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Notulen openbare vergadering van de raad van de gemeente Heerhugowaard, gehouden op 22
september 2015 om 20.00 uur in het gemeentehuis
Aanwezig:

de heer H.M.W. ter Heegde, voorzitter
de heer H. Wijnveen, loco raadsgriffier
mevrouw M.A.W. Bankras - van der Klein, HOP
de heer J. Beers, Burgerbelang
de heer S. Brau, PvdA
de heer J.M. Does, HOP
de 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 T. Huijboom - Brouwer, ChristenUnie
mevrouw M. Jongejan - Arts, Lijst Marjan Jongejan
de heer A.G.W. Jongenelen, Burgerbelang
de heer M. Kadioglu, PvdA
de heer N. Kevek, CDA
mevrouw G. Klercq - Glas, CDA
de heer J.D. Koppelaar, PvdA
de heer M. Koster, CDA
de heer E.S. van der Laan, VVD
mevrouw J.S.L. van Ling - Wanst, CDA
de heer H. Louis, Senioren Heerhugowaard
de heer C. Mertens, HOP (vanaf agendapunt 4)
de heer S.C. van der Molen, HOP
de heer R. Schoemaker, GroenLinks
de heer J.J. van der Starre, Senioren Heerhugowaard
mevrouw A.M. Valent - Groot, Senioren Heerhugowaard
mevrouw H. Verhagen, HOP
de heer R. Vrieswijk, D66
mevrouw V.T.A. Wanst, VVD

Wethouders:

de heer L.H.M. Dickhoff, HOP (tot 21.00 uur, halverwege agendapunt 12)
de heer G. Oude Kotte, CDA

Afwezig:

mevrouw L. Schreiner, raadsgriffier
de heer T. Degreef, SP, raadslid
de heer F.J. Marchal, Nederland Duurzaam, raadslid
mevrouw C.P.M. van ’t Schip - Nieuwboer, HOP, raadslid
mevrouw C.A.J. van Diemen, D66, wethouder
mevrouw V.C.M. Stam - de Nijs, VVD, wethouder

Notuliste:

mevrouw E.M.J. Middelbeek

De voorzitter opent de raadsvergadering om 20.00 uur en heet iedereen van harte welkom.
1. .Spreekrecht burgers.
Er hebben zich voor het spreekrecht burgers over op de raadsagenda geagendeerde onderwerpen
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, waarbij hieraan zijn toegevoegd een viertal moties als de agendapunten 13 tot
en met 17. Tevens is besloten agendapunt 7 als een bespreekstuk te behandelen (na bespreekstuk 12)
en agendapunt 11 op verzoek van wethouder Van Diemen van de raadsagenda is geschrapt. Er is
sprake van een omissie in de statuten van stichting de Blauwe Loper, waardoor deze niet aan de wet
voldoen. Dit moet eerst worden hersteld, voordat er besluitvorming over kan plaatsvinden.
3. Benoeming en beëdiging tijdelijk raadslid C.C. Mertens (HOP), RB2015108.
De voorzitter heeft een commissie van onderzoek van de geloofsbrieven ingesteld bestaande uit de
raadsleden Van Ling, Brau en Feelders. Zij zullen samen met de loco-raadsgriffier de geloofsbrief en
verdere bij de Kieswet gevorderde stukken ingeleverd door de heer Mertens, onderzoeken.
De voorzitter heeft de vergadering voor de duur van genoemd onderzoek geschorst.
Mevrouw Van Ling heeft de volgende tekst voorgelezen. De commissie uit de raad van de gemeente
Heerhugowaard heeft de geloofsbrief en verdere bij de Kieswet gevorderde stukken ontvangen die zijn
ingezonden door van Mertens (C.C.) (Kees), wonende te Heerhugowaard. Op 11 september 2015 is
bovengenoemd persoon tijdelijk benoemd tot lid van de gemeenteraad tot en met 4 januari 2016. De
commissie rapporteert de raad dat zij bovengenoemde bescheiden heeft onderzocht en in orde heeft
bevonden. Gebleken is dat de benoemde aan alle in de Gemeentewet gestelde eisen voldoet. De
commissie adviseert tot zijn toelating als lid van de gemeenteraad.
Zonder verdere discussie en hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten toe te laten als lid
van de gemeenteraad: Mertens, C.C. (Kees) (m), wonende te Heerhugowaard.
De voorzitter leest hierna de volgende tekst voor:
“Ik zweer dat ik om tot lid van de raad benoemd te worden, rechtstreeks noch middellijk onder
welke naam of onder welk voorwendsel dan ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik
zweer dat ik om iets in dit ambt te doen of te laten rechtstreeks noch middellijk enig geschenk of
enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik zweer dat ik getrouw zal zijn aan de
Grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als lid van de raad naar eer en
geweten zal vervullen”.
De heer Mertens antwoordt met de woorden: “Zo waarlijk helpe mij God almachtig”.
De heer Mertens wil wederom graag transparant werken en vertrouwt op een goede samenwerking.
De heer Does en de fractie zijn blij met de versterking door de heer Mertens, maar de aanleiding is niet
feestelijk. Daarom is de benoemingsplechtigheid sober gehouden zonder bloemen en een moment voor
felicitaties. Verder is het zo dat mevrouw Van ’t Schip het fractievoorzitterschap definitief aan spreker
heeft overgedragen. Hij wenst mede namens de fractie mevrouw Van ’t Schip en haar familie alle
goeds en kracht toe in deze wederom moeilijke tijd.
De voorzitter sluit aan bij de laatste woorden van de heer Does en wenst mede namens de raad
mevrouw Van ’t Schip en haar familie heel veel sterkte in dit moeilijke proces. Hij ontbindt onder
dankzegging voor de werkzaamheden de commissie van onderzoek voor de geloofsbrieven. De
voorzitter laat weten dat hij vanavond trakteert vanwege de geboorte van kleindochter Isa en dankt voor
de felicitaties van de aanwezigen. Hierna stelt de voorzitter aan de orde agendapunt 4:
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4. Vaststellen notulen (reguliere) raadsvergadering d.d. 23 juni 2015 en notulen
raadsvergadering inzake voorjaarsnota d.d. 25 juni 2015.
Zonder discussie en hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten de notulen van de
raadsvergadering van 23 juni 2015 en de notulen van de raadsvergadering inzake de voorjaarsnota van
25 juni 2015 ongewijzigd vast te stellen.
5. Voorstel voorzitter met betrekking tot afdoening ingekomen stukken, waaronder
mededelingen van het college aan de raad.
Rubriek AA
Zonder discussie en hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten de ingekomen stukken 01
tot en met 04 van rubriek AA voor kennisgeving aan te nemen.
Rubriek AB
Zonder verdere discussie en hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten de ingekomen
stukken 01 t/m 07 en 09 t/m 41A van rubriek AB voor kennisgeving aan te nemen. Op verzoek van
Burgerbelang worden de ingekomen stukken 08 en 08A van de rubriek AB in de commissie
Middelen/Stadsbeheer behandeld met de vraag of de gemeente de richtlijn gaat overnemen.
Rubriek AC
Zonder discussie en hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten de ingekomen stukken 01
tot en met 04 van rubriek AC voor kennisgeving aan te nemen.
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 van de ingekomen stuk 01 tot en met 04 van rubriek C.
Rubriek D
1. Mededeling over de brug bij het Park van Luna naar het poldermuseum.
Wethouder Dickhoff laat inzake deze brug aanvullend op het bericht in het Stadsnieuws weten dat
een voorstel niet in de raadsvergadering van oktober 2015 zal worden behandeld. In het kader van
veiligheid moet de brug op een andere plek worden gerealiseerd. De brug komt er, maar later dan
gepland. Het bestuur van het poldermuseum is hiervan op de hoogte gebracht.
De heer Van der Starre vraagt hoe lang de realisatie zal worden vertraagd.
Wethouder Dickhoff antwoordt dat hij morgen een gesprek van het Recreatieschap heeft.
2. Mededeling over het volkstuinencomplex.
Wethouder Dickhoff laat weten dat er ten aanzien van de lopende Arob-procedure nader onderzoek
moet plaatsvinden. Dit houdt in dat de procedure is vertraagd. Het bestuur van het
volkstuinencomplex is hiervan op de hoogte gesteld.
3. Mededelingen over pand Umbriëllaan 6
Wethouder Dickhoff geeft aan dat genoemd pand door de gemeente in aangekocht ten laste van de
strategische verwerving. Er komt dit jaar nog een voorstel richting de raad. Focus is een groot
succes. De aanmeldingen overtreffen met een overschrijding van 40% de stoutste verwachtingen.
Er moet dichtbij aan deze voorziening aanvulling worden gegeven. Kijkend naar de dekking kan de
aankoop budgetneutraal plaatsvinden. Er zijn enerzijds middelen uit Den Haag en anderzijds blijven
er gelden van de huidige Focus over.
De raad heeft de mededelingen verder voor kennisgeving aangenomen.
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6. Plannen en documenten gemeentelijke begraafplaatsen, RB2015078.
Zonder discussie en hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten:
1. in te trekken de Visie begraafplaatsen 2011-2020;
2. vast te stellen de Visie op de gemeentelijke begraafplaatsen Heerhugowaard 2015-2019;
3. in te trekken het Beleidsplan begraafplaatsen 2011-2015;
4. vast te stellen het Beleidsplan gemeentelijke begraafplaatsen Heerhugowaard 2015-2019;
5. in te trekken de Verordening op het beheer en gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen voor
de gemeente Heerhugowaard 2011 met ingang van 1 november 2015;
6. vast te stellen de Verordening op het beheer en gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen voor
de gemeente Heerhugowaard 2015 en inwerking te laten treden met ingang van 1 november 2015.
8. Tekstuele aanpassing gemeenschappelijke regeling VVI, RB2015085.
Zonder discussie en hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten de wijziging van de
gemeenschappelijke regeling Vuilverbrandingsinstallatie Alkmaar en omstreken:
1. In de aanhef vervallen de gemeenten: “Akersloot”, “Egmond”, “Graft-De Rijp”, “Harenkarspel”,
“Limmen”, “Niedorp”, “Schermer” en “Schoorl”;
2. In de aanhef wordt toegevoegd de gemeente: “Schagen (voormalig Harenkarspel)”.
Deze wijziging treedt in werking per 1 juli 2015.
9. Stimuleringsregeling aanleg sedumdaken, RB2015093.
Zonder discussie en hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten:
1. in te stemmen met de Regeling ter stimulering aanleg sedumdaken in Heerhugowaard;
2. voor de gehele looptijd van de regeling (1-1- 2016 t/m 31-12- 2018) een budget beschikbaar te
stellen ad € 90.000, met een jaardrempel van € 30.000;
3. de bekostiging van de stimuleringsregeling ten laste van het product riolering te brengen;
4. indien er sprake is van de restantbedragen in de jaren 2016 en 2017 deze te laten overhevelen
naar het daaropvolgende jaar en het niet bestede bedrag in 2018 te laten vrijvallen ten gunste van
het product riolering;
5. in te stemmen met een jaarlijkse evaluatie aan de hand waarvan na afloop van de
stimuleringsregeling doelmatigheid van het continueren hiervan zal worden beoordeeld.
10. Erfgoed Programma 2015-2016, RB2015086.
Zonder discussie en hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten een krediet van € 78.000,voor de uitvoering van het Erfgoed Programma 2015 - 2016 beschikbaar te stellen en in te stemmen
met de dekking uit de erfgoedreserve.
11. Stichting de Blauwe Loper, statutenwijziging en jaarstukken, RB2015060.
Dit agendapunt is van de agenda afgevoerd. Voor een toelichting wordt verwezen naar agendapunt 2.
12. Beleidskader Handhaving, RB2015091.
De tekst van motie 5 ingediend door GroenLinks en medeondertekend door SP luidt:
De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 22 september 2015 behandelen
agendapunt 12 met als onderwerp Handhavingsbeleidskader Halte Werk
Constaterende dat:
- Het handhavingsbeleidskader Halte Werk zich richt op zowel preventieve als repressieve
maatregelen om onterecht verleende bijstand te voorkomen;
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De verplichtingen zoals die zijn benoemd in de Participatiewet ervan uitgaan dat mensen daardoor
sneller weer aan het werk komen;
- Dat diverse onafhankelijke onderzoeken zoals benoemd in de toelichting uitwijzen dat het huidige
bijstandsbeleid niet leidt tot het sneller uitstromen van mensen vanuit de bijstand naar regulier werk
Overwegende dat:
- In de gemeenten Nijmegen, Utrecht en Amsterdam al besloten is tot een pilot met een repressievrije
bijstand;
- Het huidige beleid van het “rondpompen” van mensen langs re-integratiebureaus en
cursusaanbieders alleen maar geld kost, en zwaar op de eigenwaarde van mensen drukt;
- Nieuwe inzichten nodig zijn in het laten participeren van mensen in onze maatschappij, waarbij
meer moet worden gekeken naar omgevingsfactoren
GroenLinks stelt daarom voor dat het college een pilot begint, die er ongeveer als volgt uit zou moeten
zien:
- Deelname aan de pilot is vrijwillig: bijstandsgerechtigden kunnen kiezen of ze eraan mee willen
doen of niet;
- Alle verplichtingen die de bijstand met zich meebrengt worden afgeschaft voor deelnemers van de
pilot;
- De bijverdiencapaciteit wordt voor de deelnemers aan de bijstand fors verruimd: mensen mogen tot
een bepaalde grens alle bijverdiensten houden;
- Als het college dat nodig acht zouden mensen als onderdeel van de pilot bijvoorbeeld af kunnen
zien van aanvullende regelingen,
Verzoekt het college dringend:
1. zo spoedig mogelijk vorm te geven aan een pilotvoorstel dat Heerhugowaardse
bijstandsgerechtigden zoveel als mogelijk (toegevoegd) geheel vrijstelt van repressieve en
verplichtende maatregelen en ze de mogelijkheid biedt om bijverdiensten naast hun uitkering te
houden buiten de kaders van de huidige regelgeving;
2. bij Staatssecretaris Klijnsma te bepleiten dat zij conform artikel 83 van de Participatiewet een
Algemene Maatregel van Bestuur neemt dat alle Nederlandse Gemeentes de ruimte biedt tot
experimenteren met een nieuw bijstandsregime zonder verplichtingen.
En gaat over tot de orde van de dag.
Ondertekend door GroenLinks en medeondertekend door SP
Er wordt na een toelichting door de heer Schoemaker op motie 5 in twee termijnen beraadslaagd. Op
verzoek wordt motie 5 gesplitst in stemming gebracht.
Besluitvorming over het voorstel van het college
De heer Jongenelen legt een stemverklaring af. Burgerbelang stemt voor, het stuk zit goed in elkaar, de
fractie ziet het met vertrouwen tegemoet, 21.13 uur
De heer Schoemaker legt een stemverklaring af. Ook GroenLinks zal voorstemmen. Er zijn kaders
nodig. De fractie is niet zozeer tegen het vaststellen van dit soort kaders, maar de fractie wil, zoals in
de motie staat, meer kijken hoe lokaal beleid kan worden vormgegeven.
Mevrouw Valent legt een stemverklaring af. Gezien de tekstuele wijziging in punt 1 (zoveel als mogelijk)
past een en ander nu wel binnen de wettelijke kaders. Dus daar zal Senioren Heerhugowaard wel mee
akkoord. Bovendien biedt het dan de mogelijkheid de wettelijke kaders wat op te rekken.
De heer Koppelaar legt een stemverklaring af. In punt 2 staat dat het wettelijk wel kan als de
Staatssecretaris wil.
Het voorstel van het college wordt met 27 stemmen voor en 2 stemmen tegen aangenomen.
Voor stemden HOP, CDA, VVD, D66, Senioren Heerhugowaard, PvdA, Burgerbelang, ChristenUnie en
lijst Marjan Jongejan. Tegen stemde SP.
Besluitvorming over motie 5 onderdeel 1 (aangepast)
De heer Jongenelen legt een stemverklaring af. Er is maatwerk en er is maatwerk. Deze ultieme
mogelijkheid van maatwerk zoeken, daar zal Burgerbelang zeker voor zijn.
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De raad heeft onderdeel 1 van motie 5 met 12 stemmen voor en 17 stemmen tegen verworpen.
Voor stemden SP, Senioren Heerhugowaard, PvdA, Burgerbelang, GroenLinks en lijst Marjan
Jongejan. Tegen stemden HOP, CDA, VVD, D66 en ChristenUnie.
Besluitvorming over motie 5 onderdeel 2
Mevrouw Valent legt een stemverklaring af. Bij het woord experimenteren gaat het niet om mensen
maar om met het proces, daarom is Senioren Heerhugowaard voor.
De raad heeft onderdeel 2 van motie 5 met 12 stemmen voor en 17 stemmen tegen verworpen.
Voor stemden SP, SH, PvdA, Burgerbelang, GroenLinks en lijst Marjan Jongejan. Tegen stemden
HOP, CDA, VVD, D66 en ChristenUnie.
Zonder verdere discussie na stemming is door de raad besloten het beleidskader Handhaving
Participatiewet 2015 - 2018 vast te stellen.
12a Wijziging commissiesamenstelling fractie PvdA in raadscommissies, RB2015084.
voormalig agendapunt 7.
De voorzitter heeft voor zowel agendapunt 12a als 13 een stembureau ingesteld, bestaande uit de
raadsleden Jongejan en Van der Laan. Zij zullen samen met de griffie de stemmen tellen en
beoordelen. Deze commissie wordt geacht na haar werkzaamheden te zijn ontbonden.
De heer Van der Laan laat weten dat er 29 stemmen zijn uitgebracht, waarvan 27 voor en 2 ongeldig.
Zonder verdere discussie en na schriftelijke stemming is door de raad besloten met ingang van
vandaag de samenstelling van de vertegenwoordiging van de fractie PvdA in de raadscommissies SO
en MO als volgt vast te stellen:
- Commissie MO: J.D Koppelaar (lid)
M. Kadioglu (plv.lid)
- Commissie SO:
S. Brau (lid)
J.D. Koppelaar (plv.lid)
13. Wijziging commissiesamenstelling fractie HOP in raadscommissies, RB2015109.
Mevrouw Jongejan laat weten dat er 29 stemmen zijn uitgebracht en allen voor.
Zonder verdere discussie en na schriftelijke stemming is door de raad besloten met ingang van heden
de samenstelling van de vertegenwoordiging van de fractie HOP in de na genoemde raadcommissies
als volgt vast te stellen:
Commissie Middelen-Stadsbeheer
J.M. Does (lid),
M.A.W. Bankras-van der Klein (plv. lid)
Commissie Maatschappelijke Ontwikkeling: H. Verhagen (lid)
CC. Mertens (plv. lid)
De voorzitter schorst voor 9 minuten de vergadering en heropent deze weer om 21.37 uur. Hij stelt aan
de orde agendapunt 14.
14. Motie 1 van de PvdA inzake de tijdelijke opvang asielzoekers.
De tekst van motie 1 luidt:
De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 22 september 2015 behandeld
agendapunt 13 met als onderwerp Motie vreemd aan de orde van de dag – Motie 2015-09-22 1; PvdA
Tijdelijke opvang asielzoekers
Overwegende dat:
- steeds meer mensen vanwege oorlog of politieke vervolging hun eigen land ontvluchten en in
Nederland een veilig heenkomen zoeken
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momenteel in Nederland onvoldoende opvang is voor deze mensen en dat dat de komende tijd niet
minder zal worden
Voorts constaterende dat:
- inzet van andere gemeenten al heeft aangetoond dat binnen beperkte tijd geschikte opvanglocaties
gevonden kunnen worden;
- gemeenten samen hun maatschappelijke en humanitaire verantwoordelijkheid moeten nemen en
daarmee een verschil kunnen maken met betrekking tot de opvang van asielzoekers;
- de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie een dringende oproep heeft gedaan aan alle
gemeenten om tijdelijke opvang te bieden aan deze groep asielzoekers,
Verzoekt het college dringend:
- in contact te treden met het COA en (geschrapt) te onderzoeken of elders binnen de gemeente meer
vastgoed dan alleen de voormalige P.I Westlinge beschikbaar is dat met inzet van acceptabele
financiële middelen geschikt gemaakt kan worden (geschrapt)voor de opvang van asielzoekers
En gaat over tot de orde van de dag,
Ondertekend door de fractieleden van de PvdA
Na een toelichting op de motie door de heer Koppelaar wordt er in twee termijnen beraadslaagd. In de
tweede termijn wordt de tekst van de motie aangepast.
Besluitvorming over motie 1
De heer Does legt een stemverklaring af. De motie blijft overbodig, maar uit sympathie gaat de HOP
mee.
Mevrouw Van Ling legt een stemverklaring af. Het CDA gaat mee omdat de fractie de wethouder toch
een steuntje in de rug wil geven.
De heer Harren legt een stemverklaring af. De VVD gaat niet mee, omdat moties die beleid
ondersteunen in wat het college al doet, overbodig zijn. Dergelijke moties zijn al eerder in de raad
behandeld en de fractie houdt vast aan de systematiek.
De heer Gosselaar legt een stemverklaring af. De motie is herschreven en beter. Nu gaat D66 wel mee.
Mevrouw Valent legt een stemverklaring af. Senioren Heerhugowaard gaat mee met de motie, omdat
de gemeente een positief signaal afgeeft en dat vindt de fractie heel belangrijk.
De heer Jongenelen legt een stemverklaring af. De raad geeft mooi signaal af aan de bevolking en ook
landelijk, dat Heerhugowaard er staat als dat nodig is.
Mevrouw Huijboom legt een stemverklaring af. Met de aanpassing kan de ChristenUnie zeker meegaan
met de motie als bevestiging dat de gemeente openstaat als het nodig is voor een ruime en
menswaardige opvang.
De raad heeft motie 1 met 25 stemmen voor en 4 stemmen tegen aangenomen.
Voor stemden HOP, CDA, SP, D66, Senioren Heerhugowaard, PvdA, Burgerbelang, ChristenUnie,
GroenLinks en lijst Marjan Jongejan. Tegen stemde VVD.
De heer Brau neemt als waarnemend voorzitter van de raad de voorzittershamer over van de heer Ter
Heegde en stelt aan de orde agendapunt 15.
15. Motie 2 van D66 inzake Burgernet.
De tekst van motie 2 luidt:
De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 22 september 2015 behandeld
agendapunt 15 met als onderwerp Motie vreemd aan de orde van de dag – Motie 2015-09-22 2; D66
Burgernet
Constaterende dat:
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Burgernet 1 bijdraagt aan een veiligere leefomgeving door berichten over incidenten zoals
vermissingen, inbraken en overvallen aan deelnemende inwoners te sturen;
- Burgernet een succesvol initiatief is door actieve inzet van inwoners;
- Er al in Heerhugowaard ruim 2600 deelnemers zijn en daarmee al ruim 8% van de inwoners
meedoet aan Burgernet;
- De gemeente Heerhugowaard al eerder een gerichte actie heeft ondernomen d.m.v. een brief en
een folder om Burgernet te promoten.
Overwegende dat:
- De algemene veiligheid in Heerhugowaard gebaat is bij een nog hogere bijdrage van zijn inwoners;
- Burgernet een uitstekend middel is voor inwoners om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor de
veiligheid in hun omgeving;
- De gemeente Heerhugowaard een actievere rol kan spelen in het verkrijgen van meer bekendheid
van Burgernet onder Heerhugowaarders;
- Burgernet een goede en bewezen preventieve maatregel is om het beoogde veiligheidsniveau, zich
veilig voelen in Heerhugowaard, te bereiken;
- Er gemeentes zijn die recent Burgernet opnieuw onder de aandacht hebben gebracht; in de
gemeente Haarlem was het één keer verspreiden van een huis-aan-huisfolder al genoeg om het
deelnamepercentage van Burgernet met bijna 2% te verhogen.
Spreekt uit:
Dat de gemeente Heerhugowaard Burgernet een warm hart toedraagt en door moet gaan met het
actief stimuleren van het gebruik van Burgernet, zodat er nog meer ondersteuning onder de
inwoners komt.
Verzoekt het college:
1. Te onderzoeken welke extra initiatieven er in de gemeente Heerhugowaard nodig zijn om (geschrapt)
Burgernet meer bekendheid te laten krijgen met als doel een nog groter draagvlak onder inwoners
te creëren en het deelnamepercentage te verhogen naar 12% in 2017 en naar 16% in 2018
(geschrapt);
2. De Raad, rechtstreeks of via de commissie Middelen en Stadsbeheer, vóór januari 2016 en
vervolgens jaarlijks in september op de hoogte te brengen van de stand van zaken omtrent de
uitvoering van deze motie. (geschrapt)
En gaat over tot de orde van de dag,
Ondertekend door D66, Nederland Duurzaam CDA
1 zie https://www.burgernet.nl/
Er wordt na een toelichting op de motie door de heer Gosselaar in twee termijnen beraadslaagd. In de
tweede termijn wordt de motie tekstueel aangepast.
De raad heeft motie 2 unaniem aangenomen.
De heer Ter Heegde neemt als voorzitter van de raad de voorzittershamer weer over van de heer Brau.
16. Motie 3 van Burgerbelang inzake onderzoek naar de nood voor/van sociale woningbouw.
De tekst van motie 3 luidt:
De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 22 september 2015 behandeld
agendapunt 16 met als onderwerp Motie vreemd aan de orde van de dag – Motie 2015-09-22 3;
Burgerbelang Onderzoek naar de nood voor/van sociale woningbouw
Constaterende dat:
er een enorme druk gaat ontstaat op de beschikbare voorraad aan sociale woningen. Mede door de
landelijk opgelegde verplichting (momenteel 110 inwoners) tot huisvesting van asielzoekers met
een verblijfsstatus. En de daarnaast reeds bestaande nood voor sociale woningbouw vanuit de
lokale bewoners, is het momenteel onduidelijk welke directe behoefte er zou moeten worden
geledigd
Overwegende dat:
een cijfermatige onderbouwing van de noodzakelijke behoefte aan sociale woningbouw kan helpen
bij het wel overwogen nemen van de juiste besluiten in deze
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Spreekt uit:
Dat het voor de raad van groot belang is om een onderbouwde beslissing te nemen als het gaat om
het oplossen van de nood voor sociale woningbouw voor de eigen woning zoekende alsmede de
opvang van het opgelegde aantal nieuwe Heerhugowaarders met een verblijfstatus
Verzoekt het college om;
in samenspraak met het SWNK en andere betrokken partijen zoals woningbouwcorporaties welke
actief zijn in Heerhugowaard een onderzoek te verrichten naar;
a. beschikbare hoeveelheid sociale woningen in Heerhugowaard;
b. de gemiddelde wachttijden, en de bijbehorende verklaring hiervoor;
c. de behoefte aan sociale woningen t.b.v. de opvang van zowel eigen alsmede voor nieuwe
vergunninghouders;
d. de gemiddelde doorstroming (vrijkomen sociale woningen;
e. het aantal van de bewoners van sociale woningen als “scheefhuurders” valt te benoemen;
f. de direct beschikbare woningen g. de werkelijke behoefte vanuit de Heerhugowaardse
samenleving aan woningen gecategoriseerd in jongeren, starters, gezinnen en senioren
Tevens willen wij graag het navolgende vernemen:
1. Valt te verwachten dat het aantal van 110 statushouders nog zal toenemen aangezien de
toestroom van vluchtelingen momenteel ook al alle verwachten overstijgt?
2. En wat doet dit met de verhouding tussen statushouders en andere woningzoekenden?
En gaat over tot de orde van de dag,
Ondertekend door Burgerbelang en mede ondertekend door CDA, GroenLinks, Lijst Marjan Jongejan,
HOP, D66, Senioren Heerhugowaard, VVD, ChristenUnie en PvdA.
Er wordt na een toelichting op de motie door de heer Jongenelen in een termijn beraadslaagd.
De heer Duijff legt een stemverklaring af. SP steunt de motie, omdat de bedoeling goed is, maar de
fractie wil eigenlijk gelijk naar de uitvoeringsfase gaan. Daarom is haar motie ingediend en er op de
raadsagenda achteraan geplaatst.
De heer Van de Starre legt een stemverklaring af. Alhoewel het wel in de krant stond en niet in de
motie staat, is het wel van belang dat de sociale woningbouw regionaal dient te worden opgepakt.
De raad heeft motie 3 unaniem aangenomen.
17. Motie 4 van SP inzake bouw sociale huurwoningen.
De tekst van motie 4 luidt:
De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 22 september 2015 behandeld
agendapunt 17 met als onderwerp Motie vreemd aan de orde van de dag – Motie 2015-09-22 4; SP
Bouwen sociale huurwoningen
Constaterende dat:
- Alleen in de eerste naoorlogse jaren flink is geïnvesteerd in sociale woningbouw;
- Deze woningvoorraad na de jaren 60 verhoudingsgewijs steeds is aangevuld;
- Sindsdien voornamelijk is gebouwd aan doorzonwoningen, appartementen en twee-onder-1 kap
woningen;
- De zogenaamde verhuurdersheffing destructief is voor bouwinitiatieven van
woningbouwcorporaties;
- Door de aanzwellende stroom van zoekers naar woningen met een lage huur, zoals senioren,
starters, asielzoekers, en een tekort aan dit soort woningen, er een opwaartse druk ontstaat op de
huurprijzen en koopprijzen;
- Daardoor de beschikbaarheid van betaalbare woningen voor de lagere inkomensgroepen steeds
meer te kort schiet,
Overwegende dat:
- De overheid, en ook de lokale overheid, hierin haar verantwoordelijk moet nemen;
- Deze overheden de enige partijen zijn op de woningmarkt, die sturing kunnen geven aan het
bouwen van woningen met lage huurprijzen;

R 22 september 2015/10

-

De gemeente een batig saldo heeft op de begroting;
En gezien de dalende rente de rentelasten lager gaan drukken op de begroting;
Er zodoende ruimte is voor het aanwenden van eigen middelen voor stimulering van de sociale
woningbouw
Verzoekt het college:
1. Een eigen Gemeentelijke Woningbouw Vereniging op te richten;
1a. Tevens met de in Heerhugowaard werkzame woningcorporaties versneld bouwplannen te
ontwikkelen;
2. Een nader overeen te komen deel van de reserve aan te wenden voor woningbouw;
2a. Gronden in bezit van de Gemeente, tegen redelijke erfpachtprijzen ter beschikking te stellen;
3. Initiatieven voor sociale woningbouw in het algemeen, te stimuleren;
4. Om te beginnen: plaatsen van 100 woningen zoals voornoemd.
En gaat over tot de orde van de dag,
Ondertekend door de fractievoorzitter SP
Na een toelichting op de motie door de heer Duijff wordt er in een termijn beraadslaagd.
De heer Duijff heeft aangegeven dat de SP de motie aanhoudt.

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter om 23.03 uur de vergadering
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad
van de gemeente Heerhugowaard d.d. 27 oktober 2015.

de raadsgriffier,

de voorzitter

