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Concept notulen openbare vergadering van de raad van de gemeente Heerhugowaard, gehouden op
27 januari 2015 om 20.00 uur in het gemeentehuis
Aanwezig:

de heer S. Brau, PvdA, waarnemend 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
mevrouw T. Huijboom - Brouwer, ChristenUnie
mevrouw M. Jongejan - Arts, fractie Jongejan
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

Afwezig:

de heer drs. H.M.W. ter Heegde, voorzitter
de heer G.B. Dirkmaat Senioren Heerhugowaard, raadslid
de heer H. Louis, Senioren Heerhugowaard, raadslid

Notuliste:

mevrouw E.M.J. Middelbeek

De waarnemend voorzitter opent de raadsvergadering en heet iedereen van harte welkom.
De raad neemt het ordevoorstel van de heer Wedemeijer aan om de agendapunten 2 en 1 om te keren,
zodat een burger de mogelijkheid kan krijgen over een agendapunt in te spreken.
2. Vaststellen raadsagenda.
Zonder verdere discussie en hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten de raadsagenda
gewijzigd vast te stellen, waaraan zijn toegevoegd als de agendapunten 17 en 18 twee moties van SP.
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1. .Spreekrecht burgers.
De heer Van Stralen spreekt in naar aanleiding van agendapunt 18. Hij gaat in op de verkeersproblemen die zijn ontstaan door de parkeeroverlast op de Jan Glijnisweg ter hoogte van Amigoplant. Op verzoek van de griffie gaat hij niet in om de vergunningverlening.
3. Ontslag mevrouw Bol als commissielid voor de fractie GroenLinks, RB2014152.
Door de waarnemend voorzitter is een stembureau ingesteld, bestaande uit de raadsleden F. Hoekstra
en Marchal. Zij zullen samen met de griffier de stemmen tellen en beoordelen bij de agendapunten 3 en
11 tot en met 16.
De heer Marchal laat weten dat er 30 stemmen zijn uitgebracht. Het gaat hierbij om 13 geldige en 17
ongeldige stemmen.
Zonder verdere discussie en na stemming is door de raad besloten om op voordracht van de fractie
GroenLinks mevrouw M. Bol te ontslaan als commissielid.
4. Benoeming en beëdiging commissieleden niet-raadsleden, RB2015002.
De waarnemend voorzitter stelt een commissie van onderzoek van de geloofsbrieven in, bestaande uit
de raadsleden Klercq, Vrieswijk en Beers. Deze commissie zal samen met de raadsgriffier de geloofsbrieven en verdere bij de Kieswet gevorderde stukken van de heren Arts, Dalprà, Pool en mevrouw Van
den Berg onderzoeken. Voor de duur van dit onderzoek schorst de waarnemend voorzitter de vergadering. Hierna geeft hij het woord aan de voorzitter van de commissie.
De mevrouw Klercq leest hierna de volgende tekst voor. De commissie van onderzoek heeft de geloofsbrieven en verdere bij de Kieswet gevorderde stukken ontvangen, die zijn ingezonden door de
heer Arts (Nico), wonende te Heerhugowaard, mevrouw Van den Berg-Wagenaar (Ramona) wonende
te Heerhugowaard, de heer Dalprà (Marco), wonende te Heerhugowaard en de heer Pool (Auke), wonende te Heerhugowaard. Bovengenoemde personen zijn benoemd tot commissielid van de gemeente
Heerhugowaard. De commissie rapporteert de raad dat zij bovengenoemde bescheiden heeft onderzocht en in orde heeft bevonden. Gebleken is dat de benoemden aan alle in de Gemeentewet gestelde
eisen voldoen. De commissie adviseert tot hun toelating als commissielid van de gemeente Heerhugowaard.
Zonder verdere discussie en na stemming is door de raad besloten toe te laten als leden van de raadscommissie:
Arts, N.H. (Nico) (m), wonende te Heerhugowaard;
Van den Berg-Wagenaar, R. (Ramona) (v), wonende te Heerhugowaard;
Dalprà, M.L. (Marco) (m), wonende te Heerhugowaard;
Pool, A.G. (Auke) (m), wonende te Heerhugowaard.
De waarnemend voorzitter neemt de eed/verklaring en belofte af en leest de volgende tekst voor: “Ik
zweer dat ik om tot commissielid benoemd te worden, rechtstreeks noch middellijk onder welke naam
of onder welk voorwendsel dan ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik zweer dat ik om iets
in dit ambt te doen of te laten rechtstreeks noch middellijk enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik zweer dat ik getrouw zal zijn aan de Grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als commissielid naar eer en geweten zal vervullen”.
De heren Dalprà en Arts en mevrouw Van den Berg antwoorden: “Dat verklaar en beloof ik”.
De heer Pool antwoordt met de woorden “Zo helpe mij God almachtig”.
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De waarnemend voorzitter feliciteert de benoemden van harte met diens benoeming en zij ontvangen
van de raadsgriffier ook de felicitaties en een boeket bloemen. De voorzitter dankt de commissie van
onderzoek voor haar werkzaamheden en ontbindt deze. Hierna schorst hij de raadsvergadering voor
enkele minuten om iedereen de gelegenheid te geven de benoemden te feliciteren. Na heropening van
de raadsvergadering stelt de waarnemend voorzitter aan de orde:
5. Vaststellen notulen raadsvergadering d.d. 16 december 2014.
Zonder verdere discussie en hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten de notulen van de
raadsvergadering van 16 december 2014 gewijzigd vast te stellen. Op blz. 12 is een toezegging door
de heer Oude Kotte toegevoegd en in de 4e zin van Onderdeel C is “voor” aangepast in “door”.
6. Voorstel voorzitter met betrekking tot afdoening ingekomen stukken, waaronder mededelingen van het college aan de raad.
Rubriek AA
Zonder verdere discussie en hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten de ingekomen
stukken 2 en 2a voor kennisgeving aan te nemen. De ingekomen stukken 01 en 01a worden op verzoek van Senioren Heerhugowaard en Nederland Duurzaam in de commissie Stadsontwikkeling van
maart 2015 behandeld. Senioren Heerhugowaard zal haar vragen schriftelijk indienen. Nederland
Duurzaam vraagt om een toelichting hoe het college het rapport in Heerhugowaard gaat toepassen.
Rubriek AB
Zonder discussie en hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten de ingekomen stukken 0
t/m 10 voor kennisgeving aan te nemen. Ingekomen stuk 01 wordt op verzoek van Senioren Heerhugowaard in maart in de commissie MI/SB behandeld. De fractie zal haar vragen vooraf schriftelijk indienen. Voor wat betreft ingekomen stuk 05 zou de HOP in de commissievergadering MI/SB graag
spreken over een gezamenlijke collegebrief. GroenLinks zou naar aanleiding van ingekomen stuk 05
graag in de commissie MI/SB de uitkomsten van de zelftest bespreken. Hij houdt zelf in de gaten wanneer deze uitkomsten beschikbaar zijn, zodat agendering voor de commissie kan plaatsvinden.
Rubriek AC
Zonder discussie en hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten het ingekomen stuk 01
voor kennisgeving aan te nemen.
Rubriek B
Er zijn voor deze rubriek geen stukken ingekomen.
Rubriek C
Zonder discussie en hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten in te stemmen met de afhandeling van ingekomen stuk 02 van rubriek C. Ingekomen stuk 01 wordt op verzoek van Burgerbelang behandeld in de commissie MI/SB van maart 2015, waarbij de fractie verzoekt om overleg met de
wethouder over handhaving.
Rubriek D
Er zijn in het kader van de actieve informatieplicht geen mededelingen vanuit het college.
7. Taakmutaties 2015, RB2014148.
Zonder discussie en hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten in te stemmen met de toevoeging c.q. onttrekking van middelen aan de budgetten ten behoeve van de taakmutaties 2015 onder
gelijktijdige verlaging (per saldo) van de algemene uitkering met € 1.183.000 en om het nadelig resultaat dat ontstaat als gevolg van een hogere korting op de algemene uitkering dan beschikbaar gestelde

R 27 januari 2015/4

budgetten van € 111.000, € 77.000 incidenteel te onttrekken aan het begrotingsresultaat 2015 en
€ 34.000 structureel te verwerken ten laste van het begrotingsresultaat.
8. Groeibudget 2014, RB2014136.
Zonder discussie en hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten begrotingswijziging 5 van
2015 vast te stellen met als resultaat het structureel toekennen van het groeibudget 2015 aan de programma’s volgens onderstaande tabel.

9. Borging juridische grondslag begrotingssubsidies (Addendum raadbegroting 2015),
RB2014149.
Zonder discussie en hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten onderstaande tabel (op
grond van artikel 4±23 Awb lid 3c’ vast te stellen en dit raadsbesluit als addendum bij de raadsbegroting 2015 op te nemen.

Subsidieontvanger
Cool Kunst & Cultuur
Stichting Heerhugowaard A Life
Stichting Bibliotheek Kennemerwaard
Bureau Discriminatiezaken NHN
GGD Hollands Noorden
Comité Nieuwjaarsduik Heerhugowaard
Stichting MEE Noord-West Holland
Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord

* inclusief € 23.382 compensabele BTW

Verlening ten hoogste:
1.829.325
29.703
1.835.700
19.829
179.960
6.000
470.363
i
123.199 *
4.494.079

10. Verklaring van geen bedenkingen voor De Zonnesteen, Middenweg 27, RB2014130.
Er is in twee termijnen beraadslaagd.
De raad heeft het voorstel van het college unaniem aangenomen.
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Zonder verdere discussie en na stemming is door de raad besloten:
1. middels dit besluit een ontwerp-verklaring van geen bedenkingen (verder: ontwerp-vvgb) af te geven inzake de door burgemeester en wethouders voorgenomen afgifte van een omgevingsvergunning voor het realiseren van maximaal 20 woningen in het project Zonnesteen aan de Middenweg
27;
2. om, in het geval er geen zienswijzen worden ingediend die aanleiding geven tot aanpassing van het
plan, de ontwerpverklaring van bedenkingen te beschouwen als een definitieve verklaring van geen
bedenkingen en de afhandeling van de omgevingsvergunning aan het college van burgemeester en
wethouders te mandateren;
3. om, in het geval er wel zienswijzen worden ingediend die aanleiding geven tot aanpassing van het
plan, dit aangepaste plan opnieuw ter besluitvorming aan de raad voor te leggen voor een definitieve verklaring van geen bedenkingen.
11. Wijziging commissiesamenstelling GroenLinks, RB2014160.
Er wordt over de wijziging van commissiesamenstelling voor de fractie GroenLinks schriftelijk gestemd.
De stemcommissie beoordeelt en telt samen met de raadsgriffier de uitgebrachte stemmen.
De heer Hoekstra laat weten dat er 30 stemmen zijn uitgebracht, waarvan 27 geldige en 3 ongeldige.
Zonder verdere discussie en na stemming is door de raad besloten de heer M.L. Dalprà te benoemen
tot lid van de commissie Maatschappelijke Ontwikkeling namens de fractie GroenLinks.
12. Wijziging commissiesamenstelling VVD, RB2015005.
Er wordt over de wijziging van commissiesamenstelling voor de fractie VVD schriftelijk gestemd.
De stemcommissie beoordeelt en telt samen met de raadsgriffier de uitgebrachte stemmen.
De heer Marchal laat weten dat er 30 stemmen zijn uitgebracht, waarvan 28 geldige en 2 ongeldige.
Zonder verdere discussie en na stemming is door de raad besloten met ingang van 1 februari 2015 de
samenstelling van de vertegenwoordiging van de fractie VVD in de nagenoemde raadscommissies als
volgt vast te stellen:
Commissie Maatschappelijke Ontwikkeling
Commissie Stadsontwikkeling
- mw V.T. A. Wanst (lid)
F. Hoekstra (lid)
- E.S. van der Laan (plv.lid)
A. Harren (plv.lid)
13. Wijziging commissiesamenstelling CU, (Pool), RB2015004.
Er wordt over de wijziging van commissiesamenstelling voor de fractie ChristenUnie schriftelijk gestemd. De stemcommissie beoordeelt en telt samen met de raadsgriffier de uitgebrachte stemmen.
De heer Hoekstra laat weten dat er 30 stemmen zijn uitgebracht en alle voor.
Zonder verdere discussie en na stemming is door de raad besloten de heer A.G. Pool als plaatsvervangend lid te benoemen in de commissie Maatschappelijke Ontwikkeling.
14. Wijziging commissiesamenstelling Burgerbelang, RB2015006.
Er wordt over de wijziging van commissiesamenstelling voor de fractie Burgerbelang schriftelijk gestemd. De stemcommissie beoordeelt en telt samen met de raadsgriffier de uitgebrachte stemmen.
De heer Marchal laat weten dat er 30 stemmen zijn uitgebracht, waarvan 28 geldige en 2 ongeldige.
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Zonder verdere discussie en na stemming is door de raad besloten de samenstelling van de commissies voor de fractie Burgerbelang als volgt vast te stellen:
Cie MO
- A.G.W. Jongenelen (lid)
- C. Zonneveld (plv.lid)
Cie SO
- J.N.P. Beers (lid)
- C. Zonneveld (plv.lid)

15. Samenstelling fractie Jongejan in commissie, RB2015007.
Er wordt over de wijziging van commissiesamenstelling voor de fractie Lijst Jongejan schriftelijk gestemd. De stemcommissie beoordeelt en telt samen met de raadsgriffier de uitgebrachte stemmen.
De heer Hoekstra laat weten dat er 30 stemmen zijn uitgebracht, waarvan 27 geldige en 3 ongeldige.
Zonder verdere discussie en na stemming is door de raad besloten de vertegenwoordiging van de fractie Lijst Jongejan in de commissies als volgt vast te stellen:
Cie MI/SB
mw. Jongejan (lid)
mw R. van den Berg (plv.lid)
Cie SO
mw. Jongejan (lid)
N.H. Arts (plv.lid)
Cie MO
mw. Jongejan (lid)
mw R. van den Berg (plv.lid)
16. Benoeming plaatsvervangend voorzitter werkgeverscommissie, RB2015008.
Er wordt over de benoeming plaatsvervangend voorzitter werkgeverscommissie schriftelijk gestemd.
De stemcommissie beoordeelt en telt samen met de raadsgriffier de uitgebrachte stemmen.
De heer Marchal laat weten dat er 30 stemmen zijn uitgebracht, waarvan 29 geldige en 1 ongeldige.
De waarnemend voorzitter dankt de stemcommissie voor haar werkzaamheden en ontbindt deze.
Zonder verdere discussie en na stemming is door de raad besloten mevrouw J.S.L. van Ling te benoemen tot plaatsvervangend voorzitter van de werkgeverscommissie.
17. Motie SP over prestatieafspraken woningbouwverenigingen.
De tekst van motie 1 ingediend door SP en mede ondertekend door Senioren Heerhugowaard, Burgerbelang en Lijst Jongejan luidt:
De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 27 januari 2015 behandelend
agendapunt 17 met als onderwerp Motie vreemd aan de orde van de dag - Motie 2015-01-27 1; SP
Prestatieafspraken woningbouwverenigingen
Constaterende dat:
- het Convenant Wonen dat de gemeente met de woningbouwverenigingen had gesloten geldig was
tot 2012 en tot op heden niet is verlengd;
- in het rapport “Betaalbaar Wonen in de Regio Alkmaar, van RIGO in opdracht van SVNK op blz. 25
is geconstateerd dat het aanbod aan betaalbare sociale huurwoningen voor de primaire doelgroep
onvoldoende is;
- het aanbod onvoldoende afgestemd is op de samenstelling van de doelgroep. Voor alle categorieën
zijn er te weinig woningen waarbij het knelpunt voor starters, gescheiden mensen en senioren extra
groot is;
- de huren nog in de sociale sector nog altijd stijgen;
- de wachttijd voor een sociale huurwoning nu vier jaar is,
Overwegende dat:
- dat het noodzakelijk is om woningen in de sociale huursector te bouwen om de tekorten aan te vullen door woningen te bouwen;
- dat in Heerhugowaard voldoende mogelijkheden zijn om dergelijke woningen te bouwen;
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-

goede afspraken met de woningbouwverenigingen moeten worden gemaakt omtrent de huurprijs en
het type woningen,
Verzoekt het college om:
1. in overleg te treden met alle deelnemers Stichting Sociale Verhuurders Noord Kennemerland om te
bezien of zij extra woningen willen bouwen in Heerhugowaard of op een andere manier sociale
huurwoningen willen ontwikkelen;
2. met de woningbouwverenigingen een nieuw convenant te sluiten waarbij de nieuwe prestatieafspraken worden vastgelegd waarbij in het bijzonder aandacht moet worden gegeven aan de huurprijzen en het type woningen,
en gaat over tot de orde van de dag
Ondertekend door SP en mede ondertekend door Senioren Heerhugowaard, Burgerbelang en Lijst
Jongejan

Na een toelichting door de heer Wedemeijer en een reactie door de heer Oude Kotte namens het college wordt er in een termijn beraadslaagd.
Na een schorsing voor overleg maken de indienende fracties gebruik van het aanbod van de wethouder
om Woonwaard in de commissievergadering uit te nodigen (mogelijk pas bij bespreking van de woonvisie volgens de wethouder) en houden de motie boven de markt. De partijen melden dat zij de vinger
aan de pols zullen houden.
18. Motie SP over parkeeroverlast Amigoplant.
De tekst van motie 2 ingediend door SP luidt:
De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 27 januari 2015 behandelend
agendapunt 18 met als onderwerp Motie vreemd aan de orde van de dag - Motie 2015-01-27 2; SP
Parkeeroverlast J. Glijnisweg ter hoogte van Amigoplant
Constaterende dat:
- Amigoplant een toenemende bedrijvigheid kent waardoor er aanzienlijk meer vrachtwagens zijn geparkeerd op de J. Glijnisweg voor Amigoplant;
- omwonenden bij brief aan de gemeenteraad hebben geklaagd over parkeer- en geluidsoverlast die
het gevolg is van de omstandigheid dat meer vrachtwagens worden geparkeerd;
- de weg te smal is om veilig te kunnen parkeren en dit ook niet is toegestaan als dat hinderlijk is (art.
5.9, lid 1 APV);
- dat de vrachtwagens kunnen wachten op het terrein van Amigoplant aan de Oterlekerweg,
Overwegende
- dat het om redenen van verkeersveiligheid en geluidsoverlast onwenselijk is dat vrachtwagens worden geparkeerd op de openbare weg voor Amigoplant;
- dat er om deze reden een parkeerverbod moet worden ingesteld,
Verzoekt het college om:
1. ter hoogte van Amigoplant door middel van een gele streep en bebording uitdrukkelijk een parkeerverbod in te stellen;
2. Dit parkeerverbod ook te handhaven,
en gaat over tot de orde van de dag
Ondertekend door de fractie SP
De heer Does (HOP) laat weten zich van beraadslaging en stemming over deze motie te verschonen.
Tijdens de stemming heeft hij de raadszaal verlaten.
Na een toelichting door de heer Wedemeijer en een reactie van wethouder Oude Kotte namens het college wordt er in een termijn beraadslaagd.
De heer Harren legt een stemverklaring af. Uitvoering in individuele gevallen is niet waarover de raad
moet praten. Het is niet aan haar om tot uitvoering te komen. Onafhankelijke mediation is hiervoor de
oplossing. Spreker eindigt met de woorden “laten we dit voortaan vaker toepassen”
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Mevrouw Jongejan legt een stemverklaring af. De fractie gaat niet met de motie mee. Wel heeft de SP
keurig over het onderwerp in de raad geattendeerd, Het onderwerp wordt hier nu wel meebeleefd.
De heer Marchal legt een stemverklaring af. Nederland Duurzaam gaat niet met de motie mee. Dit heeft
niet te maken met de daadwerkelijke in- of uitvoering. De fractie wil niet tussen het proces gaan zitten.
De heer Jongenelen legt een stemverklaring af. Burgerbelang zal de motie niet steunen. Zij wil de mediation de ruimte geven. Om te voorkomen echter dat een conflict tussen een ondernemer en omwonenden van het netvlies van de raadsleden verdwijnt, zal de fractie de wethouder regelmatig naar de
voortgang vragen.
De raad heeft motie 2 met 3 stemmen voor en 25 stemmen tegen verworpen.
Voor stemde SP. Tegen stemden HOP, CDA, VVD, D66, Senioren Heerhugowaard, PvdA, Burgerbelang, ChristenUnie, Nederland Duurzaam, GroenLinks en Lijst Jongejan.
Niets meer aan de orde zijnde sluit de waarnemend voorzitter om 22.50 uur de vergadering
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad
van de gemeente Heerhugowaard d.d. 17 februari 2015.

de raadsgriffier,

de voorzitter

