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

de heer drs. H.M.W. ter Heegde, voorzitter
mevrouw L. Schreiner, raadsgriffier
mevrouw M.A.W. Bankras - van der Klein, HOP
de heer J. Beers, Burgerbelang
de heer S. Brau, PvdA
de heer L.H.M. Dickhoff, HOP
mevrouw C.A.J. van Diemen, D66
de heer J.M. Does, HOP
de heer M. Feelders, D66
de heer T. Degreef, SP
de heer A. Harren, VVD
de heer C. Hoekstra, SP
de heer F. Hoekstra, VVD
de heer H. Louis, Senioren Heerhugowaard
mevrouw T. Huijboom - Brouwer, ChristenUnie
mevrouw M. Jongejan - Arts, Burgerbelang
de heer A.G.W. Jongenelen, Burgerbelang
de heer M. Kadioglu, PvdA
mevrouw G. Klercq - Glas, 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 G. Oude Kotte, CDA
mevrouw C.P.M. van ‟t Schip - Nieuwboer, HOP,
de heer R. Schoemaker, GroenLinks
mevrouw V.C.M. Stam - de Nijs, VVD
de heer J.J. van der Starre, Senioren Heerhugowaard
mevrouw A.M. Valent - Groot, Senioren Heerhugowaard
mevrouw H. Verhagen, HOP
de heer R. Vrieswijk, D66
de heer J. Wedemeijer, SP

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

Notuliste:

mevrouw E.M.J. Middelbeek

1. .Opening
De voorzitter opent de raadsvergadering, heet de nieuwe raadsleden en alle overige aanwezigen van
harte welkom. Het is een memorabele avond, waarvan een mooie ceremonie zal worden gemaakt.
2. Vaststellen raadsagenda.
Zonder discussie en hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten de raadsagenda ongewijzigd vast te stellen.
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3. .Beëdiging nieuwe raadsleden
De voorzitter zegt dat een van de afscheidnemende raadsleden afgelopen dinsdag heeft aangegeven
dat hij zich altijd zeer geprivilegieerd voelde als raadslid, gekozen door de bevolking, voor vier jaar het
vertrouwen gekregen en in staat het geluid van de achterban in de raad te verwoorden. Dit zijn kansen
in deze Stad van Kansen. De nieuwe raadsleden zullen zeker één tot anderhalf jaar nodig om in hun
functie en in de orde van de zaken te groeien, er wordt van uiteenlopende onderwerpen een standpunt
gevraagd en de politiek kan soms grillig zijn. De onderwerpen kunnen gaan van wijkwerk tot jeugdzorg,
van harde infrastructuur zoals wegen aanleggen tot duurzaamheid, van onderwijs tot sociale zaken,
enz. Alles komt ter tafel en de voorzitter vond en vind het altijd een verrijking om daarmee bezig te zijn.
De raad staat voor een moeilijke periode, enerzijds de financiën in deze tijden van schaarste en anderzijds (ook een grote kans) de 3D-operatie, de Kanteling, de Participatiewet en de Jeugdzorg.
De voorzitter uit complimenten over het naar buiten treden van de partijen in de verkiezingscampagne.
Verder geeft hij aan dat de raad en het college de eerste ambassadeurs zijn van de gemeenten, waarbij de voorzitter hen verzoekt zich nadrukkelijk te positioneren en aanwezig te zijn bij evenementen en
bijeenkomsten, waarvoor zij worden uitgenodigd. Het is belangrijk voeling te hebben. Het is ook belangrijk duidelijk te zijn en te zeggen wat de gemeente kan en ook wat zij niet kan. Het gaat dus om luisteren, ideeën oppikken en tot uitvoering brengen, maar ook (gemotiveerd) aangeven wanneer iets niet
kan. De ervaring leeft dat de burger aan deze duidelijkheid behoefte heeft. Bij de 3D-operatie maar ook
bij andere vraagstukken is de regionale samenwerking belangrijk, die de afgelopen drie jaar enorm is
toegenomen. Dit is niet gemakkelijk, maar zeker de laatste anderhalf jaar wel heel belangrijk.
De heer Ter Heegde gaat over naar het officiële gedeelte. Hij zal de eed/belofte voorlezen en hierna
per fractie deze eed of belofte af te leggen. De voorzitter leest de volgende tekst voor:
“Ik zweer/verklaar, dat ik, om tot lid van de raad benoemd te worden, rechtstreeks noch middellijk, onder welke naam of welk voorwendsel dan ook, enige gift of gunst heb gegeven of
beloofd. Ik zweer/verklaar en beloof 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/beloof dat ik getrouw zal zijn aan de Grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik
mijn plichten als lid van de raad naar eer en geweten zal vervullen.”
Mevrouw Van ‟t Schip, de heer Does, mevrouw Van Ling, de heer Oude Kotte, de heer Koster,
mevrouw Klercq, de heer Wedemeijer, de heer Vrieswijk, de heer Louis, de heer Jongenelen,
mevrouw Huijboom en de heer Schoemaker antwoorden
“Zo waarlijk helpe mij God almachtig”.
Mevrouw Bankras, de heer Leo Dickhoff, mevrouw Verhagen, de heer Harren, de heer Van der Laan,
mevrouw Stam, de heer F. Hoekstra, de heer C. Hoekstra, de heer Degreef, mevrouw Van Diemen,
de heer Feelders, mevrouw Valent, de heer Van der Starre, mevrouw Jongejan, de heer Beers,
de heer Brau, de heer Koppelaar, de heer Kadioglu antwoorden
“Dat verklaar en beloof ik”.
De voorzitter geeft aan dat allen hierbij zijn benoemd en feliciteert hen van harte hiermee. Hij geeft aan
dat bij de schorsing gelegenheid is de nieuwe raadsleden te feliciteren en stelt aan de orde:
De heer Marchal (Duurzaam Heerhugowaard) kan tot zijn spijt vanavond niet fysiek bij de raadsvergadering aanwezig zijn. Daarom heeft hij op het schip waarop hij momenteel vlakbij Schotland vaart een
filmpje opgenomen, wat wordt vertoond. De heer Marchal feliciteert de raadsleden met hun benoeming,
spreekt de hoop uit de volgende vergadering aanwezig te zijn en te worden benoemd én ziet uit naar
een vruchtbare samenwerking.
4. Vaststellen notulen raadsvergadering d.d. 18 februari 2014.
Zonder discussie en hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten de notulen van de raadsvergadering d.d. 18 februari 2014 ongewijzigd vast te stellen.
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5. Benoeming 1e plaatsvervangend en 2e plaatsvervangend voorzitter van de raad (tijdelijk in
afwachting van de uitkomsten van de collegeonderhandelingen RB2014038.
Bij acclamatie is besloten
a. mevrouw C.P.M. van ‟t Schip-Nieuwboer te benoemen tot 1e plaatsvervangend voorzitter van de
gemeenteraad;
b. mevrouw C.A.J. van Diemen te benoemen tot 1e plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad;
c. de onder 1 en b benoemde personen tevens te belasten met de waarneming van het ambt van burgemeester bij verhindering of ontstentenis van de burgemeester en alle wethouders.
6.

Benoeming leden raadsconvent (tijdelijk in afwachting van de uitkomsten collegeonderhandelingen RB2014039.

Bij acclamatie is besloten de volgende personen te benoemen als (plaatsvervangend) lid van het
raadsconvent:
Namens de fractie
HOP
CDA
VVD
SP
D66
Burgerbelang
Senioren Heerhugowaard
PvdA
ChristenUnie
Nederland Duurzaam
GroenLinks

Lid (fractievoorzitter)
Mw. C.P.M. van „t Schip
Mw. J.S.L. van Ling
A. Harren
J.J. Wedemeijer
Mw. C.A.J. van Diemen
A.G.W. Jongenelen
A.M. Valent
S. Brau
Mw. T. Huijboom

Plaatsvervangend lid
J.M. Does

R.H. Schoemaker

7. Onderzoek geloofsbrieven commissieleden niet-raadsleden, schorsing i.v.m. onderzoek naar
de geloofsbrieven en de commissie van geloofsbrieven rapporteert over de bevindingen.
De voorzitter benoemt de commissie van onderzoek voor de geloofsbrieven, die bestaat uit mevrouw
Van Ling en de heren Brau en Van der Starre.
De voorzitter schorst de vergadering, waarbij deze schorsing tevens kan worden gebruikt de benoemde
raadsleden te feliciteren.
De voorzitter heropent na 6 minuten om 20.38 uur de vergadering en heeft de heer Brau als voorzitter
van de commissie van onderzoek het woord.
De heer Brau rapporteert dat de commissie de geloofsbrieven en verdere bij de Kieswet gevorderde
stukken van alle op de lijst genoemde personen heeft onderzocht en in orde heeft bevonden. Gebleken
is dat de benoemden aan alle in de Gemeentewet gestelde eisen voldoen. De commissie adviseert de
raad tot hun toelating als commissielid niet-raadslid van de gemeente Heerhugowaard.
De voorzitter dankt de commissie voor haar werkzaamheden en ontbindt deze.
8. Beëdiging commissieleden niet-raadsleden.
De voorzitter leest de volgende tekst voor:
“Ik zweer/verklaar, dat ik, om tot lid commisselid benoemd te worden, rechtstreeks noch
middellijk, onder welke naam of welk voorwendsel dan ook, enige gift of gunst heb gegeven
of beloofd. Ik zweer/verklaar en beloof dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, recht-
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streeks noch middellijk enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik
zweer/beloof dat ik getrouw zal zijn aan de Grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik
mijn plichten als commissielid naar eer en geweten zal vervullen.”
De heer Dirkmaat, mevrouw Visser-Hogeterp, de heer Hanna en mevrouw Jong-Kalverboer antwoorden
“Zo waarlijk helpe mij God almachtig”.
De heer Van der Molen, de heer Zuurbier, de heer Boer, de heer Seeger, de heer Ooms,
de heer Gosselaar, de heer Reiber, de heer Bleeker, de heer Seeboldt, de heer Zonneveld,
mevrouw Bouhilal-Fattah, mevrouw André, de heer De Groot, mevrouw Kwint-Bol en
mevrouw Schoemaker-Stojanovic antwoorden
“Dat verklaar en beloof ik”.
De voorzitter geeft aan dat allen hierbij zijn benoemd en feliciteert hen van harte hiermee.
9. Benoeming leden raadscommissies (tijdelijk in afwachting van de uitkomsten collegeonderhandelingen.
Bij acclamatie is besloten de volgende raadsleden te benoemen tot (plaatsvervangend) commissievoorzitter:
commissie
Middelen/Stadsbeheer
Stadsontwikkeling
Maatschappelijke ontwikkeling

voorzitter
A. Harren
J.M. Does
Mw. A.M. Valent-Groot

plaatsvervangend voorzitter
-------

10. Benoeming voorzitter en waarnemen
Bij acclamatie is besloten de samenstelling van de raadscommissie te laten bestaan uit de volgende
personen;
commissie
Middelen/Stadsbeheer
HOP
CDA
VVD
SP
D66
Burgerbelang
Senioren Heerhugowaard
PvdA
ChristenUnie
Nederland Duurzaam
GroenLinks

commissie
Stadsontwikkeling
HOP
CDA
VVD
SP
D66

lid
Mw. C.P.M. van „t Schip
M. Koster
E.S. van der Laan
J.J. Wedemeijer
Mw. C.A.J. van Diemen
J.N.P. Beers
I.H. Louis
JS. Brau
Mw. T. Huijboom

plaatsvervangend lid
Mw. M.A.W. Bankras
Mw. J.S.L. van Ling
W. Boer
A.A.H. Seeger
M. Feelders
J.G.J. Seeboldt
.J. van der Starre
M. Kadioglu
Mw. T.J. Visser

R.H. Schoemaker

P. de Groot

lid
Mw. M.A.W. Bankras
Mw. J.S.L. van Ling
A. Harren
T. Degreef
J.R. Vrieswijk

plaatsvervangend lid
S.C. van der Molen
F.J.J. Zuurbier
F. Hoekstra
M.C. Ooms
D .A. Gosselaar

R 27 maart 2014/5

Burgerbelang
Senioren Heerhugowaard
PvdA
ChristenUnie
Nederland Duurzaam
GroenLinks

commissie
Maatschappelijke ontwikkeling
HOP
CDA
VVD
SP
D66
Burgerbelang
Senioren Heerhugowaard
PvdA
ChristenUnie
Nederland Duurzaam
GroenLinks

Mw. M. Jongejan
.J. van der Starre
S. Brau
Mw. T.J. Visser

C. Zonneveld
J G.B. Dirkmaat
Mw. R. Fattah
Mw. J.M. Jong-Kalverboer

R.H. Schoemaker

P.J. de Groot

lid
J.M. Does
Mw. G. Klercq
E.S. van der Laan
C.J. Hoekstra
F.G.P. Reiber
A.G.W. Jongenelen
Mw. A. Valent
J.D. Koppelaar
Mw. T. Huijboom

plaatsvervangend lid
Mw. H. Verhagen
Mw. J.S.L. van Ling
F. Hoekstra
M.C. Ooms
Mw. C..A.J. van Diemen
J.N.P. Beers
J.Y.J.M. Bleeker
Mw. A. André
S.T. Hanna

Mw. M. Bol

M.D. Stojanovic

11. Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter om 20.54 uur de vergadering.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad
van de gemeente Heerhugowaard d.d. 22 april 2014.
de raadsgriffier,

de voorzitter

