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Aan: Griffie Heerhugowaard <griffie@heerhugowaard.nl>; Mailbox Griffie Langedijk
<griffie@gemeentelangedijk.nl>
Onderwerp: Forum 14 juni
E202119357
Beste Griffies,
Toch even een reactie over de Forumvergadering van 14 Juni 2021.
Het was nieuw voor de raadsleden in Heerhugowaard.
Maar in onze fractie werd het ervaren als een rommelige vergadering.
Voor ons waren een aantal zaken echt onduidelijk.
Ten eerste devraag : Waarom is er door de voorzitter niet gelijk vermeld dat de fractie van de VVD uit
beide gemeenten en GL vanuit Heerhugowaard niet aanwezig waren, vanwege een ALV ?
Dit kwam eigenlijk pas in de meningsvormende fase naar buiten, wat heel veel extra verwarring gaf
over hoe te beslissen.
Beantwoording technische vragen, het werd door ons ervaren dat men wel heel erg de diepte
in ging op uitvoering en hoe gaat het verder. Dit terwijl het ging om de voorliggende visie.
In onze beleving werd er in de orienterende fase verder door gegaan op de vele vragen en de visie
wat toch heel veel tijd in beslag nam
Hierbij de tweede vraag : Nu lag er maar een agenda punt voor, hoe gaat dit als er meerdere punten
op de agenda staan ?
Wij gaan ook nu een Forum vergadering volgen zonder Heerhugowaard om te ervaren of het dan
anders gaat.
In de commissievergadering in Heerhugowaard, starten we met de eerste termijn voor iedere fractie,
de portefeuillehouder van de fractie reageert op de beantwoording
van de technische vragen, geeft zijn/haar reactie op het voorliggende stuk , en introduceert tevens
een amnotie of amendement en stelt aanvullende vragen aan de wethouder interruptie is mogelijk,
door andere commissie leden.
In de meningvormende fase zo staat in Artikel 12 bullit 3 wordt gezegd dat er een spreektermijn is
tenzij de voorzitter anders beslist.
Dus wat gebeurt er de voorzitter geeft aan CDA Langedijk het woord die vertelt in te stemmen met
de visie en tegen de motie te stemmen.
Motie van de Senioren Dijk en Waard Heerhugowaard, die op dat moment niet is besproken en
toegelicht.
Op dit moment werd er vanuit de de vergadering door mevrouw Bankras DOP Heerhugowaard
gezegd dat er drie fracties niet aanwezig waren hoe kunnen we dan stemmen ? Hierna opnieuw
uitleg, en tenslotte de conclusie, het gaat naar de raadsvergaderingen als bespreekstuk.
Maar waar gaan we over stemmen in Heerhugowaard en Langedijk over de visie Sociaal Domein ja,
maar wordt het één visie want
er bleek tijdens de meningsvormende fase dat er misschien nog wel amendementen komen in
Langedijk worden ingediend.
De raadsvergadering in Heerhugowaard is eerder dan die van Langedijk. Goed afstemming is
noodzakelijk. !!!!

Dan vraag 3: De Senioren Dijk en Waard, komen met een motie, deze staat bij de stukken. Niet
duidelijk was wanneer deze motie kon worden
toegelicht. Devoorzitter heeft ook niet gevraagd tijdens de orienterende fase om de motie toe
telichten.
Hoe is de werkwijze met een motie die wordt ingediend. ?
Al met al verliep de avond voor ons niet zoals wij hebben verwacht.
Het lijkt me goed om deze avond bespreekbaar te maken in het komende Presidium.
Joke van Ruitenbeek
Fractievoorzitter Senioren Dijk & Waard
Voorzitter commissie Mens & Samenleving
tel 0612722249

