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RAADSLID

Raadsleden wonen in
Heerhugowaard.
In de rubriek ‘De plek van het
raadslid’ gaan ze naar een plek
die voor haar of hem
bijzonder is.

Agenda raadsvergadering
Raadsvergadering, dinsdag 26 november,
aanvang 20.00 uur

De complete agenda van deze raadsvergadering met de bijbehorende
stukken staat op de website van de gemeenteraad: gemeentebestuur.
heerhugowaard.nl. Ook kunt u daar de raadsvergadering live volgen of
achteraf bekijken. De vergadering wordt gehouden in de raadzaal van
het gemeentehuis van Heerhugowaard en begint om 20.00 uur.
Bij elke raadsvergadering kunt u inspreken over een onderwerp dat die
avond op de agenda staat. Wilt u inspreken? Meldt dit dat bij de raadsgriffie
via telefoonnummer 14072 of email aan griffie@heerhugowaard.nl. Doe
dit uiterlijk 24 uur voor dat de vergadering van de gemeenteraad begint.
Verlengen overeenkomst met de rekenkamer
Voorgesteld wordt het contract met de directeur Rekenkamer (via Necker
Van Naem) vanaf 1 januari 2020 te verlengen met twee jaar.
(= akkoordstuk)
Eerste begrotingswijziging 2019 Omgevingsdienst
Noord-Holland Noord
Heerhugowaard neemt met 17 andere gemeenten en de provincie deel in
deze gemeenschappelijke regeling. De gemeenteraad is gevraagd een
zienswijze te geven over een voorgestelde begrotingswijziging van deze
organisatie. (= akkoordstuk)
Initiatiefvoorstel “Invulling regionale raadsavonden en
informatievoorziening
De zeven gemeenteraden binnen de Regio Alkmaar willen meer grip op en
betrokkenheid met deze regio-organisatie. Daarom hebben de gezamenlijke
raden een initiatiefvoorstel opgesteld om aan die behoefte uitvoering te
geven. (= akkoordstuk)

Oosttangent
‘Ik word als raadslid vaak
aangesproken over de problemen
op de Oosttangent. Een slechte
doorstroming en niet veilig voor
fietsers op de rotondes. Met onze
fractie hebben we daar in de
verkiezingscampagne voor de
gemeenteraadsverkiezingen van
2018 met een spandoek op de
Oosttangent ook aandacht voor
gevraagd. Het onderwerp staat
nu ook in de Raadsagenda. Er
moet wat gebeuren. Ik heb jaren
aan de Oosttangent gewoond en

heb gezien wat de problemen zijn.
Sterker nog, mijn dochter is onlangs
op een van de rotondes aangereden
door een automobilist.
Het college heeft het bureau
Goudappel Coffengh opdracht
gegeven om met een analyse en
mogelijke oplossingen te komen.
In de meerjarenbegroting voor
2020 en volgende jaren is ook geld
gereserveerd voor de uitvoering
van aanpassingen. Een goede
doorstroming, ook voor de bus is
één ding, maar voor onze fractie

Alex Harren
VVD
Alleenstaand, dochter van 15
jaar, zon van 18 jaar’
Woont sinds 1972 in
Heerhugowaard
staat de veiligheid op de rotondes
voor fietsers voorop.
Ik ben heel benieuwd naar het
rapport van rapport Goudappel
Coffengh. Als raad krijgen we daar
begin volgend jaar een presentatie
over.’

De visie van HOP
Tijd voor een beter groenbeleid!

Aan de hand van de antwoorden
die onze inwoners geven,

wordt het nieuwe groenbeleid
vormgegeven. Dus is het van
belang dat zo veel mogelijk
inwoners hun stem laten horen.
Wat de HOP betreft mogen onze
inwoners best met revolutionaire
ideeën komen. Zo hebben wij in
ons verkiezingsprogramma onder
meer geopperd dat als inwoners
samen het groen in hun straat willen
vormgeven en onderhouden, daar
vanuit de gemeente ruimte aan
kan worden gegeven. Of wellicht
heeft u nog andere ideeën over
het groenonderhoud? Laat dat dan
zeker weten, uw bijdrage wordt op
prijs gesteld!
U kunt ons met ideeën mailen op
info@hopheerhugowaard.nl

Begroting Veilig Thuis 2020 en verdeelsleutel
De gemeenschappelijke organisatie Veilig Thuis (bestrijden
kindermishandeling en huiselijk geweld) vraagt via een begrotingswijziging
om aanvulling van hun budget voor 2019 en de komende jaren.
(= akkoordstuk)
Fusie Stichting De Blauwe Loper
De stichtingen Atrium en De Blauwe Loper zijn organisaties die in
Langdijk, Heerhugowaard en Alkmaar respectievelijk 5 en 8 basisscholen
beheren. Om de (onderwijs)voorzieningen van nul tot en met 12 jaar op
een goede manier in stand te houden, willen deze stichtingen fuseren. De
gemeenteraad wordt gevraagd hiermee in te stemmen. (= akkoordstuk)
Eerste wijziging gemeenschappelijke regeling Werkorganisatie
Langedijk en Heerhugowaard
De regeling waarbij de ambtenaren van Heerhugowaard en Langdijk tot
één organisatie vormen, moet op een enkel punt aangepast worden. De
gemeenteraad moet daarvoor toestemming geven. (= akkoordstuk)

In deze rubriek elke keer een andere partij aan het woord

Het wordt tijd voor een beter
groenbeleid. De HOP vindt al enige
tijd dat het groen in onze wijken
beter mag worden onderhouden,
en nu gaat het dan ook gebeuren.
Maar hoe moet dat groen en het
onderhoud er dan uit komen te
zien? Daar mag u over meepraten.
Om tot een breed gedragen
groenbeleid te komen worden onze
inwoners nadrukkelijk gevraagd
naar hun mening. Het is immers
uw leefomgeving. Meer of minder
bomen? Ander soort bomen of
struiken? Meer maaien of meer
ruige natuur?

Herbenoeming leden Sociale Kamer van de commissie voor
bezwaarschriften
Enkele leden van de commissie voor bezwaarschriften van Heerhugowaard
stellen zich beschikbaar voor een volgende zittingstermijn.
(= bespreekstuk)

Kadernota Integrale Veiligheid 2019-2023
Met deze kadernota geeft de gemeenteraad richting aan het
veiligheidsbeleid tot 2023. Onder meer worden daarbij prioriteiten
aangegeven. (= akkoordstuk)
Startnotitie Regionale Energiestrategie
Om aan de internationale klimaatafspraken te gaan voldoen moet
de samenwerkingsregio Alkmaar aangeven hoe de regio c.q. de
regiogemeenten een bijdrage kunnen leveren aan de nationale doelstelling
van 49% CO2-reductie in 2030. De raad moet beslissen over het voorstel
om het college van burgemeester en wethouders opdracht te geven tot het
leveren van een bijdrage aan een regionale energie strategie (RES).
(= bespreekstuk)
René Schoemaker
Fractievoorzitter
rene@schoemedia.nl
www.hopheerhugowaard.nl

Meer informatie over de gemeenteraad, zoals het vergaderschema van
raad en commissies, live uitzendingen en informatie over raadsleden:
gemeentebestuur.heerhugowaard.nl of Twitter: @rdheerhugowaard.
Alle raadsvergaderingen zijn, net als de raadscommissies, live te
volgen via onze website gemeentebestuur.heerhugowaard.nl

