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Notulen openbare vergadering van de raad van de gemeente Heerhugowaard, gehouden op 23 september 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 (vanaf 20.16 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 (tot 21.00 uur)
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 en heet iedereen welkom.
De voorzitter staat hierna stil bij het overlijden op 8 september 2014 van de heer Theo Mars en die in
Heerhugowaard, wat hij graag wilde, is gecremeerd. De heer Mars in acht jaar raadslid voor de VVD
geweest en hiervan ook enige tijd fractievoorzitter. De voorzitter dankt hem voor al zijn inzet voor de
gemeenschap. De heer Mars had idealen, waarvoor hij stond en trachtte te verwezenlijken en hij deed
dit op een sympathieke manier. Hij was opgewekt, had humor, relativeerde en gaf altijd het gevoel dat
men er met zijn allen uit moest komen. De voorzitter eindigt met de woorden “moge hij rusten in vrede”.
De aanwezigen nemen vervolgens een minuut stilte in acht.
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De voorzitter stelt hierna de heer Wedemeijer in de gelegenheid een ordevoorstel te doen.
Zonder verdere discussie en hoofdelijke stemming gaat de raad akkoord met het ordevoorstel om eerst
agendapunt 2 te behandelen en de raadsagenda vast te stellen en hierna agendapunt 1. Hierdoor is
het mogelijk dat burgers inspreken over een motie van de SP over de aanbesteding welzijnsdiensten
2015. Tevens gaat de raad ermee akkoord om deze motie aansluitend op agendapunt 1 te behandelen.
De voorzitter stelt aan de orde agendapunt 2.
2. Vaststellen raadsagenda.
Zonder verdere discussie en hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten de raadsagenda
gewijzigd vast te stellen. Akkoordstuk 5 wordt op verzoek van Senioren Heerhugowaard een bespreekstuk, waarbij de fractie een amendement en een motie indient. Bij de agendapunten 14 en 15 zullen
door respectievelijk Senioren Heerhugowaard en HOP stemverklaringen worden afgelegd. Aan de
raadsagenda is toegevoegd een motie van SP over de aanbesteding zorg 2015 in Heerhugowaard als
agendapunt 21. Tot slot is besloten om tussen de agendapunten 1 en 21 agendapunt 5 te behandelen.
Dit zodat wethouder Dickhoff hierna de vergadering kan verlaten en naar Eindhoven kan vertrekken.
De voorzitter stelt hierna aan de orde agendapunt 1.
1. .Spreekrecht burgers.
De volgende burgers spreken in naar aanleiding van agendapunt 21. Zij geven hun mening/visie over
de aanbesteding welzijnsdiensten Heerhugowaard 2015 en spreken hun zorg uit over de overdracht en
continuering van werkzaamheden in 2015, de werkwijze van Welschap, de rol van de vrijwilligers en de
continuering van hun inzet en de gevolgen van dit alles voor de cliënten.
Het gaat om mevrouw Vriend (repair- en werkcafé), mevrouw Schildwacht (TAS), de heer Dekker, mevrouw Van Vliet en mevrouw Koeleman namens Het Kompleks en tot slot mevrouw Van den Boogaart
als ex-cliënt van De Wering.
De heer Brinkerink spreekt in naar aanleiding van agendapunt 5. Hij schetst de gang van zaken rond de
Artotheek, het noodgedwongen vertrek van deze organisatie uit het gemeentehuis van Heerhugowaard
vanwege het opzeggen van de huurovereenkomst en de mogelijke gevolgen hiervan. Hij overhandigt
de burgemeester tot slot zo’n 1.000 handtekeningen voor verontruste burgers die van mening zijn dat
de artotheek moet blijven bestaan; “houden wat we hebben”.
5. Beschikbaar stellen investeringskrediet ten behoeve van behuizing CJG/GGD, RB2014046.
Er wordt in een termijn beraadslaagd. Senioren Heerhugowaard heeft amendement A en motie 2 ingediend, waarbij het amendement en de motie eerst door de heer Van der Starre en mevrouw Valent zijn
toegelicht en waarop het college bij monde van wethouder Dickhoff heeft gereageerd.
De tekst van amendement A luidt:
De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 23 september 2014, behandelend
agendapunt 5 met als onderwerp Beschikbaar stellen investeringskrediet t.b.v. inhuizing CJG/GGD
constaterende dat:
- de vrijkomende huurlasten die nodig zijn voor de dekking van de investering niet zijn benoemd in de
intentieovereenkomst tussen de Gemeente en de GGD.
- de huuropbrengsten van de huidige locaties deel uitmaken van de financiering maar niet zijn opgenomen in het besluit, te weten:
- Euro 5.768 verbouwing Taxuslaan;
- Euro 32.250 vrijval huurlasten CJG Taxuslaan;
- Euro 60.000 Huurinkomsten GGD gebaseerd op huidige huursom,
overwegende dat:
de investering en de financiële gevolgen rusten op de vrijvallende huurlasten,
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besluit
de in het voorstel benoemde financiële dekking op te nemen in het besluit door aan punt 1 toe te
voegen:
de dekking bestaat uit:
- euro 5.768 verbouwing Taxuslaan;
- euro 32.250 vrijval huurlasten CJG Taxuslaan;
- euro 60.000 huurinkomsten GGD gebaseerd op huidige huursom.
Ondertekend door de fractie Senioren Heerhugowaard en mede ondertekend door fracties PvdA en
GroenLinks
De tekst van motie 2 luidt:
onderwerp:
Opzeggen huur Artotheek
overwegende dat:
tijdens de presentatie in de Commissie Stadsontwikkeling over de inhuizing CJG/GGD werd op onze vraag wat er met de Artotheek ging gebeuren door de wethouder geantwoord dat er oplossingen
zijn aangedragen in de vorm van andere locaties zoals aansluiten bij de bibliotheek, inhuizing bij
Cool of bij Centrum 31.
in de ingekomen brief van 19 september kunnen wij lezen dat de oplossingen aangegeven door de
wethouder niet gelijk of gelijkwaardig zijn aan de huidige overeenkomst.
op donderdag 18 september is er een overleg geweest tussen wethouder Dickhoff en de Artotheek
wat niet heeft geleid tot een bevredigende oplossing voor het behoud van de Artotheek op basis
van een gelijk waardige situatie en huur.
constaterende dat:
- de aangedragen oplossingen niet gelijkwaardig zijn aan de huidige situatie en huurovereenkomst;
- Centrum 31 buiten het gebied ligt van de in de Cultuurnota De Kracht van Cultuur 2013 afgesproken culturele as/boulevard;
- de Bibliotheek en Cool geen ruimte bieden;
- met de verbouwing van het Gemeentehuis naar Huis van de Gemeente geen ruimte is geschapen
voor de Artotheek;
- de culturele as/boulevard niet voor langere periode wordt gewaarborgd zoals overeengekomen in
het kader van de raad, de Cultuurnota.
verzoekt het college:
1. er voor zorg te dragen dat de Artotheek blijft functioneren binnen de kaders zoals omschreven in de
Cultuurnota De Kracht van Cultuur 2013;
2. te onderzoeken hoe de activiteiten van de Artotheek onderdeel uit kunnen blijven maken van het
Huis van de Gemeente of in ieder geval van de culturele as/boulevard
en gaat over tot de orde van de dag,
Ondertekend door de fractie Senioren Heerhugowaard en mede ondertekend door de fracties PvdA en
GroenLinks
Zonder verdere discussie en hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten het ordevoorstel
van de Senioren Heerhugowaard te honoreren en de behandeling van het voorstel van het college met
een maand te verdagen.
21. Motie ingediend door SP over de aanbesteding welzijndiensten 2015
Er wordt met inachtneming van een schorsing van 11 minuten voor nader overleg in twee termijnen beraadslaagd. Dit nadat de motie eerst door de heer Wedemeijer is toegelicht en hierop door het college
bij monde van wethouder Van Diemen is gereageerd. Op verzoek van het college wordt de tekst van de
motie op enkele punten iets aangepast.
De tekst van de aangepaste motie 1 ingediend door SP en mede ondertekend door Senioren Heerhugowaard, Burgerbelang, PvdA en GroenLinks luidt:
De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 23 september 2014.
constaterende dat:
- dat de welzijnsdiensten zijn aanbesteed aan Stichting Welschap;
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-

dat Stichting Welschap heeft aangegeven dat cliënten en vrijwilligers zich opnieuw moeten aanmelden (geschrapt);
- dat er onrust is ontstaan,
overwegende dat:
- wethouder Van Diemen heeft uitgesproken dat zij ervan uitgaat dat er sprake zal zijn van een zogeheten “warme” overdracht;
- de gemeente als opdrachtgever eindverantwoordelijke is en om die reden gehouden is erop toe te
zien dat de overdracht van de welzijnsdiensten op een ordelijke wijze plaatsvindt,
spreekt uit:
dat gezien de eindverantwoordelijkheid van de gemeente en de ontstane onrust een actieve rol van
het college noodzakelijk is zodat het welzijnswerk in 2015 op een ordelijke wijze voortgezet kan
worden,
verzoekt het college
1. zorg te dragen voor een bemiddeling van alle partijen waaronder de cliënten en vrijwilligers (geschrapt);
2. er op toe te zien dat ten behoeve van het welzijn van de cliënten de nodige informatie aan de nieuwe aanbieder wordt verstrekt (geschrapt) dat de informatie wordt overgedragen aan de nieuwe organisatie (toegevoegd);
3. er op toe te zien dat Stichting Welschap contact opneemt met de huidige vrijwilligers om deze te integreren in het welzijnswerk,
en gaat over tot de orde van de dag,
Ondertekend door de fractie SP en mede ondertekend door de fracties Senioren Heerhugowaard, Burgerbelang, PvdA en GroenLinks
Zonder verdere discussie en na stemming is door de raad besloten de aangepaste motie unaniem aan
te nemen.
3. Vaststellen notulen raadsvergadering d.d. 26 augustus 2014.
Zonder discussie en hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten de notulen van de raadsvergaderingen van 26 augustus 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 29 en 31 tot en met 35 voor kennisgeving aan te nemen. Ingekomen stuk 30
wordt op verzoek van de SP in de novembervergadering van de commissie Maatschappelijke Ontwikkeling behandeld, waarbij de fractie vooraf de probleemstelling zal aanleveren.
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
(voorgenomen) be- of afhandeling van de ingekomen stukken 01 tot en met 02b.
Rubriek D
Er zijn geen mededelingen van het college aan de raad in het kader van de actieve informatieplicht.
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6. Beleidsplan Veiligheidsregio Noord-Holland Noor 2015-2018, RB2014085.
Zonder discussie en hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten:
1. kennis te nemen van het Beleidsplan 2015-2018 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord met daarin
het regionale risicoprofiel;
2. geen aanleiding te zien om gebruik te maken van de in de Wet veiligheidsregio’s geboden mogelijkheid om extra wensen kenbaar te maken omtrent de inhoud van het beleidsplan.
7. Jaarstukken 2013 en begroting 2015 Veiligheidsregio NHN, RB2014093.
Zonder discussie en hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten in te stemmen met de
zienswijze bij de jaarstukken 2013 en de begroting 2015 (incl. aanpassing verdeelmaatstaf gemeentelijke bijdrage) zoals hieronder is ogenomen en deze zienswijze in het Algemeen Bestuur van Veiligheidsregio NHN van 3 oktober 2014 te laten inbrengen:
Zienswijze resultaatbestemming jaarstukken 2013:
- Instemmen met de onttrekking van € 182.000 aan de reserve aanvaardbare kosten ambulancezorg
van het tekort op het programma Ambulancezorg;
- Niet instemmen met de doorberekening van de kosten van overgenomen materieel en huisvesting
van gemeenten onder de activeringsgrens van € 15.000, totaal € 511.000, aan de leverende gemeenten, maar het totale tekort ad € 326.000 (excl. ambulancezorg) ten laste van de algemene reserve te brengen;
- Niet in te stemmen met toevoeging aan de algemene reserve veiligheidsregio € 185.000;
- Niet in te stemmen met het tijdelijk afwijken van de richtlijn maximale omvang algemene reserve
(2,5% van de begrote lasten) om de bezuinigingstaakstelling 2014 incidenteel uit de algemene reserve te dekken.
Zienswijze begroting 20151 wijziging verdeelmaatstaf doorberekening gemeenten:
- Instemmen met de begroting 2015 van de Veiligheidsregio NHN inclusief de daarin opgenomen
taakstelling van € 7,4 miljoen;
- De raden in de mogelijkheid te stellen om een zienswijze af te geven bij de scenario's die door de
Veiligheidsregio worden voorbereid ter invulling van de bezuinigingstaakstelling;
- De invulling van de bezuinigingstaakstelling zoveel mogelijk te vinden buiten de primaire processen,
maarte realiseren door efficiencymaatregelen;
- De Veiligheidsregio opdragen om op korte termijn te komen met een meerjarenperspectief waarin
ook de ontwikkeling van de gemeentelijke bijdrage is opgenomen;
- Te opteren voor de aanpassing van de verdeelsleutel van de gemeentelijke bijdrage in OOV met ingroeimodel. De extra gemeentelijke bijdrage voor Heerhugowaard op basis van dit model bedraagt
voor 2015 € 782.942.
8. Ontwerpbegroting 2015 GR Concensus en Meerjarenperspectief, RB2014080.
Zonder discussie en hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten:
1. aan het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Cocensus schriftelijk mede te delen dat de gemeenteraad van Heerhugowaard geen wensen of bedenkingen heeft ten aanzien van
de ontwerpbegroting 2015 en het Meerjarenperspectief 2016-2019.
9. Toelichting Verordening op het onderzoeksrecht van de raad, RB2014092.
Zonder discussie en hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten de Verordening op het onderzoeksrecht van de raad d.d. 25 mei 2004 aan te vullen met een toelichting waarvan de tekst is opgenomen in de bij dit raadsvoorstel behorende bijlage.
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10. Toelichting Inspraakverordening, RB2014094.
Zonder discussie en hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten de Inspraakverordening
d.d. 26 oktober 2004 aan te vullen met een toelichting, waarvan de tekst is opgenomen in de bij dit
raadsvoorstel behorende bijlage.
11. Beschikbaar stellen van middelen voor de transitie naar WNK-personeelsdiensten,
RB2014090.
Zonder discussie en hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten voor de transitie naar
WNK personeelsdiensten in 2014 € 142.800 beschikbaar te stellen op het programma 4 Sociale Samenhang.
12. Zienswijze begroting gemeenschappelijke regeling WNK, RB2014091.
Zonder discussie en hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten:
A het college op te dragen de volgende zienswijzen over de begroting 2015 van WNK Bedrijven aan
het Algemeen Bestuur over te dragen;
1. de gemeenteraad minimaal via de reguliere P&C cyclus te informeren over de voortgang van de
transitie.
B voor de transitie WNK in 2015 een budget van € 281.000 beschikbaar te stellen, dit te verwerken in
de ontwerp programmabegroting 2014 op het Programma 4 Sociale Samenhang;
C in het geval uitgangspunten voor de begroting 2015 niet haalbaar blijken te zijn in het najaar 2014
en die aanzienlijke consequenties heeft voor de begroting 2015 de raad, voor eind 2014, daarover
geïnformeerd wordt. Vooral afwijkingen van het uitgangspunt dat diverse bedrijfsactiviteiten vervreemd worden in 2014 kan aanzienlijke consequenties hebben voor de begroting 2015.
13. Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling Noord-Holland Noord, RB2014100.
Zonder discussie en hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten de Regiovisie huiselijk
geweld en kindermishandeling Noord-Holland Noord vast te stellen.
14. Intrekken Handvest actieve informatie gemeente Heerhugowaard, RB2014077.
De heer Wedemeijer legt een stemverklaring af. In het handvest staat een aantal termijnen, die ook
voor het college gelden. De fractie vindt het waardevol om deze te handhaven. In het intrekkingsvoorstel wordt aangegeven dat de bevoegdheden in de Gemeentewet liggen. Dat mag zo zijn, maar de termijnen zijn niet vastgesteld. Daarom zal de SP tegen het voorstel van het college tot intrekking van het
handvest stemmen.
Mevrouw Valent legt een stemverklaring af. Het klopt wat de SP zegt dat door intrekking van het handvest de niet wettelijke geregelde gedragscodes vaarwel worden gezegd. Deze worden meegenomen in
de discussie over de horizontale verantwoording, die in het najaar zal worden gevoerd in de raad. Dat
is de reden dat Senioren Heerhugowaard akkoord kan gaan met het intrekken van het handvest.
De raad heeft met 28 stemmen voor en 3 stemmen tegen het voorstel aangenomen.
Voor stemden HOP, CDA, VVD, D66, Senioren Heerhugowaard, PvdA, ChristenUnie, Nederland Duurzaam en GroenLinks. Tegen stemde SP.
Zonder verdere discussie en na stemming is door de raad besloten het op 25 februari 2004 vastgestelde Handvest actieve informatieplicht in te trekken.
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15. Verordening en beleidsregels Leerlingenvervoer Heerhugowaard 2014, RB2014071.
Mevrouw Bankras legt een stemverklaring af. Bij de afwegingen rond het verstrekken van leerlingenvervoer verwacht de HOP maatwerk en goed overleg met betrokkene. Geen kind of jongere is tenslotte
hetzelfde in zijn of haar handicap en mogelijkheden. In de regeling is nu ook een extra voorziening op
de wettelijke taakstelling opgenomen; vergoeding voor openbaar vervoer voor jongeren en dat is mooi.
Graag wordt de fractie over de ontwikkelingen met betrekking tot het leerlingenvervoer jaarlijks op de
hoogte gehouden.
Mevrouw Huijboom legt een stemverklaring af. De wethouder verzekerde de raad dat er zeker coulant
zou worden omgegaan in dergelijke situaties. Het stond niet in de verordening. De fractie is er heel blij
mee juist voor deze gezinnen, dat deze wijziging nu is opgenomen in de verordening. Duidelijkheid en
geruststelling voor de ouders. Chapeau.
Zonder verdere discussie en na stemming is door de raad unaniem besloten de Verordening leerlingenvervoer 2014 vast te stellen.
16. Verordening functioneringsgesprek burgemeester en raad, RB2014089.
Zonder discussie en hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten vast te stellen de Verordening functioneringsgesprek burgemeester en raad 2014.
17. Referendumvoorstel (initiatiefvoorstel SP), RB2014105.
Na een toelichting op het initiatiefvoorstel door de heer Wedemeijer wordt er in een termijn beraadslaagd. GroenLinks dient amendement C in.
De tekst van amendement C ingediend door GroenLinks luidt:
De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 23 september 2014, behandelend
agendapunt 17 met als onderwerp Referendumverordening.
constaterende dat,
het initiatiefvoorstel Referendum voorziet in de procedure voor het indienen van een referendumvoorstel door zowel gemeenteraad als burgers,
In die procedure de gemeenteraad tot twee maal toe een aanvraag tot referendum door burgers kan
afwijzen, anders dan op het voldoen aan de eisen zoals die zijn omschreven,
Burgers erop moeten kunnen vertrouwen dat hun inspanningen om deel te nemen aan het democratische proces niet worden gefrustreerd door mogelijke contraire belangen van de gemeenteraad
overwegende dat,
een referendumverordening meer helderheid verschaft aan de burgers indien in het besluitvormingsproces door de gemeenteraad alleen wordt gekeken naar het voldoen aan alle voorwaarden
die aan het indienen van een referendumaanvraag worden gesteld.
besluit
het voorliggende initiatiefvoorstel op als volgt te wijzigen:
Artikel 5
veranderen in: Een referendum kan alleen worden gehouden indien de raad de naleving van alle
bepalingen in deze verordening heeft gecontroleerd en akkoord bevonden.
Artikel 7
5a. Veranderen in ….beslist de raad in zijn in het vierde lid bedoelde vergadering dat de kiesgerechtigden in de gelegenheid worden gesteld een definitief referendumverzoek in te dienen.
Artikel 9
5a Veranderen in ….beslist de raad binnen acht weken na het verstrijken van de in het eerste lid
bedoelde termijn dat een referendum kan worden gehouden.
Ondertekend door de fractie GroenLinks
De raad heeft met 13 stemmen voor en 18 stemmen tegen amendement C verworpen.
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Voor stemden SP, SH, Burgerbelang, PvdA en GroenLinks. Tegen stemden HOP, CDA, VVD, D66,
ChristenUnie en Nederland Duurzaam.
De heer Schoemaker legt een stemverklaring af. Nu amendement C niet is aangenomen blijven er voor
de fractie onoverkomelijke bezwaren in de twee drempels zitten en moet GroenLinks helaas tegenstemmen.
Mevrouw Valent legt een stemverklaring af. Voor Senioren Heerhugowaard geldt eigenlijk dezelfde afweging, dat het nu wel een heel kostbaar instrument wordt met alle stappen die er ook in zitten. Er is
daarom weinig meerwaarde. Sorry.
De heer Vrieswijk legt een stemverklaring af. D66 is van mening dat de burgerparticipatie eerst een
kans moet krijgen voordat de fractie aan een referendum gaat denken.
De raad heeft het initiatiefvoorstel vervolgens met 9 stemmen voor en 22 stemmen tegen verworpen.
Voor stemden SP, Burgerbelang en PvdA. Tegen stemden HOP, CDA, VVD, D66, Senioren Heerhugowaard, ChristenUnie, Nederland Duurzaam en GroenLinks.
Zonder verdere discussie en na stemming is door de raad besloten de Referendumverordening Heerhugowaard niet vast te stellen.
18. Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Actualisatieplan 2014, RB2014084.
Er vindt beraadslaging in een termijn plaats voornamelijk tussen de indiener van het amendement en
het college met een korte opmerking van drie fractievoorzitters. Dit na een toelichting van het amendement voor de heer Hoekstra en een reactie van het college bij monde van wethouder Oude Kotte. In
overleg met de wethouder wordt de tekst van het amendement aangepast. Tot slot heeft de wethouder
toegezegd dat de overwegingen van het amendement in het volgende actualisatieplan zullen worden
meegenomen.
De tekst van amendement B luidt:
De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 23 september 2014, behandelend
agendapunt 18 met als onderwerp Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Actualisatieplan 2014
constaterende dat,
- er in de voorgaande behandeling van het voorstel in de commissie Stadsontwikkeling brede consensus was voor het behoud van mogelijkheden voor de realisering van carports bij woningen;
- in het raadsbesluit wordt gesteld dat:

“De wijziging heeft tot gevolg dat er nog steeds mogelijkheden zijn voor de veel voorkomende wensen van de
inwoners van Heerhugowaard, zoals het realiseren van een erker, een uitbouw voor een entree of een kleine
overkapping boven de voordeur of een opbergplaats om huisvuilcontainers uit het zicht te zetten. Het is echter
niet meer mogelijk om carports, al dan niet voorzien van deels dichte wanden op te richten en losse bijgebouwen te plaatsen.”

overwegende dat,
- de onderzoeken die ten grondslag liggen aan dit besluit niet spreken over nadelige gevolgen door
carports;
- carports in legio van voorbeelden kunnen worden uitgevoerd, dus het uitsluiten in algemene zin
geen recht doet aan de mogelijkheden van carports;
- carports bijdragen aan het woonplezier van mensen en daarom wenselijk zijn als mogelijkheid;
- carports worden verboden als gevolg van meer vergunningsvrij bouwen. Er mag steeds meer vergunningsvrij gebouwd worden met de reden om mensen meer vrijheid te geven;
- carports verboden zijn in een eerder bestemmingsplan,
besluit
punt 4 van het raadsvoorstel te vervangen door:
het ambthalve voorstel ten aanzien van het uniformeren van de bestemming Tuinen genoemd onder punt 2 in het raadsvoorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan Actualisatieplan niet over
te nemen (gewijzigde tekst);
Ondertekend door de fractie VVD
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De raad heeft amendement B unaniem aangenomen.
De raad heeft het voorstel van het college unaniem aangenomen.
Zonder verdere discussie en na stemming is met inachtneming van de wijziging op het voorstel door
het aangenomen amendement B is door de raad besloten:
1. de zienswijzen van reclamanten ontvankelijk te verklaren;
2. de zienswijze van de provincie Noord-Holland gegrond te verklaren en de zienswijzen van
R.G.M. F Lantman, E. Klaassen en H. Zonneveld ongegrond te verklaren;
3. geen exploitatieplan op te stellen;
4. het ambthalve voorstel ten aanzien van het uniformeren van de bestemming Tuinen genoemd onder punt 2 in het raadsvoorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan Actualisatieplan niet over
te nemen;
5. het bestemmingsplan met IMROcode NL. IMRO.0398.BP47VEEGPLAN2014-VA01 aldus gewijzigd
vast te stellen.
In verband met het tijdstip van de avond en het beter kunnen beoordelen van het mogelijk schorsen
van de vergadering tot woensdagavond wordt agendapunt 20 eerst behandeld.
20. Verordening gegevensverstrekking Basisregistratie Personen (BRP), RB2014099.
De heer Wedemeijer legt een stemverklaring af. SP is van mening dat de lijst die het college heeft gemaakt, in de verordening zelf thuishoort en het college niet de bevoegdheid moet hebben om naar believen de thematiek te veranderen. De fractie zal daarom tegenstemmen.
De raad heeft het voorstel van het college met 28 stemmen voor en 3 stemmen tegen aangenomen.
Voor stemden HOP, CDA, VVD, D66, Senioren Heerhugowaard, Burgerbelang, PvdA, ChristenUnie,
Nederland Duurzaam en GroenLinks. Tegen stemde SP.
Zonder verdere discussie en na stemming is door de raad besloten de Verordening Gegevensverstrekking Basisregistratie Personen (BRP) 2014 vast te stellen.
De raad besluit in meerderheid de vergadering niet te schorsen tot woensdagavond en het resterende
agendapunt vanavond te behandelen.
19. Implementatieplan overheveling begeleiding van AWBZ naar Wmo, RB2014095.
Er wordt in een termijn beraadslaagd.
De heer Jongenelen legt een stemverklaring af. Burgerbelang dankt voor de ontvangen informatie en
geeft aan zich van stemming te zullen onthouden.
De heer Koppelaar legt een stemverklaring af. Hij dankt alleen voor de gegeven informatie. Daarmee
wil hij zeggen dat de raad door de besluitvorming in de Eerste Kamer op 8 juli 2014 geen tijd krijgt voor
een diep kaderstellend proces. Dit is van tevoren al vastgelegd.
De heer Does legt een stemverklaring af. De HOP vindt het een heel belangrijk stuk en zal daarom
voorstemmen.
De heer Schoemaker legt een stemverklaring af. GroenLinks zal instemmen, maar wel met de kanttekening dat de fractie het democratisch proces voortaan wel een beetje anders zou willen zien. Het is
zoals eerder gezegd, echter niet anders.
Mevrouw Valent legt een stemverklaring af. Weglopen is weglopen voor verantwoordelijkheid. Er moet
voor 1 november 2014 een verordening liggen. Daarom zal Senioren Heerhugowaard voorstemmen.
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De raad heeft het voorstel van het college met 22 stemmen voor en 6 stemmen tegen aangenomen.
Voor stemden HOP, CDA, VVD, D66, Senioren Heerhugowaard, ChristenUnie, Nederland Duurzaam
en GroenLinks. Tegen stemden SP en PvdA.
Burgerbelang heeft zich van stemming verschoond en hiervoor de raadszaal verlaten.
Zonder verdere discussie en na stemming is door de raad besloten in te stemmen met het implementatieplan “Overheveling begeleiding”.
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter om 23.42 uur de vergadering.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad
van de gemeente Heerhugowaard d.d. 28 oktober 2014.

de raadsgriffier,

de voorzitter

