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

de heer H.M.W. ter Heegde, voorzitter
mevrouw L. Schreiner, raadsgriffier
mevrouw M.A.W. Bankras - van der Klein, HOP
de heer J. Beers, Burgerbelang
de heer S. Brau, PvdA
de heer T. Degreef, SP
de heer J.M. Does, HOP
de heer 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
de heer A.G.W. Jongenelen, Burgerbelang
de heer M. Kadioglu, PvdA
de heer N. Kevek, CDA
mevrouw G. Klercq - Glas, CDA
de heer J.D. Koppelaar, PvdA
de heer M. Koster, CDA
de heer E.S. van der Laan, VVD
mevrouw J.S.L. van Ling - Wanst, CDA
de heer H. Louis, Senioren Heerhugowaard
de heer F.J. Marchal, Nederland Duurzaam
de heer C. Mertens, HOP
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
mevrouw T.J. Visser – Hogeterp, ChristenUnie (vanaf agendapunt 4)
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
mevrouw V.C.M. Stam - de Nijs, VVD

Afwezig:

mevrouw M. Jongejan - Arts, Lijst Marjan Jongejan, raadslid
mevrouw C.P.M. van ’t Schip - Nieuwboer, HOP, raadslid
de heer G. Oude Kotte, CDA, wethouder

Notuliste:

mevrouw E.M.J. Middelbeek

De voorzitter opent de raadsvergadering om 20.00 uur en heet iedereen van harte welkom. Hij geeft
aan dat mevrouw Jongejan vanavond afwezig is vanwege het overlijden van haar vader.
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.
De heer Degreef complimenteert de voorzitter met diens optreden als burgemeester in de kwestie van
de twee overleden baby’s.
De voorzitter dankt hem hiervoor, maar hij draagt deze complimenten direct over aan de hulpverleners,
zoals de mensen van de politie, MET, jongerenwerker en anderen, die daar het uiteindelijk werk
verrichten en dat uitstekend doen.
Mevrouw Valent wijst op de toegezegde nog te ontvangen beantwoording door provincie en
hoogheemraadschap inzake agendapunt 9.
De voorzitter verzoekt mevrouw Valent dit bij agendapunt 9 kenbaar te maken.
Zonder verdere discussie en hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten de raadsagenda
gewijzigd vast te stellen, waarbij hieraan is toegevoegd motie 1 van Burgerbelang als agendapunt 13.
2.Afscheid raadslid T. Huijboom-Brouwer (ChristenUnie)
De voorzitter richt het woord tot mevrouw Huijboom en haar man. Mevrouw Huijboom is vanaf 14 maart
2002 lid van de gemeenteraad en vormde daarnaast tot zo’n drie jaar geleden samen met haar man het
directieteam van Nehemia. Vanwege de gezondheid van de heer Huijboom verblijft het echtpaar nu
regelmatig in Spanje. Het is halverwege de raadsperiode een reëel moment om te stoppen. Wel valt er
natuurlijk veel kennis en ervaring weg. Mevrouw Huijboom haar kennis was als eenmansfractie heel
breed, maar de nadruk lag wel op welzijn en zorg. Zij had altijd een duidelijke boodschap, ook al was
deze niet altijd gemakkelijk, ook niet voor de achterban, maar er was altijd begrip voor de politieke
afweging. Mevrouw Huijboom was als raadslid gezegend met een stevige steunfractie, die ook altijd bij
de raadsvergaderingen aanwezig is en overige ook bij alle evenementen in Heerhugowaard. De raad
zal mevrouw Huijboom, haar collegialiteit en wijsheid node missen. De voorzitter bedankt haar hiervoor
en wenst haar en haar man alle goeds toe. Tot slot geeft de hij aan dat het Zijne Majesteit de Koning
heeft behaagd mevrouw Huijboom te benoemen als lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hij spelt haar de
bijbehorende versierselen op. Van de gemeente Heerhugowaard ontvangt zij de reiger en bloemen.
De heer Pool voert namens de ChristenUnie het woord. Hij gaat in op het verleden, het heden en de
toekomst van zowel het afscheid van mevrouw Huijboom als het voorgenomen aantreden als raadslid
van mevrouw Trijntje Johanne Visser. Hij dankt mevrouw Huijboom voor het goede werk wat zij als
raadslid voor de ChristenUnie heeft gedaan en wenst haar, haar man en gezin Gods zegen en alle
goeds toe. Spreker wenst mevrouw Visser veel succes toe met haar werk als raadslid. Hij wenst haar
Gods zegen en alle wijsheid toe.
Mevrouw Huijboom neemt in haar dankwoord het verleden mee, waarbij de ChristenUnie als nieuwe
partij in Heerhugowaard goed is ontvangen. Zij is altijd met respect bejegend ook als het ging om het
gedachtengoed. Zij gaat in op de diverse voorstellen over uiteenlopende onderwerpen en dankt raad en
college voor de goede samenwerking. Haar vraag is echter of men de kwetsbare mensen blijft zien, die
niet zo mondig zijn. De participatiemaatschappij is heel goed voor mondige mensen, maar men moet
oog blijven houden voor de gehandicapten, chronische zieken, mantelzorgers, vluchtelingen en
mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.
Spreekster bedankt velen, zoals de voorzitter, de ambtenaren en medewerkers van de griffie, de bodes
en vele mensen die rond de gemeenteraad bezig zijn. Zij dankt ook haar echtgenoot die eigenlijk een
lintje verdient, omdat hij door dik en dun heeft gesteund. Zij heeft zich graag ingezet voor de bloei van
Heerhugowaard en zoals bekend, graag in samenwerking met anderen. Spreekster sluit af met de
volgende woorden. “Door de zegen van oprechte mensen komt een stad tot bloei. Ik wens
Heerhugowaard Gods zegen en veel zegen van oprecht gevende mensen toe, een gemeenteraad en
een college die de mensen zien staan, het goede zoeken en echt verbinding willen aangaan. Dat maakt
Heerhugowaard tot een bloeiende stad van kansen”.
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De voorzitter schorst voor een half uur de vergadering om iedereen de gelegenheid te geven mevrouw
Huijboom en haar man te feliciteren en afscheid te nemen. De voorzitter heropent om 20.58 uur de
vergadering en stelt aan de orde agendapunt 3.
3. Benoeming en beëdiging raadslid T.J. Visser-Hogeterp (ChristenUnie) en de heer
J.C.A. Groot (HOP), RB2015114/2015115.
De voorzitter stelt in een commissie van onderzoek van de geloofsbrieven ingesteld bestaande uit de
raadsleden Brau, Degreef en Kevek. Zij zullen samen met de loco-raadsgriffier de geloofsbrieven en
verdere bij de Kieswet gevorderde stukken ingeleverd door mevrouw Visser-Hogeterp en de heer Groot
te onderzoeken.
De voorzitter schorst de vergadering voor de duur van genoemd onderzoek.
De heer Degreef leest namens de commissie van onderzoek voor de geloofsbrieven de volgende tekst
voor. De commissie uit de raad van de gemeente Heerhugowaard heeft de geloofsbrieven en verdere
bij de Kieswet gevorderde stukken ontvangen die zijn ingezonden door Groot, J.C.A (Jan) (m),
wonende te Heerhugowaard en Visser-Hogeterp, T.J. (Trijntje Johanne) (v), wonende te
Heerhugowaard. Op 1 oktober 2015 zijn de bovengenoemde personen benoemd tot commissielid-niet
raadslid respectievelijk lid van de gemeenteraad. De commissie rapporteert de raad dat zij
bovengenoemde bescheiden heeft onderzocht en in orde heeft bevonden. Gebleken is dat de
benoemden aan alle in de Gemeentewet gestelde eisen voldoen. De commissie adviseert tot hun
toelating als commissielid-niet raadslid respectievelijk lid van de gemeenteraad van Heerhugowaard.
Zonder verdere discussie en hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten toe te laten als lid
van de gemeenteraad: Visser-Hogeterp, T.J. (Trijntje Johanne) (v), wonende te Heerhugowaard.
Zonder verdere discussie en hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten toe te laten als
commissie niet raadslid van de gemeenteraad: Groot, J.C.A (Jan) (m), wonende te Heerhugowaard.
De voorzitter vraagt mevrouw Visser en de heer Groot naar voren en verzoekt iedereen te gaan staan.
Hierna leest hij 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”.
Mevrouw Visser antwoordt met de woorden: “Zo waarlijk helpe mij God almachtig”.
De voorzitter leest hierna de volgende tekst voor:
“Ik zweer dat ik om tot commissielid benoemd te worden, rechtstreeks noch middellijk onder
welke naam of onder welk voorwendsel dan ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik
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 commissielid naar eer en
geweten zal vervullen”.
De voorzitter feliciteert mevrouw Visser en de heer Groot met hun benoeming, ontbindt de commissie
en dankt haar voor het verrichte werk, schorst voor 7 minuten de vergadering en heropent deze weer
om 21.14 uur. Hierna stelt hij aan de orde agendapunt 5.
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5. Vaststellen notulen raadsvergadering d.d. 22 september 2015.
Zonder discussie en hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten de notulen van de
raadsvergadering van 22 september 2015 ongewijzigd vast te stellen.
6. Voorstel voorzitter met betrekking tot afdoening ingekomen stukken, waaronder
mededelingen van het college aan de raad.
Rubriek AA
Er zijn voor deze rubriek geen stukken ingekomen.
Rubriek AB
Zonder verdere discussie en hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten de ingekomen
stukken 01, 02, 04, 06, 07 en 08 voor kennisgeving aan te nemen. De ingekomen stukken 05 en 09
worden op verzoek van Burgerbelang en Senioren Heerhugowaard behandeld in de vergadering van
de commissie Maatschappelijke Ontwikkeling van december 2015. De vragen worden door
Burgerbelang nog schriftelijk ingediend. Op verzoek van de HOP worden de ingekomen stukken 03 en
05 in voornoemde commissievergadering behandeld. De vragen zijn reeds schriftelijk ingediend.
Senioren Heerhugowaard wil graag aangaande ingekomen stuk 03 aanvullend van de andere
commissieleden weten of de code ook in Heerhugowaard moet worden ingevoerd.
Rubriek AC
Er zijn geen stukken voor deze rubriek binnengekomen.
Rubriek B
Er zijn geen stukken voor deze rubriek binnengekomen.
Rubriek C
Zonder verdere discussie en hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten ingekomen stuk
01 op verzoek van Burgerbelang te behandelen in de commissie Maatschappelijke Ontwikkeling van
december 2015.
Rubriek D
1. Mededeling over beschikking van Ministerie
Wethouder Dickhoff laat weten dat de gemeente Heerhugowaard voor 2015 een beschikking heeft
ontvangen voor een bedrag van € 52.000 uit de Algemene Uitkering voor hand- en spandiensten
voor de opvang van vluchtelingen in het AZC.
De raad heeft de mededeling voor kennisgeving aangenomen.
7. Procesvoorstel Omgevingsvisie, RB2015099.
Zonder discussie en hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten het Procesvoorstel
Omgevingsvisie vast te stellen.
bespreekstukken
8. Vaststellen 1e grondexploitatie Middenweg 4 d.d. augustus 2015, RB2015101.
De heer Beers legt een stemverklaring af. In de SO-vergadering heeft de fractie gevraagd waarom het
bedrag van drie ton op dit plan niet in de begroting 2016 is opgenomen. Het antwoord was dat dit tekort
in het resultaat 2015 zal worden meegenomen, maar ook dat dit bedrag niet in de begroting van dit jaar
kon worden opgenomen, omdat de raad er eerst akkoord mee dient te gaan. Dat bevreemdt de fractie.
In de begroting 2016 staat minimaal twee maal de tekst “vooruitlopend op een nog te nemen besluit
van de gemeenteraad is het effect in het perspectief reeds verwerkt. Daarom vindt de fractie het
antwoord van de wethouder in de commissievergadering eigenlijk onbevredigend, want ten behoeve
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van dit plan is in de aanvulling op de samenwerkingsovereenkomst met Esdégé Reigersdaal in 2014
reeds vastgesteld, waarin ook al opgenomen de locatie Middenweg 4. Burgerbelang had dan ook liever
gezien dat deze grex was behandeld in de raadsvergadering van april samen met de andere grexen die
ertoe doen. De raad had dan bovendien al kunnen weten dat er een tekort op dit plan zou ontstaan. De
fractie vindt dat dit proces geen schoonheidsprijs verdient. Desondanks gaat Burgerbelang wel akkoord
met het raadsvoorstel om drie ton beschikbaar te stellen voor dit plan. Aangezien alle andere fracties in
de commissievergadering al akkoord zijn gedaan met het voorstel, kan men de tekst als een
stemverklaring beschouwen.
Zonder verdere discussie en na stemming is unaniem door de raad besloten de 1e grondexploitatie
Middenweg 4 d.d. augustus 2015 vast te stellen met een negatief resultaat op contante waarde van
€ 300.276,- per 1-1-2015.
9. Verklaring van geen bedenkingen project Woonwaard-Esdégé-Reigersdaal Middenweg 4,
RB2015100.
Er vindt beraadslaging plaats in een termijn.
De heer Kevek legt een stemverklaring af. Het CDA is blij met de plek voor de cliënten. Het project ziet
er mooi uit. Het is een laag gebouw, wat past in de omgeving. De fractie heeft geen bedenkingen.
De heer Jongenelen legt een stemverklaring af. Burgerbelang is ook blij met de plek. De fractie hoopt
dat het een goede oplossing is voor de mensen die daar gaan wonen, maar zij gaat niet mee met de
verklaring van geen bedenkingen. Dit ontkracht namelijk de mogelijkheden voor de omwonenden.
De raad heeft het voorstel van het college met 28 stemmen voor en 2 stemmen tegen aangenomen.
Voor stemden HOP, CDA, VVD, SP, D66, Senioren Heerhugowaard, PvdA, ChristenUnie, Nederland
Duurzaam en GroenLinks. Tegen stemde Burgerbelang.
Zonder verdere discussie en na stemming is door de raad besloten:
1. Een verklaring van geen bedenkingen (ontwerp-VVGB) af te geven inzake de door burgemeester
en wethouders voorgenomen afgifte van een omgevingsvergunning voor het realiseren van 31
zorgwoningen en een dagactiviteitencentrum door Woonwaard en Esdégé- Reigersdaal op het
perceel Middenweg 4;
2. Indien er zienswijzen worden ingediend welke niet leiden tot een aanpassing van het plan, een
definitieve Verklaring van geen bedenkingen af te geven. Het definitieve besluit zal dan niet
nogmaals aan de raad worden voorgelegd;
3. Het college van B&W op te dragen om, indien er wel zienswijzen worden ingediend die leiden tot
een aanpassing van het plan, het plan opnieuw aan de raad voor te leggen.
10. Oprichting overheids nv voor de sport, RB2015098.
Mevrouw Bankras geeft vooraf aan dat de ingezonden brief is gelinkt aan haar werkplek, maar dit
conflicteert nu niet, omdat het bij dit voorstel van het college gaat om de oprichting van een overheids
nv.
Er vindt beraadslaging in twee termijnen. Tijdens de raadsvergadering heeft Nederland Duurzaam
amendement 1 ingediend.
De tekst van amendement 1 ingediend door Nederland Duurzaam luidt:
De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 27 oktober 2015
Behandelend agendapunt 10 met als onderwerp Oprichting overheids nv voor de sport,
Gelet op de overwegingen die zijn voortgekomen uit de bespreking van dit raadsvoorstel tijdens de
raadsvergadering om een extra zienswijze toe te voegen aan die genoemd zijn in het dictum van het
raadsvoorstel/besluit,
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Besluit
Aan het door het college voorgestelde raadsbesluit het volgende toe te voegen:
Inspanning om te komen tot professionele verduurzaming van de beheerde
sportterreinen/accommodaties.
Ondertekend door de fractievoorzitter Nederland Duurzaam
Besluitvorming over amendement 1.
De raad heeft dit amendement unaniem aangenomen.
Besluitvorming over het voorstel van het college
De heer Jongenelen legt een stemverklaring af. Het gaat om de mensen, is gezegd. Burgerbelang
hoopt dat er met volle aandacht voor de dakloze sporters in De Noord de eerste acties zullen worden
uitgezet. Dan gaat de fractie er in elk geval mee akkoord.
De heer Hoekstra legt een stemverklaring af. De SP is in principe voor een sport nv, maar is wat
ongerust dat er een zachte landing plaatsvindt met activiteiten De fractie is hierin niet helemaal
gerustgesteld en hoopt dat het beter gaat dan bij andere overnames.
De raad heeft het voorstel met inachtneming van aangenomen amendement 1 het voorstel van het
college unaniem aangenomen.
Zonder verdere discussie en na stemming is door de raad besloten:
1. Geen bedenkingen te uiten maar de volgende wensen aan het college mee te geven:
 Aandacht hebben voor sportstimulatie;
 Bij de oprichting van de sport nv letten op de rolverdeling (eigenaar/ beheerder/ opdrachtgever);
 Zorgdragen voor een laagdrempelige toegang tot de sportvoorzieningen;
 Duidelijke communicatie over de consequenties van sport nv naar alle betrokkenen;
 De activiteiten op het gebied van sport te integreren in de nieuwe sport nv.
 Inspanning om te komen tot professionele verduurzaming van de beheerde sportterreinen/
accommodaties.
11. Aanpak ventilatieproblematiek De Paperclip, RB2015102.
De heer Marchal licht toe waarom wat Nederland Duurzaam betreft, als akkoordstuk kan worden
behandeld. De fractie heeft ook nader onderzoek gedaan naar de kosten en de opbouw daarvan. Het
Blijkt een redelijk goede deal te zijn.
Zonder verdere discussie en hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten:
1. een eenmalig bedrag beschikbaar te stellen van € 69.575 aan Ymere als bijdrage in de verbetering
van het ventilatiesysteem van De Paperclip;
2. dit bedrag te dekken uit de OHBA-vergoeding, die we van het COA ontvangen voor de huisvesting
van de AZC-leerlingen;
3. een bestemmingsreserve ‘onderwijshuisvesting AZC-leerlingen’ in te stellen met als dotatie de
onder 2 genoemde OHBA-vergoeding en als bestedingsdoel de dekking van de huisvestingkosten
van de AZC-leerlingen;
4. het college de bevoegdheid te verlenen om uitgaven te doen vanuit de onder 3 genoemde
bestemmingsreserve, onder de voorwaarde dat het college elke uitgave direct meldt aan de raad.
12. Wijziging commissiesamenstelling fractie HOP, 2015127.
De voorzitter heeft een stembureau ingesteld, bestaande uit de raadsleden Valent en Ling. Zij zullen
samen met de griffie de stemmen tellen en beoordelen. Deze commissie wordt geacht na haar
werkzaamheden te zijn ontbonden.
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Mevrouw Van Ling laat weten dat er 28 stemmen voor en 2 ongeldige stemmen zijn uitgebracht.
Zonder verdere discussie en hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten met ingang van
vandaag de samenstelling van de vertegenwoordiging van de fractie H.O.P. in de commissie
Maatschappelijke ontwikkeling als volgt vast te stellen:
Mw. H. Verhagen - lid
J.C.A. Groot - plv.lid.
13 Motie 1 ingediend door Burgerbelang aangaande sociale zorg
De tekst van motie 1 ingediend door Burgerbelang en medeondertekend door Senioren
Heerhugowaard, CDA, ChristenUnie, D66, PvdA en SP luidt:
De raad van de gemeente Heerhugowaard, in vergadering bijeen op 27 oktober 2015;
Overwegende dat tijdens de jaarlijkse vergadering met het Platform armoedebestrijding is aangekaart
dat de regionale samenwerking, bezien vanuit het perspectief van effectiviteit en kosten beheersing,
heeft geleid tot het verdwijnen van de loketten in Heerhugowaard en het verplaatsen naar Alkmaar;
zo ook de loketten waar inwoners heen behoren te gaan indien ze van een bijstandsuitkering moeten
rondkomen of nog erger;
dat wij ons kunnen voorstellen dat deze inwoners geen financiën hebben om naar Alkmaar te reizen;
dat een buskaartje en dergelijke en te grote hap uit hun toch al te krappe budget neemt, zeker wanneer
er meerdere bezoeken noodzakelijk blijken te zijn;
dat de gemeenteraad daarin aanleiding ziet om deze indeling te herzien en
verzoekt het college te bezien of loketten voor de eerste sociale zorg toch niet beter in
Heerhugowaard zelf gesitueerd kunnen/moeten zijn;
en gaat over tot de orde van de dag.
Ondertekend door Burgerbelang en mede ondertekend door Senioren Heerhugowaard, CDA, Christen
Unie, D66, PvdA en SP.
Na een toelichting door de heer Jongenelen wordt er in een termijn beraadslaagd.
Wethouder Stam laat weten dat met het loket wordt bedoeld Halte werk.
De raad heeft motie 1 unaniem aangenomen.
De voorzitter heeft zojuist begrepen dat de heer Van Stralen, die lange tijd wethouder is geweest én
ereburger is van de gemeente Heerhugowaard, is overleden. Een deputatie van het college zal bij de
crematie aanwezig zijn.
De voorzitter wijst de raadsleden tot slot op de bijeenkomst over de inrichting en structuur van de raad
en de commissies komende donderdagavond.
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter om 22.24 uur de vergadering
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad
van de gemeente Heerhugowaard d.d. 24 november 2015.

de raadsgriffier,

de voorzitter

