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Notulen openbare vergadering van de raad van de gemeente Heerhugowaard, gehouden op 22 april
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 (t/m agendapunt 5)
mevrouw C.A.J. van Diemen, D66 (t/m agendapunt 5)
de heer J.M. Does, HOP
de heer M. Feelders, D66
de heer T. Degreef, SP
de heer D.A. Gosselaar, D66 (vanaf agendapunt 8)
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 N. Kevek, CDA (vanaf agendapunt 8)
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 F.J. Marchal (Nederland Duurzaam)
de heer S.C. van der Molen, HOP (vanaf agendapunt 8)
de heer G. Oude Kotte, CDA (t/m agendapunt 5)
mevrouw C.P.M. van ’t Schip - Nieuwboer, HOP,
de heer R. Schoemaker, GroenLinks
mevrouw V.C.M. Stam - de Nijs, VVD (t/m agendapunt 5)
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
mevrouw V.T.A. Wanst, VVD (vanaf agendapunt 8)

Wethouders:

de heer L.H.M. Dickhoff, HOP
mevrouw C.A.J. van Diemen, D66
de heer C. Kwint (tot agendapunt 6)
de heer G. Oude Kotte, CDA
mevrouw V.C.M. Stam - de Nijs, VVD

Afwezig:

de heer M. Kadioglu, PvdA, raadslid

Notuliste:

mevrouw E.M.J. Middelbeek

De voorzitter opent de raadsvergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom. Hij stelt aan de
orde agendapunt 1.
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1. .Spreekrecht burgers.
De heer Mitchel Bolink spreekt namens de delegatie in de jeug- en jongerengemeenteraad van het Han
Fortmann college. Zij zijn tegen de subsidie op zonnepanelen en voorstander van verruiming van de
horeca openingstijden. Om 02.00 uur sluiten is te vroeg; de avond begint pas tegen 00.00 uur. Verder
mag het niet zo zijn dat het effect hiervan is dat jongeren Heerhugowaard verlaten en uitgaan naar bijvoorbeeld Schagen of Amsterdam. Verder moeten ondernemers zich in Heerhugowaard kunnen vestigen en die van het Coolplein de kans krijgen meer evenementen te organiseren, waar ook jongeren
naar toe willen.
Een project ter verbetering van de leefbaarheid van Heerhugowaard kan zijn het plaatsen van een sluis
ter hoogte van het Poldermuseum ter verbinding van de wateren van Heerhugowaard met de ringvaart
en verdere wateren zoals het Alkmaarder meer. Gevaarlijk zijn de uitritten van de Waarderhout. De fietsers zijn door de nieuwe geluidschermen slecht te zien. Er moet meer structuur in het jongerenwerk
komen. Dit moet niet alleen zijn voor “alternatieve” jongeren, maar ook voor “alledaagse” jongeren en
tot slot moeten ook volwassenen zich in de gemeente kunnen vermaken, bijvoorbeeld in een sauna.
Vervolgens delen de organisatoren van de jeugd- en jongerengemeenteraad de heer Jongenelen en
mevrouw Van Diemen de delegatie van het Han Fortmann college de gewonnen prijs uit.
2. Vaststellen raadsagenda.
Zonder discussie en hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten de raadsagenda ongewijzigd vast te stellen.
3. .Beëdiging nieuwe raadslid F.J. Marchal (fractie Nederland Duurzaam).
De heer Ter Heegde leest de belofte voor met de volgende tekst:
“Ik 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 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 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.”
De heer Marchal antwoordt met “dat verklaar en beloof ik”.
De voorzitter geeft aan dat de heer Marchal hierbij benoemd is tot lid van de gemeenteraad Heerhugowaard. De voorzitter feliciteert de heer Marchal met diens benoeming en wenst hem veel succes. De
overige aanwezigen krijgen de kans voor felicitaties tijdens de schorsing bij het volgende agendapunt.
4. Benoeming commissie-niet raadsleden fractie Nederland Duurzaam.
De voorzitter benoemt een commissie van onderzoek voor de geloofsbrieven, die bestaat uit de dames
Valent en Bankras en de heer Van der Laan voor de agendapunten 4, 6 en 7.
De voorzitter schorst voor acht minuten de vergadering en heropent deze weer om 20.20 uur.
Mevrouw Valent rapporteert dat de commissie de geloofsbrieven en verdere bij de Kieswet gevorderde
stukken van alle vier personen heeft onderzocht en in orde heeft bevonden. Gebleken is dat de te benoemen personen aan alle in de Gemeentewet gestelde eisen voldoen. De commissie adviseert de
raad tot hun toelating als commissielid niet-raadslid van de gemeente Heerhugowaard.
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Bij acclamatie is unaniem door de raad besloten toe te laten als leden van de raadscommissies:
Marchal, R.A. (Roelof) (m) , wonende te Heerhugowaard;
Rademacher, F.E. (Franca) (v) , wonende te Heerhugowaard;
Schrauwers, F.T.M. (Frans) (m) , wonende te Heerhugowaard.
De voorzitter gaat over tot de benoeming van de commissieleden en leest de volgende tekst voor:
“Ik verklaar, dat ik, om tot lid commissielid benoemd te worden, rechtstreeks noch middellijk, onder welke naam of welk voorwendsel dan ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik 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 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 heren Marchal en Schrauwers en mevrouw Rademacher antwoorden “dat verklaar en beloof ik”.
De voorzitter feliciteert de benoemden en schorst vervolgens de vergadering voor 2 minuten zodat
iedereen de benoemde commissieleden kan feliciteren en heropent de vergadering weer om 20.25 uur.
De voorzitter richt zich tot de heer Christiaan Kwint, die na de besluitvorming bij agendapunt 6 zijn functie als wethouder verliest. Er is voor 19 mei 2014 een officieel afscheid gepland, maar de voorzitter wil
vandaag alvast de heer Kwint van harte bedanken voor diens inzet de afgelopen jaren.
5. Verklaring formateur en presentatie wethouders.
Mevrouw Van ’t Schip geeft aan dat de uitgebreide verklaring die bij het ondertekenen van het coalitieakkoord voorafgaande aan de raadsvergadering is gegeven, via internet terug te zien is. Spreekster
laat het nu bij een korte verklaring. De partijen zijn verheugd dat het coalitieakkoord zojuist is ondertekend. Een kleine maand na de verkiezingen is er een nieuw college. Er ligt een zware taak op de
schouders van dit nieuwe college. Spreekster schetst kort wat er de afgelopen maand is gebeurd van
de benoeming van informateur, de heer Lugtenberg, de gesprekken met de elf fracties, de eerste keuze
voor een aantal fracties waarmee nadere gesprekken zijn gevoerd. Hierbij waren de voornaamste doelstellingen continuering van het gedegen financiële beleid van de afgelopen vier jaren en continuering
van het voorzieningenniveau. Vanwege de versnipperde verkiezingsuitslag waren niet alle combinaties
van partijen mogelijk. Er is op een gegeven moment besloten met vier partijen verder te praten. Daadkracht en slagvaardigheid waren ook van belang. Er is snel overeenstemming gevonden. De nieuwe
coalitie is zich bewust van de zwaarte van de zorg en jeugdtaakstelling, maar hierbij staat wel voorop
dat de rijksbezuinigingen lokaal niet ongedaan kunnen worden gemaakt. Het geldstromen voor de zorgtaken zal hieraan ook worden besteed. De coalitie hanteert bij de financiën de doelstelling van een sluitend perspectief. Er zal uiterst terughoudend worden omgegaan met gemeentelijke belastingverhogingen. De voorzieningen moeten op peil blijven, afbouw en weer opbouw acht de coalitie inefficiënt. Dit
geldt ook voor de groenvoorzieningen. De komende tijd zal aandacht worden besteed aan drie grote
projecten, te weten de ondertunneling van het spoor, de bouw van het Huygens College en de reconstructie van Middenwaard-Zuid. De vier partijen (HOP, VVD, CDA, D66) ontvangen gedoogsteun van
de ChristenUnie en op dit moment zijn nog gesprekken hierover gaande met Nederland Duurzaam.
Mevrouw Huijboom legt kort een verklaring af. Voor haar fractie is van groot belang de zorg voor de
mensen. De overheveling van taken van het rijk naar de gemeente baart velen zorgen. De verleiding
kan groot zijn om te zijner tijd zorggelden te gebruiken voor andere zaken. De ChristenUnie heeft daarom overeenstemming hierover met de coalitiefracties dat het gelabelde geld vanuit het rijk naar de zorg
gaat. Dit laat onverlet dat er de vrijheid is van standpunten van de coalitie af te wijken als dit nodig
mocht zijn, maar iedereen weet dat de fractie altijd heel constructief is.
6.

Benoeming wethouders. RB2014056.

De voorzitter vraagt de bij agendapunt 4 benoemde commissie haar taak weer ter hand te nemen en de
geloofsbrieven van de te benoemen wethouders te onderzoeken.
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De voorzitter schorst voor 17 minuten de vergadering en heropent deze weer om 20.46 uur.
Mevrouw Bankras rapporteert dat de commissie de geloofsbrieven en verdere bij de Kieswet gevorderde stukken van alle beoogd wethouders heeft onderzocht en in orde heeft bevonden. Gebleken is dat
zij aan alle in de Gemeentewet gestelde eisen voldoen. De commissie adviseert de raad tot hun benoeming als wethouder van de gemeente Heerhugowaard.
De voorzitter benoemt als leden van de stemcommissie de raadsleden Schoemaker en Koster. Hij stelt
aan de orde de schriftelijke stemming van de heer Dickhoff.
Er blijkt behoefte te zijn aan het afleggen van stemverklaringen.
De heer Wedemeijer legt een stemverklaring af. Al voor de verkiezingen heeft het college een bezuinigingsplan voorbereid. Dit is de burgers toen echter onthouden. Het gebrek aan transparantie geeft de
burger het idee van politiek in achterkamertjes en daarin kan de fractie hen geen ongelijk geven. Voor
dit gebrek aan transparantie verdient een gele kaart uit. De leden van de fractie van de SP hebben
daarom besloten om bij de benoeming van de wethouders blanco te stemmen.
Mevrouw Valent legt een stemverklaring af. Senioren Heerhugowaard is een dag na de verkiezingen
onaangenaam verrast door een plan voor € 12 miljoen bezuinigingen. Er is bewust voor gekozen dit
plan niet voor de verkiezingen bekend te maken. Dit heeft de fractie onaangenaam verrast. Haar fractie
heeft ook het besluit genomen bij de benoeming van de wethouder blanco te stemmen.
De heer Jongenelen zijn fractie is ook onaangenaam verrast door het achterhouden van stukken. Burgerbelang zal bij de benoeming van de wethouder ook een blanco stem uitbrengen.
De heer Brau zijn fractie is ontstemd over de wijze waarop de coalitie tot stand is gekomen. Een week
na de verkiezingen bleek een combinatie mogelijk, waarbij de andere partijen afgeserveerd zijn. Ook de
leden van de PvdA-fractie zullen bij dit agendapunt een blanco stem uitbrengen.
De heer Schoemaker gaat met zijn voorgangers mee. Het ging om een toneelstuk waarvan de uitkomst
al vaststond. Het nieuwe college kiest zijn inziens voor stenen en beton.
Mevrouw Van ’t Schip legt een stemverklaring af, waarbij zij GroenLinks erop wijst dat haar wethouder
bij de bezuinigingsvoorstellen betrokken is geweest, Verder is het zo dat er op deze wijze slechts een
eenzijdige discussie op de geuite aantijgingen mogelijk is en dat is jammer.
De voorzitter stelt aan de orde de schriftelijke stemming over de benoeming van de heer Dickhoff.
Nadat de stembriefjes zijn uitgedeeld en ingevuld, telt de stemcommissie samen met de raadsgriffier de
uitgebrachte stemmen.
De heer Schoemaker geeft aan dat er 30 stemmen konden worden uitgebracht. Er zijn 30 stembriefjes
ontvangen, waarvan 12 ongeldig en 18 stemmen voor de benoeming van de heer Dickhoff.
De voorzitter stelt aan de orde de schriftelijke stemming over de benoeming van mevrouw Van Diemen.
Nadat de stembriefjes zijn uitgedeeld en ingevuld, telt de stemcommissie samen met de raadsgriffier de
uitgebrachte stemmen.
De heer Schoemaker geeft aan dat er 30 stemmen konden worden uitgebracht. Er zijn 30 stembriefjes
ontvangen, waarvan 12 ongeldig en 18 stemmen voor de benoeming van mevrouw Van Diemen.
De voorzitter stelt aan de orde de schriftelijke stemming over de benoeming van de heer Oude Kotte.
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Nadat de stembriefjes zijn uitgedeeld en ingevuld, telt de stemcommissie samen met de raadsgriffier de
uitgebrachte stemmen.
De heer Schoemaker geeft aan dat er 30 stemmen konden worden uitgebracht. Er zijn 30 stembriefjes
ontvangen, waarvan 12 ongeldig en 18 stemmen voor de benoeming van de heer Oude Kotte.
De voorzitter stelt aan de orde de schriftelijke stemming over de benoeming van mevrouw Stam - de
Nijs.
Nadat de stembriefjes zijn uitgedeeld en ingevuld, telt de stemcommissie samen met de raadsgriffier de
uitgebrachte stemmen.
De heer Schoemaker geeft aan dat er 30 stemmen konden worden uitgebracht. Er zijn 30 stembriefjes
ontvangen, waarvan 12 ongeldig en 18 stemmen voor de benoeming van mevrouw Stam - de Nijs.
De voorzitter dankt de stemcommissie voor haar werk en ontbindt deze. Hij stelt vervolgens de besluitvorming aan de orde.
Bij acclamatie is besloten toe te laten tot wethouders van de gemeente Heerhugowaard:
Dickhoff, L.H.M. (Leo) (m), wonende te Heerhugowaard;
van Diemen, C.A.J. (Carolien) (v), wonende te Heerhugowaard’
Oude Kotte, G.E. (Gido) (m), wonende te Heerhugowaard;
Stam - de Nijs, V.C.M. (Monique) (v), wonende te Heerhugowaard.
De voorzitter gaat over tot het officiële gedeelte, de beëdiging van de wethouder en leest de volgende
tekst voor:
“Ik zweer/verklaar, 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/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 wethouder naar eer en geweten zal vervullen.”
De heer Dickhoff, mevrouw Van Diemen en mevrouw Stam antwoorden ”dat verklaar en beloof ik”.
De heer Oude Kotte antwoordt: “zo waarlijk helpe mijn God almachtig”.
7. Benoeming nieuwe raadsleden, RB2014057.
De voorzitter vraagt de bij agendapunt 4 benoemde commissie haar taak weer ter hand te nemen en de
geloofsbrieven van de beoogd te benoemen nieuwe raadsleden te onderzoeken.
De voorzitter schorst voor 4 minuten de vergadering en heropent deze weer om 21.29 uur.
De heer Van der Laan rapporteert dat de commissie de geloofsbrieven en verdere bij de Kieswet gevorderde stukken van alle vier beoogd raadsleden heeft onderzocht en in orde heeft bevonden. Gebleken is dat zij aan alle in de Gemeentewet gestelde eisen voldoen. De commissie adviseert de raad tot
hun benoeming als lid van de raad van de gemeente Heerhugowaard.
De voorzitter dankt de commissie voor haar werk en ontbindt deze. Vervolgens stelt bij aan de orde de
besluitvorming over de benoeming van de raadsleden.
Bij acclamatie is besloten toe te laten als lid/leden van de gemeenteraad:
Gosselaar, D.A. (David) (m) , wonende te Heerhugowaard
Kevek, N. (Nuri) (m) , wonende te Heerhugowaard
van der Molen, S.C. (Sijtze) (m) , wonende te Heerhugowaard
Wanst, V.T.A. (Véronique) (v) , wonende te Heerhugowaard
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De voorzitter gaat over tot het officiële gedeelte, de beëdiging van de raadsleden en 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.”
De heren Gosselaar en Van der Molen en mevrouw Wanst antwoorden “dat verklaar en beloof ik”.
De heer Kevek antwoordt “zo waarlijk helpe mij God almachtig”.
De voorzitter schorst voor drie minuten de vergadering om iedereen de gelegenheid te geven de benoemde raadsleden te feliciteren en heropent de vergadering weer om 21.35 uur.
8. Vaststellen notulen raadsvergaderingen d.d. 25 maart 2014 en 27 maart 2014.
Zonder discussie en hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten de notulen van de raadsvergaderingen van 25 en 27 maart 2014 ongewijzigd vast te stellen.
9. 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 t/m 13, 15, 18 en 20 t/m 23A van rubriek A voor kennisgeving aan te nemen.
Op verzoek van Burgerbelang worden de ingekomen stukken 06, 14, 19 en 19A in de commissie Maatschappelijke Ontwikkeling behandeld en ingekomen stuk 16 in de commissie Middelen. Verder worden
op verzoek van Senioren Heerhugowaard de ingekomen stukken 17 en 17A in de commissie Middelen
behandeld. De vragen zullen deze week schriftelijk door de fracties worden ingediend.
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) afhandeling van de ingekomen stukken 2 en 3, 5 t/m 8 en 10 t/m 11A. De ingekomen stukken 1 (verzoek van Burgerbelang, Senioren Heerhugowaard, PvdA en Nederland Duurzaam), 4 (verzoek Senioren Heerhugowaard) en 9 (verzoek Burgerbelang, PvdA en Nederland Duurzaam) in de commissie behandeld.
Rubriek D
1. Mededeling over huisvesting organisaties in huis van de gemeente
Wethouder Dickhoff geeft aan dat vorig jaar een aantal uitplaatsingen hebben plaatsgevonden,
waaronder de afdeling Belastingen naar Consensus. Er wordt ook gekeken naar toekomstige samenwerkingen tussen gemeenten. Dit houdt ook in dat er ruimte in het gemeentehuis beschikbaar
is en komt. Er zijn hiervoor belangstellenden. Het college wil hieraan graag meewerken vanuit de
gedachte aan maatschappelijke functies. Hierbij is als eerste de GGD in beeld met als mogelijke
startdatum 1 januari 2015. Vooruitlopend op nog aan te bieden raadsvoorstel voor een uitvoeringskrediet heeft het college een architect de opdracht gegeven aan de gang te gaan. Dit om genoemde
datum niet in gevaar te brengen.
Zonder verdere discussie en hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten de mededeling
voor kennisgeving aan te nemen.
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10. Benoeming leden fractie Nederland Duurzaam als lid in raadscommissies, RB2014054.
Zonder discussie en hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten de fractie Nederland
Duurzaam in de raadscommissies als volgt te laten vertegenwoordigen:
Commissie Middelen/Stadsbeheer:
- F.T.M. Schrauwers
lid
- F.J. Marchal
plv. lid
Commissie Stadsontwikkeling:
- R.A. Marchal
lid
- F.J. Marchal
plv. lid
Commissie Maatschappelijke ontwikkeling:
- Mw. F.E. Rademacher
id
- F.J. Marchal
plv. lid
11. Vaststellen Regiobeeld 2025, RB2014021.
De heer Marchal legt een stemverklaring af. Nederland Duurzaam heeft de regiobijeenkomst bijgewoond en ziet veel kansen.
Zonder verdere discussie en hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten vast te stellen het
Regiobeeld 2025 (versie 14-01-2014).
12. Marktverordening Heerhugowaard 2014, RB2014018.
Zonder discussie en hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten:
1. Vaststellen “Marktverordening Heerhugowaard 2014” onder intrekking van de “Verordening op de
warenmarkten 2009 gemeente Heerhugowaard”.
13. Voorstel tot aanschaf containers gemeentewerf, RB2014028.
Zonder discussie en hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten:
1. een krediet van € 175.000 beschikbaar te stellen voor de aanschaf van 22 containers ten behoeve
van afvalinzameling op het afvalbrengdepot;
2. de afschrijftermijn van de containers vast te stellen op 10 jaar (rente 3,6% en annuïtair);
3. de bijbehorende jaarlijkse kapitaallasten (€ 21.148) ten laste van de afdelingskostenplaats Stadsbedrijf te brengen.
14. Vaststelling van de aanvulling op de samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente en
Esdégé Reigersdaal, RB2014031.
Zonder discussie en hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten de aanvulling op de samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente en Esdégé-Reigersdaal uit 2009 vast te stellen als
procesmatig kader voor de verdere uitwerking van onderdelen uit deze overeenkomst.
15. Kredietvoorstel ten behoeve van aanbouw Waardergolf met therapiebad, fysiotherapieruimten en dagbesteding, RB2014033.
Zonder discussie en hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten:
1 in te stemmen met de realisatie van de aanbouw, bestaande uit een therapiebad, fysiotherapieruimten en ruimten voor dagbesteding, aan de Waardergolf;
2. a. een krediet beschikbaar te stellen van € 1.375.000 (excl. btw) ten behoeve van het therapiebad
waarbij de exploitatielasten voor 32/60 deel zal worden doorberekend aan ER;
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3.

4.
5.
6.
7.

b. voor de fysiotherapieruimtes een krediet beschikbaar te stellen van € 80.000 ( excl. btw) ten laste van de gemeente, welke budgetneutraal zal worden verhuurd;
in te stemmen met de inzet van de beschikbare groeigelden ISP 2014 met een maximum van
€ 15.000 voor het maximaal geraamd resterend exploitatietekort vanaf 2016 voor de exploitatie van
de onder 2a en 2b genoemde kredieten, welke verantwoord worden in het Programma 4 Sociale
Samenhang;
in te stemmen met de inzet van de beschikbare groeigelden ISP 2014 met een maximum van
€ 15.000 voor het maximaal geraamd resterend exploitatie tekort vanaf 2016;
de in het raadsvoorstel genoemde uitgangspunten vast te stellen en het college de opdracht te geven deze uitgangspunten te hanteren bij de uitwerking van de aanbouw;
kennis te nemen van het feit dat het college de raad een voorstel zal doen tot het beschikbaar stellen van een krediet zodra exact bekend is wat de hoogte is van het benodigd krediet voor de ruimten van dagbesteding;
kennis te nemen van het feit dat bij wederzijdse instemming van de realisatie van het therapiebad
de ruimte claim van ER in de Draai vermindert voor wat betreft de voorziening het therapiebad.

16. Aanvulling school en sporthal in De Draai, RB2014007.
Zonder discussie en hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten
1. in te stemmen met een extra aankoop van tussen de 350 en 400 m2 grond (à € 112,21 per m2) ten
behoeve van het sportgebouw in De Draai, waarbij de dekking wordt gevonden in de reserve school
en sporthal in De Draai;
2. in te stemmen met de inpassing van ruimten van Esdégé Reigersdaal in het sportgebouw onder de
voorwaarde van budgetneutraliteit voor de gemeente;
3. in te stemmen met het streven van het college om extra duurzaamheid te realiseren bij school en
sportgebouw in De Draai onder voorwaarde van budgetneutraliteit voor de gemeente;
4. het college opdracht te geven om de punten genoemd onder 1 tot en met 3 uit te werken en na uitwerking een nieuw voorstel voor te leggen aan de raad voor formele kredietvotering.
17. Afsluiten krediet voor realisatie uitvaartfaciliteit aan Krusemanlaan, RB2014032.
Zonder discussie en hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten in het kader van haar
budgetrecht, de grondopbrengst van € 903.802 voor realisatie van een uitvaartfaciliteit voor de algemene middelen beschikbaar te stellen.
18. Reservelocatie Trinitas College, RB2014020.
Zonder discussie en hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten:
1. de periode dat de reservelocaties bij de beide vestigingen van het Trinitas College voor de school
gereserveerd blijven, te verlengen tot 1 augustus 2019;
2. het verzoek van het Trinitas College te honoreren om vanaf het komend schooljaar voor eigen rekening voor een periode van 5 jaar tijdelijke huisvesting te realiseren op de reservegrond naast de locatie Han Fortmann.
19. Afvalinzameling – aangepaste begroting VVI 2014, RB2014030.
Er is in twee termijnen beraadslaagd.
De heer Jongenelen legt een stemverklaring af. Burgerbelang zal de afbouw van schulden scherp blijven volgen, maar zal wel meegaan met het voorstel.
De heer Brau legt een stemverklaring af. De PvdA gaat akkoord met het voorstel, maar is van mening
dat er aandacht moet blijven voor de beloningsstructuur.
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De raad heeft het voorstel met 27 stemmen voor en 3 stemmen tegen aangenomen.
Voor stemden HOP, CDA, VVD, D66, Senioren Heerhugowaard, Burgerbelang, PvdA, ChristenUnie,
Nederland Duurzaam en GroenLinks. Tegen stemde SP.
Zonder verdere discussie en na stemming is door de raad besloten
1. in te stemmen met de voorgestelde begrotingswijziging en een positieve zienswijze af te geven richting het bestuur van de VVI.
De voorzitter heeft tot slot nog een aantal mededelingen ten aanzien van de bijeenkomsten op 25 en 26
april in verband met de lintjesregen en Koningsdag en de (herdenkings)bijeenkomsten op 4 en 5 mei
2014, waarbij hij de raadsleden oproept aanwezig te zijn.
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter om 22.05 uur de vergadering.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad
van de gemeente Heerhugowaard d.d. 27 mei 2014.
de raadsgriffier,

de voorzitter

