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Concept notulen openbare vergadering van de raad van de gemeente Heerhugowaard, gehouden op
30 oktober 2014 om 9.45 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 (aanwezig vanaf 12.54 uur)
mevrouw G. Klercq - Glas, CDA
de heer J.D. Koppelaar, PvdA (aanwezig vanaf 11.35 uur)
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 (afwezig van 13.54-16.36 uur)
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. Het is zo dat mevrouw Van ’t Schip
vanmiddag afwezig zal zijn en dat de heer Brau haar als tweede waarnemend voorzitter van de raad
zal vervangen. Verder zullen de heer Kevek vanaf ongeveer 12.00 en de heer Koppelaar vanaf ongeveer 13.00 de raadsvergadering bijwonen. Hierna stelt de voorzitter aan de orde agendapunt 1.
1. .Spreekrecht burgers.
Mevrouw Koning spreekt in namens de wijkpanels. Zij legt de rol en de inzet van de panels uit. De wijkpanels willen bijdragen aan de bezuinigingen en willen hier samen met de gemeente naar kijken. Met
een basisbudget naast een leefbaarheidbudget zijn zij in staat de burgers erbij te betrekken. Tevens
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moet er opslagruimte voor de opslag van materialen worden gevonden, zodat er minder huur verschuldigd is. Tot slot overhandigt spreekster de voorzitter een set handtekeningen.
De voorzitter neemt de handtekeningen in ontvangst. Hierna stelt hij 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, waarbij agendapunt 4 aan de agenda is toegevoegd.
3. Najaarsnota 2014, raadsbegroting 2015 en 2e bestuursrapportage.
Er is met inachtneming van twee schorsingen van in totaal 34 minuten en een onderbreking voor de
lunch van 70 minuten in twee termijnen beraadslaagd. Er zijn in totaal zes amendementen en elf moties ingediend.
Onderstaand zijn achtereenvolgens opgenomen de teksten van de amendementen met de bijbehorende besluitvorming en de hierbij afgelegde stemverklaringen alsmede de teksten van het voorstel van
het college (onderdeel A1 tot en met A3, B en C) met de bijbehorende besluitvorming en stemverklaringen. Voorts volgen de teksten van de elf moties met de bijbehorende besluitvorming en de afgelegde
stemverklaringen. Tot slot zijn er tijdens de raadsvergadering nog een viertal toezeggingen gedaan
door het college, waarvan de teksten aan het einde van agendapunt 3 zijn opgenomen.
AMENDEMENT A
De tekst van amendement A ingediend door de SP luidt:
De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 30 oktober 2014, behandelend
agendapunt 3 met als onderwerp “Najaarsnota 2014”
overwegende dat:
Dat er nu geen extra geld in gebiedsontwikkeling moet worden geïnvesteerd maar er een gedeeltelijke tempering moet plaatsvinden van de bezuinigingen in het sociale domein;
Dat er om dezen geen geld dient te worden gereserveerd voor investeringen in het Stationsgebied
besluit
I. In de door het college voorgestelde najaarsnota 2014 het volgende te schrappen:
Blz. 6
Ook wordt hier voorgesteld een tweetal nieuwe reserves in te stellen, Reserve frictiekosten 3 D‟s en
Reserve integrale gebiedsontwikkeling Stationsgebied
en te vervangen door de volgende passage:
Voorgesteld wordt een nieuwe reserve in te stellen, Reserve frictiekosten 3 D‟s.
II In de door het college voorstelde najaarsnota 2014 het volgende te schrappen:
Bestemmingsreserve Integrale gebiedsontwikkeling Stationsgebied
In paragraaf 3.4.1 stelt het college uw raad voor om een bestemmingsreserve integrale gebiedsontwikkeling Stationsgebied te vormen ter grootte van€ 0,2 miljoen ten laste van de algemene reserve. Deze reserve is bedoeld om activiteiten die noodzakelijk zijn in het kader van de integrale
ontwikkeling van het Stationsgebied mogelijk te maken. Jaarlijks ontvangt uw raad een voorstel met
de voor het betreffende jaar beoogde activiteiten.
III In de door het college voorgestelde najaarsnota 2014 het volgende te schrappen:
Blz. 33
“een reserve integrale gebiedsontwikkeling Stationsgebied van € 0,2 miljoen ten laste van de algemene reserve
IV. In de door het college voorgestelde najaarsnota 2014/begroting 2015 het volgende te schrappen:
Blz. 34
Af: vormen
-/- € 200
bestemmingsreserve
Integrale gebiedsontwikkeling
Stationsgebied (zie ook 3.2.E)
-/- 1.343
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Totaal
21.334
En te vervangen door:
-/- 1.143
Totaal
21.534
In de door het college voorgestelde voorjaarsnota/begroting 2015 het volgende te schappen:
Ratio weerstandsvermogen:
Beschikbare weerstandscapaciteit
21.334
--------------------------------------------- = --------- =
1,58
Benodigde weerstandscapaciteit
13.531
en te vervangen door:
Ratio weerstandsvermogen:
Beschikbare weerstandscapaciteit
21.534
---------------------------------------------------- =
1,59
Benodigde weerstandscapaciteit
13.531
Ondertekend door de fractievoorzitter SP
De heer Harren legt een stemverklaring af. Het amendement druist volledig in tegen de ontwikkeling die
de VVD in Heerhugowaard wil realiseren. Daarom zal de fractie tegenstemmen.
De raad heeft amendement A met 9 stemmen voor en 22 stemmen tegen verworpen.
Voor stemden SP, Senioren Heerhugowaard en Burgerbelang. Tegen stemden HOP, CDA, VVD, D66,
PvdA, ChristenUnie, Nederland Duurzaam en GroenLinks.
AMENDEMENT B
De tekst van amendement B ingediend door de SP luidt:
De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 30 oktober 2014, behandelend
agendapunt 3 met als onderwerp “Najaarsnota 2014”
constaterende dat,
dat van rijkswege de komende jaren forse bezuinigingen zullen plaatsvinden die de gemeente zal
dienen uit te voeren.
dat er keuzes moeten worden gemaakt en het van het grootste belang is dat de gevolgen van de
bezuinigingen zoveel mogelijk worden getemperd.
dat door de gemeente al forse investeringen zijn gedaan in bepaalde gebieden, waaronder het
Stadshart;
dat van Heerhugowaardse ondernemers kan worden verlangd om zoveel mogelijk in gezamenlijkheid zelf de verder economische ontwikkeling ter hand te nemen,
overwegende dat:
niet alle bezuinigingen van rijkswege lokaal ongedaan kunnen worden gemaakt;
dat er nu geen extra geld in gebiedsontwikkeling moet worden geïnvesteerd maar er een gedeeltelijke tempering moet plaatsvinden van de bezuinigingen in het sociale domein,
besluit
I. in de door het college voorgestelde najaarsnota 2014 het volgende te schrappen:
Blz. 17 najaarsnota
E veranderende rol gemeente bij grondexploitaties incl.
-75 -150 -150 -200
centrummanagement Stadshart
-50 -50 -50 -50
G. decentralisatie jeugdzorg, werk en begeleiding en langdurige zorg
0 0
0
0
en te vervangen door de volgende passage:
E. veranderende rol gemeente bij grondexploitaties incl.
0 0
0
0
centrummanagement Stadshart
0 0 0
0
G. decentralisatie jeugdzorg, werk en begeleiding langdurige zorg
-125-200-200-200
II In de door het college voorgestelde najaarsnota 2014 het volgende te schrappen:
Blz. 20. najaarsnota
Ad. E Veranderende rol gemeente bij grondexploitaties
Heerhugowaard is de afgelopen decennia sterk gegroeid. (…) enz., enz.,
t/m
voorgesteld wordt om het budget voor Hartje Winter wordt vanaf 2015 over te hevelen naar een
aanjaagbudget ‟Centrummanagement Stadshart' waarmee gedurende het gehele jaar activiteiten
ondersteund kunnen worden om het Stadshart bruisend en vitaal te houden.
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III. in de door het college voorgestelde najaarsnota 2014 het volgende te schrappen:
Blz. 22 van de Najaarsnota
Ad. G Decentralisatie jeugdzorg, werk en begeleiding en langdurige zorg
Per 1 januari 2015 zijn de drie decentralisaties een feit. Dit heeft grote financiële consequenties
voor de gemeenten. (..) enz., enz.
t/m
deze reserve is bedoeld om frictiekosten die het gevolg zijn van de invoering van de decentralisaties op te kunnen vangen.
en te vervangen door de volgende passage:
Per 1 januari 2015 zijn de drie decentralisaties een feit. Dit heeft grote financiële consequenties
voor de gemeenten.
In het risicoprofiel van Heerhugowaard zijn geen risico‟s opgenomen die verband hebben met de
drie grote decentralisaties die binnen het sociaal domein plaats vinden. In de meicirculaire 2014 zijn
de budgetten die Heerhugowaard vanaf 2015 ontvangt voor de uitvoering van de 3 D‟s gecommuniceerd. We zijn druk bezig om het totale financiële plaatje in beeld te krijgen. In september vinden
onderhandelingen plaats tussen de gemeenten en de zorgaanbieders over de tarieven. Voor de
AWBZ loopt een inkooptraject parallel aan de jeugdzorg. Ook worden in september de begrotingen
voor jeugdzorg met de portefeuillehouders besproken en vervolgens door de colleges vastgesteld.
In paragraaf 3.4.1 stelt het college uw raad voor om een bestemmingsreserve frictiekosten 3D‟s te
vormen ter grootte van € 1,0 miljoen ten laste van de algemene reserve. Deze reserve is bedoeld
om frictiekosten die het gevolg zijn van de invoering van de decentralisaties op te kunnen vangen.
De bezuinigingen van rijkswege kunnen helaas niet geheel worden gecompenseerd door de gemeente. Met de genoemde bedragen zal een programma worden opgezet waarbij een gedeelte de
rijksbezuinigingen ongedaan zullen worden gemaakt.
Dit programma zal worden opgesteld nadat de aanbestedingen hebben plaatsgevonden en het duidelijk is waar er op een onaanvaardbare wijze zorg wegvalt die niet kan geschaard onder het begrip
frictiekosten.
IV In de door het college voorgestelde najaarsnota 2014 het volgende te schrappen:
Blz. 29
Ad. EE Budget Hartje Winter ten behoeve van centrummanagement Stadshart
Eerder in deze Najaarsnota (onder E) is ingegaan op de financiële effecten van de veranderende rol
van de gemeente bij grondexploitaties. Ook is daar ingegaan op het centrummanagement Stadshart. Voorgesteld is om het budget Hartje Winter daartoe over te hevelen. Dat voorstel is in deze
paragraaf als dekkingsvoorstel verwerkt. en te vervangen door de volgende passage:
Ad. EE Budget Hartje Winter ten behoeve van centrummanagement Stadshart
Voorgesteld wordt om het budget Hartje Winter over te hevelen naar het sociale domein. Dit voorstel is in deze paragraaf als dekkingsvoorstel verwerkt.
V In de door het college voorgestelde najaarsnota 2014 het volgende te schrappen:
Blz. 79.
NJN 3.2 E Veranderende rol gemeente bij grondexploitaties
75 N
NJN 3.2 E Centrummanagement Stadshart
50 N
VI In de door het college voorgestelde najaarsnota 2014 het volgende te schrappen:
Blz. 99
NJN 3.2 G Decentralisatie jeugdzorg, werk en begeleiding en langdurige zorg 0
en te vervangen door de volgende passage:
NJN 3.2 G Decentralisatie jeugdzorg, werk en
125N
begeleiding en langdurige zorg
Ondertekend door de fractievoorzitter SP
De heer Harren legt een stemverklaring af. De VVD wil het Stadshart ondersteunen. Met het voorliggende amendement werkt de SP dit tegen.
De raad heeft amendement B met 9 stemmen voor en 22 stemmen tegen verworpen.
Voor stemden SP, Senioren Heerhugowaard en Burgerbelang. Tegen stemden HOP, CDA, VVD, D66,
PvdA, ChristenUnie, Nederland Duurzaam en GroenLinks.

R 30 oktober 2014/5

AMENDEMENT C
De tekst van amendement C ingediend door Burgerbelang luidt:
De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 30 oktober 2014,
behandelend agendapunt 3E met als onderwerp “RB2014117 Najaarsnota 2014,
Raadsbegroting 2015 en 2e Bestuursrapportage 2014”
Constaterende dat,
- Er een onttrekking van € 13,3 miljoen heeft plaatsgevonden uit de reservering RBSS volgens besluit
in de raadsvergadering van 30 juni 2014;
- Onlangs bekend is geworden dat groot onderhoud zal worden uitgevoerd in de Rivierenwijk en de
Molenwijk;
- Dat dit groot onderhoud in de komende jaren in totaal € 9.7 miljoen zal gaan kosten;
- Volgens beantwoording op schriftelijke vragen van Burgerbelang op 29 september 2014 is gemeld
dat in de raadsvergadering van december 2014 een krediet ter grootte van € 5.2 miljoen voor de
eerste fase van de werkzaamheden in 2015 beschikbaar gesteld dient te worden;
- Dit bedrag van € 5.2 miljoen niet herleidbaar is opgenomen in de Raadsbegroting 2015,
Overwegende dat,
In de raadsbegroting is vermeld dat de RBSS is bedoeld voor o.a. Groot Onderhoud Wijken (blz.
142);
- groot onderhoud voor de Rivierenwijk en Molenwijk derhalve uit de RBSS bekostigd dient te worden;
- RBSS na de overheveling van € 13.3 miljoen naar de Algemene Reserves daardoor bij lange na
niet meer voldoende gelden bevat voor genoemd groot onderhoud;
- Hier sprake is van aanvullende informatie die bij de Raadsvergadering van juni 2014 niet als zodanig bekend was
Besluit
- Het door het college voorgestelde raadsbesluit als volgt te wijzigen:
- De onttrekking van € 13.3 miljoen uit de RBSS naar de Algemene Reserve ongedaan te maken;
- Daarmee de kosten voor het Groot Onderhoud aan de Rivierenwijk en de Molenwijk vanuit de
RBSS te financieren;
- Hiermee alsnog te zorgen voor de gewenste dekking voor RBSS en deze Reserve aan te wenden waar deze voor is bedoeld.
Ondertekend door de fractie Burgerbelang
De heer Harren legt een stemverklaring af. De VVD is tegen de onjuiste wetenschappelijke aanname.
De Reserve beheer en sociale structuur wordt verward met de Reserve groot onderhoud.
De raad heeft amendement C met 9 stemmen voor en 22 stemmen tegen verworpen.
Voor stemden SP, Senioren Heerhugowaard en Burgerbelang. Tegen stemden HOP, CDA, VVD, D66,
PvdA, ChristenUnie, Nederland Duurzaam en GroenLinks.
AMENDEMENT D
De tekst van amendement D ingediend door Senioren Heerhugowaard luidt
De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 30 oktober 2014,
behandelend agendapunt 3 met als onderwerp „Najaarsnota 2014 en raadsbegroting 2015beantwoording technische vragen 2e bestuursrapportage 2014‟
constaterende dat,
de behandeling van de bezuinigingscatalogus is verschoven naar 25 juni 2015 (Voorjaarsnota
2015);
in de bezuinigingscatalogus 68 voorstellen tot bezuiniging zijn benoemd.
overwegende dat,
er geen argument is aangegeven waarom vier voorstellen nu omgezet worden in een daadwerkelijke bezuiniging en de andere 64 niet;
er geen discussie in de raad heeft plaatsgevonden over de vier genoemde bezuinigingen;
een integrale discussie een afweging van de voorstellen ten opzichte van elkaar mogelijk maakt,
ondergetekende(n) stellen voor het ontwerpbesluit te wijzigen als volgt:
in het document „Najaarsnota 2014 Begroting 2015‟ de volgende wijzigingen aan te brengen:
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-

toevoegen aan a.1. na "conform concept": ... met dien verstande dat op blz. 27 de bedragen
achter
GG wordt gewijzigd in:
2015: 0
2016: 27
2017: 54
2018: 80
- op blz. 27 de regel II wordt geschrapt;
- op blz. 27 de bedragen achter OO worden verhoogd tot respectievelijk:
2015: 415
2016: 818
2017: 926
2018: 1477
- op blz. 29 onder het kopje Ad. GG de eerste alinea wordt geschrapt en de eerste zin van de
tweede alinea wordt gewijzigd in: „De omvang van de algemene uitkering neemt de komende jaren af.‟
- op blz. 30 Ad. II wordt geschrapt.
Toelichting
Dit amendement heeft als doel om de discussie over de voorstellen in de bezuinigingscatalogus integraal te voeren bij de behandeling van de voorjaarsnota 2015.
Nu al ingerekende bezuinigingen zijn daarom uit de tabel op bladzijde 27 geschrapt. De bedragen
zijn opgeteld bij PP, de nog in te vullen bezuinigingen. De korting van 4% op het welzijnswerk, die
gerelateerd is aan de bezuiniging op de algemene uitkering, is wel doorgerekend.
Ondertekend door Senioren Heerhugowaard
De heer Harren legt een stemverklaring af. De VVD is tegen. Meer bezuinigingen zijn op dit moment
niet nodig. De begroting is sluitend.
De raad heeft amendement D met 9 stemmen voor en 22 stemmen tegen verworpen.
Voor stemden SP, Senioren Heerhugowaard en Burgerbelang. Tegen stemden HOP, CDA, VVD, D66,
PvdA, ChristenUnie, Nederland Duurzaam en GroenLinks.
AMENDEMENT E
De tekst van amendement E ingediend door de SP luidt:
De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 30 oktober 2014, behandelend
agendapunt 3 met als onderwerp “Najaarsnota 2014 en Begroting 2015”
constaterende dat,
per 1 januari 2016 zal worden gestopt met de automatische financiële ondersteuning van de wijkpanels,
overwegende dat,
het noodzakelijk is dat de wijkpanels een minimale ondersteuning dienen te krijgen om te kunnen
blijven voortbestaan,
besluit:
De volgende passage te schrappen in de Voorjaarsnota 2014/Begroting 2015 op blz. 30:
Ad. II Budget wijkpanels 50%
Het college wil per 1 januari 2016 stoppen met de directe financiële ondersteuning (wijk- en klusbudgetten) van de wijkpanels in Heerhugowaard. Daarvoor in de plaats komt een leefbaarheidfonds
ter grootte van € 100.000. Inwoners van Heerhugowaard kunnen initiatieven indienen die uit dat
fonds kunnen worden gefinancierd. Het jaar 2015 wordt een overgangsjaar waarin met de wijkpanels wordt gesproken over het het zo regelarm mogelijk opzetten van een leefbaarheidfonds. De
wijkpanels zijn hierover op 25 augustus j. l. tijdens een bijeenkomst geïnformeerd.
Het college stelt voor de wijk - en klusbudgetten voor de wijkpanels met 50% te verlagen (€119.000)
en deze te vervangen door de volgende passage:
Het college wil per 1 januari 2016 stoppen met de automatische financiële ondersteuning (wijk- en
klusbudgetten) van de wijkpanels in Heerhugowaard. Daarvoor in de plaats komt een leefbaarheidfonds ter grootte van € 100.000.
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Inwoners van Heerhugowaard kunnen initiatieven indienen die uit dat fonds kunnen worden gefinancierd. Daarnaast kunnen wijkpanels ten behoeve van hun eigen functioneren een aanvraag voor subsidie indienen tot een maximum van € 3000,- per wijkpanel tot een maximum
van € 33.000,-. B&W kunnen nadere regels stellen.
Het jaar 2015 wordt een overgangsjaar waarin met de wijkpanels wordt gesproken over het het zo
regelarm mogelijk opzetten van een leefbaarheidfonds. De wijkpanels zijn hierover op 25 augustus
jl. tijdens een bijeenkomst geïnformeerd.
Het college stelt voor de wijk - en klusbudgetten voor de wijkpanels met 50% te verlagen
(€119.000).
Ondertekend door de fractievoorzitter SP.
Dit amendement is in de tweede termijn door de SP ingetrokken.
AMENDEMENT F
De tekst van amendement F ingediend door Senioren Heerhugowaard luidt:
De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 30 oktober 2014,
behandelend agendapunt 3E met als onderwerp “RB2014117 Najaarsnota 2014,
Raadsbegroting 2015 en 2e Bestuursrapportage 2014”
Constaterende dat,
- Er een substantiële terugdringing van georganiseerde jongeren overlast is gerealiseerd;
- De huidige werkwijze een aantoonbare effectiviteit heeft;
- De aanpak van jongeren een ongewijzigde werkwijze vereist,
Overwegende dat,
- In de overdracht van deze taak naar Welschap geen tot weinig concrete taak- en functieomschrijving is mee gegeven;
- Dat de invulling te veel aan de inschatting wordt overgelaten aan Welschap;
- Dat Welschap geacht wordt directe en parate kennis te hebben van de huidige alsmede historische
achtergronden omtrent de georganiseerde jeugdoverlast;
- Het een meer dan realistische verwachting is dat deze overgang tot een opleving van de momenteel onderdrukte vorm van deze jeugdcriminaliteit zal leiden,
Besluit
Het door het college voorgestelde raadsbesluit als volgt te wijzigen:
- De overdracht van deze taak aan Welschap per direct te annuleren;
- In 2015 in overleg met de jeugd- en jongerencoach en welschap een duidelijke en heldere
overdracht te formuleren;
- Het initiatief bij de raad c q college te houden om dit ingezette traject zonder terugval te laten
overgaan,
I In de door het college voorgestelde najaarsnota 2014 het volgende te schrappen:
Blz. 6
Ook wordt hier voorgesteld een tweetal nieuwe reserves in te stellen, reserve frictiekosten 3 D‟s en
reserve Integrale gebiedsontwikkeling Stationsgebied
en te vervangen door de volgende passage:
Voorgesteld wordt een nieuwe reserve in te stellen: reserve frictiekosten 3 D's.
II. In de door het college voorgestelde najaarsnota 2014 het volgende te schrappen:
Bestemmingsreserve Integrale gebiedsontwikkeling Stationsgebied
In paragraaf 3.4.1 stelt het college uw raad voor om een bestemmingsreserve Integrale gebiedsontwikkeling Stationsgebied te vormen ter grootte van € 0,2 miljoen ten laste van de algemene reserve. Deze reserve is bedoeld om activiteiten die noodzakelijk zijn in het kader van de integrale
ontwikkeling van het Stationsgebied mogelijk te maken. Jaarlijks ontvangt uw raad een voorstel met
de voor het betreffende jaar beoogde activiteiten
III. In de door het college voorgestelde najaarsnota 2014 het volgende te schrappen:
Blz. 33
“en een reserve integrale gebiedsontwikkeling Stationsgebied van € 0,2 miljoen ten laste van de algemene reserve. “
IV. In de door het college voorgestelde najaarsnota 2014/begroting 2015 het volgende te schrappen:
Blz. 34
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Af: vormen
-/- 200
bestemmingsreserve
Integrale gebiedsontwikkeling
Stationsgebied (zie ook
3.2.E)
-/- 1.343
Totaal
21.334
En te vervangen door:
-/- 1.143
Totaal
21.534
V In de door het college voorgestelde voorjaarsnota/begroting 2015 het volgende te schappen:
Ratio weerstandsvermogen: Beschikbare weerstandscapaciteit
21.334
-------------------------------------------- = ---------- =
1,58
Benodigde weerstandscapaciteit
13.531
en te vervangen door:
Ratio weerstandsvermogen: Beschikbare weerstandscapaciteit
21.534
------------------------------------------------------- =
1,59
Benodigde weerstandscapaciteit
13.531
Ondertekend door de fracties Burgerbelang en Senioren Heerhugowaard
Dit amendement is vlak voor de stemming ingetrokken. De gewenste aanhouding vanwege de duidelijkere beantwoording van de wethouder van de vragen ervan door de fractie is niet mogelijk.
VOORSTEL VAN HET COLLEGE ONDERDEEL A1
De najaarsnota 2014 en de raadsbegroting 2015 vast te stellen conform concept.
De heer Wedemeijer legt een stemverklaring af. De SP zal tegenstemmen, omdat deze begroting in
deze lijn op hoofdzaken de verkeerde kant opgaat.
De heer Jongenelen legt een stemverklaring af. Gezien de reservering met betrekking tot de financiering zal ook Burgerbelang tegenstemmen.
Mevrouw Valent legt een stemverklaring af. Gezien de keuzes die in het stuk worden gemaakt en die
de Senioren Heerhugowaard anders had willen zien, zal de fractie tegenstemmen.
De raad heeft onderdeel A1 van het voorstel van het college met 22 stemmen voor en 9 stemmen tegen aangenomen.
Voor stemden HOP, CDA, VVD, D66, PvdA, ChristenUnie, Nederland Duurzaam en GroenLinks. Tegen
stemden SP, Senioren Heerhugowaard en Burgerbelang.
VOORSTEL VAN HET COLLEGE ONDERDEEL A2
Als gevolg van sub 1 in te stemmen met de votering van de investeringskredieten die in de jaarschijf
2015 van de begroting 2015 zijn vermeld.
Mevrouw Valent legt een stemverklaring af. Aangezien voorstel A1 is aangenomen, kan de fractie niet
tegen A2 stemmen. Dat zou heel raar zijn.
De raad heeft onderdeel A2 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. Tegen stemde SP.
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VOORSTEL VAN HET COLLEGE ONDERDEEL A3
De financiële gevolgen van uw besluiten van 30 oktober 2014 via begrotingswijzigingen aan de ramingen toe te voegen.
De raad heeft onderdeel A3 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. Tegen stemde SP.
VOORSTEL VAN HET COLLEGE ONDERDEEL B
De tariefsvoorstellen lokale heffingen 2015 en de hieruit voortvloeiende belastingverordeningen 2015
vast te stellen op 16 december 2014.
De raad heeft onderdeel B 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. Tegen stemde SP.
VOORSTEL VAN HET COLLEGE ONDERDEEL C
Kennis te nemen van de tweede bestuursrapportage 2014.
De raad heeft onderdeel C van het voorstel van het college unaniem aangenomen.
MOTIE 1
De tekst van motie 1 ingediend door SP luidt:
De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 30 oktober 2014
behandeld agendapunt 3 met als onderwerp Najaarsnota 2014 en Begroting 2015
constaterende dat:
het op basis van de huidige begroting lastig is om inzicht te krijgen op welke onderdelen het mogelijk is financiële keuzes te maken.
overwegende dat:
het wenselijk is dit inzichtelijk te maken
het college in de beantwoording van de technische vragen heeft aangegeven inzicht te kunnen geven of bedragen worden uitgegeven ten behoeve van wettelijke taken, wettelijke taken plus of eigen
beleid.
draagt het college om:
om met ingang van de begroting 2016 de begroting zo in te richten dat het duidelijk is of de uitgaven
worden gedaan:
1. ten behoeve van de wettelijke taken
2. wettelijke taken plus waarbij aangegeven wordt voor welk bedrag door de gemeente een extra
inspanning wordt gepleegd
3. eigen beleid
en gaat over tot de orde van de dag,
Ondertekend door de fractievoorzitter SP
Deze motie is door SP ingetrokken (deze is vervangen door motie 11).
MOTIE 2
De tekst van motie 2 ingediend door D66 mede ondersteund door HOP, CDA, ChristenUnie, VVD en
Nederland Duurzaam luidt:
De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 30 oktober 2014 behandeld
agendapunt 3 met als onderwerp „Najaarsnota 2014 en Begroting 2015 „
constaterende dat:
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-

vanaf 2015 gemeentes alleen nog maar verantwoordelijk zijn voor uitbreiding en nieuwbouw van
scholen;
- schoolbesturen vanaf dat moment zelf verantwoordelijk zijn voor het onderhoud van hun gebouwen;
- de gemeente Heerhugowaard daarnaast een extra korting (+/- € 700.000 euro) op de ontvangsten
van onderwijshuisvesting krijgt ten gevolge van de motie Van Haersma Buma;
- het geld hiervoor wordt overgeheveld vanuit het gemeentefonds.
- schoolbesturen daartoe van het Rijk rechtstreeks een lumpsumvergoeding ontvangen;
- de gemeente Heerhugowaard in totaliteit door deze twee maatregelen veel minder geld ter beschikking krijgt voor onderwijshuisvesting,
overwegende dat:
- de gemeente Heerhugowaard het voornemen heeft om een nieuw Huygens College te bouwen;
- de gemeente Heerhugowaard in het recente verleden voor minstens 120% van de beschikbare financiën uit het gemeentefonds aan onderwijshuisvesting heeft besteed‟;
- daardoor op één na alle scholen in Heerhugowaard op dit moment kwalitatief goede en adequate
huisvesting hebben; schoolbesturen dientengevolge relatief weinig geld hoeven te besteden aan
onderhoud van de gebouwen,
spreekt uit:
dat zij het noodzakelijk vindt dat er een nieuw Huygens College wordt gebouwd en het vanuit de solidariteitsgedachte wenselijk en billijk vindt dat deze mede gefinancierd wordt vanuit de lumpsumvergoeding die de schoolbesturen vanaf 1 januari 2015 ontvangen ten gevolge van de motie Van
Haersma Buma,
verzoekt het college:
voor het einde van het jaar 2014 met alle schoolbesturen in Heerhugowaard constructieve gesprekken te voeren met als doel de schoolbesturen er van te overtuigen dat een nieuw Huygens College,
zoals gemeente en schoolbestuur voorstaan, alleen tot stand kan komen met billijke en noodzakelijke bijdragen uit de lumpsumvergoedingen van de schoolbesturen in Heerhugowaard (alleen dat
deel ten gevolge van de motie Van Haersma Buma),
en gaat over tot de orde van de dag,
Ondertekend door de fractievoorzitter van D66 en mede ondertekend door de fractievoorzitters van
HOP, CDA, ChristenUnie, VVD en Nederland Duurzaam
De heer Jongenelen legt een stemverklaring af. Om zo om te gaan met de gelden zodat het Huygens
College mogelijkheden gaat krijgen in de toekomst, kan Burgerbelang alleen maar voor zijn.
De raad heeft motie 2 unaniem aangenomen.
MOTIE 3
De tekst van motie 3 ingediend door SP luidt:
De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 30 oktober 2014 behandelend
agendapunt 3 met als onderwerp Najaarsnota 2014 en Begroting 2015
constaterende dat:
op blz. 23 van de najaarsnota 2014 is aangekondigd dat in ISD-HAL verband een gezamenlijke inzet/ afstemming van het armoedebeleid is aangekondigd,
overwegende dat:
het noodzakelijk is dat de gemeenteraden eerst onderling debatteren over de inhoud van het armoedebeleid alvorens tot een concrete invulling wordt overgegaan door de colleges van B&W van
de deelnemende gemeenten,
verzoekt de werkgeverscommissie om de raadsgriffier opdracht te geven om:
1. deze motie te sturen naar de gemeenteraad van Alkmaar en Langedijk;
2. contact op te nemen met de gemeenteraden van Alkmaar en Langedijk om te bezien of een gezamenlijke vergadering van de gemeenteraden kan worden belegd waarin over de inhoud van het armoedebeleid kan worden gedebatteerd;
3. in samenwerking met de overige griffies een verslag te maken en deze te zenden aan de colleges
van B&W van de aangesloten gemeenten.
en gaat over tot de orde van de dag,
Ondertekend door de fractievoorzitter SP
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Motie 3 is door SP aangehouden/boven de markt gehouden.
MOTIE 4
De tekst van motie 4 ingediend door Burgerbelang luidt:
De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 30 oktober 2014,
behandelend agendapunt 3E met als onderwerp “RB2014117 Najaarsnota 2014,
Raadsbegroting 2015 en 2e Bestuursrapportage 2014”
Constaterende dat,
- Er in 2015 een lening van 20 miljoen euro dient te worden afgelost;
- De wijze van aflossing c.q. herfinanciering niet in de begroting 2015 duidelijk wordt gemaakt;
- In antwoord op technische vragen het college op blz. 61 van de beantwoording aangeeft dat de
keuze aflossen c.q. herfinancieren zal afhangen van de liquiditeitspositie van de gemeente op het
moment van aflossen;
- De wethouder in de technische bespreking MI/SB op 21 oktober dit nogmaals heeft toegelicht en
bevestigd,
Overwegende dat,
- De keuze aflossing c.q. herfinanciering een majeure invloed zal hebben op de exploitatie en de
vermogenspositie van de gemeente;
- Deze keuze te laten afhangen van de liquiditeitspositie op het moment van aflossen factoren van
onzekerheid en toevalligheid introduceert;
- Een dergelijke keuze weloverwogen gemaakt dient te worden vanuit een lange termijn perspectief;
- Door deze keuze niet te maken in de begroting dit besluit buiten de invloed van de gemeenteraad
zal vallen;
- Er sprake is van een precedent aangezien in 2016 opnieuw 2 leningen van 20 miljoen euro moeten
worden afgelost;
- De gemeenteraad betrokken dient te zijn bij dergelijke belangrijke besluiten met grote financiële gevolgen,
Besluit
- Het college op te dragen:
- De keuze voor de aflossing c.q. herfinanciering aan de raad voor te leggen op een moment dat
de gemeenteraad daar nog invloed op kan uitoefenen;
- Daarbij duidelijk aan te geven wat de consequenties zijn;
- Een besluit van de gemeenteraad over deze keuze te vragen,
Ondertekend door de fractie Burgerbelang
De heer Marchal legt een stemverklaring af. Nederland Duurzaam stemt tegen, omdat de fractie er
vanuit gaat dat het college zich al inzet om de leningportefeuille tegen zo gunstige mogelijke voorwaarden te onderhouden.
De heer Wedemeijer legt een stemverklaring af. SP zal voorstemmen. Weliswaar is het een bevoegdheid van het college, maar dat laat onverlet dat er best overleg met de raad kan zijn.
De heer Harren legt een stemverklaring af. De VVD is tegen, want het is een collegebevoegdheid en de
fractie heeft vertrouwen in het college.
Mevrouw Huijboom legt een stemverklaring af. Er is zojuist gezegd dat het een bevoegdheid is van de
raad. De raad heeft het besluit op 20 juni al genomen.
Mevrouw Valent legt een stemverklaring af. Senioren Heerhugowaard gaat mee met wat de SP zojuist
heeft gezegd. De fractie wil er wel graag bij betrokken worden en zal daarom voorstemmen.
De raad heeft motie 4 met 9 stemmen voor en 22 stemmen tegen verworpen.
Voor stemden SP, Senioren Heerhugowaard en Burgerbelang. Tegen stemden HOP, CDA, VVD, D66,
PvdA, ChristenUnie, Nederland Duurzaam en GroenLinks.
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MOTIE 5
De tekst van motie 5 ingediend door Senioren Heerhugowaard luidt:
De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 30 oktober 2014 behandelend
agendapunt 3 met als onderwerp „Najaarsnota 2014 en raadsbegroting 2015-Beantwoording technische vragen 2e bestuursrapportage 2014‟
overwegende dat:
in het amendement „Bezuinigingen integraal behandelen‟ bedragen in paragraaf 3.3 van de Najaarsnota gewijzigd zijn die ook doorwerken in de begroting 2015,
verzoekt het college:
Er voor zorg te dragen dat de Begroting 2015 wordt aangepast n.a.v. de door het aangenomen
amendement „Bezuinigingen integraal behandelen‟ in de Najaarsnota 2014 gewijzigde bedragen,
en gaat over tot de orde van de dag,
Ondertekend door fractievoorzitter Senioren Heerhugowaard
De motie is overbodig geworden, omdat het amendement hierover is aangenomen.
De voorzitter constateert dat de motie is ingetrokken.
MOTIE 6
De tekst van motie 6 ingediend door de ChristenUnie en mede ondertekend door D66, CDA, HOP, SP,
Nederland Duurzaam en PvdA luidt:
De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 30 oktober 2014, behandelend
agendapunt 3E met als onderwerp “RB2014117 Najaarsnota 2014, Raadsbegroting 2015 en 2e
Bestuursrapportage 2014”
Overwegende dat,
- het hele sociale domein per 1 januari 2015 onder de verantwoordelijkheid van de gemeente valt
- de dienstverlening in het sociale domein opnieuw vormgegeven moet worden;
- het Sociale domein o.a. gaat o.a. over burgers die zo lang mogelijk in hun eigen woonomgeving
kunnen blijven wonen;
- het vaak inwoners betreft, die kwetsbaar zijn;
- het van belang is dat knelpunten zo snel mogelijk aan het licht moeten komen met het doel om verbeteringen aan te brengen;
- we dit zo snel mogelijk te weten willen komen
Constaterende dat,
- per 1 januari 2015 de gemeente verantwoordelijk is voor het gehele Sociale domein;
- veel dingen goed zullen gaan, maar dat er ook dingen fout zullen gaan;
- inwoners hun problemen, knelpunten eenvoudig moeten kunnen melden;
- hoe sneller het college op de hoogte is van knelpunten, hoe sneller verbeteringen ingezet kunnen
worden;
- 2015 een overgangsjaar is, waarin zowel gemeente als inwoners in een leerproces verkeren,
Verzoekt het college van Burgemeester en Wethouders
indien in de loop van 2015 wordt geconstateerd, dat inwoners niet voldoende hebben aan de voorliggende voorzieningen om hun problemen op te lossen die ze tegen komen in het Sociale Domein,
een meldpunt in te richten, waar inwoners terecht kunnen om hier melding van te maken,
en gaat over tot de orde van de dag
Ondertekend door de ChristenUnie en mede ondertekend door D66, CDA, HOP, SP, Nederland Duurzaam en PvdA
De heer Jongenelen legt een stemverklaring af. Luisterend naar de uitleg van de wethouder over wat er
al is en als er zich problemen mochten voordoen, zij bereid is maatwerk te organiseren, vindt Burgerbelang de motie wat overbodig en doet zij niet mee.
Mevrouw Valent legt een stemverklaring af. De heer Jongenelen was haar voor. Senioren Heerhugowaard had hetzelfde argument.
De raad heeft motie 6 met 25 stemmen voor en 6 stemmen tegen aangenomen.
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Voor stemden HOP, CDA, VVD, SP, D66, PvdA, ChristenUnie, Nederland Duurzaam en GroenLinks.
Tegen stemden Senioren Heerhugowaard en Burgerbelang.
De tekst van motie 7 ingediend door de HOP en mede ondertekend CDA, VVD, D66, Nederland Duurzaam en PvdA luidt:
De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 30 oktober 2014
Constaterende dat
- de jaarlijks toe te kennen wijk- en klusbudgetten aan de wijkpanels ingaande 2016 zal worden omgevormd tot een zgn. “leefbaarheidfonds”;
- 2015 een overgangsjaar zal zijn waarbij de wijkpanels nog de helft van het wijk- en klusbudget 2014
zullen ontvangen;
Overwegende dat
- het bevorderen van de sociale cohesie van belang is;
- een bruisende gemeente belangrijk is;
- wijkpanels momenteel in onzekerheid verkeren over wat mogelijk is in het overgangsjaar 2015;
- wij willen voorkomen dat wijkpanels geen mogelijkheid zien om vanuit het aangepaste wijk- en klusbudget jaarlijks terugkerende succesvolle evenementen in 2015 te bekostigen,
Spreekt uit
- succesvolle evenementen die belangrijk zijn voor de Heerhugowaardse samenleving, zoals Lunaloop, huttenbouw, Nieuwjaarsduik, enz. behouden dienen te blijven,
Draagt het college op
- de continuering van de jaarlijks terugkerende succesvolle evenementen, georganiseerd door de
wijkpanels, welke de doelstelling van het bevorderen van de sociale cohesie nastreven, voor 2015
binnen het budget te waarborgen,
en gaat over tot de orde van de dag.
Ondertekend door HOP en mede ondertekend door CDA, VVD, D66, ChristenUnie, Nederland Duurzaam en PvdA.
De heer Harren legt een stemverklaring af. De VVD is voor en kijkt uit naar de activiteiten.
De heer Jongenelen legt een stemverklaring af. Het kunnen blijven uitvoeren van de leuke dingen die
we doen, heeft de voorkeur van de fractie. Burgerbelang doet dus ook mee.
De heer Van der Starre legt een stemverklaring af. Senioren Heerhugowaard is voor. Zij willen graag
duiken.
De raad heeft motie 7 unaniem aangenomen.
MOTIE 8
De tekst van motie 8 ingediend door VVD en mede ondertekend door HOP, D66, Nederland Duurzaam
en ChristenUnie, luidt:
De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 30 oktober 2014
Constaterende dat:
- aanwezigheid van wijkagenten een preventieve werking hebben tegen criminaliteit en het veiligheidsgevoel verhogen. Dat in Heerhugowaard, gezien de landelijke norm, er te weinig wijkagenten
zijn. Dat in het Stadshart de preventie wordt uitgevoerd door mobiele surveillanten. Dat uit de evaluatie toezicht Stadshart het daar met de veiligheid relatief goed is gesteld.
Overwegende dat:
- Er in 2015 wel extra wijkagenten zullen komen maar dat dit nog enige tijd zal duren. Dat de politie
de inzet van en de samenwerking met de mobiele surveillanten als positief en effectief ervaart. De
mobiele surveillanten volgens de huidige opzet voornamelijk hun werkgebied hebben in het Stadshart, Stadspark en Centrumwaard. Dat, tot het moment dat er voldoende wijkagenten zijn, mobiele
surveillanten een aanvulling kunnen zijn op het huidige aantal wijkagenten bij de zichtbare toezicht
en beveiliging.
Spreekt uit:
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-

Dat wij het wenselijk vinden dat de mobiele surveillanten ook buiten de genoemde gebieden actief
hun preventieve werk kunnen doen in overleg met politie, binnen het budget wat beschikbaar is
voor de mobiele surveillanten. Dat deze uitbreiding van werkgebied voor de kerst en oud- en nieuw
van dit jaar wordt gerealiseerd.
Verzoekt het college:
1. Om op zeer korte termijn in overleg te gaan met politie en de instantie die de mobiele surveillances
uitvoert;
2. Om bij dit overleg te komen tot een verdere samenwerking tussen politie en mobiele surveillanten
waarbij de mobiele surveillanten ook gaan surveilleren in de wijken buiten het Stadshart, Stadspark
en Centrumwaard;
3. Om deze uitbreiding van werkgebied nog dit jaar voor de kerst te realiseren,
en gaat over tot de orde van de dag,
Ondertekend door VVD en mede ondertekend door HOP, D66, Nederland Duurzaam en ChristenUnie
Deze motie is door de VVD ingetrokken. De fractie ziet in dat het college hierdoor meer gesteund wordt
om dringender meer agenten in te zetten en dat is het gezamenlijke doel.
MOTIE 9
De tekst van motie 9 ingediend door VVD en mede ondertekend door HOP, D66, CDA, Nederland
Duurzaam, ChristenUnie en PvdA luidt:
De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 30 oktober 2014
Constaterende dat
- aanwezigheid van wijkagenten een preventieve werking heeft tegen criminaliteit en het veiligheidsgevoel verhoogt. Dat in Heerhugowaard, gezien de landelijke norm, er te weinig wijkagenten zijn;
Overwegende dat
- er al wel mensen in opleiding zijn tot wijkagent maar niet bekend is hoeveel en of dat voldoende zal
zijn om uiteindelijk te voldoen aan de landelijke norm
Spreekt uit
- dat wij het wenselijk vinden dat wij op korte termijn geïnformeerd worden aangaan de landelijke
norm “wijkagenten” en wanneer wij daaraan gaan voldoen,
Verzoekt het college
1. om navraag te doen bij de verantwoordelijke instanties of er voor Heerhugowaard voldoende wijkagenten worden opgeleid om te voldoen aan de landelijke norm en wanneer deze actief ingezet
kunnen gaan worden in Heerhugowaard,
En gaat over tot de orde van de dag.
Ondertekend door VVD en mede ondertekend door HOP, D66, CDA, Nederland Duurzaam, ChristenUnie en PvdA
De heer Wedemeijer legt een stemverklaring af. SP stemt voor, ondanks het feit dat de burgemeester
al antwoord heeft gegeven op het gevraagde in de motie.
Mevrouw Valent legt een stemverklaring af. Senioren Heerhugowaard vindt het meer een vraag voor de
rondvraag in de commissievergadering, maar de fractie steunt het principe natuurlijk wel.
De heer Jongenelen legt een stemverklaring af. Het is eigenlijk een ondersteuning van reeds in gang
gezet beleid. De sollicitatieprocedure en alles is al in gang gezet. Burgerbelang vindt de motie zwaar
overbodig, maar blijkbaar hoort dit vanuit het college af en toe zo. De fractie stemt voor, maar nogmaals het is in gang gezet beleid en zij ziet niet in waarom de motie nodig is.
De raad heeft motie 9 unaniem aangenomen.
MOTIE 10
De tekst van motie 10 ingediend door SP luidt:
De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 30 oktober 2014
behandeld agendapunt 3 met als onderwerp Najaarsnota 2014 en Begroting 2015

R 30 oktober 2014/15

Constaterende dat:
- per 1/1/2016 een bedrag van € 100.000,- voor het leefbaarheidfonds is gereserveerd,
Overwegende dat:
- de wijkpanels hebben aangegeven een minimaal bedrag nodig te hebben voor hun eigen functioneren;
- het wenselijk is om een gedeelte van het leefbaarheidfonds te reserveren voor de financiering van
het functioneren van de wijkpanels,
Draagt het college om:
1. Om in overleg te treden met de wijkpanels over de regelgeving met betrekking tot de verdeling van
het leefbaarheidfonds;
2 Om naar aanleiding van dit overleg een bedrag te reserveren uit het leefbaarheidfonds voor het
functioneren van de wijkpanels,
en gaat over tot de orde van de dag,
Ondertekend door de fractie SP
De heer Harren legt een stemverklaring af. De VVD is tegen. In tegenstelling tot de SP, wil de fractie
niet de wijkpanels maar de activiteiten.
De heer Does legt een stemverklaring af. In het activiteitenbudget horen ook de organisatiekosten
thuis. Dat heeft de wethouder zojuist bevestigd. De HOP vindt de motie overbodig, stemt tegen en is
niet voor vaste budgetten.
De heer Wedemeijer legt een stemverklaring af. De SP stemt voor en steunt hun gerechtvaardigde eis
om te kunnen continueren.
Mevrouw Valent legt een stemverklaring af. Ook de Senioren Heerhugowaard wil helder uitspreken dat
zij de wijkpanels steunt.
De heer Marchal legt een stemverklaring af. Nederland Duurzaam stemt tegen, omdat zij beschouwt
dat dit omvat is de vorige motie die is goedgekeurd met betrekking tot de wijkpanels.
De heer Schoemaker legt een stemverklaring af. GroenLinks stemt tegen, omdat de fractie niet voor
een vast budget is alleen om een wijkpanel in stand te houden zonder dat daar een combinatie is met
activiteiten die moeten worden gesteund. Wij zien dat dus niet.
De raad heeft motie 10 met 9 stemmen voor en 22 stemmen tegen verworpen.
Voor stemden SP, Senioren Heerhugowaard en Burgerbelang. Tegen stemden HOP, CDA, VVD, D66,
PvdA, ChristenUnie, Nederland Duurzaam en GroenLinks.
MOTIE 11
De tekst van motie 11 ingediend door SP en mede ondertekend door Nederland Duurzaam luidt:
De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 30 oktober
behandelen agendapunt 3. najaarsnota/begroting met als onderwerp najaarsnota
2014/ begroting 2015;
Constaterende dat:
- het op basis van de huidige begroting lastig is om inzicht te krijgen op welke onderdelen het mogelijk is financiële keuzes te maken;
- Dit in de commissie Middelen van 21 oktober jl. de rapporteringmethode is besproken en het college positief staat tegenover het initiatief;
Overwegende dat:
- het wenselijk is dit inzichtelijk te maken;
- het college in de beantwoording van de technische vragen heeft aangegeven inzicht te kunnen geven of bedragen worden uitgegeven ten behoeve van wettelijke taken, wettelijke taken plus of eigen
beleid;
- Een aantal raadsleden heeft aangegeven in een commissie te willen deelnemen om het college te
ondersteunen bij het ontwikkelen van een nieuwe rapportage methode,
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Draagt het college op om:
- Om met ingang van 2015, of zo snel mogelijk, te beginnen aan het onderzoek om de begroting en
andere stukken te voorzien van een duidelijkere rapporteringmethode, zodanig dat in ieder geval inzichtelijk is welke uitgaven worden gedaan;
1. ten behoeve van de wettelijke taken;
2. wettelijke taken plus waarbij aangegeven wordt voor welk bedrag door de gemeente een extra
inspanning wordt gepleegd;
3. eigen beleid
en daarbij gebruik te maken van het aanbod van raadsleden en commissieleden om zich hierbij ondersteunend in dienst te stellen, welke zich via het raadsconvent aan kunnen dienen,
en gaat over tot de orde van de dag,
Ondertekend door SP en mede ondertekend door Nederland Duurzaam
Deze motie is door SP en Nederland Duurzaam na een toezegging van wethouder Dickhoff aangehouden.
TOEZEGGINGEN DOOR HET COLLEGE
Wethouder Van Diemen heeft toegezegd dat de fracties worden schriftelijk geïnformeerd over de inzet
van een jongerencoach na 1-1-2015.
De heer Ter Heegde heeft (bij de bespreking van de mobiele surveillance, enz.) toegezegd dat de politie zich zoals gebruikelijk blijft inzetten bij overlast/problemen op schoolpleinen.
Wethouder Oude Kotte heeft (na vragen van Burgerbelang) toegezegd te zullen komen met een nadere
onderbouwing van de parkeerkosten op de koopzondagen. De gegeven schriftelijke antwoorden zijn
niet geheel juist.
Wethouder Dickhoff heeft toegezegd in de commissievergadering van 6 november met een procesvoorstel te zullen komen.
4. Aanvullend krediet ten behoeve van bushalteplaatsen Smaragd, RB2014141.
Er wordt in één heel korte termijn beraadslaagd.
De raad heeft het voorstel van het college met 24 stemmen voor en 7 stemmen tegen aangenomen.
Voor stemden HOP, VVD, SP, D66, Senioren Heerhugowaard, Burgerbelang, ChristenUnie, Nederland
Duurzaam en GroenLinks. Tegen stemden CDA en PvdA.
Zonder verdere discussie en na stemming is door de raad besloten
1. een aanvullend krediet ad € 25.000 ten behoeve van bushalteplaatsen Smaragd te voteren:
2. dit aanvullende krediet te dekken vanuit de voorziening Wegen, Kunstwerken en Waterhuishouding.
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter om 17.15 uur de vergadering.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad
van de gemeente Heerhugowaard d.d. 16 december 2014

de raadsgriffier,

de voorzitter

