R 18 februari 2014/1

Concept notulen openbare vergadering van de raad van de gemeente Heerhugowaard, gehouden op
18 februari 2014 om 20.00 uur in het gemeentehuis
Aanwezig:

mevrouw C.P.M. van ‟t Schip - Nieuwboer, HOP, waarnemend voorzitter
de heer H. Wijnveen, loco 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 R. Loffeld, VVD (vanaf 20.20 uur)
de heer T.L. Mars, VVD
de heer C.C. Mertens, HOP
de heer A.C. van Oord, VVD
de heer T.W. Reijnders, VSP
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
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 drs. H.M.W. ter Heegde, voorzitter
mevrouw L. Schreiner, raadsgriffier
de heer B. Arkeveld, Burgerbelang, raadslid
de heer P.C.J. Carnas, Lijst Piet Carnas, raadlid
mevrouw A. Mulder, D66, raadslid
mevrouw S. van der Werff, GroenLinks, raadslid

Notuliste:

mevrouw E.M.J. Middelbeek

De waarnemend voorzitter opent de raadsvergadering, heet alle aanwezigen welkom en geeft aan dat
de raadsleden Arkeveld, Mulder en Van der Werff vanavond afwezig zijn en raadslid Loffeld iets later
komt. Hierna stelt zij aan de orde agendapunt 1.
1. Spreekrecht burgers.
Er hebben zich voor het spreekrecht geen burgers aangemeld.

R 18 februari 2014/2

2. Vaststellen raadsagenda.
Zonder verdere discussie en hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten de raadsagenda
gewijzigd vast te stellen. Het voorstel van agendapunt 11 wordt na indiening van amendement 1 (voormalige motie 3) een bespreekstuk. Verder worden de voorstellen van de agendapunten 14 en 15 akkoordstukken, waarbij Burgerbelang bij agendapunt 15 een aantekening wil toevoegen. Tot slot zijn aan
de agenda toegevoegd de moties 1, 2, 3 en 5 als respectievelijk de agendapunten 20, 21, 22 en 23.
3. Vaststellen notulen raadsvergadering d.d. 28 januari 2014
Zonder discussie en hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten de notulen van de raadsvergadering van 28 januari 2014 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 tot en met 06 en 08 tot en met 09 tot en met 13a van rubriek A voor kennisgeving aan te
nemen. De raadsgriffier zoekt na waarom ingekomen stuk 07 niet als bijlage bij de stukken is gevoegd
en zal deze aan de raadsleden mailen.
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 afhandeling van ingekomen stuk 2 van rubriek C. De ingekomen stukken 1 en 1a worden op
verzoek van de Senioren Heerhugowaard in de vergadering van de commissie Middelen van 31 maart
2014 behandeld.
Rubriek D
1. Mededeling over de begroting en jaarrekening van het WNK
Wethouder Oude Kotte geeft aan dat de behandeling van de jaarrekening WNK 2013 door de raad
vertraging zal oplopen, omdat de accountant aanleiding heeft gezien tot nader onderzoek, waardoor
deze later aan de gemeenten zal worden aangeboden. Verder is de begroting WNK 2015 klaar,
maar hierin wordt niet geanticipeerd op de wijzigingen in het kader van de re-integratie en het beschut werken. Ook is de transitie niet meegenomen. Het voorstel van het college is om bij de provincie uitstel van indiening te vragen. Mocht de raad hiertegen bezwaar hebben, dan verzoekt de
wethouder dit voor morgen 12.00 uur schriftelijk bij hem kenbaar te maken.
2. Mededeling over de Jeugdwet
Wethouder Kwint memoreert aan de motie van de vorige maand “Kinderen zonder documenten” en
laat weten dat de Eerste Kamer vanmorgen de Jeugdwet heeft aangenomen.
Zonder verdere discussie en hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten de mededelingen
voor kennisgeving aan te nemen.
5. Aanvraag aanvullende dekking Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT), RB2013224.
Zonder discussie en hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten:
1. € 78.000 te onttrekken uit de Algemene Reserve ter dekking van de tijdelijke extra inzet ten behoeve van de implementatie van de gegevens voor de BGT;
2. het restant van de Voorjaarsnotapost 2011 4.3 A (€ 9.100) in te zetten ter dekking van de overige
kapitaalslasten.
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6. Treasurystatuut 2014, RB2014009.
Zonder discussie en hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten het Treasurystatuut 2014
vast te stellen (ingangsdatum 1 maart 2014).
7. Eerste wijziging op Legesverordening 2014 + vaststellen kwijtscheldingsbesluit 2014,
RB2014.017.
Zonder discussie en hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten vast te stellen:
1. de eerste wijziging op de Legesverordening 2014;
2. het Kwijtscheldingsbesluit 2014.
8. Vaststellen bestemmingsplan Westpoort, RB2014006.
Zonder discussie en hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten:
1. de ingekomen zienswijzen zoals opgenomen in de bijlage „Nota zienswijzen‟ tegen het bestemmingsplan Westpoort ontvankelijk maar ongegrond te verklaren;
2. het bestemmingsplan Westpoort, zoals ongewijzigd ten opzichte van het ontwerp, bestaande uit de
geometrisch bepaalde planobjecten zoals vervat in het GML-bestand
NL.IMRO.0398.BP35WESTPOORT-VA01, waarbij gebruik is gemaakt van een ondergrond ontleend aan de GBKN versie 2010 en de bijbehorende volledige verbeelding daarvan op papier vast
te stellen;
3. te besluiten geen exploitatieplan voor dit bestemmingsplan vast te stellen, omdat het kostenverhaal
van in het bestemmingsplan voorkomende ontwikkelingen als bedoeld in artikel 6.12 lid 1 Wro jo.
6.2.1. Bro anderszins zijn verzekerd.
9. Algemene subsidieverordening Heerhugowaard, RB2014232.
Zonder discussie en hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten de Algemene subsidieverordening Heerhugowaard 2014 vast te stellen onder gelijktijdige intrekking van de Algemene subsidieverordening Heerhugowaard 2011.
10 Beschikbaar stellen krediet ten behoeve van aankoop sporthal Deimos, RB2014010.
Zonder discussie en hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten:
1. een krediet beschikbaar te stellen van € 545.389 voor de aankoop van de Deimoshal van de Stichting Binnensportaccommodaties Heerhugowaard.
2. de kapitaallasten te dekken door het structureel verlagen van de exploitatiebijdrage van de Stichting
Binnensportaccommodaties met € 54.493,63.
14. Aanvraag uitvoeringskrediet havengebouw Broekhorn, RB2014013.
Zonder discussie en hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten:
1. een uitvoeringskrediet van € 230.142,50 beschikbaar te stellen voor de realisatie van het havengebouw Broekhorn;
2. het krediet te dekken uit de reserve Nota Bovenwijkse Kosten 2, post V12: waterrecreatief knooppunt Broekhorn.
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15. Upgraden ontsluitingsweg Strand van Luna, RB2014001.
Zonder discussie en hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten:
1. kennis te nemen van het besluit de toegangsweg naar het Strand van Luna te upgraden;
2. de geraamde kosten ad. € 60.000 ten laste te brengen van de reserve NBK-2, de post „Naar Buiten!‟;
3. de afkoopsom voor het beheer ad. € 28.000 te dekken uit de reserve „Beheer en sociale structuur‟;
4. deze afkoopsom na realisatie van het project over te dragen aan het Recreatieschap Geestmerambacht,
met de aantekening dat Burgerbelang met het voorstel instemt onder de in de commissievergadering
gedane toezegging dat met Skeef en het Recreatieschap overleg zal worden gevoerd.
11 Gefaseerde invulling congruent samenwerkingsverband 3D, RB2014005.
Er is in twee termijnen beraadslaagd. Er is vooraf een amendement ingediend.
De tekst van amendement A ingediend door VVD en mede ondertekend door HOP luidt:
De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 18 februari 2014, behandelend
agendapunt 11 met als onderwerp “Gefaseerde invulling congruent samenwerkingsverband 3D‟s regio
Alkmaar”.
constaterende
dat acht regiogemeenten willen samenwerken als het gaat om de 3D‟s. Echter de gemeenten Heiloo, Bergen en Castricum niet met acht gemeenten willen samenwerken voor wat betreft een Interregionale Sociale Dienst.
overwegende
dat wij deze keuze ten zeerste betreuren. Dat deze keuze zou kunnen leiden tot een grotere afstand
van deze drie gemeenten tot de regio Alkmaar. Dat wij ook geen tijd te verliezen hebben wat betreft
het operationaliseren van de 3D‟s. Dat al eerder is aangegeven dat wij dan zonder de drie gemeenten verder gaan en dat de congruente samenwerking in de regio Alkmaar vanaf nu bestaat uit vijf
gemeenten, t.w. Alkmaar, Langedijk, De Schermer, Graft-De Rijp en Heerhugowaard.
besluit:
- in het door het college voorgestelde raadsbesluit de zin van de vijfde bullet van beslispunt 2 als
volgt te wijzigen:
de bij gevoegde informatieve brief aan de minister zodanig te wijzigen dat er sprake is van vijf gemeenten in de congruente samenwerking Regio Alkmaar en deze door ieder van de vijf gemeenten
te laten versturen.
Ondertekend door de VVD en mede ondertekend door de HOP
De raad heeft amendement A met 19 stemmen voor en 8 stemmen tegen aangenomen.
Voor stemden VVD, HOP, CDA, GroenLinks, D66 en PvdA (raadsleden Brau en Koppelaar). Tegen
stemden Burgerbelang, PvdA (raadslid Troostwijk), Senioren Heerhugowaard, VSP en ChristenUnie.
De heer Jongenelen legt een stemverklaring af. Het is jammer dat amendement A is aangenomen. Het
zo met zijn vijven naar buiten brengen van de samenwerking, kan worden opgevat als “wij niet meer”.
Burgerbelang ziet echter de noodzaak dat men verder moet en gaat daarom akkoord met het voorstel
van het college.
De raad heeft het voorstel van het college unaniem aangenomen.
Zonder verdere discussie en na stemming is met inachtneming van aangenomen amendement A door
de raad besloten:
1. de bijgevoegde notitie “Gefaseerde invulling congruent samenwerkingsverband 3 decentralisaties
sociaal domein” beeldvormend ter kennis te nemen.
2. wensen en bedenken aan het college kenbaar te maken ten aanzien van de volgende voorgenomen collegebesluiten over de gefaseerde invulling van het congruente samenwerkingsverband 3D:
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-

de invulling te faseren: nu inkoopafspraken maken, vanaf juni/juli 2014 gezamenlijke uitvoering
organisatorisch en juridisch vormgeven;
voor in inkoop Jeugdzorg en inkoop begeleiding Awbz een lichte juridische vorm te kiezen;
de concrete juridische en financiële afspraken over inkoopsamenwerking per decentralisatie te
bepalen bij de vaststelling van het beleidskader Jeugd en het beleidskader overheveling begeleiding Awbz;
over opties voor samenwerking in de uitvoering van de 3D een verkennende dialoog in de gemeenteraden op te starten;
de bij gevoegde informatieve brief aan de minister zodanig te wijzigen dat er sprake is van vijf
gemeenten in de congruente samenwerking Regio Alkmaar en deze door ieder van de vijf gemeenten te laten versturen.

12. Openbaar maken notulen van commissie Stadsontwikkeling d.d. 30 september 2013 (is in
samenhang met GemBiPark, RB2014025.
Er is in een termijn beraadslaagd.
Zonder verdere discussie en na stemming is unaniem door de raad besloten:
1. de geheimhouding van de notulen van het besloten deel van de commissie Middelen d.d. 30 september 2013 op te heffen;
2. deze notulen vast te stellen.
13. Afsluiting Raad van Arbitrage GemBiPark, RB2014012.
Er is in een termijn beraadslaagd.
Zonder verdere discussie en na stemming is unaniem door de raad besloten:
- tot het beschikbaar stellen van een aanvullend krediet GEMBI-park (€ 322.960) voor de geleverde
prestaties GEMBI-park;
- in te stemmen met de dekking van de directe lasten (rente, proceskosten en inhaalafschrijving,
€ 238.604) uit de reserve Egalisatie bedrijfsmiddelen
- in te stemmen met het overhevelen van het restant (€ 410.662) van de reserve Egalisatie bedrijfsmiddelen naar de Reserve Grote Projecten ter dekking van de extra kapitaallasten die ontstaan
door het verplicht activeren van de hoofdsom (€ 322.960);
- de Reserve Egalisatie bedrijfsmiddelen na overhevelen op te heffen.
16. Asfaltcollector (AC0 Westfrisiaweg (N23), RB2013242.
Er is in twee termijnen beraadslaagd.
De heer Mertens legt een stemverklaring af. De HOP stemt met het voorstel in, daar de wethouder
heeft aangegeven dat er niet eerder zal worden begonnen dan nadat de ondertekening heeft plaatsgevonden.
De heer Dijkstra legt een stemverklaring af. Burgerbelang is niet voor gokken en doet daarom niet aan
het voorstel mee.
De raad heeft het voorstel van het college met 24 stemmen voor en 3 stemmen tegen aangenomen.
Voor stemden VVD, HOP, CDA, GroenLinks, D66, PvdA, Senioren Heerhugowaard, VSP en ChristenUnie. Tegen stemde Burgerbelang.
Zonder verdere discussie en na stemming is door de raad besloten
- op voorwaarde dat er geen onzekerheden bestaan ten aanzien van bereidheid van de provincie om
het betreffende wegvak in eigendom en beheer over te nemen;
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-

in te stemmen met het voorstel om over te gaan tot aanleg van een asfaltcollector in het wegvak ten
westen (De Zandhorst) en ten oosten (De Vaandel) van de tunnel van de Westfrisiaweg (N23);
hiervoor de benodigde middelen, zijnde jaarlijks maximaal € 25.000 gedurende maximaal 3 jaar,
beschikbaar te stellen vanuit de Bestemmingsreserve duurzaamheid (713168) en
toekomstige baten, zijnde rendementen, subsidies, verrekeningen etc. die mogelijk nog zullen
voortkomen uit dit project ten gunste te laten komen van de Bestemmingsreserve duurzaamheid.

17. SRA 5 “Regionale Sociale Dienst gemeenten Alkmaar, Schermer, Graft/de Rijp, Langedijk en
Heerhugowaard, RB2014026.
Er is in een termijn beraadslaagd.
Zonder verdere discussie en na stemming is unaniem door de raad besloten in te stemmen met een
vervolgonderzoek naar samenwerking in één regionale sociale dienst met de gemeenten Alkmaar,
Graft/de Rijp, Langedijk en Schermer.
18. Visiedocument Participatiewet regio Alkmaar, RB2014004.
Er is in twee termijnen beraadslaagd.
De raad heeft het voorstel van het college met 25 stemmen voor en 2 stemmen tegen aangenomen.
Voor stemden VVD, HOP, Burgerbelang, CDA, D66, PvdA, Senioren Heerhugowaard, VSP en ChristenUnie. Tegen stemde GroenLinks.
Zonder verdere discussie en na stemming is door de raad besloten het Visiedocument Participatiewet
regio Alkmaar vast te stellen.
19. Regionaal Transitieplan overheveling begeleiding AWBZ - Wmo, RB2014016.
Er is in met inachtneming van een schorsing van zeven minuten voor nader overleg in twee termijnen
beraadslaagd. Er zijn twee amendementen ingediend.
De tekst van amendement B ingediend door Burgerbelang, D66 en Senioren Heerhugowaard luidt:
De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 18 februari 2014, behandelend
agendapunt 19 met als onderwerp “regionaal transitieplan Overheveling begeleiding RB2014016
constaterende dat,
in deze overheveling ook het voeren van advies gesprekken qua uitvoering en verantwoordelijkheid bij
de te contracteren zorgaanbieders komt te liggen
overwegende dat,
vele zorgvragers door deze aanpak overdonderd kunnen worden, dat vele zich geïntimideerd zouden
kunnen voelen en dat bij gebrek aan voldoende mondigheid dit zou kunnen leiden tot een te grote versobering van het zorgpakket.
besluit
aan het door het college voorgestelde raadsbesluit “ regionaal transitieplan Overheveling Begeleiding”dit amendement toe te voegen:
en aan het door het College voorgestelde raadsbesluit het volgende toe te voegen:
dat de raad een zorghulpmaatje aanstelt, die ter zake kundig is (bijvoorbeeld oud verpleegkundigen), die op afroep ter consultatie zorgvragers te woord staat en die indien gewenst een zorgvrager
kan assisteren met het gesprek met de zorgaanbieder.
Dit dient bij voorkeur te worden ingericht met vrijwilligers die hun kennis en ervaring hebben opgedaan in de zorg, bijvoorbeeld gepensioneerden of werkeloze mede inwoners, die hiermee hun medemensen bijstaan in deze overheveling
Ondertekend door de fracties Burgerbelang, D66 en Senioren Heerhugowaard
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De tekst van amendement C ingediend door GroenLinks luidt:
De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 18-02-2014, behandelend agendapunt 19 met als onderwerp Regionaal Transitieplan Overheveling Begeleiding
constaterende dat,
1. het streven van de Tweede Kamer is de Wet Maatschappelijke Ontwikkeling 2015 in de zomer van
dit jaar te behandelen;
2. er reeds een aantal moties en amendementen op het wetsvoorstel ingediend zijn;
3. deze de wet ingrijpend kunnen wijzigen;
overwegende dat,
1. het voornemen om het implementatieplan in de raad van juli 2014 te behandelen, alhoewel ambitieus wellicht niet haalbaar is als gevolg van:
a. het tijdstip van behandelen in de Tweede Kamer;
b. de consequenties die ingrijpende wijzigingen - als gevolg van de behandeling in de Tweede
Kamer - kunnen hebben op het implementatieplan 2014 voor de overheveling van de functie
begeleiding uit de AWBZ;
2. als gevolg van deze mogelijke wijzigingen de voorstellen 1 tot en met 7 onder besluit 4 in meer of
mindere mate onzeker zijn,
besluit
- de volgende passage van het door het college voorgestelde raadsbesluit te schrappen:
- onder besluit 4: Voorstel 1 tot en met 7 (uitleg: de voorstellen blijven in het Regionaal transitieplan 2015 „Overheveling begeleiding‟ staan en kunnen als richtlijn voor het opstellen van het
Implementatieplan 2014 dienen. Als wijzigingen conflicteren met deze voorstellen, hoeft zo de
raad niet opnieuw over deze voorstellen te besluiten)
- het door het college voorgestelde raadsbesluit op als volgt te wijzigen:
4. de gemeenteraad stelt vast dat de uitgangspunten in 2014 verder worden uitgewerkt tot een Implementatieplan 2014 voor de overheveling van de functie begeleiding uit de AWBZ en deze zo
snel mogelijk na behandeling van het Wetsvoorstel WMO 2015 in de Tweede Kamer, aan de
gemeenteraad ter besluitvorming aan te bieden.
Ondertekend door de fractie GroenLinks
Burgerbelang, D66 en Senioren Heerhugowaard vragen voorafgaande aan de tweede termijn de door
wethouder Stam genoemde notitie waarin hetgeen in het amendement wordt gevraagd, zou zijn opgenomen op. De fracties brengen amendement B niet in stemming en houden dit aan. De consequentie
hiervan is dat hetgeen in amendement B staat door de fracties in een later stadium dan zou moeten
worden ingediend in de vorm van een initiatiefvoorstel.
GroenLinks trekt gezien de reacties van de andere fracties en de wethouder in de tweede termijn
amendement C in.
De heer De Groot legt een stemverklaring af. Het voorstel behelst een implementatieplan wat in juli beschikbaar zal zijn. Dit moet geënt zijn op de wet. De wethouder heeft aangegeven dat zij niet iets zal
neerzetten wat tegen de wet is. GroenLinks hoopt dat de wet zo sociaal en redelijk mogelijk zal zijn
voor degenen die nu in de Awbz zitten. GroenLinks kan omdat het plan daarmee flexibel is geworden,
instemmen met het voorstel.
Zonder verdere discussie en na stemming is door de raad unaniem besloten het beleidskader “Transitieplan overheveling begeleiding in de Wmo vast te stellen.
Voorwaarden van dit beleidskader zijn:
1 De gemeenteraad stelt de volgende doelstelling vast:
De gemeenten faciliteren en ondersteunen inwoners met een beperking uit de regio Alkmaar in het
zoeken naar eigen vormen van zelfredzaamheid. De gemeente vult aan met een zorg- en ondersteuningsaanbod dat is afgestemd op die aspecten van zelfredzaamheid waar maatwerk voor nodig
is.
2 De gemeenteraad stelt de volgende visie vast:
De visie is te komen tot één samenhangende benadering van de burger die ondersteuning nodig
heeft. De hulpvraag van de inwoner staat hierin centraal. De gemeente vult de ondersteuning aan
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3

4

indien de hulpvraag van de inwoner niet binnen zijn sociale netwerk of binnen de algemene voorzieningen kan worden opgelost.
De gemeenteraad stelt de volgende uitgangspunten vast:
1. Kwaliteit centraal
2. Keuzevrijheid voor de cliënt
3. Innovatie én continuïteit
4. Kostenbeheersing
5. Regionaal opdrachtgeverschap
De gemeenteraad stelt vast dat de uitgangspunten in 2014 verder worden uitgewerkt tot een implementatieplan 2014 voor de overheveling van de functie begeleiding uit de AWBZ welke in juli
2014 aan de gemeenteraad ter besluitvorming wordt aangeboden.
Bovenstaande vastgestelde kaders leiden tot onderstaande voorstellen om te komen tot een implementatieplan 2014 en gelden specifiek voor de taak begeleiding:
Voorstel 1
De gemeenteraad stelt het voorstel vast om in samenwerking met zorgaanbieders de herbeoordeling van cliënten voor 1 januari 2015 te realiseren.
Voorstel 2.
De gemeenteraad stelt het bestuurlijk aanbestedingsmodel vast, waarbij contracten met de huidige
aanbieders worden aangegaan, tevens zullen op basis van nog vast te stellen criteria een beperkt
aantal nieuwe aanbieders worden toegelaten.
Voorstel 3.
De gemeenteraad stelt vast de verantwoordelijkheid voor het dagbestedingvervoer tot 1-1-2016 bij
de aanbieders te laten.
Voorstel 4.
De gemeenteraad stelt vast haalbaarheidsonderzoeken uit te voeren naar uitbreiding respijtvoorzieningen ouderen/chronisch zieken en substitutie logeervoorzieningen.
Voorstel 5.
De gemeenteraad stelt vast voor 2015 vast te houden aan productfinanciering, en hier elementen
van „uitkomststuring‟ in op te nemen.
Voorstel 6.
De gemeenteraad stelt vast de gesprekken met de klankbordgroep van de Wmo-raden in 2015 te
continueren.
Voorstel 7.
De gemeenteraad stelt de taakverdeling, de activiteitenplanning en de bestuurlijke kalender vast.

20 Motie 1 beleidskader zorg voor de jeugd 2014-2018 ingediend door PvdA en GroenLinks.
De tekst van motie 1 ingediend door de fracties PvdA en GroenLinks luidt
De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 18 februari 2014
overwegende dat:
- de regio‟s West-Friesland en Alkmaar een regionaal transitiearrangement zullen sluiten dat voor de
continuïteit als vertrekpunt geldt voor de keuze van de zorgleveranciers in 2015;
er al gemeenten zijn (Amsterdam en Rotterdam) die hebben besloten zorginstellingen in evenredigheid te korten wier directeur(en) en/of bestuurder(s) een salaris, inclusief toelagen heeft/hebben boven de zogenaamde Balkenende-norm van € 185.529 (norm voor 2014)
spreekt uit:
- dat de middelen primair bestemd zijn voor het leveren van zorg
verzoekt het college:
opdracht te geven om te bepleiten dat in het regionaal transitiearrangement als stelregel bij de toewijzing nu en in de toekomst geldt dat de zorgaanbieder wier directeur(en) en/of bestuurder(s) een
salaris, inclusief toelagen heeft/hebben boven de zogenaamde Balkenende-norm van € 185.529
(norm 2014), de subsidie ter hoogte van het meer verdiende zal worden gekort,
en gaat over tot de orde van de dag
Ondertekend door de fracties PvdA en GroenLinks
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Er is in een termijn beraadslaagd.
Wethouder Kwint heeft toegezegd te zullen laten nazien of hetgeen wordt gevraagd in de motie juridisch kan en zal dit schriftelijk laten weten.
De indienende fracties hebben besloten de motie boven de markt te houden.
21. Motie 2 contracten zorg ingediend door Senioren Heerhugowaard, D66 en mede ondertekend
door VSP.
De tekst van motie 2 ingediend door de fracties Senioren Heerhugowaard en D66 en mede ondertekend door VSP luidt:
De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 18 februari 2014
constaterende dat:
- De komende maanden belangrijke stappen gezet worden om te komen tot contracten in de jeugdzorg en de WMO.
overwegende dat:
- Het beoordelen van de bestekken en contracten veel inhoudelijke kennis vraagt;
- In Amstelveen goede ervaring is opgedaan met het inschakelen van senioren met jarenlange kennis
en ervaring in de zorg voor het beoordelen van de bestekken en contracten;
- Zij zorgen voor „boerenverstand‟ in de bestekken en contracten en daarmee wordt o.a. onnodige
beperkingen en rapportageverplichtingen voorkomen;
- Amstelveen aanbiedt hun kennis en ervaring te delen met onze regio en als voorbeeld een bestek
of contract uit onze regio van commentaar te laten voorzien,
verzoekt het college:
1. Het aanbod van Amstelveen over te brengen aan onze partners in de regio en hen voor te stellen in
te gaan op het aanbod;
2. Indien het aanbod van Amstelveen leidt tot een positief resultaat ook over te gaan tot het inschakelen van senioren met ervaring in de zorg voor het geven van advies m.b.t. bestekken en contracten
gerelateerd aan Jeugdzorg en Wmo,
en gaat over tot de orde van de dag,
Ondertekend door Senioren Heerhugowaard en D66 en mede ondertekend door de VSP.
Er is twee termijnen beraadslaagd.
De raad heeft motie 2 met 20 stemmen voor en 7 stemmen tegen verworpen.
Voor stemden Burgerbelang, D66, Senioren Heerhugowaard en VSP. Tegen stemden VVD, HOP,
CDA, GroenLinks, PvdA en ChristenUnie.
22. Motie 4 vuurwerk ingediend door HOP, GroenLinks en Senioren Heerhugowaard.
De tekst van motie 4 ingediend door HOP, GroenLinks en Senioren Heerhugowaard luidt:
De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 18 februari 2014;
overwegende:
- dat bij de viering van Oud en nieuw steeds meer overlast door vuurwerk ontstaat;
- dat grote groepen burgers zich afvragen of dit maatschappelijk nog verantwoordt is;
- dat van de medische kant meer en meer de vraag komt om maatregelen te nemen, omdat er steeds
meer ernstige ongelukken zich voordoen, met blijvend lichamelijk letsel;
- dat het vuurwerk steeds zwaarder wordt en de illegaliteit van het vuurwerk steeds grotere vormen
aanneemt, zodat een goede controle op het vuurwerk niet meer mogelijk is;
- dat de veiligheid in het geding is, omdat vuurwerk wordt opgeslagen en afgestoken waarvan de
herkomst niet bekend is;
- dat het huidige vuurwerk zoveel kracht genereert, dat het lijkt of er granaten etc. exploderen, waardoor de burger zich niet meer veilig voelt;
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-

dat al sinds enkele jaren de Nieuwjaarsduik plaatsvindt op het strand Luna. Wij blij zijn dat de gemeente dit evenement subsidieert. De organisatie voor de komende jaren in handen is van de wijkpanels;
- dat het evenement Nieuwjaarsduik plaatsvindt in een grote tent, dit zolang er nog geen andere invulling is gegeven op de locatie van de voormalige WT;
- deze tent er minimaal 3 tot 5 dagen staat en alleen op 1 januari van elk jaar voor enkele uren wordt
gebruikt;
- dat het goed zou zijn een Oudejaarsfeest te organiseren en daarbij om 24.00 uur een groot door de
gemeente georganiseerd vuurwerk af te steken;
- dat zich al sponsors voor het vuurwerk zich hebben aangemeld,
verzoekt de raad het college
1. in overleg met de Wijkpanels te bezien of er een Oudejaarsfeest georganiseerd kan worden in de
tent die al aanwezig is voor de Nieuwjaarsduik op het strand van Luna;
2. bij het Oudejaarsfeest om 24.00 uur een groot vuurwerk te realiseren op het strand van Luna, georganiseerd door de gemeente Heerhugowaard;
3. bij invulling van punt 1 en 2 te onderzoeken of in Heerhugowaard vuurwerk vrij of gebieden en of
wijken vuurwerk vrij kunnen worden verklaard,
en gaat over tot de orde van de dag.
Ondertekend door de fracties HOP, GroenLinks en Senioren Heerhugowaard
Er is in een termijn beraadslaagd.
De indienende fracties besluiten het advies van wethouder Stam te volgen. Zij zullen over hetgeen in
de motie staat overleggen met de portefeuillehouder Openbare orde en veiligheid, de heer Ter Heegde.
23. Motie 5 werkloze jongeren met startkwalificatie, ingediend door VVD en HOP.

De tekst van motie 5 ingediend door VVD en HOP luidt:
Onderwerp: werkloze jongeren met startkwalificatie
In Heerhugowaard is de werkloosheid onder jongeren tussen 16 tot 27 jaar toegenomen. De grootst
toenemende groep werkloze jongeren zijn jongeren met een startkwalificatie. Een startkwalificatie is het
minimale opleidingsniveau dat nodig is om kans te maken op geschoold werk. Het gaat om jongeren
die in de arbeidsmarkt willen stappen.
overwegende dat
regionaal middelen beschikbaar zijn voor de aanpak jeugdwerkloosheid
Dat deze middelen alleen ingezet worden op die jeugd die geen startkwalificatie heeft.
Dat juist de werkloosheid onder de groep jongeren met startkwalificatie sterker groeit.
verzoekt het college:
bij de PORA de positie van de jeugd met startkwalificatie te bespreken. Daarbij voor te stellen om
de impulsgelden van het Ministerie van SZW, zijnde € 702.500, ook in te zetten voor de bestrijding
van de werkloosheid onder de jeugd met startkwalificatie.
Ondertekend door fracties VVD en HOP
Er is in een termijn beraadslaagd.
De raad heeft motie 5 met 11 stemmen voor en 16 stemmen tegen verworpen.
Voor stemden VVD, HOP en VSP. Tegen stemden Burgerbelang, CDA, GroenLinks, D66, PvdA, Senioren Heerhugowaard en ChristenUnie.
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter om 23.41 uur de vergadering.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad
van de gemeente Heerhugowaard d.d. 27 maart 2014.
de raadsgriffier,

de voorzitter

