuslaan, opheffing huidige ontsluiting Beukenlaan.” Het voor het vrachtverkeer opnemen van een ontsluiting nabij de drukke kruising Middenweg/Beukenlaan is een duidelijke afwijking van deze richtlijn;
- in de parkeerstudie De Swan is opgenomen als café/bar/cafetaria waarbij de functie zalenverhuur
met bijbehorende parkeerdruk over het hoofd is gezien.
overwegende dat:
- het door de raad vastgestelde kader niet vrij geïnterpreteerd kan worden door het College maar dat
het college zich dient te houden aan hetgeen is vastgelegd in de Ruimtelijke Visie Beukenlaan, het
amendement dat door de raad is aangenomen en de beantwoording van de zienswijzen. Alleen met
een raadsbesluit kan dit kader worden aangepast,
draagt het college op:
1. bij de beoordeling van de passendheid van een plan binnen de kaders van de raad geen eigen interpretatie van dit kader toe te passen maar zich te houden aan hetgeen is vastgelegd in de Ruimtelijke visie Beukenlaan, het amendement dat door de raad is aangenomen en de beantwoording
van de zienswijzen;
2. bij de parkeerstudie ook mee te nemen de parkeerbehoefte behorend bij de zalenverhuur door De
Swan;
3. indien het college van mening is dat het kader aangepast zou moeten worden dan legt het College
dit ter besluitvorming voor aan de raad,
en gaat over tot de orde van de dag
Ondertekend door de fractie Senioren Heerhugowaard en mede ondertekend door Burgerbelang, D66
en PvdA fractielid mevrouw Troostwijk
Er is met inachtneming van een schorsing voor onder andere nader overleg door de ChristenUnie in
twee termijnen beraadslaagd.
De raad heeft motie 2 met 8 stemmen voor en 20 stemmen tegen verworpen.
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Voor stemden Burgerbelang, D66, PvdA (mevrouw Troostwijk) en Senioren Heerhugowaard. Tegen
stemden VVD, HOP, CDA, GroenLinks, PvdA (de heren Brau en Koppelaar), VSP en ChristenUnie.
14. Motie 4 over de herstructureringsplannen windmolens van de provincie, ingediend door de
Senioren Heerhugowaard
De tekst van motie 4 ingediend door Senioren Heerhugowaard luidt:
De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 28 januari 2014
constaterende dat:
- de provincie Noord-Holland op 17 december 2013 het projectplan Herstructurering Wind op land
heeft vastgesteld;
- de provincie ook meer en meer onderkent dat windturbines overlast veroorzaken, ook als ze voldoen aan de wettelijke eisen, en voor deze turbines een oplossing aan het zoeken is op basis van
vrijwilligheid;
- handtekening van 84 omwonenden zijn ingediend vanwege de overlast door de windmolens bij het
Strand van Luna;
- een aantal gemeenten zich al hebben aangemeld voor de herstructurering van windturbines,
overwegende dat:
- het provinciale bestuur meerdere malen een bezoek gebracht heeft aan de windmolens bij het
Strand van Luna en, op zijn zachts gezegd, de locatie ongelukkig geslaagd vond
verzoekt het college:
bij de provincie Noord-Holland aan te geven (conform de brief van Provincie Noord-Holland d.d. 23
december 2013, kenmerk 292006-292103) dat Heerhugowaard met de windmolens bij het Strand
van Luna, als de mogelijkheid er is, mee wil dingen in de herstructureringsplannen,
en gaat over tot de orde van de dag,
Ondertekend door fractie Senioren Heerhugowaard en mede ondertekend door Burgerbelang en D66
Er is in twee termijnen beraadslaagd.
De raad heeft motie 4 met 8 stemmen voor en 20 stemmen tegen verworpen.
Voor stemden Burgerbelang, D66, Senioren Heerhugowaard en VSP. Tegen stemden VVD, HOP,
CDA, GroenLinks, PvdA en ChristenUnie.
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter om 22.25 uur de vergadering.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad
van de gemeente Heerhugowaard d.d. 18 februari 2014.

de raadsgriffier,

de voorzitter

