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Voorstel / besluit:
1. Ter afronding van de behandeling van de moties jongerengemeenteraad d.d. 15 februari
2018 de moties die betrekking hebben op:
A.
het fusieproces met de gemeente Langedijk te beschouwen als ondersteuning
van het inmiddels door de raden ingezette proces.
B.
een gezamenlijke sportactiviteit te beschouwen als een verzoek van de raad aan
het college om de mogelijkheid van een gezamenlijke sportactiviteit te onderzoeken en de
raad daarover te informeren.
C.
zwerfafval te beschouwen als een oproep van de raad aan het college om de
bestaande meldingsmogelijkheden nog eens onder de aandacht te brengen en het
gesprek hierover te continueren.
D.
verlichting langs schoolroutes te beschouwen als een verzoek van de raad aan
het college om met scholieren hierover in gesprek te gaan.
E.
de verkeersveiligheid te beschouwen als integraal en vanzelfsprekend onderdeel
van de aanpak van het Stationsgebied.
1. Inleiding
Op 15 februari 2018 heeft de jongeren gemeenteraad vergaderd en enkele moties aangenomen.
De moties zijn tijdens de raadsvergadering van 28 juni 2018 behandeld maar er is niet over
besloten. De conclusie was dat in de commissie Stad en Ruimte van 10 juli 2018 over de moties
van de jongeren– inhoudelijk en procedureel – opnieuw gesproken zou worden. De moties waren
voor die commissie voorzien van een annotatie van het college. De commissie kwam echter niet
tot een afrondend advies over inhoud en procedure. Het college heeft toen aangeboden om met
een voorstel te komen. Dat voorstel ligt nu voor.
2. Beoogd effect
Een besluit te nemen over de manier waarop de gemeenteraad met de moties van de
jongerenraad 2018 omgaat.
3. Argumenten
1. Ten eerste hebben fracties hun waardering geuit over het feit dat de jongeren in de
jongerengemeenteraad hebben gedebatteerd en tot de moties zijn gekomen. Het geeft een beeld
van de onderwerpen die de jongeren aangaan en bezighouden.
2. Een aantal fracties heeft een inhoudelijke reflectie gegeven op de verschillende moties en
aangegeven of en welke motie ze wel en niet zouden willen steunen. Het college is in de
annotatie voor de commissie met name op de inhoudelijke aspecten van de verschillende moties
ingegaan.
3. Ten slotte is er door een aantal fracties stilgestaan bij de procedurele kant. Het gegeven dat
het reglement van orde van de raad geen mogelijkheid kent om een motie die niet van een
raadsfractie afkomstig is te agenderen vormde hier aanleiding voor.
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4. De door de jongerengemeenteraad voorgestelde inbreng van inwoners bij een mogelijke fusie
tussen Heerhugowaard en Langedijk maakt onderdeel uit van het draagvlak onderzoek in het
kader van de op te starten arhi procedure. Het voorstel hiervoor is inmiddels aan de
gemeenteraden aangeboden. De suggesties om de dienstverlening op elkaar af te stemmen
ondersteunt de voorbereiding van een ambtelijke fusie organisatie.
5. Het college bespreekt met betrokkenen mogelijkheden om de suggestie van de
jongerengemeenteraad omtrent een gezamenlijke sportactiviteit met Langedijk vorm te geven.
6. Omtrent het door de jongerengemeenteraad gevraagde onderzoek naar zwerfafval is de
opvatting van het college dat daarvan reeds een goed beeld bestaat. De reeds bestaande
mogelijkheden om meldingen te doen worden opnieuw onder de aandacht gebracht.
7. De suggestie voor onderzoek naar de verlichting langs schoolroutes onderzoekt het college
samen met de scholen.
8. De door de jongerengemeenteraad genoemde verkeersveiligheid in het Stationsgebied is een
belangrijk en integraal aandachtspunt voor en tijdens de voorbereiding en uitvoering van de
gebiedsontwikkeling en infrastructurele werken.
4. Kanttekeningen
1. bij een eerdere jongeren gemeenteraad heeft de raad de moties wel één op één overgenomen
Gezien de discussie in de gemeenteraad waarbij het reglement van orde van de gemeenteraad
een belangrijk element is is nu de opvatting dat dit niet meer in die vorm kan. Een voorstel kan
zijn om de moties als ingekomen stukken te behandelen en ze in handen van het college te
stellen. Het resultaat van de jongeren gemeenteraad krijgt dan toch de aandacht die het verdient.
2. bij de moties van de jongeren gemeenteraad zijn de financiële effecten van de moties niet
meegenomen
Het financiële aspect krijgt bij de behandeling door het college een plek en wordt indien nodig
aan de raad voorgelegd.
5. Financiële gevolgen
Het voorstel heeft in dit stadium geen financiële effecten. Dat kan mogelijk veranderen bij een
concrete uitwerking van de ideeën, bijvoorbeeld op het gebied van gezamenlijke sportactiviteiten
of de verlichting langs schoolroutes. In dat geval volgt een apart voorstel.
6. Communicatie
Met de werkgroep voor de jongeren gemeenteraad is de voorgestelde werkwijze (zie bij
kanttekeningen) doorgenomen.
7. Uitvoering
Het college informeert in voorkomende gevallen de Raad over de voortgang via een
raadsinformatiebrief. Bij het vervolg van de jongerengemeenteraad 2019 kan de voorgestelde
werkwijze worden toegepast.
8. Monitoring/Evaluatie
Bij een volgende jongerengemeenteraad kan teruggekeken worden op de resultaten van de
vorige.
Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard,
de secretaris,

de burgemeester,

Advies commissie Stad en Ruimte d.d. 5 maart 2019
Bespreekstuk

Nr.: RB2019010
Voor
Tegen

de Raad van de gemeente Heerhugowaard;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 5 februari 2019;
gelet op het advies van de commissie Stad en Ruimte d.d. 5 maart 2019;
besluit
Met inachtneming van amendement A:
1. Ter afronding van de behandeling van de moties jongerengemeenteraad d.d. 15 januari
2018 de moties die betrekking hebben op:
A. het fusieproces met de gemeente Langedijk te beschouwen als ondersteuning van
het inmiddels door de raden ingezette proces.
B. een gezamenlijke sportactiviteit te beschouwen als een verzoek van de raad aan het
college om de mogelijkheid van een gezamenlijke sportactiviteit te onderzoeken en
de raad daarover te informeren.
C. zwerfafval te beschouwen als een oproep van de raad aan het college om de
bestaande meldingsmogelijkheden nog eens onder de aandacht te brengen en het
gesprek hierover te continueren.
D. verlichting langs schoolroutes te beschouwen als een verzoek van de raad aan het
college om met scholieren hierover in gesprek te gaan.
E. de verkeersveiligheid te beschouwen als integraal en vanzelfsprekend onderdeel
van de aanpak van het Stationsgebied.
Het college komt met een voorstel waarin de communicatie met de jongeren, van de
Jongerengemeenteraad wordt vastgelegd.

Heerhugowaard, 26 maart 2019
De Raad voornoemd,
de griffier,

de voorzitter,

