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Notulen openbare vergadering van de raad van de gemeente Heerhugowaard, gehouden op 25 juni
2015 om 9.45 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 10.28 uur, bij aanvang agendapunt 6)
mevrouw G. Klercq - Glas, CDA
de heer J.D. Koppelaar, PvdA (vanaf 10.37 uur bij aanvang agendapunt 6)
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 en geeft aan dat mevrouw Huijboom vandaag afwezig is. Hij
wenst haar beterschap. Verder is het zo dat de heer Koppelaar en Kevek vanmorgen iets later komen.
Hierna stelt de voorzitter aan de orde agendapunt 1.
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, waaraan zijn toegevoegd 3 ingediende moties als de agendapunten 3, 4 en 6.
Het initiatiefvoorstel van D66 over Sedum daken is geagendeerd als agendapunt 7. Tot slot is besloten
agendapunt 6 na agendapunt 4 te behandelen.
3. Motie 1 vreemd aan de orde van de dag over crowdfunding ingediend door D66
De tekst van motie 1 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 25 juni 2015
behandeld agendapunt 3 Motie vreemd aan de orde van de dag - Motie 2015-06-25 1; 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
Ondertekend door D66 en mede ondertekend door HOP, PvdA, VVD, Lijst Marjan Jongejan, SP, CDA
en Burgerbelang
Er vindt na een toelichting op de motie door de heer Feelders van D66 beraadslaging plaats in een
termijn.
De raad heeft motie 1 unaniem aangenomen.
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4. Motie 2 vreemd aan de orde van de dag over groene oplossingen in de stad, ingediend door
GroenLinks.
De tekst van motie 2 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 25 juni 2015 behandelend
agendapunt4 Motie vreemd aan de orde van de dag - Motie 2015-06-25 2; GL Groene oplossingen in
de stad.
Aanleiding*:
De Europese Commissie heeft het eindrapport gepubliceerd van het nieuwe onderzoeks- en
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
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.
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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:
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.
1. 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
daarin het bedrijfsleven en kennisinstellingen als nodig met kennis van processen en ondersteuning
bieden(toegevoegd).
En gaat over tot de orde van de dag,
Ondertekend door GroenLinks en mede ondertekend door Nederland Duurzaam, D66, VVD en
Senioren Heerhugowaard
-

*

De beschreven aanleiding is een samenvatting van de bronnen zoals hieronder vermeld. Constateringen en
overwegingen gebaseerd op hieronder vermelde bronnen.
Bronnen
1. Rapport Nature Bases Solutions in Re-naturing the Cities (bijlage)
2. Persbericht VHG-De Levende Tuin en De Groene Stad vermeld als mooie voorbeelden van maandag 30 maart
2015 (bijlage)
3. Persbericht Cobouw 1 april 2015 (bijlage)
4. World Urbanization Prospects 2014 (bijlage)

Er vindt na een toelichting door de heer Schoemaker op de motie beraadslaging plaats in een termijn.
De raad heeft motie 2 met 25 stemmen voor en 3 stemmen tegen aangenomen.
Voor stemden HOP, CDA, VVD, D66, Senioren Heerhugowaard, PvdA, Burgerbelang, Nederland
Duurzaam, GroenLinks, Lijst Marjan Jongejan. Tegen stemde SP.
6. Motie 9 vreemd aan de orde van de dag over leerlingenvervoer, ingediend door SP en
6a Motie 9a vreemd aan de orde van de dag over leerlingenvervoer, ingediend door VVD e.a.
Na een schorsing van 12 minuten bij aanvang van dit agendapunt dient de VVD als aanvulling op motie
9 van SP motie 9a in. Na een toelichting op motie 9 door de heer Hoekstra een toelichting op motie 9a
door mevrouw Wanst wordt er in twee termijnen beraadslaagd. Tijdens de eerste termijn van de raad
verlaat de heer Ter Heegde conform afspraak met de raad de vergadering om de crematieplechtigheid
van de heer Jansen bij te wonen. Mevrouw Van ’t Schip neemt als waarnemend voorzitter van de raad
de voorzittershamer van hem tot na de lunchpauze over. Na de eerste termijn van de raad is op
verzoek van wethouder Van Diemen de raadsvergadering geschorst voor 19 minuten voor nader
overleg over de beantwoording van de vragen en een reactie op de moties van SP en VVD e.a.
De tekst van motie 9 ingediend door SP luidt:
De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 25-06-2015
behandelen als agendapunt “vreemd aan de orde van de dag”
Constaterende dat:
- Vele ouders zijn overvallen door de plotselinge afschaffing van het leerlingenvervoer door middel
van schoolbusjes
- het college zich op het standpunt stelt dat van ouders en kinderen meer gevergd kan worden en
deze kinderen middels openbaar vervoer kunnen reizen
- sommige ouders al een beschikking hebben gehad terwijl anderen deze nog niet hebben ontvangen
Overwegende dat:
- In art 4, lid 4 van de Wet op het Primair Onderwijs het volgende is opgenomen met betrekking tot de
Verordening Leerlingenvervoer: „ De regeling houdt rekening met de van ouders redelijkerwijs te
vergen inzet en voorziet erin dat het vervoer kan plaatsvinden op een wijze die voor de leerling
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passend is. De regeling bepaalt op welke wijze burgemeester en wethouders terzake advies van
deskundigen inwinnen.“
- op dit moment het nog onduidelijk is of deze kinderen en/of hun ouders onredelijk zwaar worden
belast in verband met de reistijd die vaak meer dan een uur is, enkele reis
- op dit moment onduidelijk is of er wel een aanvaardbare verbinding is tussen station Schagen en de
school voor speciaal onderwijs in Schagen
Verzoekt het college om:
- om de invoering van het nieuwe beleid, waarin alle huidige leerlingen worden geherindiceerd, uit te
stellen tot na het schooljaar 2015/2016
- Dit uitstel met een jaar dient te worden benut om de raad een voorstel te doen over hoe het begrip
'passend' op individueel niveau zal worden getoetst. In deze toetsing wordt in elk geval ingebouwd
dat er contact en afstemming met de ouders plaatsvindt.
En gaat over tot de orde van de dag
Ondertekend door de fractievoorzitter SP
De tekst van motie 9a ingediend door de VVD en mede ondertekend door D66, HOP, CDA en
Nederland Duurzaam luidt:
De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 25 juni 2015 behandelende de
Voorjaarsnota:
Constaterende dat:
- Ouders onduidelijkheid ervaren over de wijze waarop besluiten omtrent leerlingenvervoer genomen
worden en waar dat op gebaseerd is;
- Er kinderen zijn welke echt niet met het openbaar vervoer of de fiets kunnen reizen;
- Bewijsstukken hiervoor niet meegenomen lijken te zijn in de beslissingsprocedure;
- Het mogelijk zo zou kunnen zijn dat een aantal kinderen niet meer naar school kunnen;
- Ten minste sommige ouders niet persoonlijk op de hoogte gebracht zijn van het vaststellen van de
verordening en de gevolgen daarvan;
- Ouders ervaren dat de voorbereidingstijd te kort is
Overwegende dat:
- Ieder kind in Heerhugowaard naar school moet kunnen;
Spreekt uit:
Dat het college zorg draagt voor het feit dat alle leerlingen vanaf volgend schooljaar passend
vervoer hebben zodat zij naar school toe kunnen.
Draagt het college op:
1. De raad al dan niet schriftelijk op de hoogte te houden van de vorderingen hieromtrent;
2. Ouders waarbij nu nog niet duidelijk is of hun kind en op welke manier hun kind naar school kan na
de zomervakantie, actief te ondersteunen om tot een oplossing te komen;
3. Ouders na besluit een duidelijke motivatie ontvangen waar het besluit op is gebaseerd;
4. De verdere procedure, inclusief mogelijkheden tot het indienen van bezwaar op zo kort mogelijke
termijn wordt gecommuniceerd;
5. Volgende week donderdag 2 juli tijdens de commissie Maatschappelijke Ontwikkeling de commissie
een plan van aanpak te presenteren om de problemen hieromtrent op te lossen, welke als doel
heeft om alle kinderen vanaf het nieuwe schooljaar naar school te laten gaan.
En gaat over tot de orde van de dag.
Ondertekend door VVD, D66, HOP, CDA en Nederland Duurzaam
Wethouder Van Diemen zegt toe dat vanaf dinsdag de ouders die zich niet of onvoldoende gehoord
voelen, telefonisch een afspraak met de consulent maken. Dit gaat om een afspraak voor een
keukentafelgesprek of een gesprek op het gemeentehuis met twee ambtenaren om de beschikking
nader te bespreken. De wethouder vraagt de ouders dan wel aan te tonen dat hun kind(eren) niet
kunnen reizen met het openbaar vervoer.
Besluitvorming over motie 9
De heer Jongenelen legt een stemverklaring af. Burgerbelang blijft deze motie steunen. De fractie
voorziet ondanks de toezegging van de wethouder grote problemen, gezien het feit dat de vakanties
beginnen en specialisten en adviseurs (al) op vakantie zijn of gaan. Spreker heeft er de grootst

R 25 juni 2015/6

mogelijke moeite mee te accepteren dat het een ander voor het nieuwe schooljaar is geregeld. Daarom
de steun voor uitstel.
Mevrouw Valent legt een stemverklaring af. Senioren Heerhugowaard blijft om exact dezelfde redenen
als Burgerbelang de motie steunen.
Mevrouw Wanst legt een stemverklaring af. De VVD verwacht wel in de komende
commissievergadering Maatschappelijke Ontwikkeling heldere deadlines.
De raad heeft motie 9 met 10 stemmen voor en 20 stemmen tegen verworpen.
Voor stemden SP, Senioren Heerhugowaard, Burgerbelang, GroenLinks en Lijst Marjan Jongejan.
Tegen stemden HOP, CDA, VVD, D66, PvdA en Nederland Duurzaam.
Besluitvorming over motie 9a
Mevrouw Valent legt een stemverklaring af. Senioren Heerhugowaard verwacht komende donderdag
niet alleen een heldere maar ook realistische planning van de wethouder.
De heer Jongenelen legt een stemverklaring af. Burgerbelang sluit zich bij de woorden van Senioren
Heerhugowaard aan. We zetten ze ontzettend onder druk en hopen op een goed antwoord komende
dinsdag.
De heer Hoekstra legt een stemverklaring af. De SP voelt zich wat onder druk gezet. De fractie gaat
onder protest akkoord. Zij blijft ook de twijfel houden of een en ander gaat lukken. Als wordt toegezegd,
zoals het nu is verwoord, dan stemt de fractie voor.
De raad heeft motie 9a unaniem aangenomen.
5. Voorjaarsnota 2015, Reservekeeper 2015, meerjarenprognose grondexploitaties 2014,
jaarstukken 2014, burgerjaarverslag 2014.
Er wordt over dit agendapunt met een onderbreking van 55 minuten voor de lunch en twee schorsingen
van respectievelijk 12 en 10 minuten voor nader overleg in twee termijnen beraadslaagd. Er zijn in de
eerste en tweede termijn 12 moties ingediend. Voor de leesbaarheid van deze notulen is ervoor
gekozen de stemverklaringen en besluitvorming onder de tekst van het voorstel van het college en de
moties weer te geven.
TEKST EN BESLUITVORMING VOORSTEL VAN HET COLLEGE
Onderdeel A
De heer Jongenelen legt een stemverklaring af. Burgerbelang dankt de ambtenaren voor de goede
stukken, maar de fractie blijft moeite houden met het financieren en rechttrekken daarvan door middel
van een greep uit de reserves.
Mevrouw Valent legt een stemverklaring af. Senioren Heerhugowaard dankt de ambtenaren ook voor
hun bijdragen aan het mooie stuk, maar de fractie gaat wel akkoord.
De raad heeft onderdeel A met 28 stemmen voor en 2 stemmen tegen aangenomen. Voor stemden
HOP, CDA, VVD, SP, D66, Senioren Heerhugowaard, PvdA, Nederland Duurzaam, GroenLinks en Lijst
Marjan Jongejan. Tegen stemde Burgerbelang.
Zonder verdere discussie en na stemming is door de raad besloten de voorjaarsnota 2015 en de daarin
opgenomen voorstellen vast te stellen.
Onderdeel B
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De raad heeft onderdeel B met 28 stemmen voor en 2 stemmen tegen aangenomen. Voor stemden
HOP, CDA, VVD, SP, D66, Senioren Heerhugowaard, PvdA, Nederland Duurzaam, GroenLinks en Lijst
Marjan Jongejan. Tegen stemde Burgerbelang.
Zonder verdere discussie en na stemming is door de raad besloten de Reservekeeper 2015 vast te
stellen conform het concept.
Onderdeel C
De raad heeft onderdeel C met 28 stemmen voor en 2 stemmen tegen aangenomen. Voor stemden
HOP, CDA, VVD, SP, D66, Senioren Heerhugowaard, PvdA, Nederland Duurzaam, GroenLinks en Lijst
Marjan Jongejan. Tegen stemde Burgerbelang.
Zonder verdere discussie en na stemming is door de raad besloten de jaarstukken 2014 inclusief de
bijlage SISA verantwoordingsinformatie vast te stellen conform het concept, derhalve met
a. een eigen vermogen van € 74.099.000;
b. een balanstotaal van € 226.968.000;
c. gerealiseerd saldo van baten en lasten van -/- € 2.391.000;
d. gerealiseerd resultaat € 2.069.000.
Onderdeel D
De heer Jongenelen legt een stemverklaring af. In de wetenschap dat de vorige stukken zijn
aangenomen, stemt Burgerbelang wel in met de herverdeling van deze gelden.
De raad heeft onderdeel D unaniem aangenomen.
Zonder verdere discussie en na stemming is door de raad besloten het rekeningresultaat 2014 ad €
2.069.000 als volgt te bestemmen:
Groei op het spoort
€
60.000
Terras Filosoof
€
59.000
Videosysteem raadszaal
€ 100.000
Afboeken materiële vaste activa met een maatschappelijk nut
€ 1.758.000
Bijdrage spelen Rivierenwijk
€
42.000
Actief burgerschap
€
50.000
Onderdeel E
De raad heeft onderdeel E unaniem aangenomen.
Zonder verdere discussie en na stemming is door de raad besloten de begroting 2015 te wijzigen op
grond van het onder sub B en D genomen besluit alsmede voor de structurele effecten uit de
jaarstukken 2014 (€ 66.000 N).
TEKST EN BESLUITVORMING MOTIES
De tekst van motie 3 aangaande financiering aanpassingen woningen ingediend door Senioren
Heerhugowaard luidt:
De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 25 juni 2015 behandelend
agendapunt 3 met als onderwerp Voorjaarsnota 2015, Reservekeeper 2015, Jaarstukken 2014 (incl.
stresstest), Meerjarenprognose grondexploitaties 2015, Burgerjaarverslag 2014
Constaterende dat:
- Heerhugowaard een versnelde vergrijzing kent;
- senioren boven een bepaalde leeftijd geen lening of hypotheek meer af kunnen sluiten bij de bank;
- het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting momenteel de Blijverslening ontwikkelt waarmee senioren
woningaanpassingen kunnen financieren.
Overwegende dat:
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-

er door de versnelde vergrijzing een groter beroep gedaan zal gaan worden op het WMO-budget
t.b.v. woningaanpassingen zoals een slaap- en badkamer op de begane grond, om al dan niet met
de hulp van thuiszorg in de eigen woning te kunnen blijven wonen (geschrapt);
- meer Heerhugowaarders woningaanpassingen kunnen realiseren vanuit het WMO-budget als er
niet alleen subsidies verstrekt worden maar ook leningen aan senioren die de lasten kunnen dragen
(geschrapt);
- ouder wordende Heerhugowaarders met een lening met lage rente gestimuleerd kunnen worden
om al vroegtijdig, preventief, woningaanpassingen uit te voeren. (geschrapt)
Verzoekt het college:
om zodra het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting de Blijverslening heeft ontwikkeld de raad te
informeren over de mogelijkheden voor het inzetten van de Blijverslening in Heerhugowaard en de
financiële gevolgen hiervan.
En gaat over tot de orde van de dag,
Ondertekend door de fractievoorzitter Senioren Heerhugowaard
De raad heeft motie 3 unaniem aangenomen.
De tekst van motie 4 aangaande het aanjaagbudget Centrummanagement ingediend door
Burgerbelang luidt:
De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 25 juni 2015, behandelend
agendapunt 3 met als onderwerp Voorjaarsnota 2015, Reservekeeper 2015, Jaarstukken 2014 (incl.
stresstest), Meerjarenprognose grondexploitaties 2015, Burgerjaarverslag 2014 Constaterende dat,
- In de najaarsnota 2014 is besloten om een aanjaagbudget Centrummanagement Stadshart ter
grootte van € 50.000,- op te richten;
- Sociale en culturele activiteiten voortaan vanuit dit budget ondersteund dienen te worden;
- Individuele activiteiten als Hartje Winter hierdoor met een structurele verlaging van budget kunnen
worden geconfronteerd (ingeval van Hartje Winter van € 50.000,- naar € 20.000,-);
- Andere activiteiten buiten het Stadshart nauwelijks nog gesubsidieerd worden
Overwegende dat,
- Het niet wenselijk is als initiatieven vanuit de bevolking op sociaal en cultureel gebied bedreigd
worden doordat de financiële ondersteuning vanuit de gemeente structureel wordt teruggebracht
- In BW15-0178 wordt aangegeven dat voor het project Herinrichting Molenwijk een
aanbestedingsvoordeel ad € 474.376,- is ontstaan;
- Een deel hiervan, ter hoogte van € 290.043,-, vrijgevallen is verklaard;
- Vanwege het officiële einde van de crisis de Rijksoverheid van mening is dat de culturele sector
weer meer ondersteund dient te worden, en Heerhugowaard hier niet achter bij mag blijven
Verzoekt het college:
- Om het aanjaagbudget Centrummanagement Stadshart te verhogen met € 2,- per inwoner;
- Het doelgebied van dit Centrummanagement te verruimen tot buiten het Stadshart, indien dit
activiteiten en evenementen betreft die vanuit de bevolking worden opgezet;
- Hartje Winter met eenzelfde subsidie tegemoet te komen als in voorgaande jaren is gebeurd;
- De financiering te laten plaatsvinden vanuit het vrijgevallen gedeelte vanuit het
aanbestedingsvoordeel voor het project Herinrichting Molenwijk
Ondertekend door de fracties Burgerbelang en GroenLinks
Burgerbelang heeft motie 4 in de tweede termijn ingetrokken.
De tekst van motie 5 aangaande transparantie Legesverordening ingediend door Burgerbelang en
Senioren Heerhugowaard luidt:
De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 25 juni 2015, behandelend
agendapunt 3 met als onderwerp “Voorjaarsnota”
Constaterende dat,
- De gemeente Heerhugowaard via RB2014110 de Legesverordening 2015 heeft vastgesteld;
- Daarmee alle legesbedragen voor voorkomende gevallen zijn vastgesteld;
- Daarbij over het algemeen alleen de hoogte van de bedragen zijn weergegeven;

R 25 juni 2015/9

-

Het daardoor in veel gevallen aan transparantie van de verschillende leges ontbreekt;
In de Jaarstukken 2014 wordt aangegeven dat de verwachting is dat de leges
omgevingsvergunningen met ingang van 2017 kostendekkend zullen zijn;
- In de Jaarstukken 2014 geen enkele referentie is opgenomen ten aanzien van transparantie van de
legesberekeningen,
Overwegende dat,
- Op 13 april 2010 door de minister van VROM een Leidraad Omgevingsvergunning is gepubliceerd
waarmee gemeenten op eenduidige wijze een kostenonderbouwing voor leges kunnen opstellen,
waarmee transparantie omtrent de berekening van de leges kan worden opgelegd (zie bijlage 1)
- De VNG een model, genaamd "Model kostenonderbouwing leges omgevingsvergunning,
Transparantie in zeven stappen", heeft ontwikkeld waarmee gemeenten inzichtelijk kunnen maken
uit welke kosten de aan burgers en bedrijven in rekening gebrachte leges bestaan (zie bijlage 2)
- In oktober 2014 onderzoeksbureau Deloitte in opdracht van de minister een onderzoek naar de
mate van transparantie in de opbouw van de leges omgevingsvergunning heeft uitgevoerd (zie
bijlage 3)
- Uit dit onderzoek blijkt dat geen enkele gemeente uit zichzelf volledig transparant is in de opbouw
van de kostentoerekening
- De minister van Binnenlandse Zaken op 16 december 2014 heeft aangekondigd alle gemeenten te
gaan verzoeken van het VNG-model gebruik te maken bij het vaststellen van hun legesverordening
(zie bijlage 4)
- Het college ten aanzien van de Leges Tarieven Kabels & Leidingen 2015 (RB2014106) wel degelijk
volledige transparantie heeft toegepast
Verzoekt het college:
- De door de minister verzochte transparantie toe te passen op alle legesberekeningen
- Deze transparantie van eenzelfde niveau te laten zijn als in de Leges Tarieven Kabels & Leidingen
is toegepast
- Deze transparantie vervolgens te publiceren via dezelfde gedetailleerde publicaties als voor Kabels
& Leidingen is verricht (geschrapt);
- in oktober 2015 met een memo te komen waarin uiteengezet wordt hoe de legesopbouw is en waar
eventuele kruisverbanden liggen (toegevoegd).
Ondertekend door de fracties Burgerbelang en Senioren Heerhugowaard
Bijgevoegde Bijlagen:
1. Leidraad legestarieven Wabo
2. Model kostenonderbouwing leges omgevingsvergunning
3. Onderzoek naar de mate van transparantie in de opbouw van de leges omgevingsvergunning
4. Brief eindrapportage transparantie leges omgevingsvergunning

Mevrouw Van ’t Schip legt een stemverklaring af. De HOP vindt het sympathiek van de wethouder dat
hij hierover in gesprek wil gaan, maar de fractie heeft geen behoefte aan deze motie en zal
tegenstemmen. De Legesverordening is transparant genoeg, omdat deze conform de VNG-regelgeving
is.
De heer Marchal legt een stemverklaring af. Het einddoel is goed. Transparantie moet er zijn, maar
Nederland Duurzaam denkt dat Heerhugowaard voldoet aan de landelijke normen en ziet daarin in de
motie ook geen meerwaarde.
De heer Schoemaker legt een stemverklaring af. Gezien de intentie van de wethouder, dat hij met een
memo wil komen, kan GroenLinks met de gewijzigde motie instemmen.
De raad heeft motie 5 met 16 stemmen voor en 14 stemmen tegen aangenomen.
Voor stemden D66, SP, Senioren Heerhugowaard, PvdA, Burgerbelang, GroenLinks en Lijst Marjan
Jongejan. Tegen stemden HOP, CDA, VVD en Nederland Duurzaam.
De tekst van motie 6 aangaande parkeersystemen ingediend door CDA en HOP luidt:
De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 25 juni behandelend agendapunt 3
met als onderwerp Voorjaarsnota 2015, Reservekeeper 2015, Jaarstukken 2014 (incl. stresstest),
Meerjarenprognose grondexploitaties 2015, Burgerjaarverslag 2014 Constaterende dat:
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ondernemers klantgericht willen zijn
er vier verschillende parkeersystemen zijn waardoor dit voor de ondernemers bezwaarlijk is om
hierop in te spelen
- de gemeentelijke parkeersystemen aan vervanging toe zijn
Overwegende dat:
- het noodzakelijk is dat de parkeersystemen zoveel mogelijk worden gesynchroniseerd zodat er
slechts één type uitrijkaart zal zijn
Verzoekt het college om:
Te onderzoeken of het mogelijk is bij de vervanging van de gemeentelijke parkeersystemen
dezelfde systemen aan te schaffen als de reeds bestaande
En gaat over tot de orde van de dag.
Ondertekend door de fracties CDA en HOP
De raad heeft motie 6 unaniem aangenomen.
De tekst van motie 7 aangaande een actieprogramma preventie schulphulp ingediend door CDA en
HOP luidt:
De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 25 juni 2015 behandelend
agendapunt 3 met als onderwerp voorjaarsnota 2015
Constaterende dat:
- Er de afgelopen vier jaar een flinke stijgende lijn zit in het aantal schuldhulpvragen.
- Veel van deze situaties uitmonden in een schuldsanering waarbij de gemeente de kosten van
bewindvoering dient te betalen voor een ieder die een inkomen van 100% bijstandsnorm of lager
krijgt.
- Uit de jaarrekening blijkt dat er een overschrijding is van € 400.000,- aan bewindvoeringskosten.
- Steeds meer jongeren hoge schulden hebben en bij reguliere schuldhulpverlening buiten beeld
blijven.
- Er nu geen actief programma is om deze schuldproblematiek preventief aan te pakken.
Overwegende dat:
- Nu de gemeente geen rol speelt als eenmaal bewindvoering is ingezet - maar wel de rekening moet
betalen -, een belangrijke taak ligt in de preventie van schuldhulp.
- Bij succesvolle preventie de kosten van bewindvoering kan worden ingeperkt.
- Er grote winst is te boeken in het tegengaan van schulden als jongeren reeds op jonge leeftijd zich
hiervan bewust worden.
verzoekt het college op:
- Voor de begrotingsbehandeling een actieprogramma op preventie van schuldhulp te presenteren
aan de raad en daarbij inzichtelijk te maken wat hiervan de kosten zijn
En gaat over tot de orde van de dag.
Ondertekend door de fracties CDA en HOP
De raad heeft motie 7 unaniem aangenomen.
De tekst van motie 8 aangaande zorg en vergrijzing ingediend door SP luidt:
De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 25 juni 2015 behandeld
agendapunt 3 “Voorjaarsnota 2015”
Constaterende dat:
- Heerhugowaard al jaren beschikt over een zeer uitgebreide waaier aan zorgvoorzieningen op het
gebied van jeugdzorg, psychogeriatrische zorg, gehandicaptenzorg, visuele beperkingen en
psychiatrische behandeling.
- deze voorzieningen al in een bovenlokale zorgbehoefte voorzien
- het ziekenhuis zich ook zal vestigen in Heerhugowaard - de bevolking van Noord-Holland Noord in
de komende jaren zal vergrijzen
- te verwachten valt dat de zorgbehoefte in de regio nog verder zal stijgen
- er op dit moment geen revalidatiekliniek en verpleegtehuis aanwezig zijn in Heerhugowaard
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de (woon)markt voor de groep van 65-80 jarigen en de 80-plussers groeit, elk met hun eigen
specifieke behoeften
Overwegende dat:
- Heerhugowaard zich ten opzichte van de andere gemeenten kan positioneren als „ Stad van de
Zorg“ waar men terecht kan voor alles op het van gebied, zorg, ouderen, hulpmiddelen en
aanpassingen
Het om deze redenen wenselijk is dat Heerhugowaard actief zorginstellingen stimuleert en
faciliteert om zich (met nieuwe voorzieningen) in Heerhugowaard te vestigen.
- Het om deze reden belangrijk is dat de zorgbehoefte van de regio in kaart wordt gebracht en het
zorgaanbod van alle instellingen in samenhang de regionale vraag bedient.
- De zorg arbeidsintensief is en dus vele arbeidsplaatsen voor jongeren kan creëren zodat deze
jongeren in Heerhugowaard kunnen blijven.
- Ouderen maar ook de bezoekers van ziekenhuis en zorginstellingen een extra markt zijn die
interessant is voor de lokale middenstand.
- Nieuwe woonvormen ontwikkeld moeten worden zodat ouderen langer thuis kunnen blijven wonen.
Spreekt uit:
- dat zorg een speerpunt van het economische en sociale beleid dient te worden van de gemeente
- dat de raad de ambitie heeft om Heerhugowaard het regionale centrum voor de zorg te laten
worden.
Verzoekt het college om:
- de gemeente te positioneren als regionaal centrum voor de zorg
- zorg en vergrijzing te benaderen als economische kansen
- samen met de middenstand te onderzoeken hoe zorg en vergrijzing voor een nieuwe impuls voor
Heerhugowaardse winkels kan zorgen
- de (toekomstige) zorgbehoefte van de regio in kaart te brengen
- de mogelijkheden te onderzoeken om een revalidatiekliniek en regulier verpleeghuis naar
Heerhugowaard te halen
- met alle zorginstellingen in de gemeente te overleggen om te bezien welke faciliteiten van
gemeentezijde noodzakelijk zijn om nog meer zorginitiatieven te ontplooien
onderzoek te doen naar de mogelijkheid om thuiszorg en het aanbieden van hulpmiddelen en
(woning)aanpassingen in eigen beheer onder te brengen.
En gaat over tot de orde van de dag.
Ondertekend door de fractievoorzitter SP
De raad heeft motie 8 met 7 stemmen voor en 23 stemmen tegen verworpen.
Voor stemden SP, Senioren Heerhugowaard en Lijst Marjan Jongejan. Tegen stemden HOP, CDA,
VVD, D66, PvdA, Burgerbelang, Nederland Duurzaam en GroenLinks.

De tekst van motie 10 aangaande wijkgerichte aanpak groenonderhoud ingediend door HOP en mede
ondertekend door CDA, PvdA, D66 en Senioren Heerhugowaard luidt:
De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 25 juni 2015 behandeld
agendapunt 5 met als onderwerp ‘Voorjaarsnota’
Constaterende dat:
- Steeds meer gemeente in Nederland kiezen voor duurzaam wijkgericht groenonderhoud
- Het veiligheidsgevoel en de sociale cohesie in de wijk wordt versterkt door kwalitatief goed
groenonderhoud uitgevoerd door een herkenbaar team
- Het versterken van sociale cohesie voorwaarde is voor het vergroten van betrokkenheid van de
inwoners, als het gaat om de vraag elkaar te helpen wanneer het nodig is.
Overwegende dat:
- Het invoeren van wijkgericht groenonderhoud een van de middelen is om de sociale cohesie te
versterken
- De herkenbare groenwijkteams een signaleringsfunctie in de wijk kunnen gaan vervullen en
daardoor de verloedering in de wijken effectief aangepakt kan worden.
- De groenwijkteams direct contact kunnen hebben met de sociale/maatschappelijk gerichte
wijkteams en daardoor effectief probleemsituaties in de wijken kunnen aangeven/signaleren.
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Herkenbaarheid van de teams in het groenonderhoud en de betrokkenheid van inwoners bij het
onderhoud van hun directe leefomgeving, vergroot de saamhorigheid in de wijken.
- Een bekend gezicht in de wijk betekent dat vragen van burgers direct beantwoord kunnen worden.
- Wijkgericht groenonderhoud door vaste teams motiverend werkt voor degene die het uitvoeren,
omdat het resultaat op langere termijn zichtbaar wordt. Ook de kwaliteit van het groenonderhoud
wordt hierdoor verbeterd.
Spreekt uit:
Voorstander te zijn van wijkgericht groenonderhoud met vaste herkenbare teams in de wijken.
Verzoekt het college op:
1. Te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om het groenonderhoud in Heerhugowaard in vaste
wijkteams ( eigen personeel- en of derden) in te delen (bijvoorbeeld naar het voorbeeld van de
gemeente Barendrecht)
2. Wat zijn de (financiële) consequenties in 2016 indien er een pilot komt, om te onderzoeken wat de
effecten zijn van ‘wijkgericht groenonderhoud met vaste teams’.
En gaat over tot de orde van de dag.
Ondertekend door de fracties HOP, CDA, PvdA, D66 en Senioren Heerhugowaard
De raad heeft motie 10 unaniem aangenomen.
De tekst van motie 11 aangaande starterslening voor aspirant koper van zijn eerste huis ingediend
door CDA en HOP luidt:
De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 25 juni 2015, met als onderwerp
Voorjaarsnota 2015
Constaterende dat,
Hoewel woningmarkt wat aantrekt, blijft het voor de starter op de woningmarkt, als aspirant koper
van zijn eerste woning, nog steeds erf moeilijk heeft om een hypotheek voor de aanschaf van zijn
eerste woning rond te krijgen.
Overwegende dat,
voor de aspirant-kopers van een eerste koopwoning een extra lening te verlenen boven de
hypotheek, de zogenaamde starterslening een groot succes is gebleken. Dit is gerealiseerd met
gebruikmaking van de door het Rijk beschikbaar gestelde budget “Rijksbijdrage voor Starterslening
per 1 januari 2013 van 20 milj.
Een starterslening is vanzelfsprekend onderworpen aan diverse richtlijnen en voorwaarden, zoals; 
Een maximaal bedrag van de lening € 25.000;
- De totale kosten van de woning mogen niet hoger zijn dan de verwervingskostengrens volgens
actuele NHG normen;
- Ligging van de woning: In de gemeente Heerhugowaard.
- Aanschaf koopwoningen nieuwbouw tot maximaal € 207.000.
- Aanschaf voor bestaande koopwoningen van € 100.000 tot € 207.000.
- Af te sluiten hypotheek en inkomenstoets van de kopers conform NHG-norm.
- Leeftijd van de koper: van 18 tot 35 jaar.
- Koper moet minimaal één jaar ingeschreven staan als inwoner van Heerhugowaard.
- De woning waarvoor de starterslening wordt aangevraagd, is de eerste koopwoning van de
aanvrager.
Verzoekt het college om:
1. Op korte termijn, maar vóór 1 oktober 2015 met een voorstel naar de Raad te komen betreffende de
verlenging van de “starterslening”, waarin de bovengenoemde criteria zijn opgenomen.
2. Te onderzoeken of de Rijksbijdrage voor starterslening opnieuw kan worden aangevraagd
3. Starterslening kan maximaal € 25.000 bedragen.
4. De financiële consequenties van deze starterslening voor te leggen.
Ondertekend door de fracties HOP en CDA
De raad heeft motie 11 unaniem aangenomen.
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De tekst van motie 12 aangaande groen in de wijk tijdens groot onderhoud wijken ingediend door
GroenLinks luidt:
De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 25 juni 2015 behandelend
agendapunt 3 met als onderwerp Voorjaarsnota 2015
Constaterende dat:
- Bij groot onderhoud van wijken direct al het openbaar groen wordt weggehaald, terwijl de nieuwe
invulling van delen van de wijk soms maanden op zich laat wachten;
- Dat bewoners daardoor langdurig aankijken tegen de braakliggende stukken grond;
- Dit het aanzicht van en de beleving in de straten niet bevorderd
Overwegende dat:
- Bij veel bewoners de behoefte bestaat dergelijke stukken grond – tijdelijk - te beplanten met
eenjarige bloemen;
- Dat bewoners aangeven zelf gedurende de periode dat de straat nog niet aan de beurt is voor de
nieuwe bestrating/beplanting in het onderhoud van ‘hun’ groen willen voorzien
Verzoekt het college:
1. Het mogelijk te maken dat (geschrapt) waar dat mogelijk is (toegevoegd) bewoners tijdens groot
onderhoud en herinrichting van wijken tijdelijk het openbaar groen/braakliggende stukken grond
kunnen beplanten en onderhouden;
2. Dit mee te nemen in de communicatie naar de wijkbewoners toe,
En gaat over tot de orde van de dag.
Ondertekend door de fractievoorzitter van GroenLinks
De heer Degreef legt een stemverklaring af. Na de aanpassingen gaat de SP wel akkoord met de
motie.
De heer Marchal legt een stemverklaring af. Na de beantwoording van de wethouder dat een en ander
in breder verband zal worden bezien, kan Nederland Duurzaam meegaan met de motie.
De raad heeft motie 12 unaniem aangenomen.
De tekst van motie 13 aangaande borgen continuïteit kortingsbonnen bij Huygenpas ingediend door
GroenLinks luidt:
De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 25 juni 2015 behandelend
agendapunt 5 met als onderwerp Voorjaarsnota
Constaterende dat:
- Er in voorgaande jaren kortingsbonnen werden bijgevoegd bij de Huygenpas voor gebruik bij
activiteiten onder de paraplu van Kern8;
- Kern8 als parapluorganisatie niet meer actief is in Heerhugowaard;
- Kleinschalige vrijwilligersactiviteiten sinds 1 januari van dit jaar op eigen initiatief zijn voortgezet;
- De Huygenpas niet meer voorziet in korting voor dergelijke activiteiten;
- MET Welzijn sinds kort heeft gezorgd voor een tijdelijke uitgave van kortingsbonnen voor dit jaar;
- Organisatoren van kleinschalige activiteiten de kortingen dan wel moeten voorschieten,
Overwegende dat:
- Het wenselijk is dat mensen met een kleine beurs nog steeds aan het sociale leven moeten kunnen
meedoen;
- Het wegvallen van de kortingsbonnen die participatie in de samenleving moeilijker en in ieder geval
kostbaarder maakt;
- Dat organisatoren van activiteiten niet altijd in staat zijn de kortingen via de nu tijdelijk uitgegeven
bonnen financieel kunnen dragen,
Spreekt uit/verzoekt het college:
1. Te zoeken naar een structurele oplossing voor de uitgave van kortingsbonnen bij de Huygenpas;
2. Zorg te dragen dat de kortingen via de bonnen niet leiden tot een financieel probleem bij de
organisatoren van (wijk)activiteiten’
3. De gemeenteraad op de hoogte te stellen van deze structurele oplossing ten laatste bij de
behandeling van de begroting 2016,
En gaat over tot de orde van de dag.
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Ondertekend door de fractievoorzitter van GroenLinks
GroenLinks heeft in de tweede termijn aangegeven motie 13 te willen aanhouden.
De tekst van motie 14 aangaande “geef de Stad van de Zon een sociale kern” ingediend door
GroenLinks luidt:
De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 25 juni 2015 behandelend
agendapunt 5 met als onderwerp Voorjaarsnota,
Constaterende dat:
- in de wijk Stad van de Zon zich een multicomplexe problematiek vormt;
- er veel gezinnen zijn die elkaar niet gewend zijn te ontmoeten;
- dat daardoor de sociale samenhang ontbreekt;
- dat daardoor veel kanten van de Kanteling niet op de juiste kant vallen,
Overwegende dat:
- in de wijk een centrum met een plein is gecreëerd waarvan op dit moment de sociale potentie niet
wordt benut;
- De Mediaan daarin het middelpunt kan zijn van sociale ontmoetingen;
- Door diverse oorzaken die sociale functie op dit moment niet wordt ingevuld;
- Onder meer door MET Welzijn wordt geconstateerd dat hierin een enorme impuls kan worden
gecreëerd,
Spreekt uit/draagt/verzoekt het college op:
1. Te onderzoeken in samenspraak met MET Welzijn op welke wijze de sociale samenhang binnen de
Stad van de Zon kan worden versterkt;
2. Te onderzoeken welke functies nodig zijn die in De Mediaan zouden kunnen worden ondergebracht
(van buurtontmoetingsplaats tot aan horeca);
3. De gemeenteraad bij de behandeling van de begroting 2016 te informeren op welke manier het
college uitvoering heeft gegeven aan deze motie,
En gaat over tot de orde van de dag.
Ondertekend door de fractievoorzitter van GroenLinks
GroenLinks heeft motie 14 in de tweede termijn ingetrokken. Dit gezien het betoog van wethouder Van
Diemen welke aandacht er binnen het gemeentehuis voor de wijk is en de fractie het college niet in de
weg wil zitten.
De tekst van motie 15 aangaande vermindering van de regeldruk ingediend door VVD luidt:
De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 25 juni 2015 behandelend
Voorjaarsnota 2015,
Constaterende dat:
- Vanaf 2018 de vernieuwde Omgevingswet in Nederland van kracht wordt;
- Het collega nastreeft om minder regels te hanteren;
- Er heel veel nota’s bestaan die betrekking hebben op Omgevingsrecht,
Overwegende dat:
- De nieuwe omgevingswet vereenvoudiging nastreeft;
- Regeldruk kan worden verminderd door vereenvoudiging;
- Heerhugowaard daarop kan vooruitlopen,
Spreekt uit:
Het is wenselijk om meer inzicht te krijgen in de nota’s rondom Omgevingsrecht en daarmee de
regeldruk te verminderen.
Draagt het college op:
1. Inzicht te creëren in de nota’s die betrekking hebben op de Omgevingsrecht en zo veel als mogelijk
daar vereenvoudiging in aan te brengen voor 2016,
En gaat over tot de orde van de dag
Ondertekend door de VVD
De raad heeft motie 15 met 28 stemmen voor en 2 stemmen tegen aangenomen.
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Voor stemden HOP, CDA, VVD, D66, Senioren Heerhugowaard, PvdA, Burgerbelang, Nederland
Duurzaam, GroenLinks en Lijst Marjan Jongejan, Tegen stemde SP.
De tekst van motie 16 aangaande burenakkoord ingediend door VVD luidt:
De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 25 juni 2015 behandelend
voorjaarsnota. Wie in Heerhugowaard wil bouwen of verbouwen krijgt vaak te maken met regels en
gemeentelijke wetgeving. Tot nu toe kan een plan niet altijd doorgang vinden als het niet in het
bestemmingsplan past. Het Burenakkoord kan bewoners en ondernemers daarbij meer ruimte en
zeggenschap geven. De strekking van het Burenakkoord is dat als een inwoner bij het aanvragen van
een vergunning kan aantonen dat de buurt het plan steunt, de kans op medewerking van de gemeente
groter wordt. Het Burenakkoord creëert meer ruimte om af te wijken van gemeentelijke kaders en biedt
meer ruimte voor nieuwe initiatieven. Bovendien is de kans aanzienlijk groter op minder zienswijzen en
bezwaarprocedures waardoor initiatieven makkelijker en sneller doorgang vinden. De gemeente
Zaanstad, Castricum en Bergen zijn onlangs met een Burenakkoord gestart. De VVD legt daarom de
volgende motie aan de raad van Heerhugowaard voor.
Constaterende dat:
- De opvatting over de rol van de overheid bij het reguleren van de leefomgeving de afgelopen jaren
aan het veranderen is;
- Een akkoord van de buren/buurt niet betekent dat er automatisch een vergunning wordt verleend;
- De ambitie in Heerhugowaard is om gemeentelijke regels en procedures te vereenvoudigen en
verminderen;
- Draagvlak in de omgeving dan een mogelijke manier is om makkelijker en sneller doorgang te
verlenen aan initiatieven en het ervaren van regeldruk te verminderen,
Overwegende dat met een Burenakkoord:
- Meer ruimte is om af te wijken van gemeentelijke kaders zodat initiatieven makkelijker en sneller
doorgang vinden, maar wel met behoud van sturingsmogelijkheden op ambities en opgaven;
- Er meer zeggenschap is voor burgers en ondernemers in de eigen leefomgeving;
- Meer eigen verantwoordelijkheid bij initiatiefnemers ligt in plaats van de gemeente;
- Het ervaren van regeldruk verminderd wordt;
- Er inzicht verkregen wordt in wat buurtbewoners wel of niet hinderlijk vinden en daarmee
aanknopingspunten om regels eventueel te kunnen verruimen;
- de efficiëntie van de organisatie vergroot wordt,
Spreekt uit:
Een burenakkoord kan bijdragen aan het betrekken van inwoners bij de inrichting van hun eigen
leefomgeving, terwijl de juridische verantwoordelijkheid bij de gemeente geborgd is,
Draagt het college op
- Met een voorstel te komen hoe het Burenakkoord als beleid opgenomen kan worden in de discussie
over draagvlak burgerparticipatie en deze voor te leggen aan de Raad van Heerhugowaard;
- De overwegingen van deze motie als beoogd resultaat (geschrapt) uitgangspunt laten (toegevoegd)
gelden van het beleid;
- Deze nota voor het zomerreces van 2016 aan de Raad voor te leggen,
En gaat over tot de orde van de dag.
Ondertekend door de VVD
De heer Marchal legt een stemverklaring af. Er is bij Nederland Duurzaam nog enige onduidelijkheid
het over uiteindelijke doel, maar de fractie is absoluut bereid om erover te praten.
De heer Jongenelen legt een stemverklaring af. Draagvlak creëren voor nieuwbouw, aanbouw en
verbouw staat bij Burgerbelang hoog in het vaandel. Als dit door middel van een burenakkoord kan, kan
de fractie dit van harte steunen.
De heer Degreef legt een stemverklaring af. De SP is blij dat de buurt vooraf een kans krijgt te reageren
en daardoor ook de kosten voor de gemeente minder worden,
De heer Brau legt een stemverklaring af. PvdA heeft deze motie ook in andere gemeenten gesteund en
zal dit in Heerhugowaard dan ook doen.
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De raad heeft motie 16 unaniem aangenomen.
7. Initiatiefvoorstel D66 over Sedum daken, RB2015087.
De tekst van het initiatiefvoorstel ingediend door D66 en mede ondertekend door GroenLinks, SP,
PvdA, Nederland Duurzaam, Lijst Marjan Jongejan, CDA en Senioren Heerhugowaard luidt:
Inleiding / bestuurlijke achtergrond
Heerhugowaard is voorloper in het samenwerkingsverband ‘Afvalwaterketen in de regio’. Een
essentieel onderdeel van deze samenwerking is klimaatadaptatie, waarbij de gemeente
Heerhugowaard zich onder andere de taak heeft gesteld op zoek te gaan naar alternatieve
maatregelen om de afvoer van regenwater via het rioolstelsel te ontzien. De uitgangspunten
toekomstbestendigheid en spaarzaamheid zijn verweven met zowel ecologie als economie. D66 is zich
hiervan bewust en vindt dat het tijd is voor een volgende stap.
Probleemstelling
Een groot deel van de gemeente Heerhugowaard ligt vol met bestrating. Door klimaatontwikkelingen
vallen er periodiek steeds zwaardere buien. Hierdoor neemt de hoeveelheid regenwater wat via het
riool afgevoerd moet worden toe. Op piekmomenten kan het rioleringssysteem deze hoeveelheden
water maar in beperkte mate verwerken. Of juist niet. Om wateroverlast, maar ook economische en
persoonlijke schade te voorkomen is er behoefte aan (tijdelijke) opslag van dit water. Het hele
rioolstelsel in Heerhugowaard met extra dikke buizen uitrusten is zeer kostbaar en weinig effectief; het
is namelijk niet te voorspellen wanneer er hevige regenval zal plaatsvinden. Daarom is het beter te
kijken naar preventieve maatregelen die eenvoudig en effectief zijn. Sedum daken is zo’n voorbeeld
waarbij de kernboodschap is: groen is doel én middel.
Oplossingsrichtingen
Vegetatie (Sedum) daken kunnen een grote rol spelen om wateroverlast te voorkomen. Een
dakbedekking met zogenaamde kleine vetplantjes, Sedum, kan een enorm verschil maken:
- deze plantjes zijn echte waterbuffers; tot ongeveer 60% van het regenwater kan worden
vasthouden. Vervolgens wordt dit regenwater door deze plantjes opgenomen, het verdampt, of het
wordt langzaam afgevoerd naar de regenpijp en zo naar het rioolstelsel;
- deze plantjes zorgen voor meer biodiversiteit in de stad, ze zijn in staat om fijnstof te absorberen,
dus minder CO² uitstoot, wat uiteindelijk resulteert in een verbetering van de luchtkwaliteit;
- deze plantjes zorgen in de zomer via verdamping voor verkoeling van woningen en kantoren. De
temperatuur op een plat zwart dak kan in de zon oplopen tot 90ºC, met een Sedum dak blijft de
temperatuur steken op zo’n 30ºC;
- de plantjes zorgen in de winter voor goede dakisolatie. Inwoners en ondernemers besparen op
deze manier geld doordat ze minder geld aan stookkosten kwijt zijn.
- deze plantjes op een dak hebben een dempend effect, wat uiteindelijk resulteert in een
vermindering van geluidsoverlast.
In deze stimuleringsregeling wordt uitgegaan van Sedum, een geslacht uit de vetplantenfamilie
Crassulaceae, met vierhonderd tot vijfhonderd soorten. Sedum daken is een type dakbedekking dat
geen bijzondere eisen aan de dakconstructie stelt en kan eenvoudig worden toegepast. Bij Sedum
daken worden daken begroeid met Sedumplantjes. Het gewicht van een Sedumdak ligt, verzadigd met
water, tussen de 50 en 80 kg per m2 en kan dus op elk ’normaal’ dak toegepast worden. Grasdaken en
daktuinen zijn vele malen zwaarder en vragen een extra verstevigde dakconstructie van woningen en
kantoren.
Doelgroep
Deze stimuleringsregeling is bedoeld voor de volgende categorieën:
- Overheidsgebouwen;
- Particuliere woningen, zowel eigendom als huur. (in dat laatste geval dient er toestemming te zijn
van de eigenaar) inclusief schuur of berging;
Verenigingen Van Eigenaren (VVE);
- Sportaccommodaties, scholen;
- Verhuurders van particuliere woningen;
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-

Eigenaren van panden die zowel voor wonen als werken gebruikt worden.
Voorwaarde is dat de ondernemer geen gebruik maakt van de MIA-VAMIL regeling. De MIA-VAMIL
regelingen biedt bedrijven financiële voordelen als ze dit soort maatregelen toepassen.
http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/mia-en-vamil
Subsidiabel bedrag
In overleg met de wethouder wordt er gekeken naar de mogelijkheden wat de beste verhouding is qua
investering versus rendabiliteit.
Maximum bedrag stimuleringsregeling
- Alleen materiaalkosten komen in aanmerking voor subsidie;
- Personele kosten en bezorgkosten worden niet vergoed;
- De subsidie bedraagt € 25 per m2 met een maximum van ¤ 2.500 per perceel.
REKENVOORBEELD
Voorbeeld 1
De materiaalkosten voor een Sedum dak van 20m2 bedragen € 1.200 euro.
Maximale aanvraag: 20 x €25 = € 500 euro.
Voorbeeld 2
De materiaalkosten voor een Sedum dak van 200m2 bedragen € 12.000 euro.
Maximale aanvraag: geen 200 x €25=€ 5.000, maar het maximum van € 2.500 euro aanvragen.
Bedragen stapelen
Als de aanvrager een andere (overheid)regeling voor dit doel ontvangt dan mag de aanvrager daar
bovenop niet nog een aanvraag binnen deze regeling doen.
Eisenpakket om in aanmerking te komen voor deze stimuleringsregeling
- Het pand bevindt zich binnen de gemeentegrenzen van Heerhugowaard;
- De aanvraag gaat over minimaal 6 m2 sedumbedekking;
- De aanvrager controleert zelf of het dak geschikt is voor de aangevraagde sedumbedekking (zelf
navragen bij een erkend dakdekker bedrijf);
- Het gaat om een plat dak, met een eventuele helling van maximaal 15 graden;
- De bergingscapaciteit van de sedumbedekking moet minimaal 15 liter per m2 zijn;
- De sedumbedekking moet minimaal bestaan uit;
- wortelwerende laag;
- drainage laag;
- substraat laag;
- vegetatie laag
Aanvraag deelname stimuleringsregeling Sedum daken?
Via de gemeente Heerhugowaard
Juridische gevolgen
De algemene wet bestuursrecht (AWB) en de Algemene Subsidieverordening (ASV) zijn van
toepassing, dus ook op de stimuleringsregeling: ‘Sedum daken’
Financiële gevolgen
Het uitgangspunt van dit voorstel gaat uit het principe “minder meer”, zoals dat is omschreven bij de
Afvalwaterketen. Als we nu geen actie ondernemen om de afvoer van regenwater via het
rioleringssysteem te verminderen, zullen de kosten van riolering op termijn flink gaan toenemen. Het
succes van deze initiatiefvoorstel is dat Sedum daken substantieel bijdragen aan het minder toenemen
van de kosten, ofwel een besparing op termijn.
Communicatie
Ja, via gemeente, sociaal media en raadspagina in de krant.
Monitoring/Evaluatie
Ja, zodra de periode 2016-2018 is verstreken en/of de gelden op zijn.
Samenvatting
Heerhugowaard loopt voorop. Door nieuwe innovaties, Sedum daken, toe te passen verstevigt
Heerhugowaard deze koppositie. De stad breidt uit en dat geldt ook voor verdere bestrating.
Heerhugowaard dient weerbaarder gemaakt te worden tegen mogelijke onvoorspelbare veranderende
klimatologische omstandigheden. Overbelasting van het rioolstelsel dient te worden voorkomen want
plotseling grote hoeveelheden regenwater zorgen voor economische en persoonlijke schade. Daarom
zijn preventieve maatregelen noodzakelijk. Deze stimuleringsmaatregel Sedum daken zorgt er mede
voor dat de gemeente Heerhugowaard geen extra kostbare uitgaven hoeft te doen om het huidige
rioolstelsel met extra dikke buizen uit te rusten. Sedum daken is relatief gezien een eenvoudige,
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effectieve en goedkope maatregel om mogelijke wateroverlast te voorkomen; conform het ‘minder
meer’ principe.
Ondertekend door D66 en mede ondertekend door GroenLinks, SP, PvdA, Nederland Duurzaam, Lijst
Marjan Jongejan, CDA en Senioren Heerhugowaard.
Nr.: RB2015087
de Raad van de gemeente Heerhugowaard;
gelezen het initiatiefvoorstel van D66 d.d. 25 juni 2015, betreffende stimuleringsregeling Sedum daken;
gelet op artikel 189 van de Gemeentewet;
besluit
1. In te stemmen met de stimuleringsregeling Sedum daken, geldig van januari 2016 tot en met
december 2018;
2. Voor de stimuleringsregeling Sedum daken voor de jaren 2016 tot en met 2018 een maximaal
bedrag per jaar beschikbaar te stellen. Indien er sprake is van een restbedrag in het jaar 2016 dat
wordt dit bedrag automatisch overgeheveld naar het nieuwe jaar. Indien er sprake is van een
restbedrag in het jaar 2018, dan wordt het restantbedrag overgeheveld naar het product riolering;
3. In te stemmen met een jaarlijkse evaluatie, gereed eind 1e kwartaal van het nieuwe jaar;
4. Na afloop van de stimuleringsregeling Sedum daken de uitkomsten van de evaluaties te analyseren
en te onderzoeken of deze stimuleringsregeling gecontinueerd kan worden;
5. Het college de opdracht mee te geven om de punten genoemd onder 1 tot en met 4 van de
stimuleringsregeling Sedum daken ambtelijk qua uitvoering en compliance uit te werken en de
uitkomst te communiceren naar alle belanghebbenden in de gemeente Heerhugowaard. Dit wordt
toegelicht door het college in de commissies MI/SB van 31 augustus 2015 met alleen een
adviserende rol van het college (toegevoegd).
Het voorstel is vanmorgen voorafgaande aan agendapunt 5 in een termijn besproken. Er heerste
onduidelijkheid over de tekst van het initiatiefvoorstel, wat nog is aangepast, maar nog bij alle
raadsleden bekend was. Daarom is besloten de gewijzigde tekst nogmaals onder een ieders aandacht
te brengen en de besluitvorming over het voorstel na de behandeling en besluitvorming over
agendapunt 5 te laten plaatsvinden.
De heer Harren legt een stemverklaring af. De VVD gaat akkoord met het voorstel, maar wel in het
vertrouwen dat de tarieven rioolbelasting niet worden verhoogd.
De heer Van de Molen legt een stemverklaring af. De HOP gaat akkoord met het voorstel.
De raad heeft het initiatiefvoorstel unaniem aangenomen.
Zonder verdere discussie en na stemming is door de raad besloten
1. In te stemmen met de stimuleringsregeling Sedum daken, geldig van januari 2016 tot en met
december 2018;
2. Voor de stimuleringsregeling Sedum daken voor de jaren 2016 tot en met 2018 een maximaal
bedrag per jaar beschikbaar te stellen. Indien er sprake is van een restbedrag in het jaar 2016 dat
wordt dit bedrag automatisch overgeheveld naar het nieuwe jaar. Indien er sprake is van een
restbedrag in het jaar 2018, dan wordt het restantbedrag overgeheveld naar het product riolering;
3. In te stemmen met een jaarlijkse evaluatie, gereed eind 1e kwartaal van het nieuwe jaar;
4. Na afloop van de stimuleringsregeling Sedum daken de uitkomsten van de evaluaties te analyseren
en te onderzoeken of deze stimuleringsregeling gecontinueerd kan worden;
5. Het college de opdracht mee te geven om de punten genoemd onder 1 tot en met 4 van de
stimuleringsregeling Sedum daken ambtelijk qua uitvoering en compliance uit te werken en de
uitkomst te communiceren naar alle belanghebbenden in de gemeente Heerhugowaard. Dit wordt
toegelicht door het college in de commissies MI/SB van 31 augustus 2015 met alleen een
adviserende rol van het college.
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter om 17.26 uur de vergadering

R 25 juni 2015/19

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad
van de gemeente Heerhugowaard d.d.22 september 2015.

de raadsgriffier,

de voorzitter

