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Besluitenlijst Raad 24 januari 2017
Aanwezig: Voorzitter (plv.)
Loco-griffier
HOP
CDA
VVD
SP
D66
Senioren Heerhugowaard
PvdA
Burgerbelang
ChristenUnie
Nederland Duurzaam
Fractie Jongejan

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

NOT17-0039
S. Brau
H. Wijnveen
J.M. Does, M.A.W. Bankras-van der Klein, H. Verhagen,
S.C. van der Molen, R.H. Schoemaker
J.S.L. van Ling, M. Koster, N. Kevek,
A. Harren, E.S. van der Laan, F. Hoekstra, V.T.A. Wanst
A.T. Duijff, C.J. Hoekstra, T. Degreef
M. Feelders, J.R. Vrieswijk, D.A. Gosselaar
A.M. Valent-Groot, J.J. van der Starre, I.H. Louis
J.D. Koppelaar, M. Kadioglu
A.G.W. Jongenelen,
T.J. Visser-Hogeterp
F.J. Marchal
M. Jongejan-Arts

Wethouders :
Afwezig
:

L.H.M. Dickhoff (HOP), C.A.J. van Diemen (D66)
C.P.M. van ’t Schip-Nieuwboer (HOP), M. Klercq-Glas (CDA),
N.P. Beers (Burgerbelang), wethouder G.E. Oude-Kotte (CDA),
wethouder V.C.M. Stam-de Nijs (VVD)

Notulen

H. Wijnveen (loco-griffier)

:

Nr. Onderwerp:
De voorzitter opent de raadsvergadering, heet iedereen van harte welkom.
De heer J.M. Does en de heer R.H. Schoemaker geven een korte toelichting naar aanleiding van de
recente overstap van de heer Schoemaker van de fractie GroenLinks naar de fractie HOP.
1. Spreekrecht burgers
Er hebben zich voor het spreekrecht geen inwoners en/of belanghebbenden aangemeld.
2. Vaststellen raadsagenda
De raadsagenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
3. Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering d.d. 20 december 2016
Zonder discussie en hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten de notulen van de
raadsvergadering van 20 december 2016 vast te stellen.
4.

Voorstel voorzitter m.b.t. afdoening ingekomen stukken, w.o. mededelingen van het college
van de raad
Rubriek AA
Zonder discussie en hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten de ingekomen stukken 01
tot en met 01c voor kennisgeving aan te nemen.
Rubriek AB
Toezegging bij brief AB11: het college zal in de commissie SO aandacht geven aan haar reactie op
deze brief.
Zonder hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten de ingekomen stukken 01 tot en met 11
voor kennisgeving aan te nemen.
Rubriek AC
Voor deze rubriek zijn geen stukken binnengekomen.
Rubriek B
Voor deze rubriek zijn geen stukken binnengekomen.
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Rubriek C
Voor deze rubriek zijn geen stukken binnengekomen.
Rubriek D
Wethouder Dickhoff geeft aan dat de verhoging van de pensioenpremie voor de ambtenaren niet door
het Rijk wordt gecompenseert. Dit levert een tekost in de begroting op van € 250.000,--.
Wethouder Dickhoff deelt mee dat het college de vragen van de Raad van State over het
bestemmingsplan Buitengebied per brief heeft beantwoord.
5. Raadsvoorstel Taakmutaties 2017 (RB2016118)
Zonder discussie en hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten:
in te stemmen met de toevoeging aan c.q. de onttrekking van middelen ten behoeve van
de taakmutaties 2017 onder gelijktijdige verlaging van de algemene uitkering met per saldo
€ 129.100 in overeenstemming met de hieronder opgenomen tabel vast te stellen.
Taakmutatie / integratie- en decentralisatie uitkering

algemene uitkering

WUW integratie
Verplicht hergebruik scootmobiel/rolstoel etc. in de WMO
E-boeken
Individuele studietoeslag
Uitvoeringskosten Participatiewet
Uitvoeringskosten lijfrente-opbouw
Uitvoeringskosten Wet Taaleis
Besluit Risico Zware Ongevallen 1999
Basisregistratie Grootschalige Topografie
Basisregistratie Personen: centralisering inschrijving
vergunninghouders
Huishoudelijke hulp toelage
Voorschoolse voorziening peuters

€
€
€
€
€
€
€
€
€

1.200
-66.000
-5.000
28.000
14.000
3.800
5.000
3.000
17.000

budgetten
€
€
€
€
€
€

-66.000
-5.000
28.000
14.000
3.800
5.000

€

17.000

€
€
€

-14.000 €
-174.000 €
57.900 €

-14.000
-174.000
57.900

€

-129.100

€

-133.300

6. Raadsvoorstel Groeibudget 2017 (RB2016116)
Zonder discussie en hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten:
de begrotingswijziging vast te stellen, zoals opgenomen in de onderstaande tabel, als uitwerking
van de toekenning van het groeibudget 2017:
Begrotingswijzigingen per programma:
Programma

Omschrijving

(x € 1.000)
Gevolgen voor de exploitatie
2016
Lasten

2

Stedelijk beheer en duurzaam
samenleven
4 Sociale samenhang
5

Algemeen bestuur, burgerdiensten en
algemene baten en lasten

Mutaties reserves
Algemene dekkingsmiddelen
Begrotingsresultaat

Lasten

Toekennen van groeibudget 2017

158

158

Toekennen van groeibudget 2017

73

73

Toekennen van groeibudget 2017

75

Toekennen van groeibudget 2017

350

Toekennen van groeibudget 2017
Toekennen van groeibudget 2017 *

Totalen

*

Volgende jaren

Baten

-107

75

-107

350
773

10

666

Baten

773
10

666

666

666

Het postitieve effect op het begrotingsresultaat bestaat uit het niet ingezette groeibudget (€ 10.067).
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7. Raadsvoorstel Krediet 2017 riolering uitbreidingsgebieden (RB2016123)
Zonder discussie en hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten:
Votering krediet voor de aanleg van riolering in uitbreidingsgebieden ad € 2.040.000, als jaarlijkse
kapitaallasten ten laste te brengen van het product Riolering ad € 80.092 via ingerekende lasten
meerjaren investeringsplan.
8.

Raadsvoorstel Verklaring van geen bedenkingen voor realisatie van het gebouw De Bever
met 78 appartementen, J. Duikerweg 16 t/m 170 (Beveland) (RB2016117)
Stemverklaringen van Nederland Duurzaam en SP.
Zonder discussie en hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten:
1. middels dit besluit een ontwerp-verklaring van geen bedenkingen (verder ontwerp-vvbg) af te
geven inzake de door burgemeester en wethouders voorgenomen afgifte van een
omgevingsvergunning voor het realiseren van 78 appartementen aan de J. Duikerweg om, in
het geval er geen zienswijzen worden ingediend, de ontwerp-vvgb te beschouwen als een
definitieve verklaring van geen bedenkingen en de afhandeling van de omgevingsvergunning
aan het college van burgemeester en wethouders te mandateren. De aanvraag
omgevingsvergunning komt dan niet terug in de raad.
2. Om, in geval er wel zienswijzen worden ingediend, de nota van beantwoording van zienswijzen
ter beoordeling aan de commissie SO voor te leggen. De commissie besluit of de zienswijzen
aanleiding geven om de besluitvorming over de definitieve verklaring van geen bedenkingen
aan de raad te laten.
Dit betekent dat als de commissie geen aanleiding ziet om de zienswijzen aan de raad voor te
leggen, de ontwerp-vvgb alsnog als definitieve verklaring van geen bedenkingen kan worden
beschouwd.
Raadsvoorstel Woonvisie Heerhugowaard 2050 – processtappen en verzoek om budget
(RB2016119)
Stemverklaringen van Burgerbelang, SP en HOP.
Zonder discussie en hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten:

9.

Het geraamde budget á € 50.000,-- beschikbaar te stellen en te onttrekken uit de Reserve Actief
Burgerschap om het traject Woonvisie Heerhugowaard 2050 te kunnen uitvoeren.
10. Raadsvoorstel Schade aan woningen, tuinmuren en straatwerk Oosterweg Noord De Draai
(RB2016121)
De heer F. Hoekstra (VVD) geeft aan een persoonlijk belang te hebben bij dit besluit en op geen
enkele wijze invloed heeft uitgeoefend op de besluitvorming en zich onthoud zich van deelname
aan de stemming.
Over dit onderwerp is in twee termijnen beraadslaagd.
Stemverklaring van de VVD.
De raad heeft vervolgens unaniem besloten:
De kosten m.b.t. de reparatie van de woningen (erkers) en tuinmuurtjes ad € 59.532 (incl. BTW)
ten laste te brengen van de post Onvoorzien in de raadsbegroting 2017.
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter om 21.00 uur de vergadering.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad
van de gemeente Heerhugowaard d.d. 28 februari 2017,
de loco-raadsgriffier,

de plv. voorzitter,
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