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Concept notulen openbare vergadering van de raad van de gemeente Heerhugowaard, gehouden op 5
november 2015 om 16.00 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 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
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 19.40 uur)
mevrouw G. Klercq - Glas, CDA
de heer J.D. Koppelaar, PvdA
de heer M. Koster, CDA
de heer E.S. van der Laan, VVD
mevrouw J.S.L. van Ling - Wanst, CDA
de heer H. Louis, Senioren Heerhugowaard
de heer F.J. Marchal, Nederland Duurzaam
de heer 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
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 L. Schreiner, raadsgriffier

Notuliste:

mevrouw E.M.J. Middelbeek

De voorzitter opent de raadsvergadering om 20.00 uur en heet iedereen van harte welkom. Hij laat
weten dat mevrouw Schreiner vandaag afwezig is en de raadsleden Vrieswijk en Kevek later komen.
Verder verzorgt Heerhugowaard A-Life verzorgt via kanaal Ziggo 24 een life uitzending van deze
begrotingsvergadering. Tot slot verzorgen de leerlingen van Focus vandaag evenals vorig jaar, de
catering.
De heer Dickhoff wijst op de jaarlijks terugkerende “Nederland leest”. In het kader hiervan is dit jaar een
verhalenbundel uitgebracht, die de leden van raad en college van de bibliotheek aangeboden wordt. Hij
deelt deze uit en zal de dank aan de bibliotheek overbrengen.
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1. .Spreekrecht burgers.
Er hebben zich voor het spreekrecht geen burgers aangemeld.
2. Vaststellen raadsagenda.
Zonder discussie en hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten de raadsagenda
ongewijzigd vast te stellen.
3. Vaststellen begroting, RB2015111.
Er is met inachtneming van twee schorsingen en een onderbreking voor het avondeten in twee
termijnen beraadslaagd. Er zijn een amendement en zeven moties ingediend. Een motie is tijdens de
raadsvergadering tekstueel aangepast en omgezet in een amendement.
Onderstaand zijn achtereenvolgens opgenomen de teksten van de twee amendementen met de
bijbehorende besluitvorming en de hierbij afgelegde stemverklaringen alsmede de teksten van het
voorstel van het college (onderdeel A1 tot en met A3, B en C) met de bijbehorende besluitvorming en
stemverklaringen. Voorts volgen de teksten van de zes moties met de bijbehorende besluitvorming en
de afgelegde stemverklaringen. Er tijdens de raadsvergadering nog drie toezeggingen gedaan door het
college, waarvan de teksten aan het einde van agendapunt 3 zijn opgenomen. Tot slot heeft wethouder
Van Diemen ingevolge de actieve informatieplicht aan de raad een mededeling gedaan. Deze is aan
het einde van deze notulen toegevoegd.
AMENDEMENTEN
De tekst van amendement A (aanpassen vaststellen raadsbegroting 2016 - Coolplein) ingediend door
de HOP en mede ondertekend door VVD, Senioren Heerhugowaard, D66, PvdA en Burgerbelang luidt:
De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 05 november 2015 behandelend
agendapunt 03 met als onderwerp Vaststellen Raadsbegroting 2016
Ondergetekenden stellen voor een extra besluit a.5 aan de raadsbegroting 2016 toe te voegen, te
weten:
a. de financiële gevolgen ad € 40.000,- ten behoeve van een levendig Coolplein via
begrotingswijziging aan de ramingen toe te voegen.
Toelichting:
- We constateren dat het Coolplein overdag levendig is en veel mensen trekt;
- Dat op het Coolplein in de avonden het aanzienlijk rustiger is;
- Dat de raad veel waarde hecht aan een levendig stadshart;
- Dat de raad veel waarde hecht aan het behoud van faciliteiten en aan een aantrekkelijk
ondernemersklimaat;
- Dat een levendig stadshart goed is voor de werkgelegenheid;
- Dat parkeertarieven regelmatig een item vormen;
- Dat de raad het college de denkrichting wil meegeven om de aantrekkelijkheid van het
Stadshart te vergroten via het parkeren in de avond;
- Dat wanneer binnenkort het parkeersysteem uniform is, dit ook gerealiseerd kan worden.
We dragen het college op
Om binnen het gestelde budget uiterlijk januari 2016 aan de raad een voorstel neer te leggen hoe
dit budget kan bijdragen aan de verlevendiging van het Coolplein.
De kosten van € 40.000,- op jaar basis kunnen gedekt worden uit de voordelige structurele
afwijkingen, gemeld in de Burap 2015 van ad. € 63.000.
Besluit
Het ontwerpbesluit aan te vullen als volgt:
a.5 de financiële gevolgen ad € 40.000,- ten behoeve van een levendig Coolplein via
begrotingswijziging aan de ramingen toe te voegen
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Ondertekend door de HOP en mede ondertekend door CDA, VVD, Senioren Heerhugowaard, D66,
PvdA, en Burgerbelang
De heer Hoekstra legt een stemverklaring af. De wethouder gaf net terecht aan dat de VVD enige tijd
geleden al aandacht vroeg voor parkeren in de avond bij Middenwaard. De VVD ziet juist nu kans om
daarop in te zetten voor de bruisend Stadshart in de avond.
De heer Schoemaker legt een stemverklaring af. GroenLinks vindt het voorstel nauwelijks onderbouwd,
De fractie kan niet meegaan.
De heer Marchal legt een stemverklaring af. Nederland Duurzaam heeft haar kanttekeningen geplaatst.
Principieel. De fractie gaat in dit geval mee om als raad toch een uitzondering te maken en het voordeel
voor de Burap te gaan gebruiken.
De heer Brau legt een stemverklaring af. De PvdA stemt niet alleen in vanwege een bruisend
Stadshart, maar ook vanwege behoud van werkgelegenheid.
Mevrouw Valent legt een stemverklaring af. Senioren Heerhugowaard gaat mee en zij gaat ervan uit
dat in de toekomst ook de andere centra van Heerhugowaard de kans krijgen die het Coolpein nu krijgt.
De heer Jongenelen legt een stemverklaring af. Burgerbelang stemt in, omdat haar punt het
parkeergeld in het voorstel terugkomt. De fractie steunt het amendement van harte.
De heer Degreef legt een stemverklaring af. Het zou wat vreemd zijn als de SP na haar eigen motie nu
deze afwimpelen. Dat gaat de fractie dan ook niet doen. De SP gaat akkoord.
De raad heeft amendement A met 30 stemmen voor en 1 stem tegen aangenomen.
Voor stemden HOP, CDA, VVD, SP, D66, Senioren Heerhugowaard, PvdA, Burgerbelang,
ChristenUnie, Nederland Duurzaam en Lijst Marjan Jongejan. Tegen stemde GroenLinks.
De tekst van amendement B (was motie 7) (beperken mindering subsidie Stichting De Waaier)
ingediend door VVD en mede ondertekend door HOP, CDA, D66, PvdA en Burgerbelang luidt:
De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 5 november 2015 behandelende
de begrotingsvergadering:
Constaterende dat:
- De raad op 26 november 2013 besloten heeft de subsidie van Stichting De Waaier t/m 2017 met
50% af te bouwen van 35.000 euro naar 17.500 euro;
- Iedere geïnvesteerde euro door gemeente Heerhugowaard aan Stichting De Waaier resulteert in
€ 6,20 gekapitaliseerde maatschappelijke waarde (bron jaarrekening 2014);
- Stichting De Waaier met een bedrag van minimaal € 27.500 de huidige activiteiten in de gemeente
Heerhugowaard kan voortzetten zonder verlies van maatschappelijke waarde;
- Met een bijdrage van € 27.500,- aan De Waaier in 2016, de gemeente Heerhugowaard relatief
gezien, op basis van aantal inwoners, net zoveel bijdraagt als de gemeente Alkmaar (.0,50 per
inwoner);
- Begroting De Waaier voor 45% wordt gefinancierd door de drie HAL-gemeenten en voor 55% door
bedrijven;
- Het bestuur van De Waaier heeft besloten om de focus weer proactief te leggen op de HALgemeenten, aanvragen vanuit BUCH-gemeenten worden meer reactief behandeld;
- Het platform is sinds 2010 gegroeid van 100 naar bijna 250 leden. De sociale cohesie tussen deze
ondernemers is groot, o.a. door het jaarlijkse match-evenement (Beursvloer en MatchMarkt) en de
vier platformbijeenkomsten per jaar, hetgeen de maatschappelijke slagkracht in de regio ten goede
komt;
Overwegende dat:
- Er steeds meer sprake is van een terugtrekkende overheid die initiatieven uit de samenleving wil
laten ontstaan;
- Stichting De Waaier een grote rol speelt bij het stimuleren en verbinden van vrijwillige inzet van
bedrijven met maatschappelijke doelen en initiatieven vanuit de maatschappij;
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-

Stichting de Waaier zich realiseert dat in tijden van teruglopende subsidiebudgetten ook de Waaier
hier mee te maken zal krijgen;
- De diensten en giften van het bedrijfsleven, ondersteund door De Waaier een grote waarde
vertegenwoordigen en het teveel korten van de Stichting zal resulteren in een groot verlies aan
maatschappelijke waarde.
Draagt het college op:
1. De gemeenteraad van 24 november aanstaande een begrotingswijziging voor te stellen met daarin
opgenomen (geschrapt): de in de begroting 2016 opgenomen (geschrapt) op te nemen (toegevoegd)
verhoging van de subsidie van € 17.500,-- met € 10.000,-- tot € 27.500,--, te dekken uit een van de
voordelige structurele afwijkingen, gemeld in de BURAP 2015 van ad € 10.000,--;
2. Een subsidie t.w.v. € 27.500,- in te rekenen in de komende begroting van 2017;
3. Een evaluatie uiterlijk september 2017 voor te leggen om in beraad te komen of de subsidie kan
worden voortgezet.
En gaat over tot de orde van de dag,
Ondertekend door VVD en mede ondertekend door HOP, CDA, D66, PvdA en Burgerbelang
De heer Schoemaker legt een stemverklaring af. In een debat kan men ook worden overtuigd. De heer
Mertens heeft spreker overtuigd. GroenLinks stemt in.
De heer Does legt een stemverklaring af. De HOP vindt het belangrijk dat in het voorstel de evaluatie is
opgenomen. Daarom kan de fractie van harte meegaan.
De raad heeft amendement B met 27 stemmen voor en 4 stemmen tegen aangenomen.
Voor stemden HOP, CDA, VVD, SP, D66, PvdA, Burgerbelang, ChristenUnie, GroenLinks en Lijst
Marjan Jongejan. Tegen stemden Senioren Heerhugowaard en Nederland Duurzaam.
VOORSTEL VAN HET COLLEGE
Onderdeel A1
De heer Jongenelen legt een stemverklaring af. Met dank aan al het werk en de antwoorden die de
fractie heeft gehad, zijn er toch enkel vaagheden die Burgerbelang beletten om in de stemmen. Dat is
de vier miljoen onttrekking uit 3.000 regels. Dat is voor de fractie een te vage omschrijving. Verder is er
nog de wijze waarop de wethouder aangaf dat als er in de toekomst niets wordt verkocht, de leningen
waarschijnlijk weer de dure varianten worden en daar heeft de fractie moeite mee/
De heer Marchal legt een stemverklaring af. Nederland Duurzaam gaat instemmen met de begroting
alhoewel zij het tijdstip van het uitkomen van het duurzaamheidsbeleid in relatie tot de begroting zeer
onhandig vindt. De fractie hoopt er later op terug te komen ook voor wat betreft middelen.
De raad heeft onderdeel A1 met 29 stemmen voor en 2 stemmen tegen alsmede met voornoemde
kanttekening van Nederland Duurzaam aangenomen.
Voor stemden HOP, CDA, VVD, SP, D66, Senioren Heerhugowaard, PvdA, ChristenUnie, Nederland
Duurzaam, GroenLinks en Lijst Marjan Jongejan. Tegen stemde Burgerbelang.
Zonder verdere discussie en na stemming is door de raad besloten de raadsbegroting 2016 vast te
stellen conform concept.
Onderdeel A2
De raad heeft onderdeel A2 unaniem aangenomen.
Zonder verdere discussie en na stemming is unaniem door de raad besloten als gevolg van sub 1 in te
stemmen met de votering van de investeringskredieten die in de jaarschijf 2016 van de raadsbegroting
2016 zijn vermeld.
Onderdeel A3
De raad heeft onderdeel A3 unaniem aangenomen.
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Zonder verdere discussie en na stemming is door de raad besloten de in de raadsbegroting 2016
opgenomen begrotingssubsidies vast te stellen.
Onderdeel A4
De raad heeft onderdeel A4 unaniem aangenomen.
Zonder verdere discussie en na stemming is unaniem door de raad besloten de financiële gevolgen van
de besluiten van 5 november 2015 via begrotingswijzigingen aan de ramingen toe te voegen.
Onderdeel B
De raad heeft onderdeel B unaniem aangenomen.
Zonder verdere discussie en na stemming is unaniem door de raad besloten de tariefvoorstellen lokale
heffingen 2016 en de daarbij behorende belastingverordeningen 2016 vast te stellen op 15 december
2015.
Onderdeel C
De raad heeft onderdeel C unaniem aangenomen.
Zonder verdere discussie en na stemming is unaniem door de raad besloten kennis te nemen van de
bestuursrapportage 2015.
MOTIES
De tekst van motie 1 (snel internet in Heerhugowaard) ingediend door Senioren Heerhugowaard en
mede ondertekend door PvdA, HOP, Burgerbelang, ChristenUnie, D66, CDA, SP en VVD luidt:
De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 5 november 2015 behandelend
agendapunt 3 met als onderwerp Vaststellen raadsbegroting 2016
Constaterende dat:
- er in grote delen van het buitengebied van Heerhugowaard geen toegang is tot snel internet, er is
geen kabelnetwerk en geen glasvezelnetwerk;
- de provincie in andere gemeenten garant wil staan bij het aanleggen van glasvezel waardoor het
risico dat de gemeente loopt veel lager wordt;
- in andere gemeenten in onze regio het gemeentebestuur zich actief inzet voor snel internet in de
buitengebieden,
Overwegende dat:
- snel internet steeds meer een voorwaarde is voor de huidige inwoners en bestaande bedrijven in de
huidige maatschappij;
- snel internet steeds meer een voorwaarde is voor inwoners en bedrijven wanneer zij op zoek gaan
naar nieuwe woonruimte of nieuwe ruimte voor hun bedrijf;
- indien in omliggende gemeenten er wel snel internet in de buitengebieden is en in Heerhugowaard
niet onze concurrentiepositie wordt aangetast, zowel met betrekking tot het woonmilieu als met
betrekking tot bedrijfshuisvesting.
Spreekt uit:
dat wanneer commerciële bedrijven aangeven het onvoldoende lonend te vinden om in het
buitengebied een infrastructuur aan te leggen voor snel internet dat dan de gemeente een
stimulerende rol kan vervullend om ook voor haar inwoners en ondernemers in het buitengebied
snel internet bereikbaar te maken.
Draagt het college op:
1. te onderzoeken wat de realistische mogelijkheden zijn voor snel internet in het buitengebied van
Heerhugowaard;
2. te onderzoeken hoe de gemeente Heerhugowaard de aanleg van snel internet in de buitengebieden
kan stimuleren en wat de kosten en risico’s zijn;
3. De raad hierover te rapporteren bij de Voorjaarsnota 2016.
En gaat over tot de orde van de dag,
Ondertekend door de fracties Senioren Heerhugowaard, PvdA, HOP, Burgerbelang, ChristenUnie, D66,
CDA, SP en VVD
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De heer Hoekstra legt een stemverklaring af. Dit stond al in het verkiezingsprogramma. De VVD is blij
met de volgende stap.
De raad heeft motie 1 unaniem aangenomen.
De tekst van motie 2 (inzamelen blik en drankenkartons) ingediend door ChristenUnie en mede
ondertekend door D66, CDA, Nederland Duurzaam en GroenLinks luidt:
De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 05 november 2015 behandelend
agendapunt begroting 2015
Constaterende dat:
- Er veel restafval in de grijze container verdwijnt;
- De gemeente nu ook weer meer aan afvalstoffenheffing aan de HVC betaalt;
- Vele gemeenten waaronder Alkmaar en Langedijk ook al blik en drankenkartons inzamelen;
- Drankenkartons en blik een kwalitatief goed te recyclen verpakking zijn,
Overwegende dat:
- Door blik en drankenkartons in te gaan zamelen de totale hoeveelheid restafval in de gemeente
Heerhugowaard omlaag gaat en dat deze wijze voor onze inwoners geld kan besparen;
- Inzameling blik en drankenkartons een extra service aan onze inwoners is en een kans een bijdrage
te leveren aan een beter milieu;
- Gescheiden inzameling van blik en drankenkartons binnen de circulaire Economie valt waarin afval
weer grondstof wordt;
- Gemeentes een inzamelvergoeding voor drankenkartons van €398 ton ontvangen als de gemeente
een deelnemingsovereenkomst heeft met Nedvang en opgave doet van de ingezamelde en
gerecyclede hoeveelheid drankenkartons in Wastetool(bron www.hedra.nl.),
Spreekt uit:
Het gescheiden en tegelijktijdig inzamelen van blik, plastic en drankenkartons een milieu- en
kostenbesparende methode kan zijn voor de gemeente Heerhugowaard,
Verzoekt het college om
1. Te onderzoeken welke methodes er zijn en of het voor onze gemeente haalbaar is om tegelijkertijd
met het plastic, ook blik en drankenkartons in te zamelen;
2. Dit voor de voorjaarsnota 2016 terug te rapporteren aan de gemeenteraad.
En gaat over tot de orde van de dag,
Ondertekend voor de fracties ChristenUnie, D66, CDA, Nederland Duurzaam en GroenLinks
De heer Jongelenen legt een stemverklaring af. Burgerbelang kijkt in spanning uit naar de conclusie
over het plastic. Hopelijk komt dat snel. Met het papier en blik erbij gaat Heerhugowaard de goede kant
op met gescheiden inzameling.
De raad heeft motie 2 unaniem aangenomen.
De tekst van motie 3 (huisvesting TAS) ingediend door Burgerbelang luidt:
De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 05 november 2015 behandelend
agendapunt 03 met als onderwerp vaststellen raadsbegroting
Constaterende dat:
1. TAS als ontmoetingsplaats voor tieners al enige jaren in Heerhugowaard actief is;
2. TAS tot 1 januari 2015 gefaciliteerd werd door Kern8;
3. TAS door de overgang naar stichting Welschap zijn huisvesting is kwijtgeraakt;
4. Er een tijdelijke oplossing was gevonden voor de huisvesting die binnenkort vervalt;
5. Het voortbestaan van TAS daarmee op het spel staat,
Overwegende dat:
1. TAS door zijn jarenlange bestaan bewezen heeft een functie te vervullen in het ondersteunen van
tieners in Heerhugowaard;
2. TAS geheel draait op enthousiaste vrijwilligers;
3. TAS vanaf het bekend worden van de overgang naar Welschap zeer actief is geweest in het zoeken
naar vervangend onderdak;
4. TAS de laatste weken uitgebreid aandacht heeft gevraagd voor haar problemen in de lokale media;
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5. De inspanningen die TAS doet voor zijn voortbestaan een indicatie zijn dat het een levensvatbaar
initiatief is, gedragen door betrokken vrijwilligers;
6. Het bestuur van de gemeente Heerhugowaard “sociale samenhang” als één van haar speerpunten
heeft;
7. Tieners een leeftijdsgroep zijn waarvan vaak wordt gezegd dat daarvoor in Heerhugowaard weinig
faciliteiten zijn;
8. Het daarom belangrijk is initiatieven voor tieners extra aandacht te geven;
9. Ouders ook blij zijn met een plek waar hun kinderen in een positieve en veilige omgeving bij elkaar
kunnen komen;
10. Extra aandacht voor tieners ook past in het streven van het gemeentebestuur dat jongeren na hun
studie in Heerhugowaard willen blijven wonen;
11. Er daarom meerdere redenen zijn om het voortbestaan van TAS veilig te stellen,
Spreekt uit:
Dat het voortbestaan van TAS belangrijk is voor het verbeteren van de sociale samenhang in de
gemeente, in het bijzonder voor jongeren en als bijdrage aan het gemeentelijk streven jongeren na
hun jeugd voor Heerhugowaard te behouden.
Verzoekt het college op:
De mogelijkheden te onderzoeken hoe en op welke wijze deze voor Heerhugowaard onontbeerlijke
voorziening kan worden gecontinueerd en zich borg stelt om gedurende dit onderzoek ervoor te
zorgen dat TAS onderdak behoud,
En gaat over tot de orde van de dag,
Ondertekend door de fractie Burgerbelang
Burgerbelang heeft motie 3 in de tweede termijn ingetrokken.
De tekst van motie 4 (tijdstip aanbieden jaarstukken) ingediend door SP luidt:
De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 05 november 2015 behandelend
als agendapunt begroting 2015
Constaterende dat:
- in de jaarstukken verantwoording door het college wordt afgelegd aan de raad over de uitvoering
van het beleid,
- de jaarstukken op hetzelfde moment als de voorjaarsnota wordt aangeboden.
Spreekt uit:
Dat het noodzakelijk is dat de raad in het kader van de controlerende taak aan de hand van de
jaarstukken het afgelopen jaar evalueert en op tijd inbreng kan geven voor de voorjaarsnota,
Verzoekt het college om:
Met ingang van 2016 de jaarstukken op 1 april te zenden aan de gemeenteraad zodat deze voor de
vergadering van 26 april 2016 kan worden besproken.
En gaat over tot de orde van de dag,
Ondertekend door de fractievoorzitter SP
De raad heeft motie 4 met 27 stemmen voor 4 stemmen tegen aangenomen.
Voor stemden HOP, CDA, D66, SP, Senioren Heerhugowaard, PvdA, Burgerbelang, ChristenUnie,
Nederland Duurzaam, GroenLinks en Lijst Marjan Jongejan. Tegen stemde VVD.
De tekst van motie 5 (zwemles) ingediend door SP luidt:
De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 5 november 2015 behandelend
najaarsbegroting 2015
Constaterende dat
- bij kinderen in de leeftijd van 5 tot 9 jaar verdrinking op de tweede plaats komt van doodsoorzaken,
zoals vermeld in Factsheet Verdrinken bij kinderen 0-12 jaar Consument en Veiligheid, maart 2011;
- er 170 (bijna) verdrinkingsgevallen met ernstige afloop zijn, dus blijvend letsel bij kinderen tot 12
jaar en 32 kinderen overlijden door verdrinking in Nederland (cijfers kustwacht);
- Heerhugowaard een waterrijk gebied is;
- minima de € 405,00 voor Lespakket A bij De Waardergolf moeilijk kunnen opbrengen (met
vergoeding Huygenpas komt dat neer op ¤ 300);
- Heerhugowaard opvang biedt aan vluchtelingen, waaronder ook veel kinderen;
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het Plonsfonds (www.plonsfonds.nl) aangegeven heeft dat jaarlijks 13.000 kinderen de basisschool
verlaten zonder A-diploma;
Overwegende dat
- het noodzakelijk is dat alle kinderen minstens een A-diploma dienen te krijgen;
- de Huygenpas niet genoeg dekking voorziet zodat een gedeelte van de kinderen dit niet zullen
verkrijgen, omdat de ouders het ontbreekt aan financiële middelen;
- een groot percentage van de kinderen van huis uit geen zwemles krijgt, omdat hun ouders hier het
belang van onderschatten en/of er de financiële middelen niet voor hebben;
- het Plonsfonds (www.plonsfonds.nl) als doelstelling heef om alle kinderen die rond moeten komen
van een minimumuitkering een A-diploma te laten halen,
Verzoekt het college
te onderzoeken of samen met het Plonsfonds een programma kan worden opgesteld, waarbij de
kinderen die in aanmerking komen voor de subsidie op basis van de Huygenpas tevens in
aanmerking komen voor een subsidie van het Plonsfonds, zodat er geen financiële belemmeringen
meer zijn en zoveel mogelijk kinderen een A-diploma halen.
En gaat over tot de orde van de dag.
Ondertekend door de fractievoorzitter SP
De heer Does legt een stemverklaring af. Gezien de ondersteuning door de wethouder gaat de HOP
mee.
Mevrouw Visser legt een stemverklaring af. Het behalen van een zwemdiploma is belangrijk in een
waterrijk gebied. Het is in eerste instantie natuurlijk het natuurlijk aan de ouders, maar minima en
bijstandsgerechtigden moeten echt letten op hun geld. Daarom gaat de ChristenUnie mee.
De raad heeft motie 5 unaniem aangenomen.
De tekst van motie 6 (binnensportmogelijkheden Heerhugowaard De Noord) ingediend door
Burgerbelang luidt:
De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 5 november 2015 met referentie
aan het onderwerp Wonen met aandacht voor levensvatbaarheid in De Noord en Veenhuizen zoals
genoemd onder agenda punt 3 BW 15-0395 Raadsbegroting 2016
Constaterende dat:
1. de Sporthal in De Noord de enige is binnen een relatie straal waarbinnen je mag verwachten dat
kinderen en senioren kunnen reizen om hun sport te beoefenen;
2. De Noord een sterke coherente sociale gemeenschap vormt en dus binnen hun eigen kern
minimaal een sporthal behoord te hebben,
Overwegende dat:
a. Het college zelf melding maakt, onder het kopje Wonen aandacht te willen geven aan de
levensvatbaarheid in De Noord en Veenhuizen;
b. Dat sport en spel mogelijkheden binnen een relatief korte afstand van de gebruikers dient te liggen
omdat anders het animo sterk daalt;
c. De alternatieven (sporthal De Draai) reeds heeft gepubliceerd vol te zitten,
Spreekt uit:
Dat het onacceptabel is dat in een gemeente als Heerhugowaard, waar sport, spel en recreatie zo’n
vast en ingeburgerd onderdeel van onze gemeenschap uitmaakt en reeds vele politiek partijen zich
hiervoor inspannen onze kernen De Noord en Veenhuizen geen binnensport gelegenheid meer
hebben
Draagt het college op:
Te gaan onderzoeken en met oplossingen te komen om de binnensport gelegenheid in De Noord
en Veenhuizen te behouden, dan wel te vervangen door een andere locatie binnen deze kernen
En gaat over tot de orde van de dag,
Ondertekend door de fractie Burgerbelang
Mevrouw Van Ling legt een stemverklaring af. Het CDA begrijpt dat de wethouder niet staat te springen
om een sporthal over te nemen. Dat wordt ook niet gevraagd. Gevraagd wordt te onderzoeken of er
een oplossing is. Dit kan ook zijn mediation met een andere partij die het wel overneemt.
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De heer Does legt een stemverklaring af. Gezien de beantwoording door de wethouder gaat de HOP
niet mee. De fractie kijkt Heerhugowaard breed.
De heer Harren legt een stemverklaring af. Het sporten moet worden behouden, maar een sporthal in
De Noord is niet een doel op zich. Daarom zal de VVD tegenstemmen.
De heer Marchal legt een stemverklaring af. Nederland Duurzaam wil zonder een eindoordeel te vellen,
wel graag inzicht hebben in de keuze. Daarom is de fractie voor een onderzoek.
De raad heeft motie 6 met 22 stemmen voor en 9 stemmen tegen aangenomen.
Voor stemden CDA, SP, D66, Senioren Heerhugowaard, PvdA, Burgerbelang, ChristenUnie, Nederland
Duurzaam, GroenLinks en Lijst Marjan Jongejan. Tegen stemden HOP en VVD.
TOEZEGGINGEN
Wethouder Stam zal bij de kwartiermaker ICT van de provincie informeren er nog nodig is voor diens
inventarisatie inzake snel internet.
Wethouder Stam zal bij de conceptnota Duurzaamheid uit de doeken doen welke door de burgers
aangedragen zaken wel en niet zijn opgenomen.
Burgemeester Ter Heegde komt in de commissievergadering terug met het resultaat van de nadere
onderzoeken en zal de door mevrouw Jongejan gevraagde cijfers hierin meenemen.
ACTIEVE INFORMATIEPLICHT COLLEGE
Wethouder Van Diemen wijst op het voorstel over de statutenwijziging van stichting De Blauwe Loper,
wat wegens een omissie is teruggenomen. Zij geeft aan dat de statuten worden aangepast. Het
voorstel tot wijziging van deze aangepaste statuten zal waarschijnlijk in de vergadering van 26 januari
2016 aan de raad worden voorgelegd.

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter om 22.06 uur de vergadering
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad
van de gemeente Heerhugowaard d.d. 15 december 2015.

de raadsgriffier,

de voorzitter

