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Concept notulen openbare vergadering van de raad van de gemeente Heerhugowaard, gehouden op
30 juni 2014 om 16.00 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 (vanaf 19.15 uur)
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
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

Notuliste:

mevrouw E.M.J. Middelbeek

De voorzitter opent de raadsvergadering, heet iedereen welkom en stelt aan de orde agendapunt 1.
1. .Spreekrecht burgers.
Er hebben zich voor het spreekrecht geen burgers aangemeld.
2. Vaststellen raadsagenda.
Zonder verdere discussie en hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten de raadsagenda
ongewijzigd vast te stellen. Het initiatiefvoorstel van SP zal zonder notitie van de griffie in de vergadering van de commissie Middelen/Stadsbeheer van september 2014 worden behandeld.
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3. Besluitvorming over de voorjaarsnota 2014, reservekeeper 2014, jaarstukken 2013. meerjarenprognose grondexploitaties 2014, eerste bestuursrapportage 2014/eerste managementrapportage griffie 2014 en het burgerjaarverslag 2013.
Er wordt met inachtneming van een schorsing voor het avondeten van 85 minuten en een schorsing
voor nader overleg van 20 minuten in twee termijnen beraadslaagd. Er zijn in de eerste en tweede termijn vier amendementen en negen moties ingediend. Voor de leesbaarheid van deze notulen is ervoor
gekozen de stemverklaringen en besluitvorming onder de tekst van de amendementen, het voorstel
van het college en de moties weer te geven.
Amendementen
De tekst van amendement A over de reservekeeper Wmo ingediend door SP luidt:
De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op datum, behandelend agendapunt
nummer met als onderwerp Reservekeeper.
constaterende dat,
de inwoners van Heerhugowaard geconfronteerd worden met de gevolgen van de transitie binnen
het Sociaal Domein,
overwegende dat,
- bij invoering van nieuwe wetgeving en beleid altijd onvoorziene en schrijnende situaties kunnen
ontstaan en het daarom noodzakelijk kan zijn om in een gelimiteerd aantal gevallen van gemeentewege ondersteuning te verlenen,
- in het kader van de algemene heroverweging besloten zal worden om ten laste van andere bestemmingsreserves de algemene reserve te verhogen,
- de gemeenteraad ter invulling van deze reserve nog een nadere invulling zal geven door middel van
het vaststellen van nadere criteria waarbij als uitgangspunt zal dienen te gelden dat er nooit meer
kan worden toegekend dan het vastgestelde maximum
besluit
- het door het college voorgestelde raadsbesluit op als volgt te wijzigen:
blz. 18
` 713158 Wmo
In de Reservekeeper 2013 is voorgesteld om het resterende saldo te laten dienen ter dekking van
de uitgaven van vragen naar begeleiding of projecten in het kader van de transitie decentralisatie
AWBZ begeleiding naar de WMO.
Voorgesteld wordt het doel van de reserve te verbreden en om de invoeringskosten voor de Jeugdzorg ook aan deze reserve toe te voegen en deze reserve in te zetten voor de transitie binnen het
Sociaal Domein (AWBZ, jeugdzorg en participatie).
te vervangen door: 713158 WMO
In de Reservekeeper 2013 is voorgesteld om het resterende saldo te laten dienen ter dekking van
de uitgaven van vragen naar begeleiding of projecten in het kader van de transitie decentralisatie
AWBZ begeleiding naar de WMO.
Voorgesteld wordt de reserve te verhogen tot een bedrag van € 250.000 ten laste van de algemene
reserve en het doel van de reserve te verbreden en deze aan te wenden voor personen die als gevolg van de transitie binnen het Sociaal Domein (AWBZ, Jeugdzorg en WMO ) in een schrijnende
situatie zullen komen te verkeren. Uiterlijk 1 december 2014 zal de raad in een nadere beleidsnota
vastleggen onder welke condities deze reserve kan worden aangesproken.
en
blz. 19
Ter kennisneming is hierna opgenomen deel 2 "De Pottenkijker” met daarin de ramingen tot en met
2018 van de reserves en voorzieningen. Daarin is bij de desbetreffende reserves en voorzieningen
rekening is gehouden mei bovenvermelde voorstellen.
vervangen door:
Ten laste van de algemene reserve wordt de bestemmingsreserve 713158 WMO verhoogd tot een
bedrag van tot € 250.000
713158 Wmo
€ 250.000
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Ter kennisneming is hierna opgenomen deel 2 "De Pottenkijker" met daarin de ramingen tot en met
2018 van de reserves en voorzieningen. Daarin is bij de desbetreffende reserves en voorzieningen
rekening is gehouden met bovenvermelde voorstellen
Ondertekend door de fractie SP
Dit amendement is door de fractie aangehouden en niet in stemming gebracht.
De tekst van amendement B over de gezamenlijke Reserve beheer en sociale structuur ingediend
door Burgerbelang en PvdA luidt:
De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op datum 30 juni 2014,
behandelend agendapunt 3B met als onderwerp "Reservekeeper" vaststelling
constaterende dat,
- Er een onttrekking van 13,3 miljoen wordt voorgesteld uit de reservering B&SS.
- Dat deze gelden pas in 2024 in werkelijkheid opgebouwd zullen zijn vanuit een cumulatieve storting
van € 350.000,-jaarlijks.
overwegende dat,
- In 2021 de opgebouwde gelden toereikend zijn om de werkelijke kosten te dekken, is het niet nodig
een dergelijke reserve op te bouwen;
- De reserve B&SS niet van oorsprong bedoeld is om een algemene reserve op te bouwen;
- De gemeenteraad begin 2013 nog constateerde dat een bedrag van 20.9 miljoen in de Reserve
B&SS nog onvoldoende was;
- Het huidige voorstel zou inhouden dat de Reserve B&SS thans, in 2014, tot een alarmerend laag
bedrag van 6,6 miljoen zou worden teruggebracht,
besluit
- Het door het college voorgestelde raadsbesluit, reservekeeper 2014, hoofdstuk 4, heroverwegingen
pagina 18 als volgt te wijzigen:
- De onttrekking van 13.3 miljoen uit de reserve B&SS niet uit te voeren;
- De jaarlijks cumulatief bijdrage bij te stellen op een toereikende bijdrage van € 150.000 jaarlijks;
- Hiermee te zorgen voor de gewenste dekking voor B&SS;
- De RBSS daarmee niet te gebruiken voor een ander doel dan waarvoor zij in het leven is geroepen.
Ondertekend door de fracties Burgerbelang en PvdA
De heer Jongenelen legt een stemverklaring af. Burgerbelang wil dit amendement in stemming brengen, omdat zij het van belang vindt te weten hoe men denkt over een bijstelling van een cumulatieve
regeling die te hoog is ingeschat.
De raad heeft amendement B met 13 stemmen voor en 18 stemmen tegen verworpen.
Voor stemden SP, Senioren Heerhugowaard, Burgerbelang, PvdA en GroenLinks. Tegen stemden
HOP, CDA, VVD, D66, ChristenUnie en Nederland Duurzaam.
De tekst van amendement C over het aflossen van leningen ingediend door Burgerbelang luidt:
De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op datum 30 juni 2014,
behandelend agendapunt 3a met als onderwerp Voorjaarsnota 2014
constaterende dat,
- Het college nalaat lopende leningen, door middel van de gegenereerde opbrengsten uit deze leningen, af te lossen,
overwegende dat,
- Het vooruit schuiven van aflossingen en het blijven herfinancieren van uitstaande leningen uiteindelijk tot een groot financieel tekort gaat leiden wat door toekomstige generaties zal moeten worden
opgelost;
- Er momenteel geen enkele reservering wordt gedaan om deze leningen uiteindelijk gedurende de
looptijd of ten tijde van het aflossingsmoment te kunnen aflossen,
besluit
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-

Het door het college voorgestelde beleid omtrent aflossen van lopende leningen als volgt te wijzigen:
- Alle opbrengsten gegenereerd middels of door de uitstaande leningen direct aan te wenden;
- om deze af te lossen of het uitstaande bedrag te verminderen;
- Het beleid ten aanzien van leningen te richten op een verminderde rente druk en een afname
van het uitstaande leningbedrag,
Ondertekend door de fractie Burgerbelang
De heer Jongenelen legt een stemverklaring af. Burgerbelang is van mening dat wat wij nu doen niet
ten laste mag komen van onze kinderen. De fractie vindt dat leningen die worden aangegaan, moeten
worden afgelost. Daarom wil zij het amendement graag in stemming brengen.
De heer Marchal legt een stemverklaring af. Nederland Duurzaam kan zich wel wat vinden in de tweede zin, dat het beleid ten aanzien van leningen moet zijn gericht op een verminderde rentedruk, die
zorgwekkend is. Spreker denkt dat dit al wordt gedaan. De fractie wilde dit punt toch graag stipuleren,
maar gaat desondanks niet mee met het amendement.
De raad heeft amendement C met 6 stemmen voor en 25 stemmen tegen verworpen.
Voor stemden Senioren Heerhugowaard en Burgerbelang. Tegen stemden HOP, CDA, VVD, SP, D66,
PvdA, ChristenUnie, Nederland Duurzaam en GroenLinks.
De tekst van amendement D over een gezamenlijke OZB-verhoging ingediend door Burgerbelang,
PvdA, Senioren Heerhugowaard, SP en GroenLinks luidt:
De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op datum 30 juni 2014,
behandelend agendapunt 3C met als onderwerp jaarstukken 2013
constaterende dat,
- Het college in diverse media en in de jaarstukken 2013 de mogelijkheid heeft geopperd om de OZB
met meer dan de inflatiecorrectie te verhogen;
- Alle partijen, actief in Heerhugowaard, zich voor de verkiezingen 2014 hebben uitgesproken, dit
nooit te zuilen accepteren dan wel te initiëren
overwegende dat,
- De betrouwbaarheid van bestuur hiermee ernstig kan worden geschaad,
besluit
- De door het college voorgestelde indicatie in jaarstuk 2013, paragraaf B weerstandsvermogen als
volgt te wijzigen:
- De OZB in de komende raadsperiode niet te verhogen met meer dan de afgesproken inflatie
correctie, tenzij gemeente Heerhugowaard als artikel 12 gemeente wordt aangemerkt.
Ondertekend door de fracties Burgerbelang, PvdA, GroenLinks, Senioren Heerhugowaard en SP
De heer Jongenelen legt een stemverklaring af. Het is een verkiezingsbelofte die menig partij heeft gedaan. Burgerbelang wil graag weten hoe zij er nu over denken om de OZB vast te houden op basis van
de prijsindexatie, zoals men dat gewend is.
De heer Marchal legt een stemverklaring af. Nederland Duurzaam wil hieraan zeker vasthouden, maar
zich niet laten beperken door dit amendement.
De raad heeft amendement D met 13 stemmen voor en 18 stemmen tegen verworpen.
Voor stemden SP, Senioren Heerhugowaard, Burgerbelang, PvdA en GroenLinks. Tegen stemden
HOP, CDA, VVD, D66, ChristenUnie en Nederland Duurzaam.
Voorstel van het college (onderdeel A tot en met G).
Onderdeel A
De raad heeft onderdeel A unaniem aangenomen.
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Zonder verdere discussie en na stemming is door de raad besloten kennis te nemen van de voorjaarsnota 2014.
Onderdeel B
De heer Schoemaker legt een stemverklaring af. GroenLinks kan niet instemmen met de vaststelling
van de Reservekeeper 2014, omdat de fractie het niet eens is met de onttrekking aan de Reserve beheer en sociale structuur.
Mevrouw Valent legt een stemverklaring af. Zij geeft aan dat de Senioren Heerhugowaard dezelfde
mening heeft als GroenLinks.
De heer Jongenelen legt een stemverklaring af. Hij sluit zich namens Burgerbelang bij de vorige sprekers aan. De onttrekkingen zijn niet gepast. De reservering is een verkapte spaarpot. Daarom stemt de
fractie niet in met de vaststelling van de Reservekeeper 2014.
De heer Wedemeijer legt een stemverklaring af. De SP sluit zich aan bij de stemverklaring van de heer
Schoemaker namens GroenLinks.
De raad heeft onderdeel B (voor wat betreft de Reservekeeper 2014) met 18 stemmen voor en 13
stemmen tegen aangenomen.
Voor stemden HOP, CDA, VVD, D66, ChristenUnie en Nederland Duurzaam. Tegen stemden SP, Senioren Heerhugowaard, Burgerbelang, PvdA en GroenLinks.
De raad heeft onderdeel B (voor wat betreft De Pottenkijker 2014) unaniem aangenomen.
Zonder verdere discussie en na stemming is in meerderheid door de raad besloten de Reservekeeper
2014 vast te stellen conform het concept.
Zonder verder discussie en na stemming is unaniem door de raad besloten kennis te nemen van de
Pottenkijker die in de Reservekeeper is opgenomen.
Onderdeel C
De heer Schoemaker legt een stemverklaring af. GroenLinks gaat akkoord met onderdeel C met de
aantekening dat de fractie het niet eens is met de onttrekking vanuit de Reservekeeper 2014 om het
gat te dichten.
Mevrouw Valent legt een stemverklaring af. De Senioren Heerhugowaard is het niet eens met de Reservekeeper 2014, maar wel met de rest van de jaarstukken 2013.
De heer Wedemeijer legt een stemverklaring af. De SP sluit aan bij GroenLinks en de Senioren Heerhugowaard. De fractie vertrouwt op het oordeel van de accountant. Een en ander is geschied in een periode dat de SP nog geen onderdeel uitmaakte van de raad. Daarom zal zij voorstemmen.
De raad heeft onderdeel C met 28 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.
Zonder verdere discussie en na stemming is door de raad besloten de jaarstukken 2013 inclusief de bijlage SISA verantwoordingsinformatie vast te stellen conform het concept, derhalve met
a. een eigen vermogen van € 91.374.000;
b. een balanstotaal van € 227.317.000;
c. een resultaat voor bestemming van -/- € 14.885.000;
d. een resultaat na bestemming van -/- € 9.763.000.
Zonder verdere discussie en na stemming is door de raad besloten het rekeningresultaat 2013 ad.
-/- € 9.763.000 als volgt te bestemmen:
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a. storting Egalisatiereserve leges omgevingsvergunningen € 437.000;
b. onttrekking aan de algemene reserve -/- € 10.200.000.
Onderdeel D
De raad heeft dit onderdeel unaniem aangenomen.
Zonder verdere discussie en na stemming is door de raad besloten de MeerjarenPrognose Grondexploitaties (MPG) 2014 voor kennisgeving aan te nemen.
Onderdeel E
De raad heeft dit onderdeel unaniem aangenomen.
Zonder verdere discussie en na stemming is door de raad besloten de 1e Marap Griffie en de 1e bestuursrapportage voor kennisgeving aan te nemen alsmede de in bijlage 1 van de bestuursrapportage
opgenomen kredieten af te sluiten.
Onderdeel F
De raad heeft dit onderdeel unaniem aangenomen.
Zonder verdere discussie en na stemming is door de raad besloten het burgerjaarverslag 2013 voor
kennisgeving aan te nemen.
Onderdeel G
De stemming over de onderdelen B en B brengt met zich mee dat het niet nodig is om dit onderdeel in
stemming te brengen.
Moties
De tekst van motie 1 over een contra-expertise grondexploitatie ingediend door de SP luidt:
De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 30 juni 2014
behandelen agendapunt ??.. met als onderwerp Meerjarenprognose Grondexploitaties,
constaterende dat:
De accountant van de gemeenteraad heeft geconstateerd dat het nadelig resultaat van 2013 voornamelijk is veroorzaakt door noodzakelijke extra voorzieningen in de grondexploitatie en afboekingen in de materiële vaste activa,
overwegende dat:
De grondexploitatie al enige jaren voorwerp is van zorg is van de raad,
spreekt uit:
Dat het noodzakelijk is dat er een onafhankelijk onderzoek plaats vindt naar de uitgangspunten en
toekomstverwachtingen van het grondbedrijf van de gemeente Heerhugowaard;
Dat het voornemens is een ter zake kundig contra-expert te benoemen die onderzoek zal doen naar
de uitgangspunten en toekomstverwachtingen van de grondexploitaties in Heerhugowaard;
Dat het voornemens is een commissie uit zijn midden te benoemen die zich met ambtelijke bijstand
zal buigen over de vraagstelling en het contact zal onderhouden met de contra-expert;
Dat het voornemens is een budget van € 10.000 ten laste van het gemeenteraadsbudget ter beschikking te stellen voor deze contra-expertise,
en verzoekt
het raadsconvent met bijstand van de griffie binnen drie maanden aan de gemeenteraad een voorstel te doen voor een besluit tot het benoemen van een commissie en een contra-expert
en gaat over tot de orde van de dag,
Ondertekende door de fractie SP
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De heer Jongenelen legt een stemverklaring af. Burgerbelang wil de motie steunen om de reden die is
uitgelegd. Het is geen negatieve klank naar wat er ligt. Bij een slecht bericht wil men graag een tweede
opinie en op die manier wil de fractie voorstemmen.
De raad heeft motie 1 met 13 stemmen voor en 18 stemmen tegen verworpen.
Voor stemden SP, Senioren Heerhugowaard, Burgerbelang, PvdA en GroenLinks. Tegen stemden
HOP, CDA, VVD, D66, ChristenUnie en Nederland Duurzaam.
De tekst van motie 2 over leegstaande (bedrijfs)ruimte(n) ingediend door de PvdA luidt:
De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 30 juni 2014
Behandelende de voorjaarsnota 2014
constaterende dat:
- in Heerhugowaard veel bedrijfspanden panden leeg staan,
overwegende dat:
- creatief gebruik van deze leegstand een waardevol effect kan hebben op de omgeving;
- er wellicht mogelijkheden zijn om deze ruimtes te gebruiken voor bijvoorbeeld leerwerkbedrijven,
ruimtes voor jonge en/of startende ondernemers of kantoortuinen voor ZZP-ers;
- het college weliswaar geen eigenaar is van de kantoorpanden, maar wel een regierol kan vervullen
in het tot stand brengen van dergelijke processen,
verzoekt het college:
1) de mogelijkheden van creatief gebruik van de leegstaande kantoorpanden in samenwerking met de
betreffende eigenaren te onderzoeken;
2) De raad op de hoogte te houden van de ontwikkelingen op dit gebied,
en gaat over tot de orde van de dag,
Ondertekend door de drie fractieleden van de PvdA
De heer Harren legt een stemverklaring af. De VVD wil het ook graag zien, zoals de wethouder het
heeft geïnterpreteerd. Dus breder dan wat nu is beschreven.
De raad heeft motie 2 unaniem aangenomen.
De tekst van motie 3 over de jeugdwerkeloosheid ingediend door de PvdA luidt:
De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 30 juni 2014
Behandelende de voorjaarsnota 2014
constaterende dat:
- het aantal langdurig werkloze jongeren blijft stijgen;
- de laatste jaren een toename is van de jeugdwerkloosheid in Heerhugowaard;
- wij een verantwoordelijkheid hebben om jongeren onder 27 jaar te helpen aan een leerwerkaanbod.
Dit kan zijn een baan, een vorm van scholing of een combinatie van beide, afgestemd op de situatie
van de jongeren;
- er vanuit Den Haag middelen beschikbaar gesteld worden/zijn ter bestrijding van jeugdwerkloosheid,
overwegende dat:
- het nu niet investeren in deze doelgroep ons op langere termijn meer geld gaat kosten,
verzoekt het college:
1. duidelijk te maken wat de resultaten van de aanpak van de regionale jeugdwerkloosheid zijn in
Heerhugowaard;
2. en dit uiterlijk in de commissie MO van november te agenderen,
en gaat over tot de orde van de dag,
Ondertekend door de drie fractieleden van de PvdA
De raad heeft motie 3 unaniem aangenomen.
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De tekst van motie 4 over een watertappunt ingediend door de PvdA luidt:
De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 30 juni 2014
behandelende de voorjaarsnota 2014.
constaterende dat:
- in Nederland dagelijks 500.000 lege plastic flesjes in het milieu belanden;
- met een mogelijke versoepeling van het statiegeldbeleid het aantal wegwerpflessen alleen maar zal
toenemen;
- het kraanwater van Nederland van superieure kwaliteit is,
overwegende dat:
- met het installeren van tappunten het zwerfafval wordt verminderd;
- het drinken van kraanwater beter voor het milieu is;
- openbare tappunten uitstekend gecombineerd kunnen worden met openbare toiletten;
- de kosten van een kraanwatertappunt eenmalig f 2.500,00 zijn ;
- de kosten van het watergebruik worden geschat op € 35 per jaar;
- de kraanwatertappunten weinig tot geen onderhoud vergen;
- In Heerhugowaard reeds een (succesvol) watertappunt in Park van Luna gevestigd is;
- Een watertappunt bijdraagt aan een gastvrije uitstraling van de stad en aan de duurzaamheidgedachte,
verzoekt het college om:
1. er toe over te gaan een 2e openbaar tappunt voor kraanwater in Heerhugowaard te installeren in
het Stadshart;
2. de eenmalige kosten van de kraanwatertappunt(en) ten laste te brengen van het duurzaamheidbudget,
en gaat over tot de orde van de dag,
Ondertekend door de drie fractieleden van de PvdA Heerhugowaard.
De heer Brau trekt namens de PvdA de motie in, omdat het al wordt gedaan.
De tekst van motie 5 over het parkeren ingediend door de HOP luidt:
De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 30 juni 2014, behandelen de
voorjaarsnota 2014
constaterende dat:
Het voor de Middenstand in Middenwaard steeds moeilijker wordt het hoofd boven water te houden.
Er komen steeds meer panden leeg te staan en dat is niet bevorderlijk voor de sfeer, de aantrekkingskracht en daarmee ook niet voor de winstgevendheid in het gehele stadshart,
overwegende dat:
- Winkelcentrum Middenwaard een belangrijke functie vervult in de aantrekkelijkheid van de stad;
- Het belangrijk is dat zoveel mogelijk middenstanders zich willen en zullen vestigen in Middenwaard;
- Dat een Middenwaard zonder leegstand aantrekkelijker is voor de regio;
- Een bruisend stadshart meer aantrekkingskracht zal hebben.
spreekt uit dat:
Het realiseren van gratis parkeren op koopzondag een stimulans voor extra aantrekkingskracht van
het Stadshart zal betekenen
verzoekt het college:
Om de mogelijkheid tot invoeren van gratis parkeren op koopzondag met bijbehorende consequenties voor de begrotingsraad te onderzoeken en voor te leggen aan de raad,
en gaat over tot de orde van de dag,
Ondertekend door de vijf fractieleden van de HOP
Mevrouw Van Ling legt een stemverklaring af. Het CDA gaat akkoord met de motie met de aantekening
dat volgens de fractie de winkels niet alle zondagen open zouden moeten zijn.
De heer Wedemeijer legt een stemverklaring af. De SP niet zo’n voorstander van betaald parkeren. De
fractie is overtuigd door de argumenten van de ChristenUnie dat de zondagopenstelling eigen lijk geen
beste zaak is. De SP is daar ook over het algemeen tegen en wil beperken. Daarom zal zij tegenstemmen.
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De heer Jongenelen legt een stemverklaring af. Burgerbelang ziet nut en noodzaak niet in. Het verband
tussen drukker bezoek en het gratis stellen van parkeren deze dagen ziet de fractie niet zo. Daarom zal
zij tegenstemmen.
De heer Brau legt een stemverklaring af. De PvdA ziet het juist als een stimuleringsmaatregel voor de
lokale economie.
De heer Schoemaker legt een stemverklaring af. De HOP denkt altijd aan het bevoordelen van de autobezitter. GroenLinks stemt tegen.
Mevrouw Valent legt een stemverklaring af. De heer Schoemaker heeft zojuist het onderzoek al aangehaald. Het is uitgebreid in het nieuws geweest. Er is geen relatie met het stimuleren van de ondernemers. Senioren Heerhugowaard gaat niet akkoord.
De raad heeft motie 5 met 20 stemmen voor en 11 stemmen tegen aangenomen.
Voor stemden HOP, CDA, VVD, D66, PvdA en Nederland Duurzaam. Tegen stemden SP, Senioren
Heerhugowaard, Burgerbelang, ChristenUnie en GroenLinks.
De tekst van motie 6 over Heerhugowaard wederkerigheid ingediend door het CDA luidt:
De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 30 juni 2014
constaterende dat,
I. in Heerhugowaard de groep mensen die een beroep doen op een uitkering ernstig toeneemt;
II. veel van die mensen kunnen en willen werken maar geen werk kunnen vinden;
III. veel van die mensen geen arbeid kunnen verrichten, maar wel graag bijdragen aan samen leven;
IV. we vanuit het Rijk opgeroepen worden een verordening te maken over het begrip wederkerigheid;
overwegende dat,
I. we in deze financiële tijden kritisch moeten kijken naar onze uitgaven, juist om de degelijkheid van
ons beleid te kunnen waarborgen;
II. andere tijden vragen om een andere visie op de manier waarop we ons sociale zekerheidsstelsel
invullen;
III. dit grote kansen biedt voor het verder doorvoeren van de kantelinggedachte,
verzoekt het college,
1. het begrip wederkerigheid zo spoedig mogelijk te definiëren door in debat te gaan met de raad;
2. uiterlijk voor de volgende voorjaarsnota te komen met een verordening die de wederkerigheid regelt.
Ondertekend door de vier fractieleden van het CDA
De heer Koppelaar legt een stemverklaring af. Hij heeft begrepen dat het gesprek/de afstemming over
wederkerigheid al wordt uitgevoerd.
De raad heeft motie 6 met 27 stemmen voor en 4 stemmen tegen aangenomen.
Voor stemden HOP, CDA, VVD, D66, Senioren Heerhugowaard, Burgerbelang, PvdA, ChristenUnie en
Nederland Duurzaam. Tegen stemden SP en GroenLinks.
De tekst van motie 7 over een extra raadsvergadering inzake HVC ingediend door Burgerbelang, Senioren Heerhugowaard en GroenLinks luidt:
De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 30 juni 2014
behandelen agendapunt.. met als onderwerp
constaterende dat:
Momenteel is de risico inschatting 1 miljoen met een kans van 500Zo conform hetgeen het college
aan de raad voorlegt;
De schulden van de HvC momenteel al hoger zijn dan de collectieve garantstelling van alle aangesloten gemeentes (46)
overwegende dat:
De gemeente Heerhugowaard voor 17,2 miljoen garant staat;
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De gemeente Heerhugowaard ook aansprakelijk kan worden gesteld voor deze hogere schuld dan
de huidige garantstelling dekt;
De huidige onduidelijke situatie omtrent de financiën van de HvC vragen oproepen,
spreekt uit:
Hierover graag in debat wil met de verantwoordelijke portefeuille houder omtrent deze gang van zaken en alle financiële gevolgen die daaruit zouden kunnen voortvloeien,
verzoekt het college op:
Een extra ingelaste raadsvergadering te laten plaatsvinden met als enige onderwerp de HvC en de
daarbij behorende financiële gevolgen voor de gemeente Heerhugowaard,
en gaat over tot de orde van de dag.
Ondertekend door de fracties Burgerbelang, Senioren Heerhugowaard en GroenLinks
De indienende fracties houden de motie aan tot na de vergadering komende donderdag, waarna zij
zich verder zullen beraden.
De tekst van motie 8 over categorie 1-woningen ingediend door Senioren Heerhugowaard luidt:
Door vaststelling van de 5e herziening grex De Draai heeft de raad de randvoorwaarden vastgesteld
voor invulling van de vrijgevallen bouwveldmeters vanwege de aangepaste plannen van Esdégé Reigersdaal.
Onderdeel van deze randvoorwaarden is het aanpassen van het woningbouwprogramma ten gunste
van categorie II en III woningen in de vrijgevallen meters.
Door deze randvoorwaarden te stellen is het risico dat de gemeente naar zich toetrekt met het ontwikkelen van deze extra bouwveld meters aanvaardbaar.
In Heerhugowaard is er veel vraag is naar goedkopere starters- en seniorenwoningen. Door de nu
vastgestelde opdracht om in de vrijgekomen ruimte alleen categorie II en lil woningen te bouwen heeft
het College geen spelling om mogelijk in de toekomst op deze bouwveldmeters toch ook voor een deel
categorie I woningen te bouwen. Wijziging van de markt kan mogelijkheden bieden om het programma
aan te passen. Uiteraard met behoud van de afwisselende en daarmee aantrekkelijke opbouw van de
wijk.
draagt het college op:
In de komende jaren te blijven zoeken naar mogelijkheden om meer categorie I woningen te kunnen
bouwen in De Draai, ook in de bouwveldmeters die eerst bestemd waren voor Esdégé Reigersdaal.
En gaat over tot de orde van de dag,
Ondertekend door de fracties Burgerbelang, Senioren Heerhugowaard, SP, PvdA en GroenLinks
Mevrouw Huijboom legt een stemverklaring af. Zij wil toevoegen dat het aanpassen naar categorie 1woningen heel sympathiek lijkt, maar de ChristenUnie heeft toch het gevoel een stabiele koers te moeten volgen en dit lijkt een emotionele keuze. Daarom gaat de fractie niet mee.
De heer Brau legt een stemverklaring af. De PvdA stemt juist wel in, omdat in de motie staat dat het
gaat om mogelijkheden.
De heer Marchal legt een stemverklaring af. Nederland Duurzaam vindt het op zich een goed idee,
maar zo´n afweging moet gedragen zijn. De fractie stemt dus niet tegen het idee, maar wel tegen het
proces.
Mevrouw Van ´t Schip legt een stemverklaring af. De HOP sluit zich hierbij aan. De fractie is tegen het
proces.
De heer Wedemeijer legt een stemverklaring af. De SP sluit zich aan bij de PvdA. Het gaat om de mogelijkheid en meer is het niet.
De raad heeft motie 8 met 13 stemmen voor en 18 stemmen tegen verworpen.
Voor stemden SP, Senioren Heerhugowaard, Burgerbelang, PvdA en GroenLinks. Tegen stemden
HOP, CDA, VVD, D66, ChristenUnie en Nederland Duurzaam.
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De tekst van motie 9 over afdracht uit grondexploitaties ingediend door Senioren Heerhugowaard luidt:
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 toekomstperspectief m.b.t. de grondexploitaties is
negatief te noemen zodat verdere afwaardering en verandering van bestemming van de gronden noodzakelijk zullen zijn.
Er zijn of worden geen voorzieningen getroffen voor het terugbetalen van de leningen.
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%.
Dit levert financieel een minder negatieve grondexploitatie op waardoor extra afwaarderingen, voorzieningen en dekkingen (mogelijk) niet nodig zijn. Tevens zorgt dit voor een betere financiële balans wat
ten goede komt aan het weerstandsvermogen.
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 drie fractieleden Senioren Heerhugowaard
Mevrouw Van ´t Schip legt een stemverklaring af. Dit gaat in tegen het kader wat de raad heeft vastgesteld. De HOP vindt dat hierin dan een ander proces moet worden gevolgd en de discussie algeheel
moet worden gevoerd.
De raad heeft motie 9 met 10 stemmen voor en 21 stemmen tegen verworpen.
Voor stemden SP, Senioren Heerhugowaard, Burgerbelang en GroenLinks. Tegen stemden HOP,
CDA, VVD, D66, PvdA, ChristenUnie en Nederland Duurzaam.
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter om 21.29 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

