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Praat op 8 april samen met
de raad over de zorgtaken
Sinds 1 januari 2015 zijn een aantal
zorgtaken vanuit de Algemene Wet
Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)
overgedragen naar de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).
Dit houdt in dat de gemeenten verantwoordelijk zijn voor de uitvoering
van deze zorgtaken. Tijdens de
Praat met de Raad bijeenkomst
in 2013 heeft de gemeenteraad
besproken wat deze overdracht
kan betekenen voor inwoners van
Heerhugowaard en beloofde een
nieuwe bijeenkomst te organiseren
wanneer er meer duidelijk zou zijn.
Tijdens deze aankomende Praat
met de Raad zullen gesprekken
gaan over drie thema’s die vanuit
de Wmo worden ondersteund.
Deze zijn de huishoudelijk hulp,
dagbesteding en domotica (hierbij
kunt u denken aan aan automatisering van toepassingen in uw huis
zoals de verlichting, thermostaat

of koelkast) . Daarnaast willen
de raadsleden ook weten wat
er leeft onder cliënten en direct
betrokkenen, hoe ervaart u de huishoudelijke hulp of dagbesteding en
wat zijn uw ideeën over langer thuis
blijven wonen en technologische
vooruitgang? . U bent dan ook van
harte welkom om van gedachten
te wisselen met de raadsleden. Op
de bijeenkomst staan er drie tafels
waar aan elke tafel één van de
drie thema’s uit de Wmo worden
besproken. Bij elke tafel zal een
vakambtenaar het thema inleiden
waarna de deelnemers in gesprek
kunnen gaan. Het gesprek zal
geleid worden door de raadsleden
Jakob Wedemeijer, Veronique
Wanst en Hilke Verhagen. Na 20
minuten rouleren de deelnemers en
gaan zij aan een volgende discussietafel zitten.
Doel van deze gesprekken is de

gemeenteraadsleden bij te praten
over uw ervaringen en vooruit te
blikken naar de toekomst.
Bent u direct betrokken bij één van
deze onderwerpen of bent u zelf
een cliënt die van deze faciliteiten
gebruik maakt? Meldt u dan aan
voor deze bijeenkomst! LET OP: er
is slechts een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.
De Praat met de Raad bijeenkomst vindt plaats op woensdag
8 april in de Wijkcentrum De
Horst aan de Van Eedenplein 5 in
Heerhugowaard. De avond begint
om 19:30 en duurt tot ongeveer
21.15 uur. Vanaf 19:15 uur is de
inloop. Voor meer informatie en
aanmelden kunt u e-mailen naar
griffie@heerhugowaard.nl of telefonisch contact opnemen met de
griffie via 14072.

Lintje voor Carola van ’t Schip
Gemeenteraadslid Carola van
’t Schip (H.O.P) is op vrijdag 13
maart benoemd tot Lid van de
Orde van Oranje Nassau. Zij kreeg
de koninklijke onderscheiding uit
handen van burgemeester Han ter
Heegde voor haar raadswerk en
als plaatsvervangend voorzitter van
de gemeenteraad. Partijgenoten
roemden ook haar inzet als fractievoorzitter. ‘En zij heeft aan de wieg
gestaan van de Nieuwjaarsduik’, zei
Monique Bankras. ‘Die is inmiddels
uitgegroeid tot een niet meer weg te
denken evenement. Dat soort initiatieven zijn tekenend voor Carola’s
inzet voor de Heerhugowaardse
gemeenschap.’
Voor Carola van ’t Schip kwam de
onderscheiding totaal onverwacht.
Zoals gebruikelijk is bij mensen
die een koninklijke onderscheiding
krijgen, was zij met een smoes (‘Een
gezellige avond met een vriendin’)
naar het gemeentehuis gelokt. Tot
zij de raadzaal betrad, had zij geen

Rectificatie

In de vorige editie van het Stadsnieuws stond een verkeerde vergaderdatum van de gemeenteraad genoemd. De juiste datum voor de
komende raadsvergadering is dinsdag 24 maart.

Commissie Stadsontwikkeling van 31 maart
Afwijken van raadskader m.b.t. verkoopprijs perceel
braakliggend gemeentegrond
Aan de Middenweg in De Noord ligt een kavel gemeentegrond die voor
verkoop in aanmerking komt. De raad wordt gevraagd tegen welke prijs de
grond aan de enige gegadigde verkocht kan worden.
Herziening Nota bovenwijkse kosten (NBK) deel 1 Hoofdinfrastructuur
Bij de verkoop van bouwlocaties wordt een deel van de opbrengst gereserveerd voor het realiseren van belangrijke infrastructuur (wegen, fietsbruggen
e.d.). Omdat de verkoop van grond achterblijft op de eerdere verwachtingen,
wordt de gemeenteraad gevraagd de uitgangspunten waarop de op de toekomstige uit te voeren plannen voor infrastructurele projecten zijn gebaseerd,
bij te stellen.
Vaststelling 6e herziening de Draai april 2015
Door een vertraagde verkoop van bouwgrond in de woningbouwlocatie De
Draai, moet de verwachte grondopbrengst naar beneden bijgesteld worden.
Vaststelling 5e herziening grondexploitatie De Vaandel (2015)
Recentelijk is besloten de oppervlakte van het te realiseren bedrijventerrein
De Vaandel te verkleinen als gevolg van veranderende toekomstverwachtingen. De verwachte grondopbrengst moet daarom naar beneden bijgesteld
worden

Commissie Middelen en Stadsbeheer van 30 maart
n ‘Lang leve de Koning. Hoera!’ Hoera! Hoera! De gebruikelijke tekst
bij het ontvangen van een koninklijke onderscheiding.
flauw idee wat haar te wachten
stond. Die zaal zat met ruim honderd
mensen vol met familie, vrienden en
collega’s. ‘Dat vind ik eigenlijk nog

het allermooiste. Dat jullie hier allemaal zijn.’

De visie van Burgerbelang

In deze rubriek elke keer een andere partij aan het woord

Loze beloftes
Enkele weken terug werden
de plannen rondom de N23
(Westfriesiaweg) in De Noord gepresenteerd. Veel ondernemers zagen
met name de definitieve afsluiting
van de Molenweg als een obstakel
in hun bedrijfsvoering. Dat hebben
ze de aanwezige wethouder ook
zeer duidelijk laten weten. Want
wat is de toegevoegde waarde voor
Heerhugowaard eigenlijk. Ooit na
veel getouwtrek is besloten de N23
te laten beginnen bij de Kamerlingh
Onnesweg omdat daarmee tevens
de ontsluiting van De Vaandel zou
worden gerealiseerd. Echter De
Vaandel is ernstig afgewaardeerd
en gedecimeerd tot een stukje wat
in ontwikkeling genomen is. Dus

Agenda raadscommissies

uiteindelijk is de N23 terug gebracht
tot het beginpunt van de verbinding
tussen Alkmaar en Zwolle. En wat
hebben wij er dan nog meer aan,
niets. Want zelfs onze eigen ondernemers worden ter zijde geschoven.
Hun bedrijfsmatige ontsluiting via
de Molenweg wordt afgesloten.
Vrachtverkeer moet voortaan door
De Noord via de Donkereweg
of Harlingerstraat of vanaf de
Krusemanlaan met een extra afslag
naar de Oostdijk. Beide alternatieven
zijn hier niet op ingericht.
Maar er gloort hoop aan de horizon.
De wethouder heeft een telling toegezegd aan de ondernemers in De
Noord. Mogelijk leid deze tot alternatieven.

Onderzoek naar een regionale rekenkamer
De gemeenteraad heeft aangegeven de mogelijkheden te willen onderzoeken
van de vorming van een regionale rekenkamer met de gemeente Alkmaar
en zo mogelijk andere gemeenten in de regio. De commissie wordt gevraagd
richtinggevende uitspraken te doen over het gewenste samenwerkingsmodel.
Vaststelling van economische activiteiten in het algemeen belang
Als de gemeente gebouwen verhuurt moet zij daarvoor op grond van de wet
commerciële verhuurprijzen in rekening brengen. Dit om concurrentievervalsing tegen te gaan. Als het gaat om verhuur van gebouwen en voorzieningen
aan sportverenigingen, culturele instellingen en dergelijke, is sprake van
verhuur van maatschappelijk vastgoed. Als die activiteiten specifiek als
zodanig zijn aangewezen door de gemeenteraad mag verhuur tegen lagere
tarieven plaatsvinden.
Voorbereidingkrediet Huis van Heerhugowaard
De door organisatieveranderingen vrijgekomen ruimte in het gemeentehuis
zal worden verhuurd aan enkele maatschappelijke organisaties. Om tot een
(her)inrichtingsplan te komen moet onderzoek plaatsvinden en een architect
worden ingeschakeld. De gemeenteraad wordt gevraagd voor het uitwerken
van de plannen een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen.

Commissie Maatschappelijke ontwikkeling
van 2 april

Deze vergadering gaat niet door omdat er geen agendapunten zijn.
De vergaderingen beginnen om 20.00 uur en worden gehouden in de raadzaal van het |Huis van Heerhugowaard. Kijk op raad.heerhugowaard.nl voor
de bijbehorende stukken.
Ad Jongenelen
Fractievoorzitter Burgerbelang
E-mail: ajongenelen@me.com
Nu maar hopen dat het geen loze
belofte is!

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

