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Concept notulen openbare vergadering van de raad van de gemeente Heerhugowaard, gehouden op
24 juni 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 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
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
mevrouw V.C.M. Stam - de Nijs, VVD

Afwezig:

de heer J.D. Koppelaar, PvdA, raadslid

Notuliste:

mevrouw E.M.J. Middelbeek

De voorzitter opent de raadsvergadering, heet alle aanwezigen van harte welkom en geeft aan dat de
heer Koppelaar vanavond afwezig is. Hij stelt aan de orde agendapunt 1.
1. .Spreekrecht burgers.
Er heeft zich voor het spreekrecht burgers niemand aangemeld.
2. Vaststellen raadsagenda.
Zonder verdere discussie en hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten de raadsagenda
gewijzigd vast te stellen, waarbij hieraan als agendapunt is toegevoegd de behandeling van een motie
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van CDA en HOP over het scherm bij de Lommerhof. Verder is het voorstel van Burgerbelang om de
samenstelling van de Auditcommissie opnieuw te behandelen na beraadslaging door de meerderheid
van de raad afgewezen. Tot slot is wethouder Oude Kotte nog ingegaan op een vraag van de Senioren
Heerhugowaard over bezuinigingen betreffende de RUD de komende jaren, waarop door het college
volgens de fractie nog niet was geantwoord.
3. Vaststellen notulen raadsvergadering d.d. 27 mei 2014.
De heer Kevek geeft aan dat bij agendapunt 13 (blz. 6) de samenstelling van de commissies de vertegenwoordiging van het CDA niet goed in de notulen terecht is gekomen.
Zonder verder discussie en hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten de notulen van de
raadsvergadering met inachtneming van bovengenoemde tekstuele wijzigingen 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
tot en met 23 van rubriek A voor kennisgeving aan te nemen.
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) be- en/of afhandeling van de ingekomen stukken 01 t/m 05, 07 t/m 13 en 15 t/m
20a van rubriek C. Op verzoek van Burgerbelang en SP worden de ingekomen stukken 6 en 14 in de
commissie Middelen/Stadsbeheer van september 2014 behandeld. Voor wat betreft ingekomen stuk 18
zal GroenLinks haar vragen aan het college voorleggen en afhankelijk van de antwoorden zal de fractie
een discussiestuk opstellen voor behandeling in de commissie Maatschappelijke Ontwikkeling van oktober of november 2014.
Rubriek D
Er zijn in deze rubriek geen mededelingen in het kader van de actieve informatieplicht vanuit het college.
5. Burgerinitiatief Dorpsraad de Noord en Humulus Lupulus, verbetervoorstel lager onderwijs
in De Noord.
Na een presentatie door de heer Groenland, secretaris van Humulus Lupulus en mede namens de
Dorpsraad De Noord over dit burgerinitiatief wordt er in een ronde door de raad hierop gereageerd.
De voorzitter begrijpt hieruit dat de raad in meerderheid zou willen kiezen voor het eerste voorstel van
het college (burgemeester en wethouders op te dragen de gemeenteraad te voorzien van een advies in
de vorm van een raadsvoorstel, zodat de raad voor het einde van het jaar 2014 een beslissing op het
burgerinitiatief kan nemen). Hierbij wordt echter de termijn losgelaten en heeft wethouder Oude Kotte
toegezegd voor het einde van 2014 de raad een reactie van het college te zullen doen toekomen. Verder wordt het burgerinitiatief op de termijnagenda van de commissie Stadsontwikkeling geplaatst.
6.

Jaarrekening 2013 en (aangepaste) begrotingen 2014 en 2015 RUD NHN, RB2014069.

Zonder discussie en hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten:
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1. kennis te nemen van de jaarrekening 2013, gewijzigde begroting 2014 en begroting 2015 en meerjarenbegroting 2016-2018 van de RUD NHN;
2. in te stemmen met de zienswijze zoals weergegeven in de zienswijzenbrief van het college over de
stukken genoemd bij punt 1.
7. Raadsvoorstel AB GGD Hollands Noorden, jaarstukken 2013 en begroting 2015, RB2014068.
Zonder discussie en hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten:
- een positieve zienswijze af te geven op de jaarrekening 2013 en het positieve resultaat toe te voegen aan de Algemene reserve:
- een positieve zienswijze af te geven op de begroting 2015 zonder loon- en prijscompensatie en de
daarin opgenomen
- een algemene bijdrage van € 17,15 per inwoner;
- de bijdrage aan de mobiliteitspot van € 0,54 per inwoner;
- een bijdrage voor de JGZ ad € 63,43 per jeugdige van 0-19 jaar.
8. Vaststelling 5e herziening grex De Draai april 2014, RB2014036.
9. Vaststelling 4e herziening grondexploitatie De Vaandel, RB2014074.
10. Raadsvoorstel herziening Nota Bovenwijkse Kosten (NBK) deel 1 hoofdinfrastructuur
inclusief verloop reserve NBK 1, RB2014037.
De raad heeft besloten deze agendapunten geclusterd te behandelen. Er wordt met inachtneming van
een schorsing op verzoek van Senioren Heerhugowaard voor nader overleg van 10 minuten in een
termijn beraadslaagd. Senioren Heerhugowaard heeft twee moties ingediend.
De tekst van motie 2 van Senioren Heerhugowaard aangaande agendapunt 8 luidt:
In de 5e herziening grex De Draai stelt het college voor om de door de aangepaste plannen van ER
vrijgevallen bouwveldmeters in te vullen met categorie II en III woningen.
Wij stellen voor
om de vrijgevallen bouwveldmeters in te vullen met categorie I woningen. Categorie I woningen zullen gezien de huidige ontwikkelingen op de woningmarkt eerder worden verkocht omdat er meer
vraag is naar goedkopere (starters)woningen. Het verschil in de grondprijs van Categorie I bedraagt
6700 euro minder dan Categorie II en III woningen. Echter de Categorie I woningen worden sneller
verkocht waardoor dit financiële nadeel wordt opgeheven.
verzoekt het college om:
de vrijgevallen bouwveldmeters in te vullen met Categorie I woningen.
en gaat over tot de orde van de dag,
Ondertekend door de fractie Senioren Heerhugowaard
De tekst van motie 6 van Senioren Heerhugowaard aangaande agendapunt 10 luidt:
In de herziening Nota Bovenwijkse Kosten (NBK) deel 1, bijlage 2 (verloop reserve) staat vermeld dat
jaarlijks vanaf 2014 tot aan 2028 afdrachten plaatsvinden vanuit de grondexploitaties naar NBK1. In
deze jaren wordt dit begroot op 13,777 miljoen euro.
Dit bedrag komt direct ten laste van de exploitaties van de gronden.
In de afgelopen jaren hebben binnen de grondexploitaties regelmatig afwaarderingen en voorzieningen
plaats gevonden. De oorzaken daarvan zijn u bekend.
Inmiddels dient geconstateerd te worden dat ingeschatte winsten op de grondexploitaties
niet meer aan de orde zijn. Nog sterker, regelmatig neemt de gemeente verliezen op haar grondexploitaties en worden gronden in de NIEGG en MvA geplaatst. Ook het toekomst perspectief m.b.t. de
grondexploitaties is negatief te noemen zodat verdere afwaardering en verandering van bestemming
van de gronden noodzakelijk zullen zijn.
Door de afdrachten uit de grondexploitaties wordt het verlies versterkt waardoor extra toekomstige
maatregelen noodzakelijk zijn.
In 2012 zijn de eerder vermelde afdrachten teruggebracht van 2,5% naar 1%
Wij stellen voor om de afdrachten verder terug te brengen naar 0%
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Dit levert financieel een minder negatieve grondexploitatie op waardoor extra afwaarderingen, voorzieningen en dekkingen (mogelijk) niet nodig zijn.
Tevens zorgt dit voor een beter financieel balans wat ten goede komt aan het weerstandvermogen.
Verzoekt het college om:
De afdrachten uit de grondexploitatie terug te brengen tot 0%.
En gaat over tot de orde van de dag.
Ondertekend door de fractieleden Senioren Heerhugowaard
Besluitvorming agendapunt 8
De raad heeft het voorstel van het college met 27 stemmen voor en 3 stemmen tegen aangenomen.
Voor stemden HOP, CDA, VVD, SP, D66, Senioren Heerhugowaard, PvdA, ChristenUnie, Nederland
Duurzaam en GroenLinks. Tegen stemde Burgerbelang.
Senioren Heerhugowaard heeft besloten motie 2 aan te houden en deze niet in stemming te brengen.
Zonder verdere discussie en na stemming is door de raad besloten de 5e herziening grondexploitatie
De Draai d.d. april 2014 vast te stellen met een negatief resultaat als gevolg van de voorgestelde aanpassingen.
Besluitvorming agendapunt 9
De heer Jongenelen legt een stemverklaring af. Burgerbelang zal voorstemmen, maar alleen om reden
dat het aantal uitgeefbare vierkante meters terugloopt en De Vaandel van de baan raakt.
De heer Marchal legt een stemverklaring af. Nederland Duurzaam ziet mogelijkheden en is altijd bereid
tot overleg over het aantrekkelijk maken van het gebied van De Vaandel.
De heer Schoemaker legt een stemverklaring af. GroenLinks staat altijd open voor dialoog om tot ontwikkeling van De Vaandel te komen.
De raad heeft het voorstel van het college unaniem aangenomen.
Zonder verdere discussie en na stemming is door de raad besloten
1. In de fasering van de ontwikkeling van bedrijventerrein De Vaandel het exploitatiegebied naar een
totaal areaal van 24 ha te brengen en daarmee te kiezen voor een scenario van „licht economisch
herstel . Geografisch betreft het nog steeds het middengebied van De Vaandel, direct gelegen aan
de Westfrisiaweg;
2. Vast te stellen dat er een reëel en stellig voornemen bestaat om de noordelijke gronden (NIEGGnoord) langs het spoor in De Vaandel-noord binnen een tijdsbeslag van plusminus 20 jaar te ontwikkelen;
3. De fasering boekhoudkundig als volgt en volgens het onder besluitpunt 5 opgenomen kaartje te
verwerken:
- een aangepast deel voor De Vaandel-midden in actieve grondexploitatie te houden (GREX 4);
- het deel van De Vaandel-noord langs het spoor vanuit de vorig jaar in MvA opgenomen gronden (MvA 2012) boekhoudkundig als NIEGG te administreren;
4. de 4e herziening van de grondexploitatie van De Vaandel van februari 2014 vast te stellen met een
positief resultaat van € 10.500.
Besluitvorming agendapunt 10
De heer Brau legt een stemverklaring af. De PvdA is tegen het voorstel vanwege de spoortunnel.
Mevrouw Valent legt een stemverklaring af. Senioren Heerhugowaard is voorstander van een integrale
afweging en daarom is het nu niet mogelijk voor te stemmen.
De heer Jongenelen legt een stemverklaring af. Burgerbelang sluit aan bij Senioren Heerhugowaard
voor wat betreft de plannen en uitleg. De plannen en uitleg met name over de spoortunnel stemmen de
fractie niet positief.

R 24 juni 2014/5

De heer Schoemaker legt een stemverklaring af. Dit geldt ook voor GroenLinks. De fractie is niet gelukkig met een aantal aspecten van de NBK en stemt daarom tegen.
De raad heeft het voorstel van het college met 20 stemmen voor en 9 stemmen tegen aangenomen.
Voor stemden HOP, CDA, VVD, SP, D66, ChristenUnie en Nederland Duurzaam. Tegen stemden Senioren Heerhugowaard, Burgerbelang, PvdA en GroenLinks.
Zonder verdere discussie en na stemming is door de raad besloten de Nota Bovenwijkse Kosten 2014
vast te stellen, welke financieel is vertaald in het verloop van de Reserve NBK1.
Senioren Heerhugowaard heeft het gelet op de balans in de raad het verstandig gevonden motie 6 in te
trekken.
11. Verordening tot wijziging Huisvestingsverordening Heerhugowaard, RB2014061.
Er is in een termijn beraadslaagd. Burgerbelang heeft amendement A ingediend.
De tekst van amendement A luidt:
De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 24 juni 2014,
behandelend agendapunt 11 met als onderwerp "Verordening tot wijziging huisvestingsverordening
Heerhugowaard
constaterende dat,
- nog steeds woningen, die voorzien zijn van aanpassingen om zelfstandigheid en zelfredzaamheid
van minder validen en/of senioren te bevorderen dan wel te bewerkstelligen zonder enige restrictie
c q kenmerk worden toegewezen.
Dientengevolge worden de hierin gedane investeringen teniet gedaan,
overwegende dat,
in het licht van de door het kabinet opgelegde bezuinigingen op de zorguitgaven deze kapitaal vernietiging onacceptabel is,
dat hiermee geschikt gemaakt woningen I appartementen als zodanig een directe kosten besparing
opleveren indien deze wederom worden toegekend aan woningzoekenden die een vergelijkbare
aanpassingswens hebben,
besluit
- aan het door het college voorgestelde raadsbesluit het volgende toe te voegen
a. woningen die aangepast zijn voor mindervaliden en die van aanpassingen zijn voorzien ter verhoging van woongenot, ter bevordering van zelfstandigheid en zelfredzaamheid, als zodanig kenbaar te maken;
b. woningzoekenden die een aanpassingswens hebben hierbij nadrukkelijk te vragen op deze woningen te reageren;
c. in de toewijzing van deze woningen verder alle geldende algemeen criteria te blijven hanteren;
d. daarbij niet over te gaan tot gedwongen verhuizing, maar deze beleidslijn voor hen slechts als alternatief te gebruiken;
Ondertekend door de fractie Burgerbelang
Mevrouw Huijboom legt een stemverklaring af. De ChristenUnie gaat met het voorstel akkoord maar
met dien verstande dat de fractie mogelijk samen met andere fracties overlegt en een voorstel indient
hoe de door haar geschetste problemen (urgentie na woninguitzetting wegens huiselijk geweld) kunnen
worden getackeld.
De raad heeft het voorstel met 25 stemmen voor en 5 stemmen tegen aangenomen.
Voor stemden HOP, CDA, VVD, D66, Senioren Heerhugowaard, Burgerbelang, ChristenUnie, Nederland Duurzaam en GroenLinks. Tegen stemden SP en PvdA.
Burgerbelang houdt gezien de toezegging van wethouder Oude Kotte over bespreking van de inhoud
van amendement A in het Pora dit amendement boven de markt. Op verzoek van de wethouder zal de
fractie haar wensen/punten op papier zetten.
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12. Vaststelling bestemmingsplan De Draai 2014, RB2014065.
Er is in een termijn beraadslaagd. Senioren Heerhugowaard heeft amendement B ingediend wat mede
is ondertekend door SP. Burgerbelang heeft motie 3 ingediend.
De tekst van amendement B van Senioren Heerhugowaard mede ondertekend door SP luidt:
De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 24 juni 2014, behandelend
agendapunt 12 met als onderwerp RB2014065 Vaststelling bestemmingsplan De Draai 2014
constaterende dat,
het voorliggende bestemmingsplan De Draai 2014 op de bestemming wonen mantelzorg als extra
huishouden mogelijk maakt. Op grond van artikel 24.2 "Afwijkingsregels mantelzorg" is het mogelijk
om het maximum aan bijbehorende bouwwerken ten behoeve van mantelzorg te vergroten tot 100
m2. Na beëindiging van de mantelzorg dient het oppervlak van de bijbehorende bouwwerken teruggebracht te worden tot binnen het in de regels van het bestemmingsplan toegestane maximum voor
bijbehorende bouwwerken.
De tekst van artikel 24.2.g luidt: (Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen afwijken van het bepaalde in de artikelen 13 lid 2.2 onder b, 14 lid 2.2
onder b, 15 lid 2.2 onder b, voor het bouwen van tijdelijke woonruimte voor mantelzorg onder de
voorwaarde dat:) een overeenkomst wordt aangegaan met betrekking tot het terugbrengen van het
oppervlak van de bijbehorende bouwwerken, binnen het in de regels van dit bestemmingsplan toegestane maximum voor bijbehorende bouwwerken, na het beëindigen van de mantelzorgsituatie.
overwegende dat,
- mantelzorg een belangrijke basis is voor ons zorgbeleid. Dit dient dan ook gestimuleerd te worden.
De drempel dient zo laag mogelijk te zijn. Indien het bijbehorende bouwwerk na beëindiging van de
mantelzorg weer afgebroken dient te worden, zal voor veel mensen de benodigde investering voor
het bijbehorende bouwwerk te hoog zijn;
- het onwenselijk is als woningeigenaren niet overgaan tot het in huis nemen van iemand die mantelzorg nodig heeft omdat ze weten dat het voor de mantelzorg te realiseren bouwwerk bij beëindiging
van de mantelzorg weer gesloopt zal moeten worden.
besluit
De Draai 2014 artikel 24.2.g te wijzigen in: 'De voor mantelzorg gerealiseerde vrijstaande bouwwerken mogen na beëindiging van de mantelzorgsituatie niet gebruikt worden als zelfstandige woning".
Ondertekend door de fracties Senioren Heerhugowaard en SP
De tekst van motie 3 van Burgerbelang luidt:
De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 24 juni 2014 behandelen agendapunt 12 met als onderwerp "Vaststelling bestemmingsplan De Draai 2014"
constaterende dat:
er fors is geïnvesteerd in het ondergronds brengen van de hoogspanningsbekabeling;
dat hierdoor de bebouwingshoogte beperking is komen te vervallen;
dat hierdoor de woonbeleving van de nieuwe bewoners in De Draai enorm is toegenomen;
dat de ontsierende hoogspanningsmasten (op een na) verdwenen zijn uit het aanzicht;
dat mogelijke schadelijke stralingen zijn geminimaliseerd,
overwegende dat:
hiermee tevens de hoogte van de geluidswal aan de Oosttangent tussen de Van Veenweg en de
Krusemanlaan geen beperkingen meer kent;
dat het aanleggen van een geluidswal niet als een verstorende activiteit boven op een ondergronds
gebrachte hoogspanningsleiding wordt gezien;
dat hiermee een belofte van de toenmalige project verantwoordelijke wethouder de heer J.W. de
Boer, gedaan in 2006 in een buurtbijeenkomst in activiteitencentrum Jules, wordt ingelost,
spreekt uit:
dat dit alles in ogenschouw nemend het college een morele verplichting heeft vanuit het beleid “continuïteit van bestuur" om gedane uitspraken en toezeggingen van destijds verantwoordelijke wethouder alsnog gestalte te geven
draagt het college op:
het stuk geluidswal langs de Oosttangent tussen de Van Veenweg en Krusemanlaan alsnog op de
uniforme hoogte van 3 meter te brengen
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en gaat over tot de orde van de dag,
Ondertekend door de fractie Burgerbelang
De raad heeft amendement B unaniem aangenomen.
De raad heeft het voorstel van het college unaniem aangenomen.
De heer Jongenelen legt een stemverklaring af. Burgerbelang heeft ten aanzien van deze motie de gevraagde dekking gevonden namelijk in de besparing van het ondergronds brengen van kabels wat miljoenen euro heeft gescheeld.
De raad heeft motie 3 met 9 stemmen voor en 21 stemmen tegen verworpen.
Voor stemden SP, Senioren Heerhugowaard en Burgerbelang. Tegen stemden HOP, CDA, VVD, D66,
PvdA, ChristenUnie, Nederland Duurzaam en GroenLinks.
13. Benoeming leden werkgeverscommissie, RB2014043.
Zonder discussie en hoofdelijke stemming is bij acclamatie unaniem door de raad besloten
de volgende personen te benoemen als lid van de werkgeverscommissie:
Mw. C P . M. van 't Schip-Nieuwboer
plaatsvervangend voorzitter van de raad
Mw. J.S.L. van Ling-Wanst
vanuit de coalitie
J.R. Vrieswijk
vanuit de coalitie
A.G.W. Jongenelen
vanuit de oppositie
J.J. Wedemeijer
vanuit de oppositie
14. Motie CDA en HOP,
De tekst van de motie luidt:
De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 24 juni 2014
constaterende dat:
1. auto's die op de rotonde Oosttangent /Zuidtangent de Zuidtangent willen opdraaien pas op het laatste moment de fietsers van rechts achter het ondoorzichtige geluidsscherm zien aankomen;
2. dat het gevoel van veiligheid van de kwetsbare fietsers hierdoor is afgenomen;
3. de fietsers voorrang hebben op de rotonde, maar te laat worden opgemerkt;
4 de verkeersintentie alleen maar toeneemt als de Oosttangent straks helemaal in gebruik genomen
wordt
5. niet transparante geluidsschermen ook met graffiti bespoten kunnen worden;
6. de fietsers eerder opgemerkt worden bij een doorzichtig geluidsscherm;
7. bij een transparant geluidsscherm de lichten en silhouetten van de andere weggebruiker eerder
worden opgemerkt.
overwegende dat:
1. een transparant geluidsscherm niet als een gesloten wand worden ervaren door de weggebruiker
en de omgeving;
2. dit het gevoel van veiligheid verhoogt bij de weggebruiker;
3. fietsers wel officieel voorrang hebben en zich veilig wanen, maar niet worden opgemerkt;
4. de snelheid van de elektrische fietsen beter zichtbaar wordt voor de automobilist als hij ze ziet aankomen;
5. het verblinden door transparante geluidsschermen volgens Rijkswaterstaat een tijdelijk probleem is.
Zodra de schermen enige tijd staan en het weer op het plexiglas gaat inwerken worden de schermen vanzelf viezer en doffer, waardoor het hinderlijk schijnsel vanzelf verdwijnt en de zichtbaarheid
op het fietspad blijft;
6. er veel scholieren gebruik maken van deze rotonde en hun veiligheid van belang is;
7. niet alleen het geluid van auto's maar ook het zicht van automobilisten wordt belemmerd door de
geplaatste geluidschermen,
spreekt de zorg uit over de verkeersveiligheid gezien deze situatie.
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verzoekt het college:
1. nogmaals kritisch te kijken naar dit gevaarlijke punt;
2. te onderzoeken of er aanvullende maatregelen nodig zijn om de veiligheid te vergroten;
3. te onderzoeken of ten opzichte van de nieuwe situatie aanvullende maatregelen het zicht voor automobilisten en fietsers kan verbeteren;
4. om voor de tussenliggende periode om plaatsing van borden om alert te zijn voor fietsers bij de rotonde te plaatsen,
en gaat over tot de orde van de dag
Ondertekend door de fracties CDA en HOP
Er wordt na een toelichting door mevrouw Van Ling en een reactie van het college in een termijn beraadslaagd.
Zonder verdere discussie en na stemming is door de raad besloten de motie unaniem aan te nemen.
De voorzitter memoreert aan het einde van de vergadering aan hetgeen in het raadsconvent afgesproken is over het tijdstip waarop het “borreluurtje” na afloop van de raadsvergadering moet eindigen.
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter om 22.55 uur de vergadering.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad
van de gemeente Heerhugowaard d.d. 26 augustus 2014.

de raadsgriffier,

de voorzitter

