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Notulen openbare vergadering van de raad van de gemeente Heerhugowaard, gehouden op 23 juni
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 geer A.T. Duijff, SP
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 M. Jongejan - Arts, Lijst Marjan Jongejan
de heer A.G.W. Jongenelen, Burgerbelang
de heer M. Kadioglu, PvdA
de heer N. Kevek, CDA (vanaf 20.29 uur)
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
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:

mevrouw T. Huijboom - Brouwer, ChristenUnie, raadslid

Notuliste:

mevrouw E.M.J. Middelbeek

De voorzitter opent de raadsvergadering om 20.20 uur en heet iedereen van harte welkom. Hij stelt aan
de orde zijn afwezigheid komende donderdag van 11.00 tot na de lunch vanwege de crematie van de
heer Martin Jansen. De raad stemt daarmee in.
1. .Spreekrecht burgers.
Er hebben zich voor dit agendapunt geen burgers aangemeld.
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2. Vaststellen raadsagenda.
Zonder verdere discussie en hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten de raadsagenda
gewijzigd vast te stellen. Aan de agenda worden toegevoegd vier moties als de agendapunten 26 tot en
met 29, waarbij agendapunt 29 zal worden behandeld als punt 21a. Agendapunt 23 kan als
akkoordstuk worden behandeld, omdat Senioren Heerhugowaard geen motie indient. Ook zal
agendapunt 25 als akkoordstuk worden behandeld.
3. Vaststellen notulen raadsvergadering d.d. 26 mei 2015.
Naar aanleiding van
Mevrouw Van ’t Schip laat weten dat de heer Does de vorige raadsvergadering heeft aangegeven dat
zijn fractie overwoog een motie over discriminatie in te dienen. In oktober 2013 heeft de HOP samen
met Burgerbelang echter al een motie hierover ingediend. Discriminatie is een heel belangrijk punt,
maar de fractie heeft besloten hierover niet opnieuw een motie in te dienen.
Zonder verdere discussie en hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten de notulen van de
raadsvergadering van 26 mei 2015 ongewijzigd vast te stellen.
4. Voorstel voorzitter met betrekking tot afdoening ingekomen stukken, waaronder
mededelingen van het college aan de raad.
Rubriek AA
Zonder discussie en hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten de ingekomen stukken 01
tot en met 04A 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 08c voor kennisgeving aan te nemen.
Rubriek AC
Er zijn geen stukken voor deze rubriek binnengekomen.
Rubriek B
Er zijn geen stukken voor deze rubriek binnengekomen.
Rubriek C
Zonder discussie en hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten in te stemmen met
afhandeling door het college van ingekomen stuk 01 van rubriek C.
Rubriek D
1. Mededeling over Stadshart
Wethouder Stam deelt mede dat het Stadshart de vijfde ster uit het Keurmerk Veiling ondernemen
heeft gekregen. Dat wil zeggen dat het een heel veilig, schoon en heel winkelcentrum is.
2. Mededeling over reservelocatie fietsenstalling
Wethouder Stam deelt mede dat er geen dekking meer is voor de kosten ad € 34.000 voor de
tijdelijke fietsenstalling op de reservelocatie die er sinds 2009 is. De kosten worden gemaakt voor
de medewerkers en de huur van de fietsenwerkplaats. De functie zal nu veranderen van een
bewaakte in een niet bewaakte fietsenstalling en de fietsenwerkplaats van Rataplan zal verdwijnen.
Er heeft hierover overleg met Rataplan plaatsgevonden.
De raad heeft de mededelingen verder voor kennisgeving aangenomen. De SP heeft een vraag over de
tweede mededeling en zal deze in de commissievergadering stellen.
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5. Heerhugowaard onderneemt, strategisch kader economisch domein, RB2015028.
Zonder verdere discussie en hoofdelijke stemming is in meerderheid door de raad besloten
- tot de vaststelling van Heerhugowaard onderneemt; strategisch kader economisch domein;
- tot opdrachtverstrekking aan het college voor de nadere uitwerking het economisch beleid conform
dit kader,
met de aantekening dat SP heeft tegengestemd met de stemverklaring dat het een algemeen stuk is
met te weinig inhoud.
6. Afvalinzameling: gemeenschappelijke regeling VVI, jaarstukken 2014 en conceptbegroting
2016, RB2015056.
Zonder discussie en hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten geen zienswijze af te
geven bij de jaarstukken 2014 en conceptbegroting 2016 richting het bestuur van de VVI Alkmaar e.o.
7. Derde tekstwijziging Regionaal Historisch Centrum Alkmaar RHCA), RB2015054.
Zonder discussie en hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten in te stemmen met de
derde wijziging van de gemeenschappelijke regeling RHCA:
1. In de aanhef vervallen de gemeenten:
“Graft-de Rijp” en “Schermer”.
2. Het aantal leden van het dagelijks bestuur, zoals genoemd in Artikel 11 lid 1, wordt teruggebracht
van vier naar drie leden.
3. Verwijzingen via schakelbepalingen naar de gemeentewet vervallen, aangezien die bepalingen zijn
nu in de Wgr zelf opgenomen (art.13, lid 4; art. 19, lid 2; art. 23).
4. De datum 15 juli, zoals genoemd in Artikel 25 lid 5 (begroting), wordt veranderd in 1 augustus.
5. de nog niet in het tekstvoorstel opgenomen wijziging als gevolg van de aangepaste WGR in de
tekst van de gemeenschappelijke regeling te laten opnemen:
- Artikel 34b WGR integreren voorliggende GR.
Deze wijziging treedt in werking op 1 juli 2015.
8. Zienswijze op begroting 2016 RHCA en reacties op jaarstukken 2014.
Zonder discussie en hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten:
1. Het RHCA te adviseren om het volgende in de jaarrekening 2014 aan te passen/op te nemen:
- het weerstandsvermogen beter te onderbouwen wat betreft het eerste risico en deze over vier
jaar te verdelen en het totale risico daarmee te herzien;
- een investeringsoverzicht op te nemen welke voldoet aan de eisen van het BBV;
- geen derivaten in te zetten;
- voor het overige akkoord te gaan met de jaarrekening 2014 en de daarin opgenomen
onttrekking uit de algemene reserve i.v.m. het negatieve rekeningresultaat van EUR 27.390.
2. Het RHCA te adviseren om het volgende in de begroting 2016 aan te passen/op te nemen:
- de genoemde risico’s te kwantificeren en een totaal benodigd weerstandsvermogen aan te
geven;
- een plan op te stellen waarin is opgenomen hoe een negatieve stand van de reserve wordt
voorkomen en opgeheven;
- het meerjarenperspectief sluitend te maken;
- de indexering over 2017-2018 conform de brief van Alkmaar d.m.v. bezuinigingstaakstelling op
te nemen in het meerjarenperspectief;
- het opnemen van de EMU-saldo;
- een meerjarig investeringsoverzicht (2016-2019) opnemen met zowel afzonderlijke
investeringen als bijbehorende afschrijvingslasten per jaar;
- het opnemen van een meerjarig overzicht met de stand van de reserve en de begrote
onttrekkingen en stortingen;
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-

het opnemen van de solvabiliteit, netto schuldquote (met en zonder correctie doorleningen);
voor het overige een positief advies af te geven ten aanzien van de begroting 2016 van het
RHCA en structurele exploitatieruimte.
3. Het RHCA te adviseren het volgende in het jaarverslag 2014 aan te passen/op te nemen:
- bezoekersaantallen per gemeente en per archiefbestand inzichtelijk te maken;
- onderzoeken of een andere naam dan archiefalkmaar.nl niet beter van toepassing is;
- bezoek scholieren per gemeente inzichtelijk te maken;
- voor het overige in te stemmen met het jaarverslag 2014 van het RHCA.
9. Zienswijze jaarstukken 2014 en begroting 2016 Cocensus, RB2015055.
Zonder discussie en hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten dat de ontwerpbegroting
geen aanleiding geeft om zienswijzen in te dienen.
10. Vaststellen bestemmingsplan Stationsgebied, RB2015039.
Zonder discussie en hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten:
1. de zienswijzen van Liander ontvankelijk en gegrond, de zienswijze van Koper Vastgoed BV
ontvankelijk en gedeeltelijk gegrond te verklaren, de zienswijze van NSI Kantoren en HAL
tradecenter ontvankelijk maar ongegrond te verklaren;
2. geen exploitatieplan op te stellen;
3. in te stemmen met de in het plan aangebrachte wijzigingen, zoals opgenomen in de Nota van
beantwoording zienswijzen bestemmingsplan Stationsgebied en de voorgestelde ambtshalve
wijzigingen;
4. het bestemmingsplan met IMRO-code NL.IMRO.0398.BP38STATIONSGEBIED-VA01 gewijzigd
vast te stellen.
11. Ontwerpjaarrekening 2014 en ontwerpbegroting 2016 RUD NHN en zienswijze gemeente
Heerhugowaard, RB2015067.
Zonder discussie en hoofdelijke stemming is in meerderheid door de raad besloten gezien hebbende
de ontwerpjaarrekening 2014 en ontwerpbegroting 2016, in te stemmen met de zienswijze, zoals
weergegeven in de zienswijzebrief, en deze te doen toekomen aan de RUD-NHN,
met de aantekening dat de SP tegen het voorstel heeft gestemd met de stemverklaring dat er voor
100% personeel is aangenomen, maar voor 80% controle is uitgevoerd.
12. Financiële jaarstukken 2014, 2015 en 2016 Recreatieschap Geestmerambacht, RB2015050.
Zonder discussie en hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten:
1. In te stemmen met de jaarrekening 2014 van de GR-GAB en dus geen zienswijze in te dienen
2. In te stemmen met de programmabegrotingen 2016 en dus geen zienswijze in te dienen;
3. In te stemmen met de begrotingswijzigingen 2015 en dus geen zienswijze in te dienen.
13. Oprichten Coöperatie Support Centrum GGD, 2015057.
Zonder discussie en hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten geen wensen en
bedenkingen te hebben ten aanzien van het oprichten van een Coöperatie GGD Support Centrum.
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14. Zienswijze GGD begroting 2016, gewijzigde begroting 2015, jaarstukken 2014 en
huisvestingskosten, RB2015052.
Zonder discussie en hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten:
Voorgesteld wordt om een positieve zienswijze af te geven op:
- de programmabegroting 2016 van de GGD en de daarin opgenomen algemene bijdrage van
EUR 17,15 per inwoner;
- de daarin opgenomen bijdrage voor de 0-4 jarigen & adolescenten 0-19 jaar van EUR 53,60 per
inwoner;
Akkoord te gaan met
- de gewijzigde begroting 2015.
- de jaarstukken 2014 van de GGD en de daarin voorgestelde resultaatbestemming (toevoeging van
het positieve rekeningresultaat van EUR 285.000 aan de algemene reserve).
- het toerekenen van de huisvestingskosten op basis van werkelijke kosten aan de gemeente waarbij
de algemene bijdrage per inwoner 0-19 jaar wordt verlaagd.
Daarnaast kennis te nemen van de geïndexeerde meerjarenraming 2017-2019 en de daarin toegepaste
indexatie op een later moment zo nodig te heroverwegen.
15. Vaststelling Verordening cliëntparticipatie, aanpassing Verordening Car en huishoudelijk
reglement, RB2015053.
Zonder discussie en hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten:
1. de Verordening cliëntenparticipatie Halte Werk gemeente Heerhugowaard vast te stellen;
2. de aangepaste Verordening cliënten advies raad Heerhugowaard 2015 vast te stellen, onder
gelijktijdige intrekking van de Verordening cliënten advies raad Heerhugowaard 2010;
3. het huishoudelijk reglement cliënten advies raad Heerhugowaard 2015 vast te stellen, onder
gelijktijdige intrekking van het huishoudelijke reglement cliënten advies raad Heerhugowaard 2008.
met de stemverklaring van D66 dat deze fractie veel waarde hecht aan participatie, maar had liever
gezien dat de cliëntenadviesraad Halte werk geheel uit cliënten had bestaan.
16. Vaststellen ontwerpbegroting 2015 en 2016 van Halte Werk, RB2015051.
Zonder discussie en hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten geen gebruik te maken
van de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen.
17. Wijziging gemeenschappelijke regeling Halte Werk, RB2015062.
Zonder discussie en hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten het college toestemming
te verlenen voor het wijzigen van de Gemeenschappelijke regeling Halte Werk overeenkomstig het bij
dit besluit gevoegde wijzigingsbesluit.
18. Conceptbegroting 2016 WNK, RB2015063.
Zonder discussie en hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten de volgende zienswijzen
over de begroting 2016 van WNK personeelsdiensten aan het Algemeen Bestuur over te brengen:
1. gevraagd wordt om bij het opstellen van de begroting 2017 “een begroting in 1 oog op slag” op te
stellen waarin de belangrijke informatie op hoofdlijnen gepresenteerd worden;
2. in de begroting 2016 rekening houden met één tarief. Hierbij wordt aangenomen dat dit tarief
uiteindelijk zal komen te liggen op een bedrag van € 24.903,50 per SE;
3. gevraagd wordt, gezien de ontwikkelingen met betrekking tot de transitie, in de risicoparagraaf een
totaal risicobedrag op te nemen inclusief de verdeelsleutel naar deelnemende gemeenten;
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4. verzocht wordt om de indeling en benaming van de paragrafen in de begroting 2016 en het
opnemen van financiële kengetallen zoals dat vereist is in het BBV vanaf 2016 in overeenstemming
te brengen met de BBV;
5. een positief oordeel mee te geven over de meerjarenbegroting 2016-2021 van WNK
personeelsdiensten.
19. Jaarrekening 2014 gemeenschappelijke regeling Werkvoorziening Noord-Kennemerland,
RB2015064.
Zonder discussie en hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten de volgende zienswijzen
over de jaarrekening 2014 van WNK personeelsdiensten aan het Algemeen Bestuur over te brengen:
1. gevraagd wordt om bij het opstellen van de jaarrekening 2015 “een jaarrekening in 1 oog op slag”
op te stellen waarin de belangrijke informatie op hoofdlijnen gepresenteerd worden;
2. gevraagd wordt gezien de ontwikkelingen met betrekking tot de reguliere bedrijfsvoering en transitie
in de risicoparagraaf een totaal risicobedrag op te nemen inclusief de verdeelsleutel naar
deelnemende gemeenten;
3. verzocht wordt om de indeling en benaming van de paragrafen in de jaarrekening 2014 en het
opnemen van financiële kengetallen zoals dat vereist is in het BBV in overeenstemming te brengen
met de BBV;
4 een positief oordeel mee te geven over het resultaat 2014 aan het Algemeen Bestuur van WNK
personeelsdiensten.
19a Krediet vervanging haakarmauto, RB2015088 (voormalig agendapunt 25).
Zonder discussie en hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten een krediet van € 139.000
beschikbaar te stellen voor de aanschaf van een nieuwe haakarmauto. De jaarlijkse kapitaallasten van
deze vervangingsinvestering te dekken uit de al in de begroting opgenomen kapitaallasten (programma
2 Stedelijk beheer).
19b Vaststelling Beleidskader huisvesting arbeidsmigranten Heerhugowaard 2015, RB2015049,
(voormalig agendapunt 23).
Zonder discussie en hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten het Beleidskader
huisvesting arbeidsmigranten Heerhugowaard 2015 vast te stellen.
met een stemverklaring van de SP dat deze fractie in principe blij is dat het een en ander wordt
geregeld, maar de fractie zal de vinger aan de pols houden.
20. Wijziging commissiesamenstelling SP in de commissie Middelen/Stadsbeheer, RB2015077.
Het stembureau wordt gevormd door de raadsleden Bankras en Gosselaar, die samen met de
raadsgriffier de uitgebrachte stemmen zullen tellen.
De heer Gosselaar laat weten dat er 29 geldige stemmen en 1 ongeldige stem is uitgebracht.
Zonder verdere discussie en na een schriftelijke stemming is door de raad besloten met ingang van
heden de samenstelling van de vertegenwoordiging van de fractie SP in de na genoemde
raadcommissie als volgt vast te stellen:
commissie Middelen/Stadsbeheer
- A.T. Duijff (lid)
- A.A.H. Seegers (plv.lid)
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21. Wijziging samenstelling werkgeverscommissie, RB2015081.
Het stembureau wordt gevormd door de raadsleden Bankras en Gosselaar, die samen met de
raadsgriffier de uitgebrachte stemmen zullen tellen.
Mevrouw Bankras laat weten dat er 27 geldige en 3 ongeldige stemmen zijn uitgebracht.
Zonder verdere discussie en na een schriftelijke stemming is door de raad besloten de heer
R.H. Schoemaker te benoemen als lid van de werkgeverscommissie.
De voorzitter ontbindt hierna het stembureau.
21a Motie 4 over parkeren Middenwaard, ingediend door SP (voormalig agendapunt 29).
De tekst van motie 4 ingediend door SP luidt:
De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 23 juni 2015
behandelen agendapunt 29 met als onderwerp Motie vreemd aan de orde van de dag - Motie 2015-0623 4; SP Parkeren Middenwaard
Constaterende dat:
- er meer en meer leegstand is in het winkelcentrum Middenwaard;
- uitrijkaarten worden verstrekt aan Cool en de bioscoop;
- dat betaald parkeren nu als een extra hindernis wordt gezien;
- dat goedkoop verstrekken uitrijkaarten wellicht een oplossing zouden vormen of de verkoop van
uitrijkaarten aan ondernemers,
Overwegende dat:
de gemeente wellicht de ondernemers van Middenwaard kan faciliteren door uitrijkaarten niet alleen
de verkopen aan Cool en de bioscoop met korting,
verzoekt het college op:
te onderzoeken of het mogelijk en financieel haalbaar is om goedkope uitrijkaarten tegen betaling te
verstrekken aan ondernemers
en gaat over tot de orde van de dag,
ondertekend door de fractievoorzitter SP Heerhugowaard
Na een toelichting op de motie door de heer Degreef wordt er in twee termijnen beraadslaagd.
Wethouder Oude Kotte zegt toe dat na de zomer een gesprek met de nieuwe eigenaar van het
winkelcentrum zal worden gepland, waarbij ook zal worden gevraagd hoe het een en ander ervoor
staat. De wethouder zal dit aan de raad terugkoppelen.
De raad heeft motie 4 met 3 stemmen voor en 27 stemmen tegen verworpen.
Voor stemde SP. Tegen stemden HOP, CDA, VVD, D66, Senioren Heerhugowaard, PvdA,
Burgerbelang, Nederland Duurzaam, GroenLinks en Lijst Marjan Jongejan.
22. Zienswijze jaarstukken 2014 en begroting 2016 Veiligheidsregio, RB2015058.
Mevrouw Van ’t Schip neemt bij de behandeling van dit agendapunt de voorzittershamer over van de
heer Ter Heegde.
Na een toelichting door de heer Feelders van D66 op het ingediende amendement A en een toelichting
door de heer Schoemaker van GroenLinks op motie 5 wordt er in een termijn beraadslaagd..
De tekst van amendement A ingediend door D66 en mede ondertekend PvdA, HOP, Lijst Marjan
Jongejan, Senioren Heerhugowaard, Burgerbelang en CDA luidt:
De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 23 juni 2015, behandelend
agendapunt 22 met als onderwerp Zienswijze Jaarstukken 2014 en begroting 2016 Veiligheidsregio.
Constaterende dat,
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-

Er voor de begroting 2016 voor dezelfde methodiek als die van de begroting 2015 (zero-based
budgetting) is gekozen;
- De projectkosten regionalisering ad € 5.730.000 niet zijn opgenomen in de begroting;
- De taakstelling bezuinigingen niet geheel is ingevuld;
- De taakstelling loon- en prijsindexatie niet als extra bezuiniging is opgenomen;
- De meerjarenbeleidsnotitie nog niet is aangepast,
Overwegende dat,
- De projectkosten regionalisering als krediet beschikbaar aan de Veiligheidsregio NHN zijn gesteld.
De projectkosten dienen met ingang van het begrotingsjaar 2015 in 5 jaar te worden verrekend met
de Veiligheidsregio NHN uit de incidentele onderuitputting van de begroting. Het gaat om een
bedrag van € 1.100.000 per jaar. In de begroting is niet gemotiveerd op welke wijze het bedrag van
€ 1.100.000 wordt terugverdiend en/of gereserveerd. Wel wordt aangegeven dat er in het jaar 2019
een definitieve afrekening plaatsvindt;
- De taakstelling bezuiniging € 7.400.000. Een gefaseerde invoering hier niets aan afdoet en derhalve
in de begroting 2016 de bezuinigingstaakstelling van € 7.400.000 opgenomen dient te worden in
plaats van het bedrag van € 5.900.000.;
- De indexering loon en prijscompensatie als taakstelling is opgenomen in de begroting. Dit is
onterecht, omdat het geen onderdeel is van deze taakstelling. Per saldo betekent dat de taakstelling
verhoogd moet worden met de kosten van de indexeringstaakstelling, voor het jaar 2016 is dit
€ 309.000,
Besluit
- Aan het door het college voorgestelde raadsbesluit bij 3, het volgende toe te voegen:
- Daarnaast dient de Veiligheidsregio NHN de minder dan € 7,4 miljoen structureel gerealiseerde
bezuinigingen, alsnog in te vullen en te realiseren.
- Aan het door het college voorgestelde raadsbesluit aan te vullen met onderstaande extra
toevoegingen:
- Het bestuur van de Veiligheidsregio NHN daarbij op te dragen (geschrapt) het college opdracht te
geven om bij het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio NHN te bevorderen(toegevoegd) om
uiterlijk voor 31 oktober 2015 te komen met realistische en haalbare voorstellen om deze
bezuinigingstaakstelling in 2016 te realiseren, inclusief een duidelijk inzicht in de gevolgen van
deze voorstellen. Tevens deze voorstellen te laten toetsen door een externe commissie op
haalbaarheid en alle raden van de deelnemende gemeenten over deze voorstellen hun
zienswijze te laten geven.
- De Veiligheidsregio NHN opdracht te geven (geschrapt)het college opdracht te geven om bij het
algemeen bestuur van de Veiligheidsregio te bevorderen(toegevoegd) om met een gemotiveerde
onderbouwing te komen op welke wijze de projectkosten regionalisering ad € 5.700.000
terugverdiend gaan worden en de deelnemende gemeenten over de voortgang van de realisatie
jaarlijks te informeren.
- De Veiligheidsregio NHN mee te geven dat een aangepaste, gedegen en goed gemotiveerde
meerjarenbeleidsnotitie de grondlegger moet zijn voor de begroting 2016 en de daarop
volgende jaren. Tevens in elke opvolgende begroting een meerjarenprognose voor de volgende
drie jaren op te nemen, waarbij de jaarlijkse exploitaties sluitend zijn (toegevoegd);
- De Veiligheidsregio NHN op te dragen dat een externe commissie onderzoek doet naar de
financiën met als resultaat een transparant op ervaringscijfers gebaseerde begroting waarin ook
duidelijk wordt gemaakt hoe de projectkosten van de regionalisering worden terugverdiend en
tevens de uitkomsten van dit onderzoek met de deelnemende gemeentes te delen.
Ondertekend door D66, PvdA, HOP, Lijst Marjan Jongejan, Senioren Heerhugowaard, Burgerbelang en
CDA
De tekst van motie 5 ingediend door GroenLinks luidt:
De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 23 juni 2015 behandelend
agendapunt 22 met als onderwerp Zienswijze jaarstukken 2014 en begroting 2016 Veiligheidsregio,
Constaterende dat
- het de Veiligheidsregio maar moeizaam lukt de beschikbare financiële middelen te koppelen aan de
veiligheidswensen van de afzonderlijke deelnemende gemeenten;
- binnen (het algemeen bestuur van) de Veiligheidsregio er weinig aandacht is voor preventie in het
bereiken van de doelstellingen binnen de financiële kaders;
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ook binnen de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten niet of nauwelijks wordt gesproken
over preventieve maatregelen binnen het veiligheidsbeleid,
Overwegende dat:
- het bereiken van de laatset 10 procent binnen een “100-procents”veiligheidsbeleid dermate veel
geld vergt dat dit niet binnen de financiële kaders van de Veiligheidsregio kan worden geborgd;
- het nemen van preventieve maatregelen in plaats van repressieve maatregelen meer
kostenefficiënt is;
- preventieve maatregelen zorgen voor meer veiligheidsbewustzijn bij de bevolking en zo dus tevens
gunstige bijeffecten oplevert in het algehele veiligheidsbeleid,
Spreekt uit:
dat collega-gemeenteraden het algemeen en dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio oproepen tot
een grondige oplossingsgerichte analyse van waaruit een integraal preventiebeleid binnen het
veiligheidsbeleid kan worden geformuleerd,
verzoekt het college
1. de constateringen en overwegingen van deze motie te onderschrijven;
2. de inhoud van deze motie aan de orde te stellen binnen het algemeen en dagelijks bestuur van de
Veiligheidregio;
3. deze motie door te sturen naar de collega-gemeenteraden met het verzoek de inhoud van deze
motie tot onderdeel van de beraadslagingen te maken,
en gaat over tot de orde van de dag.
Ondertekend door de fractievoorzitter GroenLinks
De raad heeft amendement A met 27 stemmen voor en 3 stemmen tegen aangenomen.
Voor stemden HOP, CDA, VVD, D66, Senioren Heerhugowaard, PvdA, Burgerbelang, Nederland
Duurzaam, GroenLinks en lijst Marjan Jongejan. Tegen stemde SP.
De raad heeft het voorstel van het college met 27 stemmen voor en 3 stemmen tegen aangenomen.
Voor stemden HOP, CDA, VVD, D66, Senioren Heerhugowaard, PvdA, Burgerbelang, Nederland
Duurzaam, GroenLinks en lijst Marjan Jongejan. Tegen stemde SP.
De raad heeft motie 5 unaniem aangenomen.
Zonder verdere discussie en na stemming is door de raad besloten met inachtneming van aangenomen
amendement A
met betrekking tot de jaarstukken 2014
1. om in te stemmen met de jaarstukken 2014 en de daarin opgenomen de bestemmingsreserve
“kwaliteitsverbetering en regionalisering Brandweer” ad EUR 77.000 vrij te laten vallen ten gunste
van de algemene reserve Veiligheidsregio, maar de resultaatbestemming 2014 als volgt in te vullen:
a. EUR 278.000 te storten in de algemene reserve Ambulancezorg;
b. EUR 73.000 te storten in de nieuw op te richten algemene reserve Veiligheidshuis;
c. EUR 497.000 te onttrekken uit de algemene reserve Veiligheidsregio,
Daarmee komt de totale algemene reserve op EUR 239.000
2. Daarnaast wordt voorgesteld om:
a. met klem aan de Veiligheidsregio (VR) aan te geven dat de VR haar stukken in het vervolg
binnen de gestelde termijnen compleet bij de gemeenten moet aanleveren;
b. de VR te verzoeken met een plan te komen om het ziekteverzuim te verminderen en tot minder
c. de VR te verzoeken om de opgelegde bezuinigingen niet meer te dekken door een onttrekking
uit de algemene reserve;
d. de VR te verzoeken om vanaf de jaarstukken 2015 en verder een overzicht op te nemen van
het aantal inwoners per gemeente en de bijdrage die iedere gemeente in dat jaar heeft betaald
voor VR en Ambulancezorg,
met betrekking tot de begroting 2016
3. de raad wordt voorgesteld om een negatieve zienswijze af te geven voor de begroting 2016 in
verband van het onterecht opnemen van de indexering over 2016 waardoor de gemeentelijke
bijdrage over 2016 ev omhoog gaat. Daarnaast dient de Veiligheidsregio NHN de minder dan € 7,4
miljoen gerealiseerde bezuinigingen, alsnog in te vullen en te realiseren;
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4. Daarnaast wordt de raad voorgestelde de VR te verzoeken:
a. de effecten van de resultaatbestemming en vrijval van de bestemmingsreserve in het vervolg op
te nemen in de begroting onder voorbehoud van het akkoord van het AB. Zo wordt de stand van
de algemene reserve transparanter;
b. met een plan te komen om de algemene reserve op een acceptabel niveau te brengen,
5. Het college opdracht te geven om bij het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio NHN te
vorderen om uiterlijk voor 31 oktober 2015 te komen met realistische en haalbare voorstellen om
deze bezuinigingstaakstelling in 2016 te realiseren, inclusief een duidelijk inzicht in de gevolgen van
deze voorstellen. Tevens deze voorstellen te laten toetsen door een externe commissie op
haalbaarheid en alle raden van de deelnemende gemeenten over deze voorstellen hun zienswijze
te laten geven.
6. het college opdracht te geven om bij het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio te bevorderen
om met een gemotiveerde onderbouwing te komen op welke wijze de projectkosten regionalisering
ad € 5.700.000 terugverdiend gaan worden en de deelnemende gemeenten over de voortgang van
de realisatie jaarlijks te informeren.
7.- De Veiligheidsregio NHN mee te geven dat een aangepaste, gedegen en goed gemotiveerde
meerjarenbeleidsnotitie de grondlegger moet zijn voor de begroting 2016 en de daarop volgende
jaren. Tevens in elke opvolgende begroting een meerjarenprognose voor de volgende drie jaren op
te nemen, waarbij de jaarlijkse exploitaties sluitend zijn;
8. De Veiligheidsregio NHN op te dragen dat een externe commissie onderzoek doet naar de
financiën met als resultaat een transparant op ervaringscijfers gebaseerde begroting waarin ook
duidelijk wordt gemaakt hoe de projectkosten van de regionalisering worden terugverdiend en
tevens de uitkomsten van dit onderzoek met de deelnemende gemeentes te delen.
24. Huisvestingsverordening Heerhugowaard 2015, RB2015074.
Na een toelichting door de heer Hoekstra op het door de VVD ingediende amendement B wordt er in
twee termijnen beraadslaagd.
De tekst van amendement B ingediend door de VVD en mede ondertekend door CDA, HOP en
Senioren Heerhugowaard luidt:
De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 23 juni 2015 behandelend
agendapunt 24 met als onderwerp Huisvestingsverordening Heerhugowaard 2015;
Constaterende dat
- er in de voorgaande behandeling van het voorstel in de commissie Stadsontwikkeling is gesproken
over alternatieven voor het toekennen van sociale woningen in Heerhugowaard;
- in de verordening geen mogelijkheden zijn opgenomen om te experimenteren met nieuwe manieren
van woningtoewijzing;
Overwegende dat:
- er meerdere partijen zijn die hebben uitgesproken dat zij open staan voor nieuwe ideeën bij de
woningtoewijzing;
- het tijdrovend is om bij ieder voorstel de Huisvestingsverordening aan te passen;
- het college altijd bij de raad kan (geschrapt) moet (toegevoegd) informeren of het experiment gewenst
is,
Besluit
- aan het college voorstelde Huisvestingsverordening aan te passen als volgt:
verwijderen artikel 15:
artikel 15 Hardheidsclausule
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd in gevallen waarin de toepassing van deze verordening
naar hun oordeel tot onbillijkheid van overwegende aard leidt ten gunste van de aanvrager af te
wijken van deze verordening;
dit te vervangen door:
Artikel 15 Hardheidsclausule en experimenteerruimte
1. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd in gevallen waarin de toepassing van deze
verordening naar hun oordeel tot onbillijkheid van overwegende aard leidt ten gunste van de
aanvrager af te wijken van deze verordening.
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2. Burgemeester en wethouders kunnen experimenteren met vormen van woningtoewijzing die
buiten de bepalingen van hoofdstuk 2 van deze verordening vallen. Een experiment is een
tijdelijke proef met een maximale tijdsduur van één jaar. Indien een experiment als vast
onderdeel van de Huisvestingsverordening kan worden opgenomen doet het college van
burgemeester en wethouders daartoe een voorstel aan de gemeenteraad.
Ondertekend door de VVD en mede ondertekend door CDA, HOP en Senioren Heerhugowaard
Besluitvorming over amendement B
De heer Brau legt een stemverklaring af. De PvdA zal niet meestemmen, omdat zij het amendement
overbodig vindt.
De heer Jongenelen legt een stemverklaring af. Regionale samenwerking ja tot het Heerhugowaard
raakt. Spreker vindt het schaamteloos.
De heer Marchal legt een stemverklaring af. Nederland Duurzaam begrijpt de intentie is blij met de
aanpassing van het amendement. Het reflecteert de houding dat het een zeer belangrijk onderwerp is
en dat er van de raad uiteindelijk een fiat moet komen. Nederland Duurzaam kan beamen dat er wel
degelijk iets nodig is en zij dat het vertrouwen wil geven.
De raad heeft amendement B met 21 stemmen voor en 9 stemmen tegen aangenomen.
Voor stemden HOP, CDA, VVD, D66, Senioren Heerhugowaard, Nederland Duurzaam en GroenLinks.
Tegen stemden SP, PvdA, Burgerbelang en Lijst Marjan Jongejan.
Besluitvorming over het voorstel van het college
De heer Jongenelen legt een stemverklaring af. Daar een aangenomen amendement een wezenlijke
wijziging betekent van het voorliggende stuk is Burgerbelang genoodzaakt hier ook tegen te stemmen.
De heer Degreef legt een stemverklaring af. Hij verwijst naar de stemverklaring van Burgerbelang.
De heer Hoekstra legt een stemverklaring af. De VVD is blij met de aanvulling van het amendement,
want het biedt de ruimte die de fractie ook zoekt.
De heer Brau legt een stemverklaring af. Hij sluit aan bij de woorden van heren Jongenelen en Degreef.
De raad heeft het voorstel van het college met 22 stemmen voor en 8 stemmen tegen aangenomen.
Voor stemden HOP, CDA, VVD, D66, Senioren Heerhugowaard, Nederland Duurzaam, GroenLinks en
Lijst Marjan Jongejan. Tegen stemden SP, PvdA en Burgerbelang.
Zonder verdere discussie en na stemming is door de raad besloten de Huisvestingsverordening
Heerhugowaard 2015 vast te stellen.
26. Motie 1 over groene oplossingen in de stad, ingediend door GroenLinks.
De tekst van motie 1 over groene oplossingen in de stad, ingediend door GroenLinks en mede
ondertekend door Nederland Duurzaam, D66, VVD en Senioren Heerhugowaard luidt:
De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 23 juni 2015 behandelend
agendapunt 26 Motie vreemd aan de orde van de dag- Motie 2015-06-23 1; GL Groene oplossingen in
de stad.
Aanleiding*: De Europese Commissie heeft het eindrapport gepubliceerd van het nieuwe onderzoeksen innovatieprogramma ‘Nature Based Solutions in Re-naturing the Cities’, waaraan door een
expertgroep het afgelopen halfjaar intensief is gewerkt. Het nieuwe programma wil de komende vijf jaar
innovaties en toegepast wetenschappelijk onderzoek stimuleren in groene oplossingen in de stad. De
directeur van Branchevereniging VHG, die op verzoek van de Europese Commissie als expert aan het
programma heeft meegewerkt, ziet grote mogelijkheden voor de groene sector in dit nieuwe
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programma. De kernvraag in dit nieuwe programma is hoe de natuur en oplossingen die uitgaan van de
principes van de natuur hiervoor gebruikt kunnen worden. Het programma gaat echter niet alleen om
oplossingen in milieu en leefomgeving, maar ook om groene innovaties die bijdragen aan sociale en
economische doelstellingen. Het is uitdrukkelijk de bedoeling dat er nieuwe samenwerkingsvormen en
verdienmodellen tussen sectoren gaan ontstaan. Het bedrijfsleven speelt hierin, naast overheid en
kennisinstellingen, een enorm belangrijke rol. De opgedane kennis en ervaring lenen zich voor
toepassingen elders in de wereld en dragen bij aan de positie van Europa als marktleider in natuurlijke
groene oplossingen.
Het programma richt zich op vier kerndoelen.
1) Duurzame stedelijke ontwikkeling.
2) Herstel van beschadigde ecosystemen.
3) Ontwikkelen van oplossingen in het kader van klimaatverandering en klimaatbestendigheid.
4) Het verbeteren van risicomanagement bij extreme (weers-) omstandigheden.
Het gaat erom dat er innovatieve showcases op deze gebieden ontwikkeld worden. De Europese
Commissie wil die showcases ondersteunen met subsidie en toegepast wetenschappelijk
onderzoek. Interessant zijn daarbij onder andere groene oplossingen om het welzijn van de
bewoners in de stad te verbeteren, groene stedelijke herontwikkeling, groen en wateropvang, groen
als grondstof en groen als economisch model in bijvoorbeeld verzekering en investering.
De bedoeling is, dat de Europese Commissie rond oktober de mogelijkheid open stelt om Pagina 2
van 3 projecten in te dienen. De komende maanden zal het programma nog verder zowel binnen
als buiten de Europese Commissie gecommuniceerd worden.
Constaterende dat:
 Heerhugowaard met de ‘Stad van de Zon’ en de aanleg van woningbouwlocatie De Draai een grote
reputatie heeft op het gebied van duurzaamheid, klimaat- en energieneutraliteit en innovatie.
- Ook Nederland voor de grote uitdaging staat om de steden van de toekomst leefbaar en gezond te
houden.*
- Momenteel 73% van de Europese bevolking in stedelijk gebied woont en dit zal toenemen tot 82%
in 2050.*
- In Nederland 90% van de bevolking in stedelijk gebied woont.*
- De groensector een hoofdrol kan spelen om de problematiek van groeiende bevolkingsdichtheid in
combinatie met klimaatveranderingen en de daarbij toenemende leefbaarheidsproblemen onder
controle te houden.*
- Medio oktober 2015 innovatieve showcases ingediend kunnen worden voor het nieuwe onderzoeksen innovatieprogramma ‘Nature Based Solutions in Re-naturing the Cities’.*
- De Europese Commissie ondernemers wil stimuleren innovatieve oplossingen aan te dragen voor
onder meer duurzame stedelijke ontwikkeling en daarmee intensivering van de samenwerking
tussen ‘groene’ ondernemers en bouwers in het verschiet ligt.*
Overwegende dat:
- We ook in Heerhugowaard de verantwoordelijkheid hebben om de stad gezond en leefbaar te
houden.
- Het begrip ‘stad’ volgens de expert verbreed kan worden naar de bebouwde omgeving in het
algemeen.*
- Dit Europese programma niet alleen over milieu en leefomgeving gaat, maar door de sociale en
economische doelstellingen de verbinding legt tussen verschillende sectoren waardoor tegelijkertijd
meerdere belangen gediend kunnen worden.
Verzoekt het college om:
1. Initiatief te nemen om samen met kennisinstellingen en het bedrijfsleven te onderzoeken of er
innovatieve showcases te ontwikkelen zijn, gericht op de vier kerndoelen van het programma
‘Nature Based Solutions in Re-naturing the Cities’, die vanuit de Europese Commissie ondersteunt
zouden kunnen worden met subsidie en toegepast wetenschappelijk onderzoek.
2. Voor oktober 2015 duidelijk te hebben of en welke showcases in aanmerking zouden kunnen
komen om medio oktober 2015 ingediend te worden als projecten bij de Europese Commissie.
En gaat over tot de orde van de dag,
Ondertekend door GroenLinks en mede ondertekend door Nederland Duurzaam, D66, VVD en
Senioren Heerhugowaard
GroenLinks heeft aangegeven om in verband met het tijdstip van de avond de behandeling van deze
motie aan te willen houden tot komende donderdag. De raad stemt hiermee in.

R 23 juni 2015/13

27. Motie 2, over crowdfunding en CO-financiering ingediend door D66.
De tekst van motie 2 ingediend door D66 en mede ondertekend door HOP, PvdA, VVD, Lijst Marjan
Jongejan, SP, CDA en Burgerbelang luidt:
De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 23 juni 2015
behandeld agendapunt 27 Motie vreemd aan de orde van de dag – Motie 2015-06-23 2; D66
Crowdfunding en CO-financiering.
Constaterende dat:
- Crowdfunding* een financieringsmodel is waarbij een grote groep kleine investeerders de
ontwikkeling van een dienst, product of evenement mogelijk maakt.
- Crowdfunding inmiddels een breed en geaccepteerd wereldwijd alternatief is voor of aanvulling op
traditionele mogelijkheden voor financiering.
- In Nederland in 2014 voor 63 miljoen euro is opgehaald via crowdfunding, wat een verdubbeling is
t.o.v. het jaar 2013.
- Er in 2014 meer dan 2000 projecten en ondernemingen zijn gestart door crowdfunding en er
inmiddels in Nederland meer dan 50 crowdfunding platforms zijn.
- Het door de huidige economische situatie het lastig is om voor startende ondernemingen, lokale
maatschappelijke instellingen en verenigingen financiering voor (innovatieve) projecten rond te
krijgen.
- Er in de gemeente Heerhugowaard geen beleid is rondom crowdfunding.
- Er al mooie voorbeelden van crowdfunding zijn verzonnen en waar Heerhugowaard zich makkelijk
op zo’n platform zou kunnen aansluiten, zie www.voorjebuurt.nl.
Overwegende dat:
- Crowdfunding een groeiend alternatief is op de huidige kapitaalmarkt om tot financiering van
innovatieve projecten en startende ondernemingen te komen.
- Crowdfunding een goede aanvulling is op het bestaande aanbod van het verkrijgen van financiering
voor onze lokale maatschappelijke instellingen en verenigingen en startende ondernemers in
Heerhugowaard.
- Crowdfunding een basis en tevens aanjager kan zijn tot het versterken van de lokale economie,
economische groei en werkgelegenheid in Heerhugowaard.
Spreekt uit:
Dat de gemeente Heerhugowaard crowdfunding moet onderzoeken en stimuleren ter versterking
van de lokale economie.
Verzoekt het college:
1. Inzichtelijk te maken en te onderzoeken welke rol de gemeente Heerhugowaard het beste kan
innemen in het stimuleren van crowdfunding.
2. De raad, rechtstreeks of via de commissie Middelen en Stadsbeheer, uiterlijk voor 1 januari 2016
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,
D66 en mede ondertekend door HOP, PvdA, VVD, Lijst Marjan Jongejan, SP, CDA en Burgerbelang
De raad heeft het voorstel van D66 om in verband met het tijdstip van de avond, de behandeling van
deze motie door te schuiven naar de raadsvergadering van donderdag 25 juni 2015, overgenomen.
28. Motie 3 over experimenten decentrale duurzame elektriciteitsopwekking, ingediend door
D66.
De tekst van motie 3 ingediend door D66 luidt:
De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 23 juni 2015
behandelend agendapunt 28 met als onderwerp Motie vreemd aan de orde van de dag - Motie 201506-23 3; D66 Experimenten decentrale duurzame elektriciteitsopwekking (DDE)
Constaterende dat:
- Heerhugowaard een gemeente is waar men prettig kan leven, werken en wonen.
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-

Heerhugowaard de koplopersrol qua duurzame energiebesparing en duurzaamheid graag wil
behouden.
- Deze regeling ‘experimenten decentrale duurzame elektriciteitsopwekking’ precies valt binnen de
filosofie People, Planet, Prosperity van de gemeente Heerhugowaard.
- De huidige elektriciteitswet knelpunten oplevert voor het opwekken van lokale energie.
- Deze tijdelijke regeling ‘experimenten decentrale duurzame elektriciteitsopwekking’ onderdeel
uitmaakt van het energieakkoord zoals dat is overeengekomen met maatschappelijke organisaties,
bedrijfsleven, vakbeweging en overheid.
- Deze tijdelijke regeling ‘experimenten decentrale duurzame elektriciteitsopwekking’ een stimulans
kan zijn om meer duurzame energie te realiseren.
Overwegende dat:
- Deze tijdelijke regeling ‘experimenten decentrale duurzame elektriciteitsopwekking’ de gemeente
Heerhugowaard kansen biedt in de realisatie van haar eigen duurzaamheids- en energiebesparing
ambities.
- Deze tijdelijke regeling ‘experimenten decentrale duurzame elektriciteitsopwekking’ de kennis voor
de gemeente Heerhugowaard, bedrijven en haar inwoners op gebied van duurzaamheid vergroot.
- Deze tijdelijke regeling ‘experimenten decentrale duurzame elektriciteitsopwekking’ mogelijkheden
biedt om bij bestaande woningbouw of nieuwbouw meer duurzame energie te laten toepassen.
- Deze tijdelijke regeling ‘experimenten decentrale duurzame elektriciteitsopwekking’ van groot
belang is voor het realiseren van een duurzame energiehuishouding voor inwoners.
- Deze tijdelijke regeling ‘experimenten decentrale duurzame elektriciteitsopwekking’ voor meer
bedrijvigheid in de gemeente kan zorgen.
Spreekt uit:
Dat de gemeente Heerhugowaard verkent naar de mogelijkheden die het Besluit experimenten
decentrale duurzame elektriciteitsopwekking (Besluit Experimenten DDE) biedt en daartoe
projecten van initiatiefnemers of haarzelf wenst aan te melden bij Rijksdienst voor Ondernemend
Nederland. Pagina 2 van 2
Verzoekt het college:
1. In samenwerking met relevante, actieve, potentiële en innovatieve bedrijven te verkennen (d.m.v.
een quickscan) welke mogelijkheden er zijn die onder het Besluit experimenten decentrale
duurzame elektriciteitsopwekking (Besluit Experimenten DDE) vallen.
2. Te onderzoeken of er projecten zijn die n.a.v. de samenwerkende1e verkenning met bedrijven
kunnen worden aangemeld voor de tijdelijke regeling experimenten decentrale duurzame
elektriciteitsopwekking (Besluit Experimenten DDE)
3. Deze projecten in samenspraak met deze bedrijven voor de deadline van 11 september 2015 aan
te melden bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.
4. De raad, rechtstreeks of via de commissie Stadsontwikkeling, uiterlijk in de raad van augustus 2015
op de hoogte te brengen van de stand van zaken omtrent de uitvoering van deze motie en de
voortgang hiervan.
En gaat over tot de orde van de dag,
Ondertekend door D66
D66 heeft besloten deze motie boven de markt te houden.
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter om 23.05 uur de vergadering
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad
van de gemeente Heerhugowaard d.d. 25 augustus 2015.

de raadsgriffier,

de voorzitter

