week 39 september 2019

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 1 oktober, aanvang 20.00 uur
De complete agenda van deze raadsvergadering met de bijbehorende
stukken vindt u op de website van de gemeenteraad: gemeentebestuur.
heerhugowaard.nl. Ook kunt u daar de raadsvergadering live volgen of
achteraf bekijken.
De raadsvergadering wordt gehouden in de raadzaal van het
gemeentehuis 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 samenwerking met accountant
Voorgesteld wordt om gebruik te maken van de in het contract met de
accountant opgenomen mogelijheid om de samenwerking met één jaar te
verlengen. (= akkoordstuk)

Centrumwaard
‘Toen ik in Heerhugowaard
opgroeide, was het Raadhuisplein
het centrum van het dorp, met zijn
iconische Raadhuispleintoren. In
mijn beleving van toen was die wel
25 meter hoog. Die zag je vanuit
elke plek in Heerhugowaard. Het
leven speelde zich daar af met de
wekelijkse markt als hoogtepunt.
En op de Middenweg had je
allemaal kleine winkeltjes met lokale
ondernemers.
In de jaren tachtig en negentig

begon Heerhugowaard echt te
groeien. Toen ontstond naar mijn
mening ook het idee dat alles wat
nieuw was, mooi was en alles wat
oud was, lelijk.
Toen werd Centrumwaard een
vergeten, verrommeld gebied. Ik ben
daarom heel blij dat Centrumwaard
wordt aangepakt. De noodzaak
daartoe stond overigens ook al
in ons verkiezingsprogramma.
En ik vind het heel belangrijk dat
we dat samen met de bewoners

René Schoemaker (54 jr.)
HOP
Gehuwd, twee dochters
van 11 en 9 jaar
Woont in Heerhugowaard
sinds 1970
en ondernemers in het gebied
gaan doen, al kost dat tijd en
doorzettingsvermogen van
iedereen. Op die manier kunnen
we er weer een aantrekkelijk
verblijfsgebied van maken.’

De visie van PvdA
In deze rubriek elke keer een andere partij aan het woord

mensen weer op een spoor zet waar
iedereen blij van wordt. Het is de
overheid die er voor moet zorgen
dat we dat allemaal samen kunnen
doen. Met elkaar, voor elkaar.
In Heerhugowaard is altijd iets te
doen, de klus is nooit geklaard.
Het gaat hier zeker niet slecht,
soms zelfs erg goed. Maar ook in
onze gemeente bestaat armoede,
zowel materieel als geestelijk.
Daarom gaan wij door met alles wat
noodzakelijk is om al die mensen
bij te staan, de omstandigheden te
organiseren waardoor de zon ook
voor hen weer gaat schijnen en het
leven weer kansen biedt. Stad van
kansen. Zo simpel is dat.
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Fractie

Opheffen geheimverklaring diverse ontwikkellocaties
Begin dit jaar heeft de gemeenteraad geheimhouding opgelegd van
een lijst met mogelijke bouwontwikkellocaties. Inmiddels zijn enkele
ontwikkeltrajecten aangegaan met initiatiefnemers die voornemens zijn een
deel van deze locaties tot ontwikkeling te brengen. Voor die locaties wordt
voorgesteld de geheimhouding op te heffen. (= akkoordstuk)

Oprichten beheerstichting Natuurpark Geestmerloo
In 2019/2020 wordt als nieuw onderdeel van het recreatiegebied
Geestmerambacht, het Natuurpark Geestmerloo aangelegd. Het beheer en
onderhoud daarvan komt in handen van Natuurbegraafplaats Geestmerloo
B.V. Om dit te regelen wordt een beheerstichting opgericht. (= bespreekstuk)

Stefan Brau
Fractievoorzitter
stefanbrau@hotmail.com
www.heerhugowaard.pvda.nl

Samenstelling gemeenteraad
Fractie

Wijziging Algemene Verordening Recreatieschap Geestmerambacht
Het verlenen van vergunningen voor evenementen binnen het
beheersgebied van Recreatieschap Geestmerambacht en het toezicht
daarop is toe aan herziening. Voorgesteld wordt om de bevoegdheid van het
verlenen van evenementenvergunningen bij de gemeenten neer te leggen.
(= akkoordstuk)

Zienswijze 1e en 2e wijziging begroting 2019 GGD NH
Het bestuur van de GGD stelt voor 2019 tweetal begrotingswijzigingen voor
t.b.v. haar organisatie. De gemeenteraad is in de gelegenheid daarover
zienswijzen aan de GGD over te brengen. (= akkoordstuk)

De strijd tegen de armoede
Ondanks een geweldig draaiende
economie zien we nog altijd veel te
veel mensen die niet rond kunnen
komen. Soms nemen schulden
alleen maar toe omdat aflossen
gewoonweg niet gaat. Bijna 300.000
kinderen in armoedesituaties
omdat ze niet mee te kunnen doen.
Mensen die wel willen maar niet
kunnen vanwege handicap, verward
zijn of een niet-Nederlandse naam
hebben. En de armoede die
voort kan komen uit die armoede!
Dakloos, thuisloos, eenzaamheid,
geen uitweg zien, verwaarlozing.
Allemaal niet nodig in een rijk land
als dit. Door een samenleving -dus
niet alleen de overheid!- die ziet,
aangeeft en ingrijpt, begeleidt en

Kredietaanvraag cameratoezicht publieke ruimten
Huis van Heerhugowaard
Het camerasysteem voor de beveiliging van bezoekers, medewerkers
en eigendommen in het gemeentehuis (Huis van de gemeente) raakt
verouderd. Om het camerasysteem uit te breiden en up-to-date te maken
wordt de gemeenteraad gevraagd daarvoor een bedrag van € 50.000,-ter beschikking te stellen. (= akkoordstuk)
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Verordening rechtspositie raads- en commissieleden 2019
Van rijkswege is de rechtpositie van raads- en commissieleden op vele
punten gewijzigd en aangevuld. Dat heeft een zodanige invloed op de
plaatselijke rechtspositieverordening, dat daarvoor een geheel nieuwe
verordening wordt voorgesteld. (= bespreekstuk)
Toelage leden werkgeverscommissie
Begin 2019 heeft de werkgeverscommissie veel extra werkzaamheden
verricht voor de werving en selectie van de nieuwe griffier. Voorgesteld
wordt om hen daarvoor te compenseren. (= bespreekstuk)
Initiatiefvoorstel D66 inzake burgerhulpverleners en AED’s
De overlevingskans in Heerhugowaard bij een hartstilstand kan worden
vergroot. De gemeenteraad wordt daarom voorgesteld een dekkend
netwerk van AED’s en burgerhulpverleners te realiseren en daarvoor geld
beschikbaar te stellen.
Presentatie over participatie en meespraak
26 september aanvang 20.00 uur presentatie van Marije van den Berg,
expert op het gebied van participatie, gevolgd door een informele discussie
over de verschillende benaderingen van meespraak. Deze presentatie
is voor de raadsleden van Heerhugowaard bedoeld, maar openbaar
toegankelijk.

