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Onderwerp:

00.

Opening
De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur en heet een ieder welkom.

01.

Vragenhalfuurtje
Wordt geen gebruik van gemaakt.

02.

Vaststellen raadsagenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

03.

Raadsvoorstel Herindelingsontwerp van gemeenten Heerhugowaard en Langedijk
De raad heeft in twee termijnen over dit voorstel gesproken.
Er is door de fractie GroenLinks een motie in stemming gebracht met de volgende tekst:
Onderwerp: Blij als je blijft; gemeenschappelijk kernenbeleid
De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 8 oktober 2019
Constaterende dat:
- In het herindelingsontwerp van gemeenten Heerhugowaard en Langedijk staat
Beschreven dat de nieuwe gemeente een specifiek kernenbeleid ontwikkelt.
Overwegende dat:
- De dorpskernen Sint Pancras en Koedijk specifiek hebben aangegeven dat zij meer
Willen worden betrokken bij het tot stand komen van beleid.

- De gemeente Heerhugowaard zeer positieve ervaringen heeft met onder andere
Kompas op de Noord.
Gelezen de raadsinformatiebrief Kernenbeleid van het college van Heerhugowaard d.d. 4
oktober 2019.
Verzoekt het college om
1. Samen met Langedijk in gesprek te gaan met de inwoners van de diverse
(dorps)kernen en wijken om gezamenlijk te komen tot een goed kernenbeleid waarbij
wordt ingezet op maatwerk.
2. Hierbij ook buurgemeente Alkmaar, mits zij hiertoe bereid zijn, te betrekken om op
Deze manier zorg te dragen voor goede afstemming tussen de buurgemeenten bij
Maatregelen in en om het gebied van de gemeentegrens.
En gaat over tot de orde van de dag,
GroenLinks, HOP, CDA, VVD, Senioren Heerhugowaard, Nederland Duurzaam, PvdA,
D66, ChristenUnie
De raad heeft unaniem het raadsvoorstel aangenomen en daarmee het volgende besluit
genomen:
- Het herindelingsontwerp om per 1 januari 2022 te komen tot een gemeentelijke
herindeling van de gemeenten Heerhugowaard en Langedijk vast te stellen.
Vervolgens is de motie in stemming gebracht. De motie is unaniem aangenomen.
De navolgende toezegging is door de burgemeester gedaan:
- Eind oktober 2019 zal de eerste schets van het kernenbeleid gereed zijn.
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering om 20.55 uur.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad
van de gemeente Heerhugowaard d.d. 26 november 2019,
de griffier,

de voorzitter,

G.J. de Graaf

A.B. Blase

