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Notulen openbare vergadering van de raad van de gemeente Heerhugowaard, gehouden op 27 mei
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 J.M. Does, HOP
de heer M. Feelders, D66
de heer T. Degreef, SP
de heer D.A. Gosselaar, D66
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
de heer N. Kevek, CDA
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
mevrouw C.P.M. van ’t Schip - Nieuwboer, HOP
de heer R. Schoemaker, GroenLinks
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

Wethouders:

de heer L.H.M. Dickhoff, HOP
mevrouw C.A.J. van Diemen, D66
de heer G. Oude Kotte, CDA

Afwezig:

de heer S.C. van der Molen, HOP, raadslid
mevrouw V.C.M. Stam - de Nijs, VVD, wethouder

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.
1. .Spreekrecht burgers.
Er hebben zich voor het spreekrecht burgers
2. Vaststellen raadsagenda.
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Zonder verdere discussie en hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten de raadsagenda
gewijzigd vast te stellen. Hieraan zijn als de agendapunten 15 en 16 toegevoegd motie 1 van SP en
motie 2 van GroenLinks. Verder heeft de raad ermee ingestemd de behandeling van het voorstel aangaande de werkgeverscommissie wat per abuis niet is geagendeerd, met een maand door te schuiven.
3. .Vaststellen notulen raadsvergadering d.d. 22 april 2014.
Zonder discussie en hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten de notulen van de raadsvergadering van 22 april 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 discussie en hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten de ingekomen stukken 01,
02 en 04 tot en met 06A voor kennisgeving aan te nemen. Op verzoek van SP wordt ingekomen stuk
03 in de commissievergadering van juli 2014 besproken. Op verzoek van HOP zal de wethouder worden verzocht bij het BOT-overleg ingekomen stuk 03 mee te nemen.
Rubriek B
Er zijn voor deze rubriek geen stukken ingekomen.
Rubriek C
Zonder discussie en hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten in te stemmen met de beantwoording en afhandeling door het college van de ingekomen stukken a tot en met 15b van rubriek C.
Verder wil de HOP in het raadsconvent graag spreken over de in de rubriek C opgenomen vragen van
fracties. Deze lijken de raad nu op diverse naast elkaar lopende wijzen te bereiken.
Rubriek D
1. Mededeling over door de gemeente Heerhugowaard ontvangen prijs
Wethouder Van Diemen heeft aangegeven dat de gemeente Heerhugowaard het beste leerbedrijf
van Noord-Kennemerland is geworden en hiervoor een prijs heeft ontvangen. Deze prijs is uitgereikt
door de afdeling Economie van het Horizon College en is te danken aan de betrokken medewerkers
die stageplekken vinden en de MKB stagiaires heel goed begeleiden. De wethouder heeft hen bedankt voor hun inzet hierin.
2. Mededeling over BOT overleg ISD-WNK op 23 juni 2014.
Wethouder Oude Kotte heeft de raadsleden opgeroepen om het BOT overleg ISD-WNK op 23 juni
2014 (aanvang 19.30 uur) bij te wonen. Alle stukken zullen dan aan de orde komen.
Zonder verdere discussie en hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten de mededelingen
voor kennisgeving aan te nemen.
5. Vaststellen raadstestament 2010-2014, RB2014035.
Zonder discussie en hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten
1. het “Testament gemeenteraad Heerhugowaard periode 2010-2014” ter kennisname vast te stellen:
2. de in het Testament in cursief gezette adviezen:
a. ten aanzien van het aanpassen van raadsverordeningen;
b. ten aanzien van het vergaderstelsel:
c. ten aanzien van de Auditcommissie;
d. ten aanzien van de onder punt 4 genoemde overige onderwerpen over te nemen met dien verstande dat
- de gemeenteraad geen ambassadeur voor het onderhouden van de stedenband met Kalisz
aanwijst en
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-

6.

de jaarlijkse rechtmatigheidcontrole op de bestedingen van de fractievergoedingen wordt uitgevoerd door de Auditcommissie.

Juridische vorm inkoopsamenwerking Jeugdzorg en begeleiding AWBZ, RB2014045.

De heer Jongenelen legt een stemverklaring af. Burgerbelang kan met het voorstel instemmen, aangezien de wethouder heeft toegezegd dat als na het uitkomen van de meicirculaire duidelijk wordt dat de
gelden in de pot zullen worden gestopt en de informatie hierover zal worden toegezonden.
Zonder verdere discussie en hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten:
1. het collegebesluit te bekrachtigen om voor de inkoop van de gedecentraliseerde diensten AWBZ en
Jeugdzorg voor het jaar 2015 te kiezen voor
a. een publiekrechtelijke samenwerkingsvorm;
b. de gemeente Alkmaar als centrumgemeente;
2. toestemming te verlenen aan de colleges van burgemeester en wethouder en burgemeesters om
de “Centrumregeling ambtelijke samenwerking Alkmaar, Bergen, Castricum, Graft-de Rijp, Heiloo,
Heerhugowaard, Langedijk en Schermer ten behoeve van inkoop gedecentraliseerde diensten Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en Jeugdzorg voor het jaar 2014” te treffen.
7. Verantwoording fractievergoedingen 2013, RB2014050.
Zonder discussie en hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten:
1. de fractieverantwoording uitgaven budget fractieondersteuning 2013 vast te stellen;
2. jaarlijkse toetsing te laten plaatsvinden door de Auditcommissie.
8. Financiële jaarstukken 2013, 2014 en 2015 Recreatieschap Geestmerambacht, RB2014055.
Zonder discussie en hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten:
1. in te stemmen met de jaarrekening 2013 van de GR-GAB;
2. in te stemmen met de programmabegroting 2015 van de GR-GAB en een zienswijze indienen op de
toegepaste index en het percentage bijdrage participanten gebaseerd op inwoneraantal rekening
houdend met groei Alkmaar als gevolg van fusie gemeenten;
3. de financiële gevolgen van de besluitvorming bij de GR-GAB mee te nemen in de programmabegroting 2015 van de gemeente;
4. in te stemmen met de begrotingswijziging 2014 van de GR-GAB;
5. het Algemeen Bestuur van de GR-GAB te adviseren het Dagelijks Bestuur opdracht te geven in
2014 samen met de gemeenten het toekomstige financiële kader van GR-GAB nader in beeld te
brengen, hierover te adviseren en het Algemeen Bestuur een beargumenteerd voorstel voor te leggen voor de toekomstige noodzakelijke hoogte van de algemene reserve;
6. in te stemmen met de bijgevoegde conceptbrief E201410507 aan het AB GAB waarin uw zienswijze
op de financiële jaarstukken is verwoord.
9. Aanpassen Reglement van orde van de gemeenteraad, RB2014060.
Ondanks het feit dat het voorstel als een bespreekstuk op de raadsagenda staat, is er geen behoefte
aan beraadslaging.
Zonder discussie en hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten artikel 3a lid 4 van het Reglement van orde voor de vergadering en andere werkzaamheden van de gemeenteraad 2010, als
volgt te doen luiden:
Elke fractievoorzitter wijst een lid van de raad aan dat hem bij zijn afwezigheid in het raadsconvent vervangt. Fractievoorzitters van een eenmansfractie kunnen een commissielid-niet-raadslid als vervanger
aanwijzen.
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10. Aanpassen vertegenwoordigers in besturen van gemeenschappelijke regelingen,
RB2014062.
Er wordt in twee termijnen beraadslaagd, waarbij tevens de vraag van mevrouw Valent wordt behandeld of aan de vertegenwoordiging van de gemeente Heerhugowaard in het Recreatieschap Geestmerambacht zoals de afgelopen jaren het geval was, een raadslid zitting zou moeten worden toegevoegd.
Zonder verdere discussie en hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten tot aanwijzing van
de volgende personen in besturen van de daarbij aangegeven gemeenschappelijke regelingen en private instellingen, waarbij op aangeven van de HOP het RPA aan het voorstel is toegevoegd en bij het
Recreatieschap Geestmerambacht een raadslid en een vervanger zijn toegevoegd:
Gemeenschappelijke regelingen

Gemandateerd bestuurder

Vervanger

Veiligheidsregio NHN

H.M.W. ter Heegde

G.E. Oude Kotte

WNK (bestuur)

G.E. Oude Kotte

V.C.M. Stam

Recreatieschap Geestmerambacht
GGD Hollands Noorden

L.H.M. Dickhoff
A. Valent (raadslid)
C.A.J. van Diemen

C.A.J. van Diemen
F. Marchal (raadslid)
V.C.M. Stam

Regionale uitvoeringsdienst (RUD)

G.E. Oude Kotte

L.H.M. Dickhoff

Regionaal Historisch Centrum AlkL.H.M. Dickhoff
maar (RHCA)
Vuilverbrandingsinstallatie Alkmaar en G.E. Oude Kotte
omstrekken (VVI)
Cocensus
L.H.M. Dickhoff

C.A.J. van Diemen
C.A.J. van Diemen
V.C.M. Stam

Private instellingen
Ontwikkelingsbedrijf NHN

V.C.M. Stam

L.H.M. Dickhoff

BNG

L.H.M. Dickhoff

Stichting Papier Recycling NL

G.E. Oude Kotte

C.A,J. van Diemen

Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid (RPA)
SBH

C.A.J. van Diemen

G.E. Oude Kotte

C.A.J. van Diemen/V.C.M. Stam/G.E. Oude Kotte

11. Benoeming (plv) voorzitters raadscommissies, RB2014063.
Er wordt schriftelijk gestemd, waarbij vooraf sprake is van een wijziging voor wat betreft de commissie
Middelen-Stadsbeheer, waarbij is voorgesteld de heer Harren als voorzitter en mevrouw Valent als
plaatsvervangend voorzitter te benoemen. Verder stelt ter vergadering de heer Kevek zich kandidaat
als plaatsvervangend voorzitter voor de commissie Maatschappelijke Ontwikkeling. De stemcommissie
bestaat uit de heer Wedemeijer en mevrouw Klercq.
commissie Middelen-Stadsbeheer
Er zijn 30 stemmen uitgebracht, waarvan 26 voor de benoeming van de heer Harren en 4 ongeldige
stemmen alsmede 27 voor de benoeming van mevrouw Valent en 3 ongeldige stemmen.
commissie Stadsontwikkeling
Er zijn 30 stemmen uitgebracht, waarvan 18 stemmen voor de heer Does en 12 stemmen voor de heer
Jongenelen. Vooraf is bepaald dat degene met de meeste stemmen zal worden benoemd als voorzitter
en degene met de minste stemmen als plaatsvervangend voorzitter.
commissie Maatschappelijke Ontwikkeling
Er zijn 30 stemmen uitgebracht, waarvan 25 voor de benoeming van mevrouw Van Ling en 5 ongeldige
stemmen. Er zijn hierna 30 stemmen uitgebracht, alle voor de benoeming van de heer Kevek als
plaatsvervangend voorzitter.
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Zonder verdere discussie en na stemming is door de raad besloten:
1.
te benoemen tot voorzitter van de raadscommissies voor de raadsperiode 2014-2018:
- commissie Middelen-Stadsbeheer:
dhr. A. Harren (VVD)
- commissie Stadsontwikkeling:
dhr. J. Does (HOP)
- commissie Maatschappelijke ontwikkeling: mw. J.S.L. van Ling-Wanst (CDA)
2.

te benoemen tot plaatsvervangend voorzitter van de raadscommissies voor de raadsperiode
2014-2018:
- commissie Middelen-Stadsbeheer:
mw. A. Valent (Senioren Heerhugowaard)
- commissie Stadsontwikkeling:
dhr. A. Jongenelen (Burgerbelang)
- commissie Maatschappelijke ontwikkeling: dhr. N. Kevek (CDA)

12. Benoemen leden Auditcommissie, RB2014064.
Er is in een termijn beraadslaagd, waarbij tevens is gesproken over het vraag van de heer Seeboldt
(commissielid-niet raadslid Burgerbelang) om als lid aan de Auditcommissie te worden toegevoegd.
Tevens wordt gesproken of het (mogelijk en) wenselijk is commissieleden-niet raadsleden te benoemen
in de Auditcommissie.
Er wordt gestemd over het voorstel om ook commissieleden-niet raadsleden in de Auditcommissie te
benoemen. De raad heeft dit voorstel unaniem aangenomen.
Er wordt gestemd over het voorstel om het aantal raadsleden en/of commissieleden-niet raadsleden in
de Auditcommissie uit te breiden van 5 naar 6.
De raad heeft dit voorstel met 13 stemmen voor en 17 stemmen tegen verworpen.
Voor stemden SP, Senioren Heerhugowaard, Burgerbelang, PvdA en GroenLinks. Tegen stemden
HOP, CDA, VVD, D66, ChristenUnie en Duurzaam Nederland.
Zonder verdere discussie en na stemming is unaniem door de raad besloten met ingang van 28 mei
2014, gedurende de raadsperiode 2014-2018 de volgende vijf personen te benoemen in de Auditcommissie:
A. Harren
M. Koster
M. Feelders
J.J. van der Starre
F.T.M. Schrauwers
13. Wijziging samenstelling raadscommissies, RB2014066.
Zonder discussie is bij acclamatie unaniem door de raad besloten:
1. dat de samenstelling van de fractie D66 in de commissies als volgt wordt:
commissie Middelen/Stadsbeheer
- M. Feelders
(lid)
- J.R. Vrieswijk
(plv. lid)
commissie Maatschappelijke Ontwikkeling
- D.A. Gosselaar
(lid)
- F.G.P. Reiber
(plv. lid)
commissie Stadsontwikkeling
- J.R. Vrieswijk
(lid)
- M. Feelders
(plv. lid)
2. dat de samenstelling van de fractie VVD in de commissie Maatschappelijke Ontwikkeling als volgt
wordt:
- E.S. van der Laan
(lid)
- mw. V.T. A. Wanst
(plv. lid)
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3. dat de samenstelling van de fractie CDA in de commissie als volgt wordt:
commissie Maatschappelijke Ontwikkeling
commissie Stadsontwikkeling
- mw. G. Klercq
(lid)
- N. Kevek
(lid)
- M. Koster
(plv. lid)
- F.J.J. Zuurbier
(plv. lid)
14. Benoeming waarnemend voorzitter van de gemeenteraad, RB2014067.
Er vindt een schriftelijke stemming plaats. De stemcommissie bestaat uit de heer Wedemeijer en mevrouw Klercq. Na afloop van de stemming ontbindt de voorzitter de stemcommissie.
Er zijn 30 stemmen uitgebracht, waarvan 26 voor de benoeming van mevrouw Van ’t Schip en 4 ongeldige stemmen alsmede 26 stemmen voor de benoeming van de heer Brau en 4 ongeldige stemmen.
Zonder verdere discussie en na stemming is door de raad besloten:
a. mw. C.P.M. van ’t Schip-Nieuwboer te benoemen tot waarnemend voorzitter van de gemeenteraad
en tevens te benoemen tot waarnemend burgemeester bij verhindering of ontstentenis van alle
wethouders;
b. de heer S. Brau te benoemen tot tweede waarnemend voorzitter van de gemeenteraad.
15. Motie 1 (chronisch zieken en gehandicapten) ingediend door SP.
De tekst van motie 1 ingediend door SP luidt:
De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 27 mei 2014
constaterende
dat de gemeenteraad van Oostzaan een motie van de CDA-fractie en fractie Bisseling heeft aangenomen inhoudende een oproep om de bezuinigingen op chronisch zieken en gehandicapten te
verminderen;
- dat gemeenteraad van Oostzaan heeft verzocht aan alle gemeenteraden, waaronder die van Heerhugowaard om deze oproep te steunen.
overwegende dat:
ondanks het zorgakkoord dat in april 2014 is gesloten er toch nog altijd een bezuiniging van 3,5 miljard op langdurige zorg wordt doorgevoerd door de regering waardoor deze niet langer sociaal kunnen worden opgevangen
spreekt uit:
dat de bezuiniging op chronisch zieken en gehandicapten sterk moet worden verminderd, en dat alles in het werk moet worden gesteld om de leefbaarheid en de zorgverlening van chronisch zieken
en gehandicapten op peil te houden.
verzoekt het college:
- dit standpunt over te nemen;
- de gemeenten in de provincie Noord Holland op te roepen deze motie te steunen;
- deze motie onder de aandacht te brengen van de regering, de Tweede Kamer en de VNG en aan te
dringen de besluiten met betrekking tot de bezuinigingen op chronisch zieken en gehandicapten te
herzien.
en gaat over tot de orde van de dag,
Ondertekend door de fractievoorzitter SP
Na een toelichting door de heer Wedemeijer wordt er in twee termijnen beraadslaagd.
De motie wordt met 13 stemmen voor en 17 stemmen tegen verworpen.
Voor stemden SP, Senioren Heerhugowaard, Burgerbelang, PvdA en GroenLinks. Tegen stemden
HOP, CDA, VVD, D66, ChristenUnie en Nederland Duurzaam.
Mevrouw Van ’t Schip neemt als waarnemend voorzitter van de raad de voorzittershamer over van de
heer Ter Heegde.
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16. Motie 2 (kinderpardon) ingediend door GroenLinks en mede ondertekend door SP.
De tekst van motie 2 van GroenLinks en mede ondersteund door SP luidt:
De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 27 mei 2014
overwegende dat:
- het onwenselijk is asielkinderen die geworteld zijn in Nederland terug te sturen naar een land waar
ze geen enkele binding meer mee hebben en waar ze hoogstwaarschijnlijk ook geen toekomst hebben;
- er in 2012 een Kinderpardon is afgekondigd voor kinderen die op hun achttiende langer dan vijf jaar
in Nederland waren en asiel hebben aangevraagd en niet ouder waren dan 21 jaar;
meer dan de helft van de aanvragen is afgewezen en dat dit in veel gevallen is gebeurd omdat de
betreffende kinderen een periode niet onder het toezicht van de rijksoverheid vielen of aan alle eisen van het Kinderpardon voldeden, maar inmiddels ouder zijn dan 21 jaar;
deze doelgroepen vaak juist als gevolg van het rijksbeleid op straat zijn terechtgekomen omdat het
Rijk destijds expliciet weigerde deze doelgroepen toe te laten tot de opvang;
- de Hoge Raad op 27 juli 2010 het Rijk heeft verboden minderjarige kinderen op straat te zetten en
dat het deze doelgroepen daarom niet mag worden tegengeworpen dat zij een periode niet onder
het toezicht van de diensten uit de vreemdelingenketen stonden;
- deze doelgroepen bovendien vaak wel onder toezicht stonden van gemeenten en dus niet uit beeld
van de overheid waren;
- gemeentelijk toezicht gelijkwaardig is aan rijkstoezicht;
- de Nationale Kinderombudsman van mening is dat de manier waarop omgegaan wordt met aanvragen voor het Kinderpardon op geen enkele manier door de beugel kan;
inmiddels meer dan 300 burgemeesters, waaronder helaas niet de burgemeester van Heerhugowaard (geschrapt), de oproep van het Landelijk Overleg Gemeentebesturen inzake Opvang- en terugkeerbeleid (LOGO) aan staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie om opnieuw te kijken
naar de afgewezen aanvragen voor het Kinderpardon hebben ondertekend;
- Staatssecretaris Teeven burgemeesters heeft opgeroepen om hem informatie aan te leveren over
kinderen in hun gemeenten van wie zij menen dat ze onder het zogeheten kinderpardon moeten
vallen;
spreekt zich uit:
voor een ruimhartig Kinderpardon en ondersteunt de ondertekenaars van de petitie daarmee ook
politiek
verzoekt het college:
de Staatssecretaris actief te informeren over mensen die onder het kinderpardon zouden moeten
vallen
- de gemeenteraad op de hoogte te houden van het aantal kinderen dat het hier in Heerhugowaard
betreft, de acties die het college in deze neemt en de reactie van de Staatssecretaris daarop
en gaat over tot de orde van de dag,
Ondertekend door de fractievoorzitters GroenLinks en SP
Na een toelichting van de heer Schoemaker op de motie en een toelichting van de heer Ter Heegde
over het door hem gevoerde beleid wordt er met inachtneming van een schorsing van 18 minuten voor
nader overleg in twee termijnen beraadslaagd. In de tweede termijn wordt door de heer Schoemaker
een passage uit de motie geschrapt.
De heer Harren legt een stemverklaring af. De VVD is het eens met hetgeen in de motie staat over de
uitvoering, maar hetgeen hiervoor staat niet, omdat dit al door de burgemeester wordt uitgevoerd. De
fractie hoopt dat moties als deze die gaan over landelijk beleid, niet elke maand aan de orde zijn, maar
roept op het voortaan te hebben over het beleid in Heerhugowaard.
De heer Wedemeijer legt een stemverklaring af. Hij geeft aan dat de raad in de vorige raadsperiode
unaniem de Eerste Kamer heeft verzocht om in het kader van het kinderpardon het (landelijk) beleid
aan te passen. Dat wordt in deze motie niet eens gevraagd. Er wordt alleen gevraagd geïnformeerd te
blijven. Het spreekt vanzelf dat de SP de motie ondersteunt.
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De heer Feelders legt een stemverklaring af. D66 vindt dat geen verschil mag zijn tussen kinderen vallen onder gemeentelijk en kinderen vallend onder rijkstoezicht, De fractie vindt de motie qua formulering wat krom en steunt deze wat dat betreft niet. Wel wordt opdracht die in de motie staat, gesteund en
eigenlijk als ondersteuning van de burgemeester in het beleid waar hij mee bezig is.
Mevrouw Valent legt een stemverklaring af. In januari jl. is de motie “Kinderen zonder papieren” unaniem aanvaard door de raad met de oproep aan de Eerste Kamer. Senioren Heerhugowaard vraagt
zich af wat er sindsdien is veranderd in de raad.
De heer Jongenelen legt een stemverklaring af. De twee voorbeelden waarin men elkaar unaniem kon
vinden, zijn al aangekaart. De fractie vindt het jammer dat de motie nu tot zo’n discussie moet leiden.
Tekstueel en inhoudelijk is deze prachtig, waar men zich van alles bij kan bedenken. Het gaat hier om
een verzoek en ondanks het feit dat er zoveel discussie nodig is geweest, is de fractie blij dat men zich
breed bij de motie gaat aansluiten. Burgerbelang blijft voor.
De heer Koppelaar legt een stemverklaring af. De stemverklaringenronde is nog niet geheel is voltooid,
maar hij denkt toch zachtjes te kunnen constateren dat het beleid niet alleen wordt ondersteund door
de oppositie. Spreker is blij dat men het licht is gaan zien.
Mevrouw Huijboom legt een stemverklaring af. Zij wil benoemen dat het de heer Marchal is geweest die
de nadruk heeft gelegd over de gewraakte tekst over de burgemeester; ere wie ere toekomt. De ChristenUnie heeft niet zoveel met het bovenste deel van de motie. Natuurlijk ziet zij ook wel dat landelijk en
gemeentelijk beleid op één lijn moet staan. De fractie ondersteunt het tweede gedeelte, wat zij ziet als
een ondersteuning aan de burgemeester om actie te ondernemen, wat zij zeer respecteert.
De heer Marchal legt een stemverklaring af. De in de motie genoemde manier van werken wordt al
door de burgemeester voorgestaan, waardoor de meerwaarde van de motie ver te zoeken is. Daarom
wil spreker middels deze stemverklaring aangeven dat men zuiver moet blijven en er niet steeds moties
moeten worden ingediend die weinig toevoegen. Voor wat betreft het eerste gedeelte sluit hij aan bij
wat eerder is gezegd. Dit gedeelte vindt hij meer een politieke klucht en een suggestieve afwijzing van
hoe de burgemeester het heeft ingericht, terwijl hij daar achter kan staan en dat kan respecteren. Uiteraard staat Nederland Duurzaam achter hoe het wordt aangepakt. De fractie stemt in met de motie
als verzoek tot ondersteuning.
De heer Schoemaker legt een stemverklaring af. Hij blij voor de raadsbrede steun voor motie van
GroenLinks en SP. Hopelijk is deze een opmaat tot een goede samenwerking in de toekomst.
De heer Does legt een stemverklaring af. De HOP stond al achter de twee bullets. De burgemeester
voert deze echter al uit. Juist bij een lastige zaak als deze wil de fractie richting de burgers het vertrouwen uitspreken in de acties van de heer Ter Heegde om op te komen voor kinderen die recht hebben
op een onbezorgde jeugd en dit vooral om onrust te voorkomen. De fractie wil ook zoals bijvoorbeeld
door Nederland Duurzaam al is aangegeven, voorkomen dat er steeds moties worden ingebracht voor
beleid dat al wordt gevoerd.
Mevrouw Van Ling legt een stemverklaring af. Het CDA gaat niet mee in het bovenste gedeelte van de
motie, maar wel met de uitvoering zoals dit staat onder het kopje `verzoekt`. Dit omdat dit een directe
ondersteuning is van de burgemeester voor het goede werk wat hij al doet.
Zonder verdere discussie en hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten de motie te aanvaarden.
Niets meer aan de orde zijnde sluit de waarnemend voorzitter om 22.49 uur de vergadering.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad
van de gemeente Heerhugowaard d.d.24 juni 2014.
de raadsgriffier,

de voorzitter

