Raad 28-03-2017 /1

Besluitenlijst Raad 28 maart 2017
Aanwezig: Voorzitter
Raadsgriffier
HOP
CDA
VVD
SP
D66
Senioren Heerhugowaard
PvdA
Burgerbelang
ChristenUnie
Fractie Jongejan

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

NOT17-0108
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M. Feelders, J.R. Vrieswijk, D.A. Gosselaar
A.M. Valent-Groot, J.J. van der Starre, I.H. Louis
S. Brau, M. Kadioglu, J.D, Koppelaar
A.G.W. Jongenelen, J.N.P. Beers
T.J. Visser-Hogeterp
M. Jongejan-Arts

Wethouders :

L.H.M. Dickhoff (HOP), G.E. Oude-Kotte (CDA), V.C.M. Stam-de Nijs (VVD),

Afwezig

:

F.J. Marchal (Nederland Duurzaam)

Notulist

:

H. Wijnveen

Nr. Onderwerp:
De voorzitter opent de raadsvergadering, heet iedereen van harte welkom.
1. Spreekrecht burgers
De heer Jacob Broek, vice-voorzitter Stichting Den Huygen Dijck spreekt in naar aanleiding van
agendapunt 8 (Garantstelling lening Poldermuseum).
2. Vaststellen raadsagenda
De raadsagenda wordt gewijzigd vastgesteld met een motie vreemd aan de orde van de dag van de
fractie SP “Breed gedragen maatschappelijk akkoord m.b.t. spooronderdoorgang” (agendapunt 10) en
motie vreemd aan de orde van de dag van indiener fractie HOP “Onderzoek naar inschakelen van
energiecoaches” (agendapunt 11).
3. Sanne Duba (beste debater jongerengemeenteraad 2017) geeft een korte toelichting op de
tijdens de jongerengemeenteraad d.d. 16 februari 2017 vier aangenomen moties:
- motie Verkeersveiligheid;
- motie Belang van sporten in de buitenlucht;
- motie Buitensporten en teambuilding;
- motie Buitensporten is gezonder dan binnensporten.
Er is in twee termijnen beraadslaagd, waarbij Sanne Duba inging op vragen van de raadsleden en het
college.
De gemeenteraad heeft unaniem besloten de vier moties over te nemen, het college de gelegenheid te
geven inhoudelijk te reageren op de in de moties besloten verzoeken en ze te agenderen voor
komende commissievergaderingen.
4. Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering d.d. 27 januari en 28 februari 2017
Zonder discussie en hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten de notulen van de
raadsvergadering van 27 januari 2017 vast te stellen.
De notulen van 28 februari 2017 worden vastgesteld met wijzigingen onder agendapunt 5, Rubriek C,
laatste zin: “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”. En aan te vullen met de zin: “Er
is geen meerderheid om de brieven voor de commissie SO te agenderen”.
5. Voorstel voorzitter m.b.t. afdoening ingekomen stukken, w.o. mededelingen van het college
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van de raad,
Raadslid T. Degreef heeft conform de bepalingen in het Reglement van orde een interpellatieverzoek
ingediend met vragen over de financiële toekomst van Heerhugowaard.
De gemeenteraad heeft in twee termijnen beraadslaagd over de wenselijkheid van de interpellatie op
dit moment, zonder inhoudelijk op de interpellatievragen in te gaan.
Het interpellatieverzoek is conform artikel 36b Reglement van orde in stemming gebracht. De raad
heeft met 12 stemmen voor en 18 stemmen tegen besloten het interpellatieverzoek niet te agenderen.
Voor stemden: SP, LMJ, Burgerbelang, Senioren Heerhugowaard, D66
Tegen stemden: ChristenUnie, PvdA, VVD, CDA, HOP
Rubriek AA
Voor deze rubriek zijn geen stukken binnengekomen.
Rubriek AB
Zonder discussie en hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten de ingekomen stukken 01
tot en met 16 voor kennisgeving aan te nemen.
Op verzoek van de fractie SP heeft het college de toezegging gedaan dat het college een reactie voor
de gemeenteraad zal opstellen naar aanleiding van brief 01 met bijlagen (B. Boonstra, over
rookoverlast en arseen in de lucht).
Rubriek AC
Zonder discussie en hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten de ingekomen stukken 01
en 02 voor kennisgeving aan te nemen.
Rubriek B
Voor deze rubriek zijn geen stukken binnengekomen.
Rubriek C
Zonder discussie en hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten de ingekomen stukken 01
en 02 voor kennisgeving aan te nemen en ter afhandeling aan het college voor te leggen.
Rubriek D
Wethouder Dickhoff doet de volgende mededelingen:
Er is bericht ontvangen dat fam. Bijvoet afziet van het indienen van bezwaar tegen het vorige maand
genomen raadsbesluit om de verhuur van ligplaatsen in de jachthaven Broekhorn aan te merken als
een activiteit in het kader van algemeen belang.
De gemeente heeft onlangs een kasgeldlening van € 20 miljoen omgezet in een nieuwe lening tegen
een rentepercentage van 0,08%.
6. Verklaring van geen bedenkingen gedeeltelijk verleggen hogedruk gasleiding van de
Gasunie onder en nabij de A.C. de Graafweg en t.h.v. het Niedorper Verlaat (RB2017005)
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 gedeeltelijk verleggen van een hogedruk gasleiding van
de Gasunie onder en nabij A.C. de Graafweg en t.h.v. het Niedorper Verlaat 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
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voor te leggen, de ontwerp-vvgb alsnog als definitieve verklaring van geen bedenkingen
kan worden beschouwd.
7. Vaststellen Actualisatieplan 2016 (RB2017011)
Zonder discussie en hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten:
1.
Het bestemmingsplan Actualisatieplan 2016 ambtshalve te wijzigen:
- de bestemming Bedrijf-1 op te nemen voor het perceel Rustenburgerweg 38 in plaats
van Bedrijf.
- de paragraaf over de ruimtelijke structuur te laten vervallen.
- de bijlagen aan te vullen zodat duidelijk is dat de omzetting van een bedrijfswoning
naar een burgerwoning in het buitengebied geen nadelige milieu-effecten heeft.
2.
het bestemmingsplan Actualisatieplan 2016, met IMROcode:
NL.IMRO.0398.BP59ACTUALISATIE3-VA01 aldus gewijzigd vast te stellen.
8. Garantstelling lening Poldermuseum (RB2016115)
De raad heeft in twee termijnen beraadslaagd. Er zijn stemverklaringen afgegeven door de fracties
HOP, Senioren Heerhugowaard, D66, Burgerbelang, SP en LMJ. De raad heeft vervolgens unaniem
besloten:
1. haar eerdere besluit d.d. 26 januari 2016, waarbij een krediet beschikbaar is gesteld van maximaal
€ 538.848,-- voor aanpassing van het Poldermuseum, in te trekken;
2. daarvoor in de plaats een krediet te verstrekken van € 269.424,-- voor bedoelde aanpassing;
3. dit te dekken uit de reserve NBK, post Poldermuseum; en
4. een garantstelling te verlenen aan ABN AMRO Bank N.V. ten behoeve van het afsluiten van een
lening van € 75.000,-- door de Stichting Den Huygen Dijck te Heerhugowaard voor het verbouwen
van het Poldermuseum.
9. Aanvullend voorstel nieuwbouw Huygens College (RB2017008)
De raad heeft in twee termijnen beraadslaagd en vervolgens unaniem besloten:
1.
Akkoord te gaan met het voorgelegde addendum bij de overeenkomst met SOVON;
2.
De garantstelling ten behoeve van de financiering van de nieuwbouw en het overnemen
van de boekwaardes van de twee bestaande schoolgebouwen van SOVON aan de
Umbriëllaan met € 1,0 miljoen te verhogen naar maximaal € 18.956.763;
3.
De eventuele extra gemeentelijke lasten in eerste instantie af te dekken binnen de
bestaande budgetten. Bij een verschil groter dan € 50.000 als gevolg van een nadelige
renteontwikkeling legt het college een aanvullend voorstel ter dekking voor aan de raad.
10. Motie SP Breed gedragen maatschappelijk akkoord m.b.t. spooronderdoorgang
De fractie SP bij monde van de heer T. Degreef, heeft aangegeven bij nader inzien de motie eerst
inhoudelijk te willen voorbereiden in de commissie SO en niet in deze raadsvergadering voor
besluitvorming voor te leggen.
11. Motie HOP Onderzoek naar inschakelen van energiecoaches
De fractie HOP bij monde van de heer R. Schoemaker, heeft aangegeven bij nader inzien de motie
eerst inhoudelijk te willen laten voorbereiden in de commissie SO en niet in deze raadsvergadering
voor besluitvorming voor te leggen.
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter om 21.50 uur de vergadering.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad
van de gemeente Heerhugowaard d.d 18 april 2017,
de raadsgriffier,

de voorzitter,
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