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Besluitenlijst Raad 28 februari 2017
Aanwezig: Voorzitter
Raadsgriffier
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SP
D66
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NOT17-0078
A.B. Blase
E.A. Schreiner
J.M. Does, M.A.W. Bankras-van der Klein, H. Verhagen,
S.C. van der Molen, C.P.M. van ’t Schip-Nieuwboer,
R.H. Schoemaker
J.S.L. van Ling, M. Koster, N. Kevek, M. Klercq-Glas
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
S. Brau, M. Kadioglu
A.G.W. Jongenelen, J.N.P. Beers
T.J. Visser-Hogeterp
F.J. Marchal
M. Jongejan-Arts

Afwezig

:

L.H.M. Dickhoff (HOP), G.E. Oude-Kotte (CDA), V.C.M. Stam-de Nijs (VVD),
C.A.J. van Diemen (D66)
J.D. Koppelaar (PvdA)

Notulist

:

H. Wijnveen

Nr. Onderwerp:
De voorzitter opent de raadsvergadering en heet iedereen van harte welkom. S. Brau (plv. voorzitter)
spreekt namens de gemeentraad een welkomstwoord tot de heer Blase.
1. Spreekrecht burgers
De heer J. Bernaards spreekt in naar aanleiding van agendapunt 9 (raadsvoorstel beleidskader
minimabeleid 2017-2020).
2. Vaststellen raadsagenda
De raadsagenda wordt ongewijzigd vastgesteld, met dien verstande dat de heer Feelders aangeeft dat
hij de aangekondigde motie vreemd aan de orde van de dag ‘Vervangen van kunstgrasveslden met
rubbergranulaat’ niet aan de orde zal stellen.
3. Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering d.d. 24 januari 2017
Zonder discussie en hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten de besluitenlijst van de
raadsvergadering van 24 januari 2017 vast te stellen.
Naar aanleiding van: De heer Marchal vraagt om in de besluitenlijst niet slechts te vermelden dat een
partij een stemverklaring heeft afgelegd, maar om ook de letterlijke verwoording van die stemverklaring
op te nemen. De gemeenteraad geeft aan dat deze vraag besproken zal worden in de vergadering van
het raadsconvent.
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 03 voor kennisgeving aan te nemen.
Rubriek AB
Zonder discussie en hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten de ingekomen stukken 01
tot en met 11 voor kennisgeving aan te nemen.
Rubriek AC
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Zonder discussie en hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten de ingekomen stuk 01
voor kennisgeving aan te nemen.
Rubriek B
Voor deze rubriek zijn geen stukken binnengekomen.
Rubriek C
Mw. Jongejan en mw. Bankras willen graag dat de gemeenteraad de beantwoording van het college op
brief C02 (zienswijze bestemmingsplan Jan Glijnisweg 1) ontvangt. De heer Does (als voorzitter
commissie SO) geeft aan dat de beantwoording aan de orde komt bij de behandeling van het
betreffende bestemmingsplan in de commissie SO.
De heer Degreef en de heer Jongenelen willen de brieven 01 t/m 01d (R. Mark over ondertunneling
spoorwegovergang) geagendeerd zien in de commissie SO. De heer Does (als voorzitter commissie
SO) geeft aan dat in de raad eerder de afspraak is gemaakt dat de gemeenteraad niet het interactieve
proces dat het college momenteel uitvoert doorkruist. De voorzitter concludeert dat er geen
meerderheid aanwezig is om deze brieven te agenderen in de commissie SO.
Zonder verdere discussie en hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten de ingekomen
stukken 01 tot en met 02 voor kennisgeving aan te nemen.
Rubriek D
Wethouder mw. Van Diemen geeft een korte toelichting op het door haar ingediende ontslag.
De voorzitter schorst de vergadering voor enkele minuten om de aanwezigen de gelegenheid te geven
mw Van Diemen de hand te schudden.
5. Nota vaste activa (RB2016124)
Zonder discussie en hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten:
a. De Nota vaste activa gemeente Heerhugowaard 2017 vast te stellen.
b. Deze nota in werking te laten treden met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2017.
c. De in de afschrijvingstabel opgenomen termijnen/ afschrijvingsmethode (bijlage 1 van de
nota) gelden voor nieuwe investeringen vanaf 1 januari 2017.
d. Voor de bestaande activa geldt de levensduur en wijze van afschrijven zoals bepaald in
eerdere activanota’s.
6. Raadsvoorstel Huisvestingsverordening aanpassen: behouden voorrang voor
vergunninghouders bij woningtoewijzing (RB2017002)
De heer Feelders legt een stemverklaring af.
Zonder discussie en hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten:
- de verordening tot wijzing van de Huisvestingsverordening Heerhugowaard 2015 vast te
stellen.
7. Raadsvoorstel Verordening cliëntenparticipatie Wet sociale werkvoorziening gemeente
Heerhugowaard (RB2016111)
Zonder discussie en hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten:
1. De verordening cliëntenparticipatie Wet sociale werkvoorziening gemeente
Heerhugowaard vast te stellen;
2. Het besluit onder 1 in werking te laten treden op de dag na bekendmaking en terug te
laten werken tot en met 1 januari 2015.
8. Raadsvoorstel verhuur ligplaatsen jachthave in het kader van het algemeen belang
(RB2017001)
Door de fractie Burgerbelang is het navolgende amendement ingediend:

Amendement A: onderwerp Jachthaven Broekhorn
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De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 28 februari 2017,
behandelend agendapunt 8 met als onderwerp “Verhuur ligplaatsen jachthaven in het
kader van het algemeen belang” (RB2017001);
constaterende dat:
1. de gemeente enkele jaren geleden financieel heeft geïnvesteerd in de
jachthaven in Broekhorn;
2. de gemeente nog steeds financiële belangen heeft in deze jachthaven;
3. de raad op 25 november 2014 het collegevoorstel m.b.t. de tarieven heeft
goedgekeurd;
4. de Wet Markt & Overheid (WMO) per 6 juni 2012 van kracht is geworden;
5. deze wet gedragsregels voor de overheid voorschrijft, welke bedoeld zijn om
concurrentievervalsing te voorkomen, waarbij een der gedragsregels is dat
overheden alle kosten die zij maken voor een dienst dienen door te
berekenen in de prijs;
6. een commercieel opererende jachthaven in de omgeving bij de ACM bezwaar
heeft gemaakt tegen de tariefstelling van de gemeente op basis van de WMO
met als argument oneerlijke concurrentie;
7. dit bezwaar is toegewezen en de ACM aan het college de wettelijke richtlijnen
heeft gegeven op basis waarvan de tarieven dienen te worden berekend;
8. de raad op 24 mei 2016 het collegevoorstel voor aangepaste tarieven heeft
goedgekeurd;
9. deze aangepaste tarieven nog altijd niet voldeden aan de tarieven zoals die
door het ACM waren aangegeven;
10. als gevolg hiervan de ACM het college opdracht heeft gegeven de tarieven
opnieuw aan te passen volgens de richtlijnen van de ACM;
11. dit uiterlijk 27 februari 2017 dient te zijn gebeurd op straffe van een dwangsom
van € 5.000 per week tot een maximum van € 50.000,--;
12. het college in de raadsvergadering van 28 februari 2017 een raadsvoorstel
heeft ingediend om de jachthaven te herbenoemen als zijnde een activiteit
van algemeen belang;
13. volgens de richtlijnen van de WMO activiteiten alleen benoemd kunnen
worden tot activiteit van algemeen belang als:
- bij de voorbereiding is geïnventariseerd welke belangen van derden
worden geraakt door de vaststelling;
- voorafgaande aan de vaststelling inspraak is geweest met
belanghebbenden;
- geen sprake is van een eigen financieel of economisch belang van de
desbetreffende overheid;
14. deze inventarisatie van belangen van derden niet heeft plaatsgevonden;
15. dit overleg met belanghebbenden niet heeft plaatsgevonden;
16. de gemeente wel een financieel en economisch belang heeft in de
jachthaven, gegeven het argument dat hogere tarieven tot een verminderd
gebruik en mogelijk sluiting van de jachthaven zou kunnen leiden;
17. de jachthaven op basis van bovenstaande punten 14,15 en 16 volgens de
WMO dus niet aangemerkt kan worden als een activiteit van algemeen
belang;
overwegende dat:
1. de raadsbesluiten van 25 november 2014 en 24 mei 2016 aangaande de
tarieven van de jachthaven in strijd waren met de WMO;
2. deze strijdigheid bekend was en tijdens de betreffende raadsvergaderingen
nadrukkelijk ter discussie is gesteld;
3. de raad deze besluiten, in strijd met de wet, toch heeft aangenomen;
4. het collegevoorstel, aangaande de algemeenbelangvaststelling van de
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jachthaven, dat op 28 februari 2017 aan de raad wordt voorgelegd opnieuw in
strijd is met de wet;
5. de raad, indien dit voorstel wordt goedgekeurd, ten derden male een besluit
neemt in deze zaak dat aantoonbaar in strijd is met de WMO;
6. collegevoorstellen en raadsbesluiten altijd in overeenstemming dienen te zijn
met de vigerende wetgeving;
7. bovenstaand besluit derhalve, ingeval deze onderworpen zal worden aan een
rechterlijke beslissing, ongedaan zal kunnen worden gemaakt;
8. daarmee de situatie, zoals deze door de ACM is beoordeeld, ongewijzigd zal
blijven;
9. het daarmee van bestuurlijk inzicht getuigt om de opdracht van de ACM
bijtijds uit te voeren;
spreekt uit:
1. er van overtuigd te zijn dat colleges en gemeenteraden zich dienen te houden aan de
vigerende wetgeving;
2. het openbaar bestuur een belangrijke voorbeeldfunctie heeft naar de burgers;
3. het openbaar bestuur vanuit deze voorbeeldfunctie te allen tijde respect voor de wet dient
uit te dragen en aan te houden;
ondergetekenden stellen voor het door het college voorgestelde raadsbesluit (RB2017001) in z’n
geheel als volgt te wijzigen:
1. Met inachtneming van de overwegingen zoals die hiervoor zijn verwoord, de
tarieven voor de jachthaven Broekhorn door de gemeenteraad vast te laten
stellen in overeenstemming met de richtlijnen van de ACM, die stelt dat de
opbrengsten uit liggelden ten minste een bedrag van € 59.647 dienen te
bedragen;
2. derhalve de tarieven zoals deze in de raadsvergadering van 24 mei 2016 zijn
vastgesteld, als volgt aan te passen:
Boxmaat
Oppervlakte Tarief/plaats Aantal plaatsen
Opbrengst
7 x 2,7 meter
19 m²
€ 515,-30
€ 15.450
9 x 2,7 meter
24 m²
€ 655,-10
€ 6.550
10 x 3,7 meter
37 m²
€ 800,-28
€ 22.400
12 x 4,5 meter
54 m²
€ 955,-16
€ 15.280
Totale opbrengst uit liggelden
€ 59.680
fractie Burgerbelang,
A. Jongenelen en J. Beers
Over dit amendement is in twee termijnen beraadslaagd.
De raad heeft besloten het amendement te verwerpen.
Voor stemden: Burgerbelang
Tegen stemden: HOP, CDA, VVD, SP, D66, Senioren Heerhugowaard, PvdA, ChristenUnie, Nederland
Duurzaam, LMJ
De raad heeft vervolgens het geagendeerde raadsvoorstel in stemming gebracht. Voorafgaande aan de
stemming heeft de fractie Burgerbelang de vergaderzaal verlaten.
Er is een stemverklaring afgelegd door de fracties SP, D66 en LMJ.
Met 25 stemmen voor en 3 stemmen tegen is besloten:
- om bekend te maken dat de gemeentelijke activiteit “het verhuur van ligplaatsen” is
vastgesteld als activiteit die plaats vindt in het kader van het algemeen belang zoals bedoeld
in artikel 25h lid 5 en 6 Mededingingswet.
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Voor stemden: HOP, CDA, VVD, D66, Senioren Heerhugowaard, PvdA, ChristenUnie, Nederland
Duurzaam, LMJ
Tegen stemde: SP
De fractie Burgerbelang heeft na deze stemming haar plek in de raadsvergadering weer ingenomen.
9. Raadsvoorstel beleidskader minimabeleid 2017-20120 (RB2016112)
Over dit onderwerp is in twee termijnen beraadslaagd.
Er is een stemverklaring afgelegd door de fracties D66 en SP.
De raad heeft met 27 stemmen voor en 3 stemmen tegen besloten:
- het nieuwe beleidskader minimabeleid 2017 – 2020 vast te stellen.
Voor stemden: HOP, CDA, VVD, D66, Senioren Heerhugowaard, PvdA, Burgerbelang, ChristenUnie,
Nederland Duurzaam, LMJ
Tegen stemde: SP
10. Benoeming lid werkgeverscommissie
Over dit onderwerp is niet beraadslaagd.
De raad heeft via een schriftelijke stemming besloten mevrouw T.J. Visser-Hogeterp te benoemen tot
lid van de werkgeverscommissie.
Op mevrouw. T.J. Visser-Hogeterp zijn 17 stemmen uitgebracht.
Op de heer A.T. Duijff zijn 13 stemmen uitgebracht.
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter om 22.15 uur de vergadering.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad
van de gemeente Heerhugowaard d.d. 28 februari 2017,
de raadsgriffier,

de voorzitter,
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