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Concept notulen openbare vergadering van de raad van de gemeente Heerhugowaard, gehouden op
26 augustus 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 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

Afwezig:

de heer M. Kadioglu, PvdA, raadslid

Notuliste:

mevrouw E.M.J. Middelbeek

De voorzitter opent de raadsvergadering en heet iedereen welkom op de eerste raadsvergadering na
het zomerreces.
De voorzitter staat hierna stil bij het overlijden van de heer John Impink, die bij de uitoefening van zijn
functie als duiker bij een reddingspoging in het Noordhollands Kanaal in Koedijk op maandag 4 augustus 2014 om het leven is gekomen. De voorzitter staat stil bij de heer Impink zijn leven, instelling en
werk. Hij dook al meer dan 20 jaar en was ook instructeur. Kortom een zeer ervaren duiker. Hiernaast
was de heer Impink sinds twee jaren lid van het duikteam van de vrijwillige brandweer Heerhugowaard;
moeilijk en stressvol werk wat nooit voor 100 procent risicoloos kan worden uitgevoerd, naast het feit
dat niemand onfeilbaar is. De voorzitter wenst tot slot de heer Impink zijn vrouw en familie maar ook de
collega’s van de brandweer veel kracht toe om het verlies in deze moeilijke tijd te verwerken.
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Vervolgens wordt door de aanwezigen ter nagedachtenis een minuut stilte in acht genomen.
De voorzitter 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
gewijzigd vast te stellen, waarbij hieraan zijn toegevoegd de moties van D66 en ND over het treinvervoer en van de HOP over sluitingsterrassen als de agendapunten 8 en 9.
3. Vaststellen notulen raadsvergaderingen d.d. 24 juni 2014 en 30 juni 2014.
Zonder discussie en hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten de notulen van de raadsvergaderingen van 24 juni 2014 en 30 juni 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 verdere discussie en hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten de ingekomen
stukken 01 tot en met 08c voor kennisgeving aan te nemen. Op verzoek van de PvdA wordt de vragen
van de heer Koppelaar (en de beantwoording van het college) over het verdringen van arbeidsplaatsen
verwoord in ingekomen stuk 04 in de vergadering van de commissie Maatschappelijke Ontwikkeling
van november 2014 behandeld.
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 afhandeling van de ingekomen stukken 01 tot en met 04 door het college, waarbij deze zullen worden
meegenomen in de vergadering van de commissie Middelen/Stadsbeheer.
Rubriek D
1. Mededeling over het niet opnemen van de prijscompensatie in het OZB tarief 2014.
Wethouder Dickhoff geeft aan dat bij het opstellen van de 2e Burap 2014 is gebleken dat de raad
eind 2013 het tarief van de OZB 2014 zonder prijscompensatie heeft vastgesteld. De inkomsten uit
de OZB zullen hierdoor € 162.000 lager uitvallen. Er worden maatregelen getroffen om een dergelijke omissie in de toekomst te voorkomen. Voor 2014 gaat het om een eenmalig voordeel voor de
burgers van Heerhugowaard, die door de gemeente niet kan worden hersteld.
2. Mededeling over tegenvallende aanbesteding.
Wethouder Oude Kotte geeft aan dat er 27 werken zijn aanbesteed de afgelopen tijd. Drie hiervan
hebben een voordelig saldo van totaal € 646.000. De aanbesteding Esdoornlaan is anders gelopen.
Deze is gegund aan de laagste bieder voor € 98.000 meer dan was begroot en waarvoor door de
raad krediet was gevoteerd. Het totale voordeel over alle aanbestedingen bedraagt € 548.000.
3. Mededeling over inzet subsidie bij realisatie bouw sportgebouw
Wethouder Van Diemen geeft aan dat de raad op 22 april 2014 een besluit heeft genomen te streven naar extra duurzaamheid ten aanzien van de school/sporthal in De Draai, waarbij zij tevens
heeft aangegeven dat Esdégé Reigersdaal in het sportgebouw moet worden ingepast. Er bleek nog
een subsidie van € 177.000“op de plank te liggen” voor het innovatieprogramma klimaatneutrale
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steden. Het verzoek om deze in te zetten voor genoemd project is door de Rijksdienst afgelopen
week gehonoreerd. Daarnaast heeft de Blauwe Loper € 80.000 beschikbaar gesteld voor het exploitatiebudget. Met ook de inzet van architect Rietvink en aannemer Putter is het plaatje nu rond en
kan men de gevraagde extra kwaliteit. In juni 2015 zal Heerhugowaard in De Draai kunnen beschikken over een schoolcombinatie en kindcentrum, waarin ook de stichting Kinderopvang Heerhugowaard een plek heeft.
Zonder discussie en hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten de twee schriftelijke en
drie mondelinge mededelingen voor kennisgeving aan te nemen.
5. Krediet bushalte Smaragd, RB2014072.
Zonder discussie en hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten een krediet ad € 80.000 te
voteren voor het verbeteren van de fietsveiligheid bij 4 bushalteperrons aan de Smaragd, met de volgende dekking:
€ 35.000 met dekking uit provinciale BDU subsidie;
€ 45.000 met dekking vanuit de voorziening Wegen, Kunstwerken en Waterhuishouding.
6. Toetreding Den Helder bij gemeenschappelijke regeling Concensus, RB2014070.
Zonder discussie en hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten:
1. toestemming te verlenen voor toetreding van gemeente Den Helder tot de GR Cocensus per 1 januari 2015, en
2. toestemming te verlenen voor de wijziging van de GR Cocensus naar aanleiding van die toetreding,
conform de bijlage bij dit voorstel.
7. Oprichting Stimuleringsfonds duurzame energie Regio Alkmaar, RB2014034.
Er wordt in een termijn beraadslaagd. Aan het voorstel van het college zijn naar aanleiding van de beraadslaging in de commissievergadering twee bullets toegevoegd. Op verzoek van de HOP wordt het
voorstel aangepast qua termijn van evaluatie (periodiek wordt jaarlijks).
Wethouder Stam zegt toe de tijdens de raadsvergadering gestelde vraag van het CDA over het participeren van de waterschappen en de door Burgerbelang gestelde technische vragen alsnog schriftelijk te
zullen beantwoorden.
De heer Jongenelen legt een stemverklaring af. De gemeenten gaan heel veel geld in het fonds stoppen, maar niet duidelijk is wanneer het terugkomt; het zal waarschijnlijk gaan gebeuren. Dit lijkt geen
zakelijke aanpak die in deze tijd qua geld noodzakelijk is. Burgerbelang blijft daarom zeer kritisch op
het terugverdienmodel en zal daar elke keer bij de wethouder op terugkomen. Ondanks dat wil de fractie niet dwarsliggen, omdat zij voor duurzaam is. Daarom deze kritische kanttekening.
De heer Marchal legt een stemverklaring af. Nederland Duurzaam is blij met de oprichting van het
fonds. Het bedrag mag wat de fractie betreft, in de toekomst hoger zijn. Zij houdt het in de gaten en
hoopt dat er veel goede projecten uit voortkomen.
De heer Van der Molen legt een stemverklaring af. Hij vraagt zich af waarom in Nederland de overheid
niet wordt gestimuleerd om de subsidie die voor een heel hoog bedrag blijft liggen, in te zetten om de
plannen op een hoger niveau te brengen.
Zonder verdere discussie en na stemming is door de raad unaniem besloten om onderstaande wensen
en bedenkingen mee te geven aan het college m.b.t. het voornemen om over te gaan tot oprichting van
het Stimuleringsfonds duurzame energie Regio Alkmaar:
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-

-

bij de ontwikkeling / uitvoering van projecten door de coöperatie een ruime definitie van het begrip
duurzaamheid te hanteren. Aspecten zoals regionale werkgelegenheid en innovatie dienen nadrukkelijk in de afwegingen te worden meegenomen. Hierdoor kan een diversiteit aan duurzame projecten worden ontwikkeld;
bij de periodieke (geschrapt) jaarlijkse (toegevoegd) evaluatie de door de coöperatie getoonde slagkracht over de afgelopen periode specifiek benoemen.

8. Motie inzake treinvervoer, ingediend door D66 en Nederland Duurzaam.
De tekst van motie 2 ingediend door D66 en Nederland Duurzaam luidt:
De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 26 augustus 2014
constaterende dat:
- Prorail en het ministerie van I&M twee informatiebijeenkomsten Programma Hoogfrequent Spoor
(PHS), voor de commissie SO en voor omwonenden, in juni jongstleden hebben gehouden;
- Prorail en het ministerie van I&M op dit moment maatregelen uitvoeren voor de spoorcorridor Alkmaar - Eindhoven en de Zaancorridor;
- Prorail en het ministerie van I&M het voornemen hebben in samenwerking met de gemeente Heerhugowaard een opstellocatie (parkeerterrein) voor het PHS te gaan realiseren en dat dit voor Heerhugowaard nieuwe infrastructurele gevolgen met zich meebrengt;
- De provincie Noord-Holland de totstandkoming van de spoorverbeteringen voor het traject Alkmaar
- Eindhoven en de Zaancorridor ondersteunt;
- De NS verantwoordelijk is voor de dienstverlening voor het traject Alkmaar - Eindhoven en de
Zaancorridor,
overwegende:
- Dat bij station Alkmaar en in de gemeente Alkmaar geen ruimte of geschikte locatie voor een opstelterrein kan worden gevonden;
- Dat in de gemeente Heerhugowaard wel een geschikte locatie voor een opstellocatie (parkeerterrein) gevonden kan worden;
- Dat Heerhugowaard daarmee een belangrijke partner in het PHS is;
- Dat Heerhugowaard een groeiende stad is waarbij infrastructuur en bereikbaarheid belangrijke
speerpunten in het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan zijn om deze groei in goede banen te
leiden;
- Dat Heerhugowaard door realisatie van een substantieel hogere frequentie van treinreizigersvervoer de bereikbaarheid van Heerhugowaard en de regio Alkmaar voor inwoners en bedrijven vergroot;
- Dat Heerhugowaard door realisatie van een substantieel hogere frequentie van treinreizigersvervoer de aantrekkelijkheid om zich als burger of bedrijf in Heerhugowaard te gaan wonen of vestigen
vergroot;
- Dat Heerhugowaard veel forensen richting de metropoolregio Amsterdam en de kop van NoordHolland kent en daarom door realisatie van een substantieel hogere frequentie van treinreizigersvervoer het alternatief is en een extra stimulans geeft om de auto te laten staan ten gunste van de
trein;
- Dat realisatie van een substantieel hogere frequentie van treinreizigersvervoer zorgt voor een vermindering van fijnstof en een verminderde verkeersdrukte en dat dit past in het duurzaamheidbeleid
van de gemeente Heerhugowaard;
- Dat realisatie van een substantieel hogere frequentie van treinreizigersvervoer zorgt voor een herziening van het stationsgebied om voldoende capaciteit te bieden voor meer treinen en voor meer
nieuwe treinreizigers;
- Dat alle demografische gegevens aanwezig zijn (zoals bevolkingsgroei van Heerhugowaard en regio Alkmaar), om de NS ervan te overtuigen om station Heerhugowaard op te laten nemen in de
dienstregeling van het PHS of zodanig de dienstregeling te laten aanpassen dat een substantieel
hogere frequentie van treinreizigersvervoer van en naar Heerhugowaard gerealiseerd wordt,
spreekt uit:
- Dat zij het van groot belang vindt dat er een substantieel hogere frequentie van treinreizigersvervoer van en naar station Heerhugowaard gerealiseerd wordt, al dan niet in samenhang met het
PHS,
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draagt het college op (geschrapt) verzoekt het college (toegevoegd):
1. Met de Nederlandse Spoorwegen (NS) constructieve gesprekken te gaan (geschrapt) blijven (toegevoegd) voeren met als doel dit bedrijf te overtuigen dat er een betere dienstregeling gerealiseerd
wordt waarbij een substantieel hogere frequentie van treinreizigersvervoer van en naar station
Heerhugowaard gerealiseerd wordt, al dan niet in samenhang met het Programma Hoogfrequent
Spoor;
2. Bijzonder actief en concreet met de provincie Noord-Holland (samen) op te trekken om te zorgen
dat het opstelterrein voor het PHS binnen de grenzen van de gemeente Heerhugowaard gerealiseerd wordt en zich tegelijkertijd met het ministerie van I&M met deze bovengenoemde partijen te
oriënteren op een bredere bereikbaarheidsvisie van het station en hierbij ook Prorail als uitvoerder
te betrekken;
3. De gemeenteraad, de leden van de commissie Stadsontwikkeling, per kwartaal op de hoogte te
houden (inclusief opname van dit onderwerp in de termijnagenda) welke concrete acties er genomen zijn en welke toekomstige maatregelen er vanuit het college volgen, die leiden tot een substantieel hogere frequentie van treinreizigersvervoer van en naar station Heerhugowaard,
4. de raad stelt na een toelichting in de commissie Stadsontwikkeling een brief op voor de stakeholders (toegevoegd)
en gaat over tot de orde van de dag,
Ondertekend door de fracties D66 en Nederland Duurzaam
Na een toelichting van de heer Feelders en Marchal en het verwoorden van het standpunt van het college in deze, wordt er in twee termijnen beraadslaagd.
De motie wordt op verzoek op twee punten aangepast; het college wordt verzocht gesprekken te blijven
voeren er wordt een vierde punt over een brief van de raad aan de stakeholders toegevoegd.
De heer Schoemaker legt een stemverklaring af. Nu de tekst is aangepast en punt 4 is toegevoegd kan
GroenLinks met de motie instemmen.
De heer Jongenelen legt een stemverklaring af. Deze voor het college ondersteunende motie kan op
twee manieren worden gelezen. Burgerbelang ziet het als een motie van collegepartijen dat de wethouder haar werk niet goed doet. Volgens de fractie kan verder punt 4 niet aan de motie worden gekoppeld. Hoe sympathiek de motie ook is, Burgerbelang kan deze niet steunen.
De heer Brau legt een stemverklaring af. De PvdA kan instemmen met de inhoud maar niet met de
vorm. De fractie kan eigenlijk alleen steun aan punt 4 van de motie geven.
Mevrouw Valent legt een stemverklaring af. Senioren Heerhugowaard blijft oproepen om moties die
gaan over nieuwe zaken of ontwikkelingen en geen ondersteunende moties in te dienen. De fractie is
blij met de toevoeging van punt 4, zodat deze nog wat zin krijgt.
De raad heeft motie 2 met 25 stemmen voor en 5 stemmen tegen aangenomen.
Voor stemden HOP, CDA, VVD, SP, D66, Senioren Heerhugowaard, ChristenUnie, Nederland Duurzaam en GroenLinks. Tegen stemden Burgerbelang en PvdA
met de aantekening dat de PvdA wordt geacht te hebben gestemd voor punt 4 van de motie.
9. Motie inzake terrassen, ingediend door de HOP en mede ondertekend door CDA, VVD, D66,
Senioren Heerhugowaard, PvdA, ChristenUnie, Nederland Duurzaam en GroenLinks.
De tekst van motie 3 ingediend door de HOP en mede ondertekend door CDA, VVD, D66, Senioren
Heerhugowaard, PvdA, ChristenUnie. Nederland Duurzaam en GroenLinks luidt:
De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 26 augustus 2014,
constaterende dat:
de terrassen in Heerhugowaard voorzien in een behoefte en daarom een verrijking zijn voor de
stad,
overwegende dat:
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-

gebruikers van de terrassen bij mooi weer tot na 23.00 uur gebruik willen maken van de terrassen;
het belangrijk is dat de horecaondernemers zoveel mogelijk worden gefaciliteerd in een gezonde
bedrijfsvoering;
- dat een aantrekkelijke horeca bezoekers uit de regio naar onze stad trekt;
- een bruisend stadshart meer aantrekkingskracht zal hebben,
spreekt uit dat:
het langer toestaan van het gebruik van terrassen een stimulans voor extra aantrekkingskracht van
het de gemeente zal betekenen,
verzoekt het college:
om de mogelijkheid van langere openingstijden voor de terrassen te onderzoeken, rekening houdend met betrokkenen. De bevindingen uiterlijk in de raadsvergadering van oktober 2014 voor te
leggen aan de raad. De terrassen openingstijden van Alkmaar zien wij als richtinggevend voor dit
onderzoek.
ondertekend door de fractie HOP en mede ondertekend door CDA, VVD, D66, Senioren Heerhugowaard, PvdA, ChristenUnie, Nederland Duurzaam en GroenLinks.
Na een toelichting door mevrouw Van ’t Schip geeft wethouder Dickhoff het standpunt van het college
weer. Hij geeft hierbij aan dat het niet haalbaar is om in oktober de raad de bevindingen van een onderzoek voor te leggen. Hij stelt de raad voor om een procesvoorstel met betrekking tot uitvoering voor
te leggen. Er wordt in een termijn beraadslaagd, waarbij de wethouder aan het einde hiervan aan het
voorleggen van het genoemde procesvoorstel een termijn van 14 dagen koppelt.
De raad heeft motie 3 unaniem aangenomen.
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter om 21.27 uur de vergadering.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad
van de gemeente Heerhugowaard d.d. 23 september 2014.

de raadsgriffier,

de voorzitter

