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AMENDEMENT
Agendapunt: 13
Voorstel nr.: RB2010129
Onderwerp: Stichting Cool

DeRaadvandegemeente Heerhugowaard,invergadering bijeen op 23 november 2010,

besluit
ondergetekenden stellenvoor de in hetvoorgestelde collegebesluit nr. RB2010129 genoemde
besluitpunten inzijngeheel alsvolgt tewijzigen:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

g.

h.

i.

j.

Inte stemmen met dewijzevanafhandeling raadsbesluit november 2009,zoalsverwoord in
bijlage 1met uitzonderingvan punt 6.
Incidenteel het resterendetekort over 2010van maximaal € 143.000,-optevangen en ten
lastete brengenvan het begrotingsresultaat 2010,alsmede
het incidenteel tekort over deeerste helft van 2011van maximaal €39.000,--opte vangen
enten lastete brengenvan het begrotingsresultaat2011.
Het subsidiebudget ingaande 2010structureel opte hogen met €272.000,--.
Stichting Cool deopdracht meetegeven dat deambitie en het activiteitenaanbod ingaande
2011binnen het beschikbaar gestelde budget blijft, alsmede
meete geven dat StichtingCooldeambitie enactiviteitenaanbod dient afte stemmen opde
eerder door de raadvastgestelde kaders,waarbij het evenwicht gezocht engevonden moet
worden inde programmering tussen professionele kunst en Heerhugowaardse amateurkunst
voor theaterpubliek uit Heerhugowaard enomgeving.
StichtingCool nadrukkelijk teverzoeken dat in het bijstellen van de ambitie op de door de
raadgestelde kaders erextra goedgekeken moet worden naar eenwerkbare constructie
voor amateurverenigingen diegebruik willen makenvan de uitvoeringsfaciliteiten van
StichtingCool,zonder dat de beschikbaar gestelde budgetten worden overschreden.
Bijdevoorjaarsnota 2012 de raadeen nieuw subsidievoorstel te presenteren dat gebaseerd
isop de bijgestelde ambitie vanStichting Cool,omvervolgens op basisvan die situatie het
volume van het budget voor 2013 envolgendejaren vastte stellen.
Hetcollege opte dragenerstrikt optoe te ziendat de horeca zonder gemeentelijke subsidie
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Toelichting
Voorgesteldwordt deconcept besluitpunten inzijngeheel te wijzigen.Ondergetekenden vinden de
opbouw van de besluitpunten indit amendement logischer. Inessentie zijneenaantal punten gelijk
gebleven.Voor de duidelijkheid ishieronder eenschema opgenomen:
Besluit/ amendement
A=A(met toevoeging)
B=D(tekstueel)
C =deze isverwijderd,dit isalinde begrotingsraad op 11november jl. besloten
D=B(tekstueel)
E =E (essentie en tekstueel)
F=C(tekstueel)
G=volledig vervangen
H=volledig vervangen
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Ada
Derapportage van bijlage 1voorziet niet ineenevaluatie vande BCFconstructie,erwordt slechts
meldinggemaakt vanaanpassingen indecontractuele afspraken.Omde knelpunten,die inde
omgang met besturen op afstand en prestatiecontracten, indetoekomst te voorkomen, ishet
noodzakelijk eendergelijke evaluatie toch uit te voeren. Deraadwenst de resultaten vandeze
evaluatie in hetvoorjaar van2012teruggekoppeld te krijgen.
Adb. eend
Inmiddels isduidelijk geworden dat destijds een onjuiste inschatting isgemaakt vande werkelijke
kostenvoor een nieuwe organisatie alsStichting Cool.Deraad heeft indezendanook reeds op
respectievelijk 26en27 november 2009 actie ondernomen. Beslotenwerd onder andere om de
exploitatietekorten vanCool incidenteel voor 2008en2009optevangen,totaal ad €578.700,--.De
raadgaf daarnaast deopdracht meeaan het college om detekorten voor 2010en 2011in kaart te
brengen. Deuitkomst isinmiddels bekend.Voor 2010 isdit €415.000,--envoor 2011€311.000,--.
Uit onderzoek blijkt dat StichtingCool structureel geldtekort komt. Het college stelt voor -na
bijstellingvan het door Stichting Coolveel hoger gevraagde subsidiebedrag- structureel de subsidie
te verhogen met €272.000,--,ende ambitie enactiviteitenaanbod vanCool hier op afte stemmen.
Pasna bijvoegingvan dit bedragwordt dedestijds verstrekte raadsopdracht meer in evenwicht
gebracht met het werkelijke financiële plaatje. Destructurele verhoging istot en met 2012,want tot
dangeldt het meerjarensubsidieconvenant.
Ade, fen p
Het moge duidelijk zijndat nuer evenwicht komt indedestijds verstrekte raadsopdracht en het
financiële plaatje, het beschikbaar gestelde budget niet wordt overschreden.
Nadrukkelijk wordt inde besluitpunten opgedragen om desociaalculturele verenigingen bijde
ambitie van StichtingCoolte betrekken. Destijds bestond in Heerhugowaard devoorziening Stichting
DeSchakel.Dezestichting hadten doel hetwelzijn vande bewoners van Heerhugowaard te
bevorderen door deoprichting en het overeenkomstig de bestemmingexploiteren vangebouwen,
dievoorzien inde behoefte aan ruimten voor activiteiten endienstverlening op maatschappelijk,
levensbeschouwelijk, cultureel en recreatief terrein. Met name diende destichtingter ondersteuning
van maatschappelijke organisaties die behoorde tot desociaalculturele Heerhugowaardse
samenleving. DeSchakelalsmede haar doelstellingen zijnovergegaan inStichtingCool.
Het uitgangspunt vande raadwasen isdat StichtingCoolvoldoende ruimte, letterlijk en figuurlijk,
biedt aanamateurverenigingen, dat er een nadruk moeten komente liggen op desociaal culturele
functie eneen bruikbare constructie moet zijnalshet gaat om detentoonstelling van podiumkunsten
voor amateurverenigingen.Zowel het college alsde raad hebben dit nogmaals onderschreven in
respectievelijk het collegebesluit van4 november 2008 ende raadsbegroting 2009. Inbeide besluiten
zijn devolgende effectindicatoren meegeven:
podiumkusten:jaarlijks 70voorstellingen,550stoeleneneen bezettingsgraad van60%,
23.100 bezoekers;
amateurkust: 40%inwoners van Heerhugowaard dat actief enof passief deelneemt aan
cultuur. Jaarlijks 65amateurvoorstellingen inCooleneenmaal de Culturele Amateur
Manifestatie. Aantal bezoekers4.200.
Zowel bij monde vande directie,als uit de programmeringvan het lopende seizoen,blijkt dat
laatstgenoemde effectindicator niet wordt gehaald.Zostaan ervoor het lopende seizoen 17
amateurvoorstellingen geagendeerd,waarvan4voorstellingen georganiseerd door
Heerhugowaardse amateurverenigingen. Dit isniet wenselijk en danook onacceptabel.Stichting Cool
dient deambitie enactiviteitenaanbod zoafte stellendat de programmering in balans komt met
hetgeen destijds door de raad isbepaald en hetgeen derhalve alsinput heeft gediend voor het
meerjarensubsidieconvenant. Dezebijstellingvanambitie enactiviteitenaanbod dient te geschieden
binnen het door de raad beschikbaar gestelde budget.
Ad.h.
In2012 komt het meerjarensubsidieconvenant ten einde. Deraadvraagt het college om op basisvan
de bijgestelde ambitie vanStichtingCool,een nieuw subsidievoorstel voor te leggen.Ervan uitgaande
dat desubsidiebegroting niet weer zalworden overschreden, kande raadzichvervolgens bijde
Voorjaarsnota 2012 beraden over deopdracht die zalworden meegegeven met de eventueel te

verstrekken subsidie. Uitgangspunt isook hier, dat Stichting Coolevenals alle andere gesubsidieerde
instellingen dient rekeningte houden met de bezuinigingen. Deraadgaat er danookvanuit dat het
college er optoeziet dat StichtingCoolzal komen met een reële begroting.
Ter overweging geeft de raadaan het college mee,dat er bij de raad nadrukkelijk dewens aanwezig
isom ineen informele bijeenkomst tussen raad,college ende directie vanStichtingCoolvan
gedachten te wisselen. Dit kaneen belangrijke basiszijnwaarin partijen elkaar voor de toekomst
kunnenvinden.Deraadwil niet dat er overhaast besloten wordt tot een bepaald scenario. Dekeuzes
die nugemaakt moeten worden moeten duidelijk zijn,zodat we in hetvoorjaar van 2012tot een
integrale afweging over detoekomst vanStichting Cool kunnen komen,waarbij ereenjuiste
afstemming istussen de koers dieStichting Coolvaart inverhoudingtot het door de raad
beschikbaar gestelde budget envastgestelde kaders.

engaatover tot deorde vandedag.
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6. Hetcollegeopdrachttegevenzospoedig mogelijk echteriniedergevalin2010dehuidige BCF
constructieteevaluereneneenvoorstelteontwikkelen envoorte leggenaanderaad.

HetconceptvanCoolwerkt
NuCoolbijnatweeënhalfjaar operationeel is,kunnenwevaststellendatdeaantrekkingskracht en
positievanhetcentrumvan KunstenCultuur, inonzegemeenteeninde regio,sterk is.Hetconcept
vandriekunstdisciplines ineenprofessionele organisatieengebouwwerkt,dekruisbestuiving lukt
goed,debezettingsgraad ishoog,eeneigentijdsaanbod,meteenhogeklanttevredenheid.
Voorstel inzake debekostigingvandeactiviteiten vanCool
ZoalseerderdooronsCollege istoegezegddoenwij uhierbij hetvoorstel inzakede bekostigingvande
activiteitenvanCool.Ditvoorstelloopttegelijk metdebegrotingsbehandeling 2011,opdatueenen
anderintegraalkuntafwegen.Overdespecifieke zes punten uithetraadsbesluitvannovember 2009
worden inbijlage 1nadergerapporteerd enwordt uvoorgesteld intestemmen metdedaarin
opgenomenwijzevanafhandelingvanhet raadsbesluit.
Erzijnfinanciële tegenvallers
a.Horeca
b. CAO-effecten
c.Andere (aanloop) problemen

77.000
225.000
393.000

totaal
695.000
Toelichting:
a) de horeca is(nog) nietvoldoende vandegrondgekomendooro.a.de bouwwerkzaamheden
voor hetterras,dure personeelskosten endebijaanvangwelzeer hoge aspiraties,waarbij
geenrekeningisgehouden meteengeleidelijkegroei.Hetisnietgeluktdehoreca bijeen
management beheerorganisatie ondertebrengen,omdatgeenmarktpartij belangstellinghad.
Welishoreca expertise ingehuurdenzijntalvanefficiency enkwaliteitsmaatregelen genomen.
Eenpakketvan maatregelen diedesondankseentekort indehorecagenereertvanca.
€77.000,- in2010.Dittekort bouwtaftot nulin2012.
b) DeCAO-effecten personeelKunsteducatie zijninbeeldgebracht. Dezeeffectenzijn nietalleen
toetewijzen naardeoverstap CAOKunsteducatie maarhaddensowiesoookinhetkadervan
de harmonisatievandeoudeCAOpersoneel Muziekschool DijkenWaardplaatsgevonden.
Daarnaast issprakevaneeninhaalslagomdegegroeideverschraling opeenminimaal
acceptabel niveaute brengen.Eenenanderkostongeveer€225.000,-meervoor
Heerhugowaard enLangedijk gezamenlijk.
c) Andere (aanloop) problemenzijngebleken:
-Ziekteverzuimkostenwaargeenziekteverzuimvoorziening tegenover staat, hetgeenleidt
totoverbelastingpersoneel.
-Onderhoud,herstelenvervanging gebouweninventaris
- Minderinkomsten uitsponsoringenfondsen
- Hogere energielasten
- Noodzakelijke inhuurfreelance personeel
-Overige personeelskosten zoalso.a.ARBOverplichtingen,opleidingskosten,ORkosten,verplichte afdrachtenSociaalFondsKunstzinnigeVorming
- Minderverhuur, hetnieuwevanCooliseraf
Tenopzichtevaneerdere begrotingen nemendelastenvanCooltoe met€393.000,AandedirectievandeCoolistelkensgevraagddaarwaar mogelijk bezuinigingendoortevoeren,
zodatdetekorten beperkt blijven.Opbestuurlijk vlak isdat ineensamenzijn infebruari2010vanons
toenmalige College enRaadvanToezicht ookaandeordegesteld.Onverlet hetraadsbesluitvan
november 2009datalsvertrekpunt dientvoor hetinbeeld brengenvandewerkelijk kosten gerelateerd
aanhetgevraagde ambitieniveau vanCool.

Coolisgekomen metpakketvanmaatregelen dieookzijndoorgevoerd:
a) Podium
Invoeringtheatertoeslag € 1,-- terdekkingvandedirecte kosten.Hetgemiddeldtarief komt€ 19,perticket. Desystematiek binnende podiumkunsten geeftCoolgeenruimte nogextra margeste
maken.
b) Kunsteducatie
Dedocentkosten vande lessenbeeldende kunstentheaterzijnkostendekkend.
Projecten indekunsteducatie ofamateurkunstondersteuningzijn kostendekkend.
Indemuziekeducatieisin2009eeneenmalige differentiatie toegepastopdetarievenvoorde
muzieklessen.Deindividuele lessen endetarievenvoorduo-engroepslessenzijnverhoogd.
c) Verhuur
Tarieven zijnbijgesteldopbasisvanvergelijkend onderzoek inderegio.Sinds mei2010
marktconforme verhuurtarieven en- voorwaarden.Daarnaastgeldteenkostendekkend cultureel
tariefvoordeculturele verhuur.
d) Horeca
Stoppenmet blinddate,beperkteopeningstijden,combinatie inzet horeca personeel bijreceptie en
zalenverhuur, minimale bezetting personeel,scherper inkoopbeleid,goedkopere (oproep)krachten,
scholing,verbeteringwerkprocessen enproductiviteit opbasisvan horeca-advies,daarwaar
mogelijk benuttenvan natuurlijkverloop.
Heteinddoel isin2012eenmarktconforme horecazonder gemeentelijkesubsidie.
Tenopzichtevaneerdere begrotingenzijndelasteninde begrotingvanCoolvoor2010met
€70.500,-afgenomen.
CorrectiesophettekortCool
a
a
c
d
e
f

Jaar
Exploitatieresultaat cf. begrotingCool
Onderhoudenvervanging
Ziektekosten t.l.v.tarieven
Geentekort Horeca in2012
Exploitatietekort Langedijk
Extra subsidie Heerhugowaard
Resultaat

2012
573.00091.000
83.000
14.000
113.000
272.000
-

2011
636.00091.000
81.000

2010
695.00091.000
77.000

114.000
272.000

112.000
272.000

78.000-

143.000-

Toelichting
a.Kostenpostenonderhouden vervanging.
InbeeldisgebrachtwatCoolaanonderhoud,herstelenvervanging gebouweninventaris dientte
doen.Opbasisvaneenuitgebreide inventarisatiewordendeze kostengeraamdop€195.000,--.Het
beschikbare budgetbedraagt €104.000,-,hetverschilad€91.000,-zalwordenopgevangen middels
dekkingtenlastevandeReserve beheerensociale structuur. Inde Reserve beheerensociale
structuurzalstructureel €91.000,-ten lastevanCoolwordenopgenomen.Conformonshet
gemeentelijk beleidinzakegemeentelijke gebouwen.Innovember 2010wordtmiddels separaat
raadsvoorstel (NBK1enNBK2)aanuvoorgelegd.
wordtvoorgelegd,ishiermee indegeactualiseerde berekening,separaat raadsvoorstel november
2010,ishier rekening meegehouden.
b.Kostenpostziekteverzuimvoorziening
Dezekostenpostad€77.000,- wordtnietgeaccepteerd. Dekostendienenindetarieven te worden
opgenomen.
Alles bijelkaar zijnerdusfinanciëletegenvallerstergroottevanongeveer €415.000,- in2010.Enin
2011eentekortvan€350.000,-. Enin2012eentekortvan€272.000,-.Alle berekeningenzijn

gebaseerdopprijspeil2010.Dezetekortenwarenvantevoren moeilijk inteschatten,maarzijnnu
gebaseerdopdereëlewerkelijke kostprijsberekening opbasisvantweeënhalfjaarervaring.
Wekomenerhelaaswerkendewegachter.
Verdere bezuinigingenzijnvolgensCool nietmogelijk,tenzij hetconceptc.q.ambitieniveau vanCool
wordtbijgesteld.
Conclusie envoorstel
Geletopdefinanciëletegenvallers,leidthetgeheelaanberekendeactiviteitentoteenverhogingvan
desubsidievraag van€415.000,- (Heerhugowaardse deel) in2010.Enin2011eentekortvan
€350.000,-. Enin2012eentekortvan€272.000,-. Hierbijisrekeninggehouden methetdekkenvan
structureel €91.000,-tenlastevandeReservebeheerensociale structuur.
Hetstructureelophogenvanhetsubsidiebudget Coolmoetechterookworden bezieninhetlichtvande
grotegemeentelijke bezuinigingsoperatie.
Eeneventueel lagerstructureel budget betekentonlosmakelijk dathetconceptCoolvoorwat betrefthet
ambitieniveau engewenstactiviteitenaanbod moetworden aangepast.
OnsCollege heeft hethuidigeambitieniveau enactiviteitenaanbod vandenieuweorganisatie Coolin
november 2008goedgekeurd.Hetbedrijfsplan,demeerjarenbegrotingendeproductafspraken waren
onderdeelvande betreffende besluitvorming. Hetanderhalfjaar latergenomen raadsbesluitvan
november 2009borduurdefeitelijk voortophetambitieniveau enactiviteitenaanbod vanCoolzoalsbij
aanvangwasgoedgekeurd.
Heroverweging over hetgevraagd aanbodvanonderandere Cool,isevident bijdegrote gemeentelijke
bezuinigingsoperatie.
Denoodzakelijke heroverweging wordt unuwordtfeitelijk versneldaan u voorgelegd.
Financiële dekking
Subsidie Cool

2010

2011

Oorspronkelijke
subsidiebudget
Uitbreiding functie Kunst en
School
Onderhoud en vervanging
(oud) inventaris
(aanvullend)

1.297.839

1.291.382 1.291.382 Huidige ISP-budget

Onderhoud en herstel
gebouw (aanvullend)
Vervanging inventaris
(overig) en installatiekosten

2012

Dekking

10.000

30.000

30.000

Budget impulsregeling Combinatiefuncties

39.000

39.000

39.000

Dekking uit Reserve beheer ensociale
structuur (separaat raadsvoorstel in november
2010).

Dekking uit Reserve beheer en sociale
structuur (separaat raadsvoorstel in november
2010)
Isbegrepen inde huidige kapitaallasten i.v.m.
gemeentelijke investering. Enzalt.z.t.door de
gemeente verstrektworden uit vrijval
kapitaallasten.

52.000

52.000

52.000

p.m.

p.m.

p.m.

Toelichting

Aanvullend op
bedrag dat reeds in
het oorspronkelijke
subsidiebudget van
Cool was
opgenomen.
idem

Daarvoor zijn inde
begroting 2010
kapitaallasten
opgenomen vanin
totaal 370.000

272.000
272.000
Restant geaccepteerde
272.000 Geen dekking, nute regelen middels
subsidiabele kosten
raadsbesluit
143.000
39.000
Incidenteel geaccepteerd
0 Geen dekking,nute regelen middels
rekeningresultaat 2010/2011
tekort
Totaal
1.813.839 1.723.382 1.684.382
*Niet subsidiabele kosten zijn: aandeel Langedijk, reserve voorziening ziekteverzuim,tekort horeca 2012.

Wijstellenvoor uitovertegaannaareenstructurele ophogingvanhetbudgetCoolmet€272.000,ingaande2010.
WijhebbenaanCoolgevraagd meteenvoorsteltotaanpassingvanactiviteitentekomen ingaande
2011passend binneneenbudgetvan€ 1.291.382,-,waarbij hethuidigesubsidiebudget voorCool
ingaande2010structureelwordtopgehoogd met€272.000,-.
Voorhetlopendejaar 2010isdat nietmogelijk. Geletophettheaterseizoen 2010-2011isookdeeerste
helftvan2011beperkt beïnvloedbaar. Detekortenoverdie periodeszullenderhalve incidenteel moeten
wordenopgevangen metgeschat €143.000,--voor 2010engeschat€39.000,-voor 2011. Uwordt

voorgesteldgenoemde geschatte incidenteletekorten2010en2011ten lastetebrengenvanhet
rekeningsresultaat vanhetbetreffendejaar.

Noodzakelijk heroverweging ambitieenactiviteitenaanbod, hoeenmetwelke uitgangspunten.
a. HetCollegewenstalsgemeentebestuur ineenGoodGovernance verhouding methetbestuurende
RaadvanToezichtvanCoolteacteren.
b.Degemeentetreedt nietindebedrijfsvoering (endeeventuele bezuinigingendaarop).
c. Hetsubsidiebudget Coolwordtstructureelopgehoogd met€272.000,-ingaande2010.
d. Hetbudgetvooronderhouds-envervangingslasten wordtstructureelverhoogd met€91.000,-ten
lastevandeReserve beheer-ensociale structuur.
e. Voorwaarde bijdeheroverweging dienttezijndatCoolvanaftheaterseizoen 2011-2012binnende
toegekende productbudgetten blijft.
f. Kunsteducatieambitieniveau substantieelwijzigen. Doordetarievenkunsteducatieteverhogen
waardoortenminste ingelijketredgekomenwordt metderegio-aanbieders.Accentverleggen naar
groterbereik perlesuurdezgn.groepslessen.Binnenhetproduct muziekeducatietoewerken naarde
verhouding kosten 100%/ baten50%.
g.Aanbevolenwordtomdekostenziekteverzuim indetarievenoptenemen.
h.Hettekortophetaandeel Langedijk indemuziekeducatie worden nietdoor Heerhugowaard
opgevangen.HetisaanCooleenaanbodtedoenaanLangedijk passend binnenhet beschikbaar
gestelde subsidiebedrag van Langedijk.
WijhebbenaanCoolgevraagdommeteenvoorsteltotaanpassing vanactiviteitentekomen.
HetCollege beslistdan,naconsultatievanderaadscommissie Maatschappelijke Ontwikkeling,voor10
december 2010over hetafte nemenactiviteitenpakket van2011en2012.

sterenwethoudersvanHeerhugowaard,
desecretaris,

de burgemeester,
^

wies commissie Maatschappelijke Ontwikkelingd.dr03 november2010
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de Raadvandegemeente Heerhugowaard;
gelezen hetvoorstelvanburgemeester enwethoudersd.d.12oktober2010
enhetamendement metdeletterC,vandefractiesW D , H.O.P.,PvdA,CDAenGroenLinks;
geletophetfinancieeltekort bijCool,
bezieninhetlichtvandegrotegemeentelijke bezuinigingsoperatie
besluit
a. Inte stemmen metdewijze van afhandeling raadsbesluit november 2009,zoalsverwoord in
bijlage 1metuitzondering van punt6.
b. Incidenteel het resterendtekort vanCoolover2010van maximaal € 143.000,-opte vangen
entenlastete brengenvanhetbegrotingsresultaat 2010,alsmede
c. het incidenteeltekort over 1 e helft 2011van maximaal €39.000,- opte vangen enten laste
te brengenvan hetbegrotingsresultaat 2011.
d. Hetsubsidiebudget Cool ingaande 2010structureelophogen met€272.000,-.
e. Stichting Coolodeopdracht meetegevendatdeambitie enhetactiviteitenaanbod ingaande
2011binnenhetbeschikbaargestelde budget blijft,alsmede
f. meetegevendatStichting Cooldeambitie enhetactiviteitenaanbod dientafte stemmen op
deeerderdoorde raadvastgestelde kaders,warbij hetevenwicht gezicht engevonden moet
worden indeprogrammering tussen professionele kunstenHeerhugowaardse amateurkunst
voortheaterpubliek uitHeerhugowaard enomgeving.
g. Stichting Cool nadrukkelijk te verzoeken dat in het bijstellen van de ambitie op de door de
raad gestelde kaders er extra goed gekeken moet worden naar een werkbare constructie
voor amateurverenigingen die gebruik willen maken van de uitvoeringsfaciliteiten van
StichtingCool,zonderdatde beschikbare budgettenwordenoverschreden.
h. Bij de voorjaarsnota 2012 de rad een nieuw subsidievoorstel te presenteren dat gebaseerd
isop de bijgestelde ambitie van Stichting Cool,om vervolgens op basis van die situatie het
volumevan hetbudgetvoor2013envolgendejarenvasttestellen,
i. Het college op dragen er strikt op toe te zien dat de horeca zonder gemeentelijke subsidie
gaatdraaien,
j . De heroverweging van ambitie en activiteitenaanbod te doen plaatsvinden binnen de
gesteldewerkwijze enuitgangspunten opgesomd inditraadsvoorstel.

Heerhugowaard,23november2010
DeRaadvoornoemd,
deg r i f f i e r / ^

devoorzitter,

