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

de heer 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 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, Lijst MarjanJongejan
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 H. Louis, Senioren Heerhugowaard
de heer F.J. Marchal, Nederland Duurzaam
de heer S.C. van der Molen, 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 T. Degreef, SP, raadslid
mevrouw C.P.M. van ’t Schip - Nieuwboer, HOP, raadslid

Notuliste:

mevrouw E.M.J. Middelbeek

De voorzitter opent de raadsvergadering en heet iedereen van harte welkom. Hij geeft aan dat de
raadsleden Van ’t Schip en Degreef vanavond wegens vakantie en ziekte afwezig zijn.
Aan de orde is gesteld een ordevoorstel om de agendapunten 2 en 1 vanwege insprekers over de
moties van SP. De raad heeft dit voorstel aangenomen.
2. Vaststellen raadsagenda.
Zonder verdere discussie en hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten de raadsagenda
gewijzigd vast te stellen. Aan de agenda zijn toegevoegd als de agendapunten 13 en 14 twee moties
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van respectievelijk Lijst Marjan Jongejan en SP. Voorts is besloten agendapunt 14 te behandelen als
eerste bespreekstuk (na agendapunt 8).
Tot slot is het ordevoorstel van Burgerbelang om de behandeling van de agendapunten 9, 10 en 11 om
te keren met 12 stemmen voor en 17 stemmen tegen verworpen.
Voor stemden SP, Senioren Heerhugowaard, PvdA, Burgerbelang, GroenLinks en Lijst Marjan
Jongejan. Tegen stemden HOP, CDA, VVD, D66, ChristenUnie en Nederland Duurzaam.
1. .Spreekrecht burgers.
Mevrouw Poelman spreekt in naar aanleiding van agendapunt 14. Uit haar betoog is duidelijk dat zij
veel overlast van café Marlène ervaart.
De heer Jak spreekt in naar aanleiding van agendapunt 14. Hij spreekt namens de omwonenden van
horeca in het oude centrum en omschrijft de overlast die deze veroorzaakt.
Mevrouw Keetman spreekt in naar aanleiding van agendapunt 14. Zij ondervindt overlast van de vele
verkeersbewegingen op de Middenweg, waarvan een deel komt door bezoek aan de horeca.
3. Benoeming en beëdiging commissielid-niet raadslid R.M. Tromp (Nederland Duurzaam),
RBO2015042
De voorzitter heeft een commissie van onderzoek van de geloofsbrieven ingesteld bestaande uit de
raadsleden Beers, Verhagen en Van der Laan. Zij zullen samen met de raadsgriffier de geloofsbrief en
verdere bij de Kieswet gevorderde stukken ingeleverd door de heer Tromp, onderzoeken.
De voorzitter heeft de vergadering voor de duur van genoemd onderzoek geschorst.
Mevrouw Verhagen heeft de volgende tekst voorgelezen. De commissie uit de raad van de gemeente
Heerhugowaard heeft de geloofsbrief en verdere bij de Kieswet gevorderde stukken ontvangen die zijn
ingezonden door van Tromp (R.) (Rick), wonende te Heerhugowaard. Op 10 april 2015 is
bovengenoemd persoon benoemd tot commissielid. De commissie rapporteert de raad dat zij
bovengenoemde bescheiden heeft onderzocht en in orde heeft bevonden. Gebleken is dat de
benoemde aan alle in de Gemeentewet gestelde eisen voldoet. De commissie adviseert tot haar
toelating als commissielid.
Zonder verdere discussie en hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten toe te laten als lid
van de raadscommissies: Tromp, R.M. (Rick) (m), wonende te Heerhugowaard
De voorzitter leest hierna de volgende tekst voor: “Ik verklaar dat ik 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 verklaar en beloof 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
beloof 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 heer Tromp antwoordt met de woorden: “Dat verklaar en beloof ik”.
De voorzitter feliciteert de heer Tromp met diens benoeming en schorst voor enige ogenblikken de
vergadering om de aanwezigen de gelegenheid te geven de heer Tromp te feliciteren. Dit nadat hij de
commissie van onderzoek voor de geloofsbrieven heeft ontbonden. Hierna stelt hij aan de orde:
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4. Vaststellen notulen raadsvergadering d.d. 24 maart 2015.
Zonder verdere discussie en hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten de vaststelling
van de notulen van de raadsvergadering van 24 maart 2015 door te schuiven naar de volgende
vergadering. Dit omdat de notulen nog niet compleet zijn, daar de volledige uitwerking van agendapunt
9 nog niet is afgerond.
5. 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 de ingekomen stukken 01
tot en met 02A van rubriek AA voor kennisgeving aan te nemen.
Rubriek AB
Zonder discussie en hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten de ingekomen stukken 01
tot en met 09 van rubriek AB voor kennisgeving aan te nemen.
Rubriek AC
Er zijn voor deze rubriek geen stukken ingekomen.
Rubriek B
Er zijn voor deze rubriek geen stukken ingekomen.
Rubriek C
Er zijn voor deze rubriek geen stukken ingekomen.
Rubriek D
Er zijn geen mededelingen vanuit het college in het kader van de actieve informatieplicht.
6. .Vaststelling van economische activiteiten in het algemeen belang als bedoeld in artikel 25h
Mededingingswet, RB2015021.
Zonder discussie en hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten de gemeentelijke
activiteiten ‘in gebruik geven, verhuur en exploitatie van sportaccommodaties’ en ‘verhuur van
maatschappelijk vastgoed’ vast te stellen als activiteiten die plaatsvinden in het algemeen belang.
7. Voorbereidingskrediet Huis van Heerhugowaard, RB2015016.
Zonder discussie en hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten een voorbereidingskrediet
te voteren van € 50.000,- voor het herinrichten van het gemeentehuis. Het voorbereidingskrediet op te
nemen in het uiteindelijke uitvoeringskrediet.
8. Verkoop braakliggend terrein niet zijnde openbaar groen in afwijking van raadskader,
RB2015020.
Zonder discussie en hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten In te stemmen met de
verkoop van een perceel gemeentegrond, kadastraal bekend gemeente Heerhugowaard, sectie S
nummer 1061 met een oppervlakte van 2.990 m², in afwijking van het kader, tegen het bedrag van €
7,500,00 zijnde een lagere prijs dan door een makelaar vastgesteld, te verkopen aan de heer Bleeker.
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14. Motie 2 over pilot horecatijd Oude Centrum, ingediend door SP.
De tekst van motie 2 ingediend door SP luidt:
De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 28 april 2015 behandelend
agendapunt 14 Motie vreemd aan de orde van de dag - Motie 2015-04-28 2; SP pilot Verruiming
Horecatijden Oude Centrum.
constaterende dat:
omwonenden in het Oude Centrum bij brief gericht aan de gemeenteraad hebben aangegeven dat
zij verontrust zijn over de pilot Verruiming Horecatijden omdat zij vrezen dat dit meer in plaats van
minder overlast zal veroorzaken,
spreekt uit:
dat nu de pilot ook voor het Oude Centrum doorgang zal vinden er extra aandacht van de zijde van
de gemeente nodig is om de onrust weg te nemen bij de bewoners,
verzoekt het college:
1. een vertegenwoordiging van de verontruste bewoners van het Oude Centrum uit te nodigen voor
een gesprek om de pilot nader toe te lichten;
2. de bewoners van de volgende straten(geschrapt) middels een persoonlijke brief uit te nodigen voor
de eerste evaluatie van de pilot;
- Middenweg: van de Vondellaan tot aan de Bickerstraat;
- Raadhuisstraat;
- Omwonenden Raadhuisplein (appartementen boven de winkels en café);
- Bickerstraat;
- Sportlaan;
- Bovenwoningen Middenweg vanaf Marlène tot aan Zeeman;
- Van Veenweg tot aan Dreef;
- Bewoners appartementen Poort Halfweg (geschrapt);
3. ervoor zorg te dragen dat een vertegenwoordiger van de gemeente aanwezig is op de evaluaties
die zorg draagt voor een schriftelijk verslag;
4. de gemeenteraad te informeren over de uitkomst van deze eerste en de latere evaluaties
waaronder een samenvatting van de per telefoon en email ingediende klachten;
5 de gemeenteraad te informeren aan de hand van welke criteria wordt beoordeeld of de proef
geslaagd is (geschrapt).
En gaat over tot de orde van de dag,
Ondertekend door de fractievoorzitter SP
Na een toelichting door de heer Wedemeijer wordt er in twee termijnen beraadslaagd. Wethouder Oude
Kotte heeft toegezegd de bewoners een brief te zullen zenden. De SP schrapt aan het begin van de
tweede termijn de straatnamen en punt 5 uit de motie. Wethouder Oude Kotte geeft na de tweede
termijn van de raad aan de meeste onderdelen van de motie te willen overnemen.
De SP besluit de motie boven de markt te houden en deze vanavond niet stemming te brengen.
9. Wijziging commissiesamenstelling Nederland Duurzaam, RB2015043.
De voorzitter heeft een stembureau ingesteld, bestaande uit de raadsleden Kadioglu en Verhagen. Zij
zullen samen met de griffie de stemmen tellen en beoordelen. Deze commissie wordt geacht na haar
werkzaamheden te zijn ontbonden.
De heer Wedemeijer heeft na het invullen van zijn stembriefje en voor het inleveren hiervan de
raadzaal verlaten. Hij neemt dan niet deel aan de stemming.
De heer Kadioglu laat weten dat er 28 stemmen zijn uitgebracht, waarvan 27 geldig en 1 ongeldig.
Zonder verdere discussie en na stemming is door de raad besloten met ingang van 28 april 2015 de
samenstelling van de vertegenwoordiging van de fractie Nederland Duurzaam in de na genoemde
raadcommissies als volgt vast te stellen:
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commissie Middelen - Stadsbeheer:
- F.T.M. Schrauwers (lid)
- F.J. Marchal (plv. lid)
commissie Stadsontwikkeling:
- R.M. Tromp (lid)
- F.J. Marchal (plv. lid)
commissie Maatschappelijke ontwikkeling:
- R.A. Marchal (lid)
- R.M. Tromp (plv. lid)
10. Herziening Nota Bovenwijkse Kosten (NKB) deel 1 hoofdinfrastructuur, RB2015025.
Er wordt over het voorstel van het college in twee termijnen beraadslaagd. Senioren Heerhugowaard
heeft amendement A ingediend, wat voor de eerste termijn van de raad door de heer Van der Starre
wordt toegelicht.
De tekst van amendement A ingediend door Senioren Heerhugowaard luidt:
De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 28 april 2015, behandelend agendapunt 10 met als onderwerp Herziening Nota Bovenwijkse Kosten (NBK) deel 1 Hoofdinsfrastructuur
constaterende dat
- de aanleg van de spoortunnel in de Zuidtangent nog in een onderzoeksfase is, waarbij de nut en
noodzaak nog in onderzoek is;
- het vaststellen zoals voorgesteld door het college betekent dat de gelden geoormerkt worden voor
de spoortunnel;
overwegende dat
- er ook ruimte moet zijn voor andere projecten die nog uitgevoerd moeten worden, zoals de
hoognodige ver/nieuwbouw van het Huygens College en de noodzakelijke opknapbeurt van de
Middenweg Zuid,
besluit
het door het college voorgestelde raadsbesluit als volgt te wijzigen:
in bijlage 2 Verloop reserve NBK1 Kapitaallasten spoortunnel Zuidtangent aan te vullen tot:
Kapitaallasten spoortunnel Zuidtangent / Huygens College locatie Bergmolen / Middenweg Zuid /
Zuidelijk deel van de Oosttangent.
Ondertekend door raadslid Van der Starre van Senioren Heerhugowaard
Besluitvorming over amendement A
De heer Jongenelen legt een stemverklaring af. Burgerbelang zal het amendement steunen als zij
daarmee voor elkaar kan krijgen dat er gelden worden gereserveerd voor meerdere projecten die
eventueel in de toekomst nog zouden kunnen veranderen. De Zuidtangent is nog niet een vaststaand
onderdeel.
De heer Hoekstra legt een stemverklaring af. De VVD zal tegen het amendement stemmen. Zoals de
oppositie het heeft uitgesproken. Het zit niet in beton gegoten.
De heer Does legt een stemverklaring af. Hij laat weten dat de HOP ook zal tegenstemmen. Het
amendement voegt niets toe.
De heer Brau legt een stemverklaring af. Spreker sluit namens zijn fractie aan bij de woorden van de
heer Hoekstra. Het zit niet in beton gegoten. De PvdA wacht liever even af.
De heer Marchal legt een stemverklaring af. Hij moet zich er enigszins bij aansluiten. Nederland
Duurzaam zal tegen het amendement stemmen. De fractie spreekt wel haar zorg uit over de ontsluiting
van Heerhugowaard en hoopt dat er in de toekomst evengoed nog ruimte voor zal bestaan.
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Mevrouw Huijboom legt een stemverklaring af. Heerhugowaard Zuid is een succes, omdat er zoveel
verkeer rijdt. Spreekster heeft echter meerdere malen gezien dat het toch wel aardig doorstroomt. De
ChristenUnie zal niet met het amendement instemmen. Zij sluit aan bij de woorden over het beton
gieten. Dit zijn mooie woorden.
De raad heeft met 9 stemmen voor en 20 stemmen tegen amendement A verworpen.
Voor stemden SP, Senioren Heerhugowaard, Burgerbelang, GroenLinks en Lijst Marjan Jongejan.
Tegen stemden HOP, CDA, VVD, D66, PvdA, ChristenUnie en Nederland Duurzaam.
Besluitvorming over het voorstel van het college
De heer Schoemaker legt een stemverklaring af. Ondanks dat het amendement niet is aangenomen,
verandert er volgens GroenLinks de facto niets aan de NBK1, zoals deze nu voorligt, in vergelijking met
vorige jaren. Spreker begrijpt de berekeningen en de dotaties die het college heeft geprojecteerd. De
fractie zal daarom voorstemmen.
De heer Hoekstra legt een stemverklaring af. De VVD steunt het college en zal instemmen met zijn
voorstel. De fractie deelt de visie en keuzes die nu worden gemaakt in NBK1.
De heer Jongenelen legt een stemverklaring af. Burgerbelang zal tegenstemmen omdat de fractie de
grootst mogelijke moeite heeft met de wijze waarop de financiering tot stand komt.
De heer Does legt een stemverklaring af. De HOP zal voorstemmen. De dekking is goed onderbouwd.
Het is een goed voorstel.
De heer Van der Starre legt een stemverklaring af. Senioren Heerhugowaard zal tegenstemmen, omdat
zij vindt dat op dit moment een voorsortering gaat komen voor de tunnel, alleen vindt de fractie dat niet
acceptabel.
De raad heeft met 18 stemmen voor en 11 stemmen tegen het voorstel van het college aangenomen.
Voor stemden HOP, CDA, VVD, D66, ChristenUnie, Nederland Duurzaam en GroenLinks. Tegen
stemden SP, Senioren Heerhugowaard, Burgerbelang, PvdA en Lijst Marjan Jongejan.
Zonder verdere discussie en na stemming is door de raad besloten de Nota Bovenwijkse Kosten, deel
1 Hoofdinfrastructuur 2015 (NBK 1; 2015) vast te stellen.
11. Vaststelling 6e herziening grex De Draai april 2015, RB2015022.
De heer Wedemeijer legt een stemverklaring af. Hij geeft aan dat uit het project € 2,4 miljoen is
getrokken voor de Oosttangent. De SP heeft dit gesteund, ondanks het feit dat het oorspronkelijk de
bedoeling was dat dit bij De Draai zou blijven. Daarom steunt de fractie het voorstel.
De raad heeft het voorstel van het college unaniem aangenomen.
Zonder verdere discussie en na stemming is unaniem door de raad besloten de 6e herziening
grondexploitatie De Draai d.d. april 2015 vast te stellen met een negatief resultaat van € 8,2 miljoen als
gevolg van de voorgestelde aanpassingen.
12. Vaststelling 5e herziening grondexploitatie De Vaandel (2015), RB2015038.
Mevrouw Bankras legt een stemverklaring af. Er wordt vanuit de gemeente actief, innovatief en waar
kan met nadruk duurzaam gewerkt om de gronden te verkopen en dat waardeert de HOP zeer.
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De heer Hoekstra legt een stemverklaring af. De gemeente neemt hiermee haar verantwoordelijkheid
met een realistische verwachting voor De Vaandel. Vanaf hier kan zij koers houden en aan de slag met
de visie.
De heer Marchal legt een stemverklaring af. Nederland Duurzaam is positief over het duurzame
karakter wat De Vaandel gaat krijgen. Ontwikkelingen als energiering, smart grids en dergelijke ziet de
fractie allemaal zeer wel tegemoet.
Mevrouw Huijboom legt een stemverklaring af. De ChristenUnie is sowieso akkoord met het stuk. De
berekeningen zijn realistisch. De fractie heeft enkele hoopvolle punten die zij wil noemen, zoals de
komst van het nieuwe ziekenhuis komt dichterbij, de aanleg van de Westfrisiaweg en De Vaandel als
de voorkeurslocatie voor het nieuwe opstelterrein.
De raad heeft het voorstel van het college unaniem aangenomen.
Zonder verdere discussie en na stemming is unaniem door de raad besloten de 5e herziening van de
grondexploitatie van De Vaandel van februari 2015 vast te stellen met een negatief resultaat van € 2,5
miljoen.
13. Motie 1 Lijst Marjan Jongejan over verkeersonveilige situatie weggedeelte Diamant Middenweg - Geul.
De tekst van motie 1 ingediend door de Lijst Marjan Jongejan luidt:
De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 28 april 2015 behandeld
agendapunt 13 met als onderwerp Motie 2015-04-28 1; Lijst Marjan Jongejan Onveilige verkeerssituatie
op
Diamant – Middenweg - Geul;
constaterende:
dat daar waar het langzame verkeer deze wegen kruist het onoverzichtelijk is en gevaarlijke
situaties oplevert;
- dat wij hier regelmatig door de bewoners op aangesproken worden;
- dat het niet langer verantwoord is om deze situatie voort te laten bestaan;
verzoekt het college
op een zo kort mogelijke termijn de verkeersveiligheid ter plekke te verbeteren;
en gaat over tot de orde van de dag.
Ondertekend door de Lijst Marjan Jongejan
Er wordt na een toelichting op de motie door mevrouw Jongejan in twee termijnen beraadslaagd.
De raad heeft motie 1 met 3 stemmen voor en 26 stemmen tegen verworpen.
Voor stemden SP en Lijst Marjan Jongejan. Tegen stemden HOP, CDA, VVD, D66, Senioren
Heerhugowaard, PvdA, Burgerbelang, ChristenUnie, Nederland Duurzaam en GroenLinks.
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter om 23.01 uur de vergadering
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad
van de gemeente Heerhugowaard d.d. 26 mei 2015.

de raadsgriffier,

de voorzitter

