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Besluitenlijst Raad 18 april 2017
Aanwezig: Voorzitter
Raadsgriffier
HOP
CDA
VVD
SP
D66
Senioren Heerhugowaard
PvdA
Burgerbelang
ChristenUnie
Nederland Duurzaam
Fractie Jongejan

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

A.B. Blase
E.A. Schreiner
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, 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
J.J. van der Starre, I.H. Louis
S. Brau, M. Kadioglu, J.D, Koppelaar
A.G.W. Jongenelen
T.J. Visser-Hogeterp
F.J. Marchal
M. Jongejan-Arts

Wethouders :

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

Afwezig

:

C.P.M. van ’t Schip-Nieuwboer (HOP), J.N.P. Beers (Burgerbelang),
A.M. Valent-Groot (Senioren Heerhugowaard)

Notulist

:

H. Wijnveen

Nr. Onderwerp:
De voorzitter opent de raadsvergadering, heet iedereen van harte welkom.
1. Spreekrecht burgers
Er hebben zich geen insprekers aangemeld.
2. Vaststellen raadsagenda
Op verzoek van M. Feelders schorst de voorzitter de vergadering om 20.15 uur, zodat er afstemming
kan plaatsvinden over het wel of niet agenderen van de door de SP aangekondigde motie vreemd aan
de orde van de dag “Breed gedragen maatschappelijk akkoord m.b.t. spooronderdoorgang”.
De voorzitter hervat de vergadering om 20.18 uur. Er wordt geen stemming gevraagd over het
agenderen van de motie.
De raadsagenda wordt aldus vastgesteld met toevoeging van een motie vreemd aan de orde van de
dag van de fractie SP “Breed gedragen maatschappelijk akkoord m.b.t. spooronderdoorgang” onder
agendapunt 15.
3. Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering d.d. 28 maart 2017
Zonder discussie en hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten de notulen van de
raadsvergadering van 28 maart 2017 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 03a 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 03a voor kennisgeving aan te nemen.
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Rubriek AC
Zonder discussie en hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten ingekomen stuk 01 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 ingekomen stuk 01 voor
kennisgeving aan te nemen en ter afhandeling aan het college voor te leggen.
Wethouder Stam bevestigt de raad dat de brief c.q. de brieven van de heer Mark met zijn suggesties
voor het stationsgebied ook worden betrokken bij de bespreking van de uitkomsten van de
klankbordgroep Stationsgebied in de commissie Stadsontwikkeling van 9 mei aanstaande.
Rubriek D
Wethouder Stam geeft aan dat deze middag de nieuwsbrief stationsgebied naar de raads- en
commissieleden is gestuurd.
5. Aanvraag krediet aanschaf werktuigendragers (RB2017019)
Zonder discussie en hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten:
1. Een krediet beschikbaar te stellen ter hoogte van € 135.700,- voor de aanschaf van twee
werktuigendragers;
2. De kapitaalslasten ad € 16.500,- ,die voortvloeien uit de investering, te dekken vanuit middelen
uit de lopende begroting (zoals in het voorstel beschreven);
3. Dit krediet af te schrijven in 10 jaar.
6. Wijziging aanwijzing vertegenwoordigers in besturen van verbonden partijen (RB2017-022)
Zonder discussie en hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten:
akkoord te gaan met de gewijzigde aanwijzing van de volgende personen in de besturen van volgende
gemeenschappelijke regelingen:
Gemeenschappelijke regelingen

Besluit wijziging
Gemandateerde
bestuurder

Veiligheidsregio NHN
GGD Hollands Noorden
Regionaal Historisch Centrum Alkmaar
Vuilverbrandingsinstallatie VVI
Recreatieschap Geestmerambacht

B. Blase
G.E. Oude Kotte
L.H.M. Dickhoff
-

Regionale Uitvoeringsdienst Noord
Holland Noord 1)
Sport NV Heerhugowaard Sport
Stichting binnensportaccommodaties
Heerhugowaard 2 )

Vervanger

B. Blase
B. Blase
L.H.M. Dickhoff

B. Blase/ V.C.M Stam B. Blase

na RB2015150 d.d. 15 december 2015
Gemandateerde
Vervanger
bestuurder
H.M.W. ter Heegde
C.A.J. van Diemen
L.H.M. Dickhoff
C.A.J. van Diemen
L.H.M. Dickhoff/ A.
Valent
G.E. Oude Kotte

G.E. Oude Kotte
V.C.M. Stam
C.A.J. van Diemen
G.E. Oude Kotte
C.A.J. van Diemen
C.A.J. van Diemen

H. ter Heegde/ V.C.M. Stam
C.A.J. van Diemen/
V.C.M. Stam/ G.E.
Oude Kotte

7. Vaststelling 8e herziening grex De Draai d.d.april 2017 (RB2017016)
De raad heeft in twee termijnen beraadslaagd en vervolgens met 23 stemmen voor en 5 stemmen
tegen besloten:
Conform de voorgestelde looptijd de 8e herziening grondexploitatie van De Draai d.d. april 2017
vast te stellen met een positief resultaat van ca. 1,1 miljoen;
Voor stemden: CU, VVD, CDA, HOP, D66, PvdA, SH, ND;
Tegen stemden: BB, LMJ, SP
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8. Vaststelling grex HHW-Zuid (RB2017018)
De raad heeft in 1 termijn beraadslaagd en vervolgens unaniem besloten:
de herziening grondexploitatie 2017 van Heerhugowaard-Zuid d.d. april 2017 vast te stellen met
een positief netto contante waarde resultaat van ca. € 7,8 miljoen.
9. Vaststelling 7e herziening grondexploitatie De Vaandel (RB2017017)
De raad heeft in twee termijnen beraadslaagd en vervolgens met 24 stemmen voor en 4 stemmen
tegen besloten:
De 7e herziening van de grondexploitatie van De Vaandel van februari 2017 vast te stellen met een
positief resultaat van € 0,884 miljoen.
Voor stemden: CU, VVD, CDA, HOP, D66, SH, ND, PvdA, LMJ.
Tegen stemden: SP, BB.
De stemming is voorafgegaan door den stemverklaring van F. Marchal (Nederland Duurzaam).
10. Herziening Nota Bovenwijkse kosten (NBK1) 2017 incl. verloop reserve NBK1 (RB2017006)
Fractie D66 heeft een amendement ingediend (amendement 1) met de navolgende tekst:
Onderwerp: Voorstel RB2017006: Herziening Nota Bovenwijkse Kosten (NBK) deel 1
Hoofdinfrastructuur incl. verloop reserve NBK1
De Raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 18 april 2017
Constaterende dat:
- De BBV het vanaf 2016 niet meer toestaat voor de dekking van bovenwijkse voorzieningen
toevoegingen te doen aan dergelijke voorzieningen vanuit lopende grondexploitaties,
- De dekking van de NBK1 hierdoor niet meer gelijke tred houdt met de geplande projecten,
- Er geen causaal verband is tussen de kostbaarste geplande projecten in de nota bovenwijkse
kosten en de grondexploitaties,
- Het college voorstelt de verliesvoorzieningen voor de GREXen Draai en Vaandel die door de
gewijzigde regelgeving niet meer nodig zijn in te zetten voor dekking van de NBK1,
Overwegende dat:
- Voorzieningen die niet meer nodig zijn in beginsel vrijvallen ten guste van de Algemene
Reserve,
- Er diverse bestemmingen denkbaar zijn voor inzet van de vrijvallende verliesvoorzieningen,
- Uit het nog niet aangeboden concept meerjarenprogramma Verkeer en Vervoer 2017-2019
toekomstige projecten zijn geïnventariseerd die deels een bovenwijks karakter hebben, maar
nog niet in de NBK1 zijn opgenomen,
- Een integrale afweging de grondslag zou moeten vormen voor een besluit over de inzet van
schaarse financiële middelen,
- Een heroverweging voor de noodzaak en omvang van de geplande projecten in de NBK1 niet
plaats heeft gevonden,
Besluit:
1. Besluitpunt 2 van het voorgestelde Besluit te laten vervallen,
2. De gehele tekst onder "Oplossingsrichtingen" in het raadsvoorstel te schrappen en te
vervangen door:
"Een alternatief voor het niet meer mogen afdragen vanuit de huidige actieve grexen De
Draai en De Vaandel.
De in de twee grexen De Draai en De Vaandel gefaseerd ingerekende afdrachten aan de
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NBK1 bedragen ca. € 9,475 miljoen. Omdat de NBK afdrachten uit de twee grexen dienen
te worden geschrapt, zijn deze grexen niet langer verliesgevend. De huidige
verliesvoorzieningen voor De Draai en De Vaandel ad resp. € 3,9 miljoen en € 1,1 miljoen
(totaal € 5 miljoen) zijn dan niet meer nodig. Deze € 5 miljoen zou met ingang van 2017
kunnen worden toegevoegd aan de reserve NBK1. Om tot het voorheen ingerekende
afdrachtenbedrag te komen en om deze ook toe te voegen aan de reserve NBK1 dient er
nog een bedrag van € 4,475 miljoen via een “omweg” te worden toegevoegd. Dit zou
kunnen door gedurende 15 jaar vanaf 2017 jaarlijks een bedrag van ca. € 298.000,- te
doteren aan de reserve NBK1 vanuit de jaarlijkse reguliere exploitatie, hetgeen een dotatie
zou genereren van ca. € 4,475 miljoen.
In principe komt deze werkwijze op hetzelfde neer als de door de Commissie BBV niet meer
toegestane werkwijze. Omdat de gemeente een voorbeeldfunctie heeft ligt het niet voor de
hand om via een omweg een dergelijke werkwijze te blijven hanteren. Dit alternatief valt
daardoor af.
U wordt voorgesteld om inclusief de ontvangen SPODO subsidie van € 3,6 miljoen een
bedrag van € 18,6 miljoen af te dekken in de reserve NBK1 voor het project
spooronderdoorgang Zuidtangent. Dit bedrag is conform het bedrag dat uw raad al in de
NBK1 2015 heeft afgedekt en is inclusief vta en exclusief btw en exclusief al gevoteerde
voorbereidingskredieten. De kapitaallasten zijn bepaald op basis van een
afschrijvingstermijn van 80 jaar; deze termijn komt overeen met het gestelde in de onlangs
vastgestelde activanota.
Het bovenstaande bedrag kan op dit moment niet worden afgedekt in de reserve NBK1.
U ontvangt van ons een aanvullend dekkend NBK1voorstel, waar een herziening en
herijking van de geplande projecten deel van uit maakt."
3. De “Bijlage 1 Resumé herziening NBK 2017” en “Bijlage 2 Verloop reserve NBK1” als zodanig
door het College aan te laten passen,
4. Het College opdracht te geven met een aanvullend voorstel NBK1 te komen, waar een
herziening en herijking van de geplande projecten deel van uit maakt.
En gaat over tot de orde van de dag,
Fractie D66,
J.R. Vrieswijk
De raad heeft het amendement bij de beraadslagingen betrokken, in twee termijnen beraadslaagd.
Ten aanzien van het amendement is met 7 stemmen voor en 21 stemmen tegen besloten deze te
verwerpen.
Voor stemden: D66, SP, LMJ
Tegen stemden: HOP, CDA, VVD, SH, PvdA, BB, CU, ND.
Voorafgaande aan de stemming over het amendement zijn stemverklaringen afgegeven door A.
Jongenelen (Burgerbelang en F. Marchal (Nederland Duurzaam).
De heer Feelders verzoekt om over beslispunt 2 van het raadsvoorstel separaat en hoofdelijk te kunnen
stemmen. De voorzitter schorst de vergadering om 21.40 uur om te bezien of het verzoek vanuit de
samenhang van het gehele besluit kan worden toegestaan. De voorzitter hervat de vergadering om
21.53 uur, met het advies dat de samenhang c.q. rechtmatigheid van de 7 beslispunten teniet kan
worden gedaan door separaat beslispunt 2 in stemming te brengen. De heer Feelders geeft vervolgens
aan ten aanzien van beslispunt 2 een stemverklaring te zullen afgeven.
Vervolgens is het ongewijzigde raadsvoorstel in stemming gebracht en met 22 stemmen voor en 6
stemmen tegen is besloten:
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1. de dekking van de investering van de Zuidtangent met spooronderdoorgang uit de reserve NBK1
te bepalen op € 18,6 miljoen all-in en de afschrijvingstermijn conform de activa-nota te bepalen op
80 jaar;
2. de afdrachten uit de lopende grexen te compenseren in de reserve NBK1 door een eenmalige
toevoeging van de vrijval verliesvoorziening aan de reserve NBK1 van ca. € 5 miljoen en
daarnaast vanaf 2017 door een toevoeging gedurende 15 jaar van een jaarlijkse dotatie aan
reserve NBK1 vanuit de jaarlijkse exploitatie van ca. € 298.000,-;
3. de toekomstige groeigelden vanaf 2025 als dotatie voor de NBK1 te schrappen;
4. de laatste eenmalige bijdrage vanuit de grex De Vaandel te schrappen;
5. de overheveling van de al ontvangen SPODO subsidie per 31-12-2016 te effectueren;
6. bij de bestemming van het rekeningresultaat 2016 de achterstallige rente vanaf het tijdstip van
ontvangst van de subsidie i.c. 2012 toe te voegen aan de reserve NBK1;
7. de regels ten aanzien van NBK afdrachten per 1 juli 2017 als volgt te actualiseren:
a. In uitleggebieden en nieuwe binnenstedelijke ontwikkelingen gelden voor woningbouw de
volgende bedragen per woning:
bedrag per appartement t/m 50m2 bvo categorie I : € 500,bedrag per appartement categorie I en II: € 1.000,bedrag per appartement categorie III en IV: € 1.500,bedrag per grondgebonden woning categorie I en II: € 1.500,bedrag per grondgebonden woning categorie III en IV: € 3.500,b. bedrag bedrijfsgrond € 18,11 per netto uitgeefbare m2;
c. bedrag vrije kavels: € 18,11 per netto uitgeefbare m2; waarbij een kavel boven de 500m2 tot
maximaal 500 m2 wordt belast;
een m2 bvo van een mogelijke ontwikkeling waarderen in een equivalent van een uitgeefbare
meter, waarbij 1 m2 uitgeefbaar = 2 m2 bvo;
d. de afdrachten voor ontwikkelingen met appartementen voor alle plannen hanteren, tenzij
gemotiveerd kan worden onderbouwd om hiervan af te wijken en deze afwijking vervolgens voor
te leggen aan de raad;
e. af te zien van een bovenwijkse afdracht in het geval van tijdelijke ontwikkelingen en tijdelijke
(vastgoed)transformaties (conform de betekenis van het begrip tijdelijk in de Omgevingswet);
f. indien bij uitbreidingsplannen woningen en/of meters uitgeefbaar of bvo worden gesloopt en
nieuwe woningen en/of uitgeefbare meters of bvo worden teruggebouwd, worden meters
verrekend; alleen het extra toe te voegen wordt belast (nieuw voor oud);
g. indien een berekende bijdrage lager uitvalt dan € 2.500,-, vervalt de bijdrage uit praktische
overwegingen.
Voor stemden: CU, VVD, CDA, HOP, D66, SH, PvdA.
Tegen stemden: SP, BB, LMJ,ND.
Voorafgaande aan de stemming hebben F. Marchal (Nederland Duurzaam), T.Degreef (SP), J. van de
Starre (Senioren Heerhugowaard en J.R. Vrieswijk (D66) een stemverklaring afgelegd.
11. Vaststelling bestemmingsplan Jan Glijnisweg 1, 1a en Abel Tasman (RB2017012)
De raad heeft in 1 termijn beraadslaagd en vervolgens unaniem besloten:
a. De zienswijzen ontvankelijk maar ongegrond te verklaren;
b. Het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen;
c. Geen exploitatieplan vast te stellen.
12. Motie HOP Onderzoek naar inschakelen van energiecoaches (E201710992)
De fractie HOP heeft als initiatiefnemer een motie met het onderwerp ‘Onderzoek naar inschakelen van
energiecoaches’ geagendeerd. De motie kent de volgende tekst:
Onderwerp:

Onderzoek naar inschakelen van energiecoaches
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De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 18 april 2017 behandeld
agendapunt 10 - Motie 2017-03-28 02; HOP Energiecoaches
Constaterende dat:
 Het voor inwoners niet altijd even duidelijk is op welke wijze duurzame maatregelen coherent
kunnen worden ingezet bij verbetering van de eigen woning.
 Het voor inwoners niet altijd even duidelijk is welke mogelijkheden voor cofinanciering mogelijk
is bij het verduurzamen van de eigen woning
 Sommige aannemers vooralsnog tekort schieten bij het adviseren van onze inwoners op dit
gebied
 Dat een aantal 50-plussers in de bouwsector moeilijk aan de slag komen.
Overwegende dat:
 Het verduurzamen van de bestaande woningvoorraad één van de speerpunten is in de
uitvoering van de Strategie Duurzame Ontwikkeling Heerhugowaard
 Er nog veel kansen blijven liggen in de verduurzaming van de bestaande woningvoorraad
ondanks een positieve grondhouding van onze inwoners
 Het aan de slag helpen van 50-plussers in de bouwsector past in het activeringsbeleid van
onze gemeente en het daarnaast zorgt voor herintrede van veel kennis in deze sector
 Dat deze senioren hun kennis kunnen overdragen aan jongeren in de bouwsector, zoals
bijvoorbeeld met leerwerkplekken via onderwijsinstellingen.
Spreekt uit:
College en gemeenteraad doorlopend moeten kijken naar mogelijkheden om de streefdoelen binnen de
Strategie Duurzame Ontwikkeling Heerhugowaard 2016-2019 sneller en beter te bereiken door middel van
coherente en meetbare stimuleringsmaatregelen
Verzoekt het College om:
1. Onderzoek te doen naar de inzet van energiecoaches aan de hand van de in de bij deze motie
bijgevoegde notitie met richtingswaarden.
2. De gemeenteraad hierover te informeren bij de behandeling van de Voorjaarsnota 2017 in juni 2017
En gaat over tot de orde van de dag,
HOP
PvdA
CDA
CU
VVD
SH
R. Schoemaker
S. Brau
J. van Ling
T.J. Visser-Hogeterp
A. Harren
J. v.d. Starre

De raad heeft in twee termijnen beraadslaagd en vervolgens unaniem besloten het college te
verzoeken:
1. Onderzoek te doen naar de inzet van energiecoaches aan de hand van de in de bij deze motie
bijgevoegde notitie met richtingswaarden.
2. De gemeenteraad hierover te informeren bij de behandeling van de Voorjaarsnota 2017 in juni 2017
Voorafgaande aan de stemming zijn stemverklaringen afgelegd door F. Marchal (Nederland
Duurzaam), M. Feelders (D66), T. Degreef (SP), J. van der Starre (Senioren Heerhugowaard) en A,
Jongenelen (Burgerbelang).
13 Diverse raadsbenoemingen (RB2017031)
Via afzonderlijke schriftelijke stemmingen heeft de gemeenteraad het volgende besloten:
a. te benoemen als voorzitter van de werkgeverscommissie: dhr. J.M. Does;
(stemverhouding: J.M. Does 15 stemmen en J.R. Vrieswijk 13 stemmen)
b. te benoemen als lid van de auditcommissie: dhr. I.H. Louis (28 stemmen)
c. Voor de keuze van voorzitter van de commissie Stadsontwikkeling waren drie stemronden nodig,
waarvan de laatste stemronde zich beperkte tot de keuze tussen de heren Jongenemen en
Schoemaker. Bij deze stemming is een gelijk aantal stemmen op de kandidaten uitgebracht.
Door middel van loting is de heer Jongenelen benoemd toe voorzitter van de commissie
Stadsontwikkeling.
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Stemronde verloop:
Eerste stemronde: R.H. Schoemaker, 12 stemmen, A.G.W. Jongenelen 9 stemmen en M. Feelders,
5 stemmen en 2 ongeldige stemmen
Tweede stemronde: R.H. Schoemaker, 13 stemmen, A.G.W. Jongenelen, 11 stemmen, M. Feelders,
3 stemmen en 1 ongeldige stem.
Derde stemronde: R.H. Schoemaker 14 stemmen, A.G.W. Jongenelen 14 stemmen.
Via loting: is A.G.W. Jongenelen benoemd tot voorzitter van de commissie Stadsontwikkeling.
14. Wijzigingsbesluit verordening leerlingenvervoer (RB2016113)
De raad heeft in 1 termijn beraadslaagd en vervolgens met 25 stemmen voor en 3 stemmen tegen
besloten:
vast te stellen de Verordening tot wijziging van de Verordening Leerlingenvervoer Heerhugowaard:
Artikel I Wijziging verordening
Aan artikel 11, lid 1 b wordt de zinsnede toegevoegd ‘aanspraak bestaat op bekostiging zoals
bedoeld in artikel 10 en’
Artikel II Inwerkingtreding
Deze verordening treedt in werking met ingang van de 8e dag na die van de bekendmaking.
Voor stemden: HOP, CDA, VVD, D66, SH, PvdA, BB, CU, ND, LMJ.
Tegen stemde: SP
15. Motie vreemd aan de orde van de dag van SP ‘Breed gedragen maatschappelijk akkoord
m.b.t. spooronderdoorgang’ (E201710653)
De fractie SP heeft een motie ingediend met de navolgende tekst:
Onderwerp:

Breed gedragen maatschappelijk akkoord m.b.t. spooronderdoorgang

De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 18 april 2017 behandeld
agendapunt 16 Motie vreemd aan de orde van de dag - Motie 2017-03-28 SP Breed gedragen
maatschappelijk akkoord m.b.t. spooronderdoorgang
Constaterende dat:
 in de Trouw van 18 maart, 2017 het artikel ''De fluwelen revolutie begint in de regio'' is
verschenen.
 Maatschappelijke akkoorden bijdragen aan een breed draagvlak onder de inwoners van
Heerhugowaard
 Maatschappelijk draagvlak essentieel is voor de creatie van succesvol beleid bij grote
gemeentelijke uitgaven
Overwegende dat:
 er een zo breed mogelijk draagvlak gecreëerd onder de bevolking en omwonenden voor deze
spooronderdoorgang
 Maatschappelijke partners, medeoverheden, bevolking en deskundigen in een open proces
moeten worden betrokken waarbij er gecommuniceerd moet worden over voortgang en
resultaten
 De grote vraagstukken omtrent de verkeersproblematiek rondom de Zuidtangent benoemd
worden en er gewerkt wordt naar oplossingen en alternatieven voor de problematiek in het
gebied
 Benoem met elkaar de grote vraagstukken van de komende periode en beschrijf de weg
waarlangs er een oplossing kan komen
Verzoekt het College op:
 De verkeersproblematiek rondom de Zuidtangent onderdeel te maken van een breed gedragen
maatschappelijk akkoord.
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 De besluitvorming met betrekking tot de ondertunneling van het spoor uit te stellen tot een breed
maatschappelijk akkoord is gesloten.
En gaat over tot de orde van de dag,
SP Heerhugowaard
T. Degreef

De raad heeft in 1 termijn beraadslaagd. De heer Degreef heeft daarbij aangegeven zijn motie niet in
stemming te brengen.
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter om 23.30 uur de vergadering.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad
van de gemeente Heerhugowaard d.d 23 mei 2017,
de raadsgriffier,

de voorzitter,
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