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Concept notulen openbare vergadering van de raad van de gemeente Heerhugowaard, gehouden op
28 oktober 2014 om 20.00 uur in het gemeentehuis
Aanwezig:

de heer drs. H.M.W. ter Heegde, voorzitter
mevrouw L. Schreiner, raadsgriffier
mevrouw M.A.W. Bankras - van der Klein, HOP
de heer J. Beers, Burgerbelang
de heer S. Brau, PvdA
de heer J.M. Does, HOP
de heer M. Feelders, D66
de heer T. Degreef, SP
de heer D.A. Gosselaar, D66
de heer A. Harren, VVD
de heer C. Hoekstra, SP
de heer F. Hoekstra, VVD
de heer H. Louis, Senioren Heerhugowaard
mevrouw T. Huijboom - Brouwer, ChristenUnie
mevrouw M. Jongejan - Arts, Burgerbelang
de heer A.G.W. Jongenelen, Burgerbelang
de heer M. Kadioglu, PvdA
de heer N. Kevek, CDA
mevrouw G. Klercq - Glas, CDA
de heer J.D. Koppelaar, PvdA
de heer M. Koster, CDA
de heer E.S. van der Laan, VVD
mevrouw J.S.L. van Ling - Wanst, CDA
de heer F.J. Marchal, Nederland Duurzaam
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 en heet iedereen welkom. Hij stelt aan de orde agendapunt 1.
1. .Spreekrecht burgers.
Mevrouw Honselaar, coördinator van de Artotheek spreekt in naar aanleiding van agendapunt 4 en 5.
Zij houdt een heel betoog over nut en noodzaak van de voorziening. Verder laat zij ook nog weten dat
de gemeente geen betaalbare ruimtes voor de lange termijn heeft aangeboden. Verder heeft de organisatie geen geld voor verbouwingen in eventuele nieuwe panden.
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2. Vaststellen raadsagenda.
Zonder verdere discussie en hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten de raadsagenda
gewijzigd vast te stellen, waarbij bij agendapunt 7 amendement B van Burgerbelang is toegevoegd.
Tevens wordt afgesproken in het raadsconvent te bespreken hoe moet worden omgegaan met akkoordstukken die in de raadsvergadering alsnog worden aangepast in een bespreekstuk en waarop
fracties die in de commissievergadering akkoord waren met het voorstel, zich dan niet hebben voorbereid op beraadslaging.
3. Vaststellen notulen raadsvergaderingen d.d. 23 september 2014.
Zonder verdere discussie en hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten de notulen van de
raadsvergadering van 23 september 2014 gewijzigd vast te stellen. In de stemverklaring van mevrouw
Bankras op blz. 7 gaat het niet om “een” maar om “geen” kind. Verder vraagt de heer Koppelaar zijn
stemverklaring bij agendapunt 16 uit te breiden met hetgeen hij in de eerste termijn heeft gezegd.
4. Voorstel voorzitter met betrekking tot afdoening ingekomen stukken, waaronder mededelingen van het college aan de raad.
Rubriek AA
Zonder discussie en hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten ingekomen stuk 01 van
rubriek AA voor kennisgeving aan te nemen en in te stemmen met de voorgenomen afhandeling door
het college.
Rubriek AB
Zonder verdere discussie en hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten de ingekomen
stukken 01 t/m 07 en 09 t/m 10c van rubriek AB voor kennisgeving aan te nemen. Op verzoek van Burgerbelang wordt ingekomen stuk 08 in de commissie Maatschappelijke Ontwikkeling behandeld, waarbij de fractie haar vragen vooraf zal schriftelijk indienen. Tevens wordt in de commissievergadering
Middelen/Stadsbeheer van 3 november 2014 naar aanleiding van de ingekomen stukken 03, 05 en 07
de vraag van Nederland Duurzaam behandeld of de gemeente Heerhugowaard nog in de race is voor
additionele signalen in de regio.
Rubriek AC
Zonder discussie en hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten de ingekomen stukken 01
tot en met 04 van rubriek AC 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 behandeling van de ingekomen stukken 01 tot en met 14 van rubriek C.
Rubriek D
1. Mededeling over de inhuizing van de politie
Wethouder Dickhoff laat weten dat hij informeel heeft begrepen dat de politie Heerhugowaard afziet
van de gewenste inhuizing in het gemeentehuis. Het ministerie geeft hiervoor gezien de boekwaarde van het huidige gebouw, geen toestemming. Er komt hierover nog een officieel schrijven.
2. Mededeling over Nederland leest
Wethouder Dickhoff laat weten dat alle raads- en collegeleden ook dit jaar in het kader van Nederland leest het uitgegeven boekje ontvangen. Dit jaar gaat het om “een vlucht regenwulpen”.
3. Mededeling over bushalte Smaragd
Wethouder Oude Kotte laat weten dat de laatste offerte aangaande de bushalte Smaragd € 25.000
hoger uitvalt dan hetgeen de raad als krediet beschikbaar heeft gesteld.
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De aanbesteding moet echter voor 1 november 2014 plaatsvinden. De wethouder stelt daarom voor
dat elke fractie schriftelijk haar standpunt of zij wel of niet akkoord gaat met aanbesteding en overschrijding laat weten, zodat het college vrijdag kan reageren. Hij zal de fracties het voorstel met toelichting op een half A4-tje doen toekomen.
De heer Marchal heeft een vraag naar aanleiding van de opmerking van de heer Beers over de handhaving van de Drank- en Horecawet. Hij begrijpt van de voorzitter dat het programma handhaving aan
het begin van elk jaar door de raad wordt behandeld. De vraag of bij de gemeente bekend is of verenigingen in de problemen komen, wordt door de voorzitter doorverwezen naar de commissie.
Zonder verdere discussie en hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten de schriftelijke
mededeling en de vier mondelinge mededelingen verder voor kennisgeving aan te nemen.
5. Beschikbaar stellen investeringskrediet verbouwing gemeentehuis in het kader van het project Huis van de gemeente ten behoeve van de inhuizing van het Centrum voor Jeugd en Gezin, RB2014046.
Er wordt in een termijn beraadslaagd. Aan de orde zijn amendement A en motie 2 ingediend tijdens de
raadsvergadering van 23 september 2014.
De tekst van amendement A (ingediend tijdens de raadsvergadering van 23 september 2014) 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,
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 (ingediend tijdens de raadsvergadering van 23 september 2014) 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:
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-

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. ervoor 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
De raad heeft amendement A unaniem aangenomen.
De raad heeft het voorstel van het college unaniem aangenomen.
De raad heeft motie 2 unaniem aangenomen.
Zonder discussie en na stemming is met inachtneming van aangenomen amendement A unaniem door
de raad besloten:
1. een investeringskrediet ad € 325.000 beschikbaar te stellen voor het project Huis van de Gemeente
specifiek voor de verbouwing van het gemeentehuis ten behoeve van de inhuizing van de GGD Hollands Noorden en het Centrum voor Jeugd en Gezin.
De dekking bestaat uit:
€ 5.768 verbouwing Taxuslaan;
€ 32.250 vrijval huurlasten CJG Taxuslaan;
€ 60.000 huurinkomsten GGD gebaseerd op huidige huursom. (toegevoegd)
2. de boekwaarde voor de verbouwing van het CJG aan de Taxuslaan ad € 52.291 in één keer af te
boeken ten laste van voordelig begrotingsresultaat 2014.

6. Algemene verordening ondergrondse infrastructuren 2014 (Avoi), aanpassing algemeen,
RB2014106.
Zonder discussie en hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten
1. vast te stellen de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren gemeente Heerhugowaard
2014 inzake werkzaamheden in verband met de aanleg, instandhouding en opruiming van kabels
en/of leidingen (Bij14-504) alsmede de toelichting daarop (Bij14-505).
Deze verordening treedt in werking met ingang van 12 november 2014.
2. vast te stellen de verordening tot tweede wijziging van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Heerhugowaard 2012 alsmede de toelichting daarop (Bij14-506):
Artikel I
A.
In Artikel 2:11, vierde lid, van de Algemene plaatselijke verordening Heerhugowaard wordt „Telecommunicatieverordening gemeente Heerhugowaard‟ vervangen door „Algemene verordening ondergrondse infrastructuur gemeente Heerhugowaard 2014‟.
B.
In Artikel 5:24, vierde lid, van de Algemene plaatselijke verordening Heerhugowaard wordt „Telecommunicatieverordening gemeente Heerhugowaard‟ vervangen door „Algemene verordening ondergrondse infrastructuur gemeente Heerhugowaard 2014‟.
Artikel II
Deze verordening treedt in werking met ingang van 12 november 2014.
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3. vast te stellen de verordening tot Tweede wijziging van de Verordening op de heffing en invordering
van leges 2014 gemeente Heerhugowaard en bijbehorende kostenonderbouwing (Bij14-507):
Artikel I
Na hoofdstuk 14 van de tarieventabel behorende bij de Verordening op de heffing en invordering
van leges 2014 gemeente Heerhugowaard wordt een hoofdstuk ingevoegd luidende:
Hoofdstuk 15 Kabels en Leidingen
1.15.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag
in verband met het verkrijgen van een instemmingsbesluit, als bedoeld in de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren
(AVOI), omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden:

1.15.1.1
1.15.1.2
1.15.1.3

indien het betreft tracés vanaf 25 tot 250 m¹
indien het betreft tracés vanaf 250 tot 1000 m¹
indien het betreft tracés vanaf 1000 tot 2500 m¹

1.15.1.4

indien het betreft tracés vanaf

1.15.1.5

1.15.2
1.15.3

1.15.4

1.15.5

2500 m¹

€ 272,35
€ 393,65
€ 575,65
Op basis van een
begroting

Indien een begroting als bedoeld in 1.15.1.4 is uitgebracht, wordt
een aanvraag pas in behandeling genomen nadat de uitgebrachte
begroting is geaccordeerd.

-

Indien het betreft het in behandeling nemen van een graafmelding
tot 25 m¹:

€ 85,33

Indien het betreft dat er met betrekking tot een aanvraag overleg
moet plaatsvinden tussen de gemeente en de netbeheerder of de
gemeente, andere beheerders van openbare gronden en de netbeheerder, wordt het in 1.15.1 genoemde bedrag per overleg verhoogd
met:

€ 318,50

Als met betrekking tot een aanvraag onderzoek naar de status van
de kabel en/of leiding plaatsvindt, wordt het in 1.15.1 genoemde bedrag verhoogd met de voorafgaand aan het in behandeling nemen
van de aanvraag aan de netbeheerder meegedeelde kosten, blijkend
uit een begroting die ter zake door het college van burgemeester en
wethouders is opgesteld.

-

Indien een begroting als bedoeld in 1.15.4 is uitgebracht, wordt een
aanvraag pas in behandeling genomen nadat de uitgebrachte begroting is geaccordeerd.

-

Artikel II
Paragraaf 1.14.2 van de tarieventabel behorende bij de Verordening op de heffing en invordering
van leges 2014 gemeente Heerhugowaard vervalt.
Artikel III
Deze verordening treedt in werking met ingang van 12 november 2014.
7. Aanbevelingen Rekenkamerrapport HVC en bestuurlijke reactie college van B&W,
RB2014079.
Er wordt in een termijn alleen over het amendement B beraadslaagd, waarbij deze is toegelicht door
Burgerbelang.
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De tekst van amendement B ingediend door Burgerbelang en mede ondertekend door SP en Senioren
Heerhugowaard luidt:
De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 28 oktober 2014, behandelend
agendapunt 7 met als onderwerp Accorderen aanbevelingen rekenkamerrapport HVC en bestuurlijke
reactie College van B&W
Constaterende dat,
de Rekenkamer in meerdere aanbevelingen het belang onderstreept van een tijdige, volledige en
adequate informatie verstrekking aan belanghebbenden, college en raad. In hun algemeen rapport
van het gemeenschappelijke onderzoek wordt hier specifiek op gewezen
Overwegende dat,
in de reactie van het college op de aanbevelingen, zoals verwoord in “reactie op aanbevelingen uit
rapporten” worden onder punten 2, 7 & 8, deze slechts als wenselijk overgenomen.
de recente publicaties rondom de financiële positie van de HVC en daardoor ontstane onrust een
juiste, tijdige en volledige informatie naar de raad eens te meer noodzakelijk maakt.
Besluit
- Het door het college voorgestelde raadsbesluit RB2014116 besluit 2 als volgt te wijzigen:
1. In de reactie van het college (zoals genoemd in E201422346, pagina 9 & 10) op de aanbevelingen benoemd bij punten 2,7 & 8 te veranderen van wenselijk in noodzakelijk In het raadsbesluit
RB2014116 besluitpunt 3 op te nemen, als volgt:
3. De aanbevelingen van de rekenkamer zoals genoemd in E201422346 onder punt 2,7 & 8 op
pagina 9 & 10 alsnog in uitvoering opnemen en dient ten gevolge tot uitvoer brengen,
Ondertekend door de Burgerbelang en mede ondertekend door SP en Senioren Heerhugowaard
Mevrouw Van ‟t Schip legt een stemverklaring af. De HOP vindt dat de discussie in de commissievergadering Middelen/Stadsbeheer zeer duidelijk en helder is geweest en dat geldt ook voor de uitleg van
de wethouder. Dat is voor de fractie voldoende.
De heer Brau legt een stemverklaring af. De PvdA heeft bij monde van de wethouder bevestiging gekregen van haar vermoeden. Daarom zal de fractie tegenstemmen.
De raad heeft met 9 stemmen voor en 22 stemmen tegen amendement B verworpen.
Voor stemden SP, Senioren Heerhugowaard en Burgerbelang. Tegen stemden HOP, CDA, VVD, D66,
PvdA. ChristenUnie, Nederland Duurzaam en GroenLinks.
De raad heeft het voorstel van het college unaniem aangenomen.
Zonder verdere discussie en hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten:
1. het rapport van de Rekenkamercommissie “de relatie tussen aandeelhoudende gemeente en de
HVC” ter kennisname vast te stellen;
2. de aanbevelingen van het college, zoals verwoord in de bestuurlijke reactie, vast te stellen als aanvulling op het Rekenkamerrapport.
8. Jaarstukken 2013 en conceptbegroting 2015 VVI Alkmaar, RB2014101.
Zonder discussie en hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten een positieve zienswijze,
zoals opgenomen in de bijlage, af te geven bij de jaarstukken 2013 en conceptbegroting 2015 richting
het bestuur van de VVI Alkmaar e.o.
9. Instructie griffier 2014, RB2014088.
Zonder discussie en hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten de instructie griffier 2014
vast te stellen,
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10. Vaststellen bestemmingsplan tweede partiële herziening Heerhugowaard-Zuid, RB2014104.
De heer Marchal legt een stemverklaring af. Nederland Duurzaam heeft in de commissievergadering al
aangegeven in dit besluit toch een soort officieel afscheid van de WT te zien. De fractie wil heel graag
meedenken en meewerken aan een eventuele vervanging de komende jaren en hoopt dat het college
hier ook actief aan wil werken.
Zonder verdere discussie en hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten:
1. de zienswijze van de provincie Noord-Holland ontvankelijk en gegrond te verklaren;
2. geen exploitatieplan op te stellen;
3. het bestemmingsplan met IMRO-code NL.IMRO.0398.BP21HHWZUID2EPH-VA01 gewijzigd vast te
stellen.
11. Beschikbaar stellen invoeringsbudgetten sociaal domein, RB2014115.
Zonder discussie en hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten:
1. het invoeringsbudget Jeugdwet 2e tranche 2014 ad € 99.000 toe te voegen aan de bestemmingsreserve invoering sociaal domein;
2. het college deze toevoeging te laten aanwenden voor de financiële dekking van kosten van de invoering van de transities sociaal domein.
12. Beleidsplan en Verordening Jeugdhulp, RB2014113.
Mevrouw Van Ling geeft als voorzitter van de commissie Maatschappelijke Ontwikkeling aan dat de
gemeenteraad wordt gevraagd een beleidsplan Jeugdhulp en een verordening Jeugdhulp vast te stellen. Daarmee wordt vastgesteld op welke wijze de gemeente uitvoering geeft aan deze nieuwe verantwoordelijkheid. Er is hard gewerkt door een ieder om dit document in de regio op tijd klaar te hebben.
Compliment hiervoor. Er is veel voorwerk gedaan door de ambtenaren en er is regelmatig overleg met
de gemeenteraad geweest. Lopende het proces was er af en toe onzekerheid over tal van zaken over
de problematiek. Dat is goed opgepakt en verwerkt in de stukken die nu voorliggen. Er is een goede
start gemaakt. Nu gaat het werk beginnen. Met dit beleidsplan en deze verordening zijn we er klaar
voor.
Zonder verdere discussie en zonder hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten:
- het beleidsplan Kansen voor Jeugd 2015 vast te stellen;
- de Verordening jeugdhulp gemeente Heerhugowaard 2015 vast te stellen.
13. Reserveren resterend budget armoede- en schuldenbeleid, RB2014111.
Zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten tot het beschikbaar
stellen van € 77.000 voor het budget armoedebeleid, vanuit de taakmutatie 2014 intensivering armoede- en schuldenbeleid.
14. Besluitvorming ISD-HAL, RB2014114.
Zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten:
1. het college van burgemeester en wethouder toestemming te verlenen voor het oprichten van de
BVO ISD HAL;
2. het participatiebudget en het budget inkomensondersteuning gemeenten (BUIG), inclusief de uitgaven voor het gemeentelijk minimabeleid en schuldhulpverlening, worden ter beschikking gesteld
aan de nieuwe organisatie, waarbij het budgetrecht voor de individuele gemeente blijft behouden;
3. de uitvoeringskosten sociale zaken worden overeenkomstig het gestelde in de artikelen 19 en 20
van de GR BVO ter beschikking gesteld aan de nieuwe organisatie.
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De verdeling van een exploitatievoordeel of – nadeel zal gebeuren op basis van de verdeelsleutel
zoals weergegeven in de GR BVO.
15. Verlengen benoemingstermijn Rekenkamercommissie, RB2014120.
Zonder discussie en hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten:
a. in artikel 3 lid 1 van de Verordening op de Rekenkamercommissie de benoemingstermijn “voor een
periode van vier jaar” te wijzigen in “voor een periode van vijf jaar”;
b. de leden van de Rekenkamercommissie mede te delen dat hun huidige benoemingstermijn is verlengd tot 31 december 2015.
16. Vaststelling Wmo-verordening 2015 en beleidsplan Wmo 2015-2018, RB2014108.
Er wordt in een termijn beraadslaagd. Ingediend zijn een amendement en twee moties.
De tekst van amendement A ingediend door SP luidt:
De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 28 oktober 2014, behandelend
agendapunt 16 met als onderwerp “Vaststelling Wmo-verordening 2015 en beleidsplan Wmo
2015-2016”
Besluit:
Art. 2, lid 2 van de WMO-verordening 2015 wordt vervangen door de volgende bepaling:
2. Het college bevestigt de ontvangst van de melding onder vermelding van de datum van registratie van de melding en onder vermelding van de mededeling op welk moment een aanvraag
zoals bedoeld in art. 2.3.5 van de wet kan worden ingediend.
Toelichting:
In art. 2.3.2 van de wet WMO 2015 htps://www.eerstekamer.nl/behandeling/20140424/gewijzigd_voorstel_van_wet_4/f=/vjjjc828iatr.pdf) is een aanvraagprocedure opgenomen die afwijkt van de Algemene Wet Bestuursrecht (Awb.) In de Awb is geregeld dat een aanvraag
schriftelijk kan worden ingediend. Reageert een bestuursorgaan niet of te laat dan zijn er mogelijkheden om het bestuursorgaan te dwingen een besluit te nemen. Het bestuursorgaan kan in
gebreke worden gesteld en na verloop van tijd kan door het bestuursorgaan een dwangsom zijn
verschuldigd.
In de nieuwe wet moet er door de burger eerst een melding worden gedaan bij het College van
B&W die dan een onderzoek moet opstarten. Er kan pas een aanvraag worden opgestart indien
het onderzoek is geëindigd met een verslag dan wel een periode van 6 weken is verstreken
(art. 2.3.2, lid 9 WMO 2015). In verband met de zelfwerkzaamheid en ook de rechtszekerheid is
het van belang dat de burger weet wanneer zijn melding bij het College is geregistreerd en hij
ook weet wanneer hij formeel een aanvraag kan indienen bij het College. Het is daarom van belang dat in de brief zowel de datum van registratie is opgenomen alsook de datum waarop voor
het eerst een aanvraag kan worden ingediend.
Ondertekend door de fractievoorzitter SP
De tekst van motie 1 ingediend door SP en GroenLinks luidt:
De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 28 oktober 2014 behandelend
agendapunt 16 met als onderwerp “Vaststelling Wmo-verordening 2015 en beleidsplan Wmo 20152016”
Constaterende dat:
- Een belangrijk criterium in de aan te nemen nieuwe Verordening WMO 2015 het begrip “gebruikelijke hulp” is die zal worden gebruikt bij alle (her) indicaties voor bijzondere voorzieningen in de zin
van deze Verordening;
- Het begrip “gebruikelijke hulp” in de toelichting op de Verordening is gedefinieerd als: “hulp die naar
algemeen aanvaarde opvattingen in redelijkheid mag worden verwacht van de echtgenoot, ouders,
inwonende kinderen of andere huisgenoten”
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-

Dat in de brief van het college van oktober 2014 aan de inwoners van Heerhugowaard is gesteld;
“Zo hoeft u niet ongerust te zijn dat u straks de buurvrouw of de buurman moet wassen en zijn uw
kinderen of uw buren NOOIT verplicht om u te helpen”.
Overwegende dat:
- het noodzakelijk is dat duidelijkheid wordt verschaft over de rol van kinderen/huisgenoten;
- in de praktijk verschillende opvattingen aanwezig zijn in de samenleving over wat in redelijkheid kan
worden verwacht van inwonende kinderen en/of huisgenoten;
- het noodzakelijk is vooraf beleid te ontwikkelen welke de (rechts) gevolgen zullen zijn indien inwonende kinderen en/of huisgenoten in strijd met de algemeen aanvaarde opvattingen weigeren de
gebruikelijke hulp te verlenen.
Verzoekt het college om:
1. Beleidsregels vast te stellen waar het begrip “gebruikelijke hulp” en “algemeen aanvaarde opvattingen” zoals bedoeld in art. 9 Verordening WMO 2015 nader wordt uitgewerkt in die zin dat wordt
vastgesteld wat in elk geval onder gebruikelijke hulp wordt verstaan en wat in elk geval niet onder
gebruikelijke hulp wordt verstaan;
2. Beleidsregels vast te stellen wat de (rechts) gevolgen zullen zijn indien inwonende kinderen/huisgenoten weigeren de gebruikelijke hulp te verlenen;
3. Alvorens deze beleidsregels vast te stellen deze te bespreken in de commissie Maatschappelijke
Ondersteuning,
en gaat over tot de orde van de dag,
Ondertekend door de fracties SP en GroenLinks
De tekst van motie 2 ingediend door ChristenUnie, CDA en HOP en mede is ondertekend door D66,
SP, Senioren Heerhugowaard en PvdA luidt:
De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 28 oktober 2014 behandelend
agendapunt 16 met als onderwerp “Vaststelling Wmo-verordening 2015 en beleidsplan Wmo 20152016”
Overwegende dat,
het artikel 11 –regels PGB, spreekt over betrekken van een persoon die behoort tot het sociale netwerk en het daarbij hanteren van een lager tarief;
- in dit artikel de mantelzorger kan ingeschakeld worden in de maatwerkvoorziening;
- mantelzorgers een grote, belangrijke rol spelen in het Sociale Domein de kanteling erop gericht is,
dat inwoners zoveel mogelijk zelfredzaam blijven;
- indien de cliënt de beperkingen naar het oordeel van het college niet kan verminderen of wegnemen op eigen kracht, o.a. door mantelzorg, daarna de mogelijkheid komt om een maatwerkvoorziening te verstrekken;
- in de maatwerkvoorziening deskundigheid in beeld komt van beroepskrachten met de professionele
standaard;
- de mantelzorger een aanvraag kan doen voor een mantelzorgcompliment, dit heeft zelfs gevolgen
voor de fiscus, die bij overlijden, onder voorwaarden een vrijstelling geeft in de erfbelasting, het
CAK is niet aan de orde om een eigen bijdrage in rekening te brengen;
- de hulpverlener, gÈÈn vrijwilliger, die werkt binnen de maatwerkvoorziening wordt betaald in dat
geval dient de hulpvrager wÈl een eigen bijdrage te betalen,
Constaterende dat,
- de grootste groep mantelzorgers bestaat uit partners en ouders;
- het niet terecht is als een mantelzorger, die daarna in de maatwerkvoorziening wordt ingeschakeld
een lager tarief ontvangt;
- de mantelzorger door dit artikel de zuivere status van mantelzorger verliest en ook niet volledig
wordt betaald als hulpverlener/begeleider in de maatwerkvoorziening;
- mixen van rechtspositie mantelzorger met rechtspositie begeleider in de maatwerkvoorziening zeer
verwarrend is voor de inwoners;
- het onwenselijk is dat een mantelzorger bij een grotere hulpvraag, die moet geboden worden op
een deskundige wijze, wordt gezogen in taken, die de mantelzorg overstijgen, waarbij er een risico
ontstaat op overbelasting van de mantelzorger;
- in de maatwerkvoorziening ook bij een PGB kwaliteit gewaarborgd moet zijn
Verzoekt het college van burgemeester en wethouders om:
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1. om de verordening in artikel 11- Regels PGB kritisch te bekijken en aan te passen om duidelijkheid
te bieden aangaande de rechtspositie van mantelzorger en de rechtspositie van de begeleider
/hulpverlener en de wijziging voor te leggen aan de commissie MO,
en gaat over tot de orde van de dag,
Ondertekend door ChristenUnie, CDA en HOP én mede is ondertekend door D66, SP, Senioren Heerhugowaard en PvDA
Amendement A
De heer Jongenelen legt een stemverklaring af. Het kan een procedure zijn, maar in de ogen van de
fractie kan vastlegging van een datum geen kwaad. Burgerbelang steunt daarom het amendement.
De raad heeft amendement A met 8 stemmen voor en 23 stemmen tegen verworpen.
Voor stemden SP, Senioren Heerhugowaard (raadslid Valent), Burgerbelang en GroenLinks. Tegen
stemden HOP, CDA, VVD, D66, Senioren Heerhugowaard (raadsleden Van der Starre en Louis), PvdA,
ChristenUnie en Nederland Duurzaam.
Voorstel van het college
De heer Wedemeijer legt een stemverklaring af.. SP zal voor de verordening omdat er uitvoering moet
worden gegeven, maar natuurlijk met alle bedenkingen die de fractie daarbij heeft.
De raad heeft onderdeel 1 en 3 van het voorstel van het college unaniem aangenomen.
De raad heeft onderdeel 2 van 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.
Motie 1
De heer Jongenelen legt een stemverklaring af. Het is ongelofelijk ingewikkeld opgeschreven, de uitleg
maakt het iets gemakkelijker. Eigenlijk heeft de wethouder al gezegd dat zij met de raad via het BOToverleg in discussie zal gaan. De fractie vindt de motie daarom enigszins overbodig. Burgerbelang zal
niet meestemmen, omdat de wethouder het al heeft toegezegd.
De heer Laan legt een stemverklaring af. De VVD is het eens met het verzoek. Er moet worden uitgezocht wat de rechtpositie is. Toch heeft de fractie een gevoel bij de overwegingen dat het een en ander
eigenlijk wat haaks staat op de kantelinggedachte.
De raad heeft motie 1 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.
Motie 2
De heer Jongenelen legt een stemverklaring af. Het gaat Burgerbelang op dit moment veel te ver wat te
verwachten is als gebruikelijk en niet gebruikelijk, daarom zal de fractie de motie, hoe sympathiek ook,
niet steunen.
Mevrouw Van ‟t Schip legt een stemverklaring af. De HOP is voorstander van maatwerk en de fractie
denkt dat dit niet te omvatten is in regelgeving.
Mevrouw Huijboom legt een stemverklaring af. De ChristenUnie begrijpt de zorg die uit de motie
spreekt,maar omdat de ChristenUnie ook uitgaat van de maatwerkvoorziening denkt de fractie dat dit
ruim voldoende is.
De heer Koppelaar legt een stemverklaring af omtrent. Hij kan alles wat er zojuist is gezegd, nu niet in
een zin samenvatten en verwijst daarom hiernaar.
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De raad heeft motie 2 met 3 stemmen voor en 28 stemmen tegen verworpen.
Voor stemde SP. Tegen stemden HOP, CDA, VVD, D66, Senioren Heerhugowaard, Burgerbelang,
PvdA, ChristenUnie, Nederland Duurzaam en GroenLinks.
Zonder verdere discussie en na stemming is door de raad besloten:
1. tot het vaststellen van de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Heerhugowaard
2015;
2. tot het vaststellen van het beleidsplan Wmo 2015-2016;
3. tot het intrekken van de Verordening voorzieningen Wmo Heerhugowaard 2012.
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter om 22.20 uur de vergadering.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad
van de gemeente Heerhugowaard d.d. 25 november 2014.

de raadsgriffier,

de voorzitter

