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Concept notulen openbare vergadering van de raad van de gemeente Heerhugowaard, gehouden op
26 mei 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 T. Degreef, SP
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 Marjan 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 H. Louis, Senioren Heerhugowaard
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 van harte welkom. Hij stelt aan de orde.
1. .Spreekrecht burgers.
Er hebben zich voor dit agendapunt geen burgers aangemeld.
2. Vaststellen raadsagenda.
Zonder discussie en hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten de raadsagenda
ongewijzigd vast te stellen.

R 26 mei 2015/2

3. Benoeming en beëdiging raadslid A.T. Duijff (fractie SP), RBO2015071.
De voorzitter dankt de heer Wedemeijer die om persoonlijke redenen zijn functie als raadslid en
fractievoorzitter SP neerlegt, onder andere voor diens inzet het afgelopen jaar. De griffie zal ervoor
zorgen dat er morgen een boeket bloemen wordt bezorgd.
Mevrouw Van ’t Schip dankt de heer Wedemeijer nu in het openbaar voor diens inzet als lid van de
werkgeverscommissie van de gemeente Heerhugowaard . Zij zal dit op een later moment persoonlijk
ook nog doen.
De voorzitter heeft een commissie van onderzoek van de geloofsbrieven ingesteld bestaande uit de
raadsleden Wanst, Van der Molen en Beers. Zij zullen samen met de raadsgriffier de geloofsbrief en
verdere bij de Kieswet gevorderde stukken ingeleverd door de heer Duijff, onderzoeken.
De voorzitter heeft de vergadering voor de duur van genoemd onderzoek geschorst.
De heer Van der Molen 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 Duijff (A.) (Ane), wonende te Heerhugowaard. Op 16 mei 2015
is bovengenoemd persoon benoemd tot lid van de gemeenteraad. 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 zijn
toelating als lid van de gemeenteraad.
Zonder verdere discussie en hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten toe te laten als lid
van de gemeenteraad: Duijff, A.T. (Ane) (m), wonende te Heerhugowaard.
De voorzitter leest hierna de volgende tekst voor:
“Ik verklaar dat ik tot lid van de raad 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 lid van de raad naar
eer en geweten zal vervullen”.
De heer Duijff antwoordt met de woorden: “Dat verklaar en beloof ik”.
De voorzitter feliciteert de heer Duijff met diens benoeming en schorst voor enige ogenblikken de
vergadering om de aanwezigen de gelegenheid te geven de heer Duijff te feliciteren. Dit nadat hij de
commissie van onderzoek voor de geloofsbrieven heeft ontbonden. Hierna stelt hij aan de orde:
4. Vaststellen notulen raadsvergadering d.d. 24 maart 2015 en 28 april 2015.
Zonder verdere discussie en hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten de notulen van de
raadsvergadering van 24 maart 2015 vast te stellen met inachtneming van de volgende tekstuele
wijzigingen. Bij de besluitvorming bij agendapunt 9a gaat het om motie 6 (i.p.v. 5) en bij agendapunt 9b
om motie 5 (i.p.v. motie 4). De raad heeft verder unaniem besloten de notulen van de raadsvergadering
van 28 april 2015 ongewijzigd vast te stellen.
Naar aanleiding van
Op een vraag van Senioren Heerhugowaard naar de vormgeving ervan heeft de voorzitter geantwoord
dat de alle stukken inzake plan Acacialaan-Beukenlaan vanaf 2007 aan het besluit van de raad van 24
maart 2015 zullen worden gehecht.
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5. 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 1 tot en met 4 van rubriek AA voor kennisgeving aan te nemen. De HOP heeft de Car bedankt
voor haar jaarverslag en voor het goede werk wat zij doen. De voorzitter heeft toegezegd dat deze
woorden aan deze commissie zullen worden overgebracht.
Rubriek AB
Zonder discussie en hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten de ingekomen stukken 1
tot en met 13A 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
Zonder discussie en hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten in te stemmen met de
afhandeling van ingekomen stuk 1 van rubriek C.
Rubriek D
Er zijn vanuit het college geen mededelingen in het kader van de actieve informatieplicht.
Op een opmerking van GroenLinks dat deze fractie bij de raadsagenda bij beantwoording van de artikel
37 vragen haar vragen over de Huygenpas mist, geeft de voorzitter aan dat dit zal worden nagekeken.
6. Herbenoeming lid welstandscommissie, RB2015037.
De heer Hoekstra legt een stemverklaring af. De VVD gaat akkoord in de wetenschap dat de termijn
van drie jaar niet geldt bij afschaffing van de welstandscommissie.
Zonder discussie en hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten architect secretaris de
heer ir. Kees van Hoek voor een termijn van ten hoogste drie jaar te herbenoemen tot uiterlijk 1 april
2018.
7. Kredietaanvraag realisatie volkstuinen Heerhugowaard-Zuid, RB2015014.
Zonder discussie en hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten
1. een krediet te voteren ad € 548.200 voor de realisatie van een nieuw volkstuinencomplex aan de
Molendijk.
2 Dit voor een bedrag van € 219.579 te dekken door de provincie als onderdeel van het grondcontract
voor de N23. (Het betreft hier een onkostenvergoeding van de provincie aan de gemeente van 53%
van de verplaatsing/realisatie kosten naar het nieuwe complex)
3. Dit voor een bedrag van € 328.621 te dekken uit de grondopbrengsten van de door de provincie
Noord-Holland aangekochte gronden voor de realisatie van het N23 tracé.
8. Nota weerstandsvermogen, RB2015030.
De tekst van motie 2 ingediend door Senioren Heerhugowaard luidt:
De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 26 mei 2015 behandelen
agendapunt 8 met als onderwerp Nota weerstandsvermogen en risicomanagement
Overwegende dat:

R 26 mei 2015/4

In 2007 de toenmalige raad besloten heeft om de ratio voor het weerstandsvermogen op een hoog
niveau te plaatsen, namelijk 1.4 tot 2.0, wat ruim voldoende is. Hierdoor is een appeltje voor de
dorst is gecreëerd, een wijs besluit. Nu wordt de gemeente gedwongen om, door de aanhoudende
economische crisis, het appeltje aan te spreken.
Er wordt nu gevraagd een besluit nemen om extra financiële armslag te creëren door:
- het verlagen van de ratio voor het weerstandsvermogen naar 1.1, wat nog voldoende is
- het zekerheidspercentage naar 80% te verlagen
- ook de onbenutte belastingcapaciteit te betrekken in de bepaling van de beschikbare
weerstandscapaciteit.
Het appeltje voor de dorst is bedoeld om financiële tegenvallers op te vangen en dient daar ook
voor te worden gebruikt en gereserveerd.
constaterende dat:
1) het appeltje voor de dorst ooit bedoeld was, en nog steeds is, voor het opvangen van financiële
tegenvallers;
2) de financiële crisis nog niet voorbij is;
3) de verliezen in de grexen nog steeds oplopen;
4) de financiële onzekerheden in het sociaal domein vooralsnog onduidelijk zijn.
draagt het college op:
de financiële ruimte die gecreëerd wordt door het toepassen van de nieuwe uitgangspunten alleen
te gebruiken voor financiële tegenvallers
En gaat over tot de orde van de dag,
Ondertekend door raadslid Louis van Senioren Heerhugowaard
Na een toelichting op de motie door heer Louis wordt er in een termijn beraadslaagd over de motie en
licht alleen Burgerbelang haar standpunt toe op dit door haar tot bespreekstuk verheven voorstel van
het college.
Besluitvorming over het voorstel van het college
Mevrouw Valent legt een stemverklaring af. Senioren Heerhugowaard vindt nog steeds dat het appeltje
voor de dorst alleen mag worden gebruikt voor tegenvallers. Met deze opmerking gaat de fractie
akkoord met het voorstel.
De raad heeft met 29 stemmen voor en 2 stemmen tegen de motie aangenomen. Voor stemden HOP,
CDA, VVD, SP, D66, Senioren Heerhugowaard, PvdA, ChristenUnie, Nederland Duurzaam,
GroenLinks en fractie Marjan Jongejan. Tegen stemde Burgerbelang.
Besluitvorming over motie 2.
Senioren Heerhugowaard heeft bij aanvang van de tweede termijn de motie ingetrokken.
Zonder verdere discussie en na stemming is door de raad besloten
- vast te stellen dat de nota weerstandsvermogen en risicomanagement 2015 (zie bijlage) als basis
zal dienen voor de paragraaf Weerstandsvermogen in de jaarverslagen en begrotingen.
- een streefwaarde voor de ratio weerstandsvermogen te hanteren van 1,1.
- een zekerheidspercentage van 80% te hanteren bij de bepaling van de benodigde
weerstandscapaciteit.
- de beleidslijn te hanteren zoals opgenomen in de nota weerstandsvermogen en risicomanagement
2015 (zie bijlage) als de feitelijke ratio weerstandsvermogen afwijkt van de streefwaarde (1,1).
9. Motie voor meer tolerantie voor LHBT-gemeenschap.
De tekst van motie 1 ingediend door D66 en mede ondertekend door SP, GroenLinks en PvdA luidt:
De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 26 mei 2015
Constaterende dat:
- Discriminatie door de Algemene Wet Gelijke Behandeling (1994) verboden is;
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-

Er desondanks nog dagelijks mensen gediscrimineerd worden op grond van hun seksuele
geaardheid1 ;
- In de LHBT-gemeenschap vaak jongeren het slachtoffer zijn van discriminatie en pestgedrag2 ;
- Sommige jongeren nog steeds bang zijn om voor hun seksuele geaardheid uit te komen3 ;
- Het aantal zelfmoordpogingen onder homo-jongeren vijf keer zo hoog is als onder niethomojongeren en het aantal zelfdodingen onder LHBT-jongeren in vier jaar tijd met 20% is
gestegen;
- Veel LHBT’ers ondergewaardeerd worden op de werkvloer en regelmatig carrièrekansen mislopen
vanwege hun seksuele oriëntatie;
- Er al mooie maatschappelijke initiatieven zijn om deze intolerantie en discriminatie tegen te gaan,
zoals Paarse Vrijdag, een dag waarop mensen door het dragen van de kleur paars hun solidariteit
kunnen tonen met homo-, biseksuele, lesbische en transgenderjongeren en waar veel scholen in en
om Heerhugowaard al aan meedoen;
- Andere gemeentes, bijvoorbeeld Vlissingen, Goes, Middelburg, Deurne en Rotterdam, al actief
bezig zijn om d.m.v. beleid acceptatie te bevorderen en discriminatie en intolerantie tegen te gaan.
Overwegende dat:
- Iedere inwoner van Heerhugowaard zich vrij en veilig moet voelen; - Iedereen zich daarin gesteund
moet voelen door de gemeente;
- Een passieve houding van de samenleving tegen intolerantie, en in het bijzonder een passieve
houding van de gemeente, juist kan bijdragen aan toenemende intolerantie;
- De gemeente er via beleid aan kan bijdragen dat iedereen zich geaccepteerd voelt in
Heerhugowaard.
Spreekt uit:
Dat de gemeente moet uitstralen dat iedereen in Heerhugowaard, ongeacht zijn of haar seksuele
geaardheid, zich veilig en vrij moet voelen.
Verzoekt het college:
1. Te onderzoeken hoe het in Heerhugowaard gesteld is met discriminatie in het algemeen en, gezien
het verontrustende landelijke beeld, met de discriminatie van en intolerantie t.o.v. de LHBTgemeenschap in het bijzonder;
2. Te onderzoeken of het mogelijk en noodzakelijk is beleid te ontwikkelen om discriminatie en
intolerantie in Heerhugowaard, en in het bijzonder waar het de LHBT-gemeenschap betreft, tegen
te gaan;
3. De Raad, rechtstreeks of via de commissie Maatschappelijke Ontwikkeling, uiterlijk december 2015
op de hoogte te brengen van de stand van zaken omtrent de uitvoering van deze motie.
En gaat over tot de orde van de dag.
Ondertekend door D66 en mede ondertekend door SP, GroenLinks en PvdA
1
2

3

29% van de homoseksuele mannen en 23% van de lesbische vrouwen krijgt in de openbare ruimte een of meer
negatieve reacties vanwege hun seksuele voorkeur. (SCP, 2013)
40% van de LHBT-jongeren heeft te maken met pestgedrag en negatieve reacties op hun seksuele oriëntatie. (SCP,
2015)
Bij 22% van de LHBT-jongvolwassenen is nog niemand uit hun omgeving op de hoogte van hun seksuele oriëntatie.
(SCP, 2015)

Na een toelichting op de motie door de heer Gosselaar wordt er met inachtneming van een schorsing
voor nader overleg in twee termijnen beraadslaagd.
Mevrouw Valent legt een stemverklaring af. Senioren Heerhugowaard is blij met de toezegging van
wethouder Van Diemen om ook de roze ouderen in het onderzoek te betrekken. De fractie hoopt dat als
eerste actie de regenboogvlag zal wapperen in het kader van de roze week in Alkmaar.
Mevrouw Huijboom legt een stemverklaring af. De ChristenUnie is absoluut niet tegen de in de motie
bedoelde groep mensen. Zij hebben net zoveel recht op acceptatie. Daar D66 niet ingaat om de voor
de fractie voorgestelde wijziging in de motie, is het voor de ChristenUnie een farce dat in de motie staat
`in het algemeen` en de motie helemaal is gericht op de genoemde groep. Daar het dus niet echt heel
algemeen is kan de fractie er niet in meegaan.
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De heer Jongenelen legt een stemverklaring af. Burgerbelang is blij met de opmerking van wethouder
Van Diemen dat zij de algemene opmerking over discriminatie in het algemeen meeneemt. Spreker
snapt de nadruk op de groep, zoals deze is genoemd. Het is `verrekte moeilijk` om hiervoor uit de kast
te komen. Als daarvan getallen kunnen worden verkregen, kan dit alleen maar worden omarmt. De
fractie hoopt dat de getallen tegenvallen.
De heer Marchal legt een stemverklaring af. Nederland Duurzaam leest de motie wel alsof het een
algemeen onderzoekje zal worden. Het is gelukkig een niet al te uitgebreid onderzoek. Wat dat betreft
kan de fractie de motie steunen, omdat zij het doel ook steunt.
Mevrouw Wanst legt een stemverklaring af. De VVD steunt de motie, omdat iedereen zich goed moet
voelen in de gemeente en simpelweg omdat dit heel normaal is in Heerhugowaard.
Mevrouw Van Ling legt een stemverklaring af. Het CDA gaat wel mee met de motie, maar blijft het
jammer vinden dat er wordt gefocust op de LHBT-groep en niet op discriminatie in het algemeen.
De heer Does legt een stemverklaring af. De HOP vindt ook dat men niet tegen de voorliggende motie
kan zijn, maar de fractie zal zich met de ChristenUnie en andere fracties wel beraden op een bredere
motie in een toekomstige raadsvergadering.
De raad heeft motie 1 met 29 stemmen voor en 2 stemmen tegen aangenomen. Voor stemden HOP,
CDA, VVD, SP, D66, Senioren Heerhugowaard, PvdA, Burgerbelang, Nederland Duurzaam en
GroenLinks. Tegen stemden ChristenUnie en fractie Marjan Jongejan.

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter om

uur de vergadering

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad
van de gemeente Heerhugowaard d.d. 23 juni 2015.

de raadsgriffier,

de voorzitter

