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Als u de baas van Heerhugowaard zou zijn…

Inwoners en ondernemers
in gesprek met gemeente
tijdens burgertop
Wat zouden driehonderd inwoners en ondernemers van
Heerhugowaard doen als zij het
komend jaar de baas zouden
zijn? Bij een groep geselecteerde
inwoners en ondernemers van
Heerhugowaard is in de eerste
week van het nieuwe jaar een
uitnodiging in de bus gevallen
om over deze vraag te praten. De
uitnodiging is ondertekend door
de burgemeester en het is een initiatief van de gemeenteraad. Deze
burgertop met de titel H300 vindt
plaats op zaterdag 13 februari in
het Han Fortmann College.
Een dag lang gaan 300 bewoners en
ondernemers met elkaar in gesprek
over samen wonen, werken, leven
en ondernemen in Heerhugowaard.
Maar het blijft niet bij filosoferen want
het is de bedoeling dat de beste
ideeën worden uitgewerkt en uitgevoerd. Ook dat wordt gedaan door
inwoners en ondernemers zelf, waar
nodig met hulp van de gemeente.
Zo ontstaat een mooie en vruchtbare
samenwerking, een nieuwe eigentijdse vorm van democratie.

Geïnspireerd door
België

De inspiratie voor deze dag, die de
naam H300 meekrijgt, komt van
de G1000 in België. Een initiatief
uit 2011 waarbij 1000 bewoners
in gesprek gingen met elkaar
over wat zíj belangrijk vonden
in hun leefomgeving. Inmiddels
hebben verschillende Nederlandse
gemeenten hier een voorbeeld aan
genomen. Verschillende steden
gingen Heerhugowaard al voor
met een burgertop, waaronder
Amersfoort. Hier werden na een dag
met elkaar van gedachten wisselen,
tien ideeën verder uitgewerkt door
inwoners, werkgevers, ambtenaren

en politici. Voorbeelden hiervan
zijn: ‘Amersfoort gelukkig veilig’ en
‘Keigroen samen doen’.

Dinsdag 26 januari, aanvang 20.00 uur

Uitnodiging

In de eerste week van het nieuwe
jaar valt bij een groot aantal
inwoners en ondernemers in
Heerhugowaard een
persoonlijke
uitnodiging
van de burgemeester op de
mat.
Deze inwoners en
ondernemers zijn
geselecteerd via een
steekproef. Op die
manier wordt een groep
samengesteld van inwoners en ondernemers van
verschillende leeftijden, in
verschillende buurten en uit
verschillende beroepsgroepen.
Er is bewust voor deze benadering
gekozen, zodat ook mensen aan
het woord komen die wel ideeën
hebben, maar die niet altijd direct
vooraan staan om zich aan te
melden voor dit soort gelegenheden.

De complete agenda van de raadsvergadering met de bijbehorende stukken
vindt u op de website van de gemeenteraad: raad.heerhugowaard.nl. Ook kunt
u de raadsvergadering live volgen via heerhugowaard.raadsinformatie.nl.
Aankoop Umbriëllaan 6 voor onderwijshuisvesting
De beroepsgerichte opleiding van het Huygenscollege kent een zodanige groei
van het aantal leerlingen, dat gezocht moest worden naar uitbreiding van het
schoolgebouw. Deze noodzakelijke uitbreiding kan worden gevonden door de
aankoop van het nabijgelegen pand Umbriëllaan 6, dat overigens al enige tijd
in gebruik genomen is voor het geven van onderwijs.
De gemeenteraad wordt gevraagd de voor de aankoop nodige financiële middelen beschikbaar te stellen. (= akkoordstuk)
Budget voor organiseren Burgertop H300
De gemeenteraad organiseert op 13 februari 2016 een zgn. Burgertop onder
de naam H300. Ten behoeve van de organisatie daarvan wordt de gemeenteraad gevraag een daarvoor gereserveerd bedrag beschikbaar te stellen.
(= akkoordstuk)
Aanschaf materieel WNK + aanschaf werktuigendrager met maaimachines
Het samenwerkingsverband met het Werkvoorzieningschap
Noord-Kennemerland (WNK) heeft dit jaar een andere vorm. Daarom wordt de
gemeenteraad voorgesteld het onderhoudsmaterieel (een werktuigendrager en
een maaimachine) van het WNK over te nemen en het geld voor de aankoop
beschikbaar te stellen. (= bespreekstuk)
Groeibudgetten 2016
Vanwege de groei van de gemeente qua inwoners, aantal woningen en het
aantal m2 openbaar gebied, ontvangt de gemeente van het rijk een zgn. groeibudget. De gemeenteraad wordt gevraagd in te stemmen met de voorgestelde
verdeling van het groeibudget over de diverse begrotingsposten.
(= bespreekstuk)

Straatinterviews

In aanloop naar de burgertop besteedt de lokale omroep
Heerhugowaard A Life aandacht aan
H300. In een serie straatinterviews
wordt inwoners van Heerhugowaard
gevraagd naar hun ideeën.
Burgemeester Han ter Heegde deed
hiervoor de aftrap. De interviewserie
is vanaf 28 december te zien op
Ziggo kanaal 47 en op
www.heerhugowaardalife.nl.

Taakmutaties 2016
De gemeenteraad wordt gevraagd de middelen, opgenomen in de algemene
uitkering uit het gemeentefonds ten behoeve van taakmutaties 2016 aan te
passen. (= bespreekstuk)
Nota Strategie duurzame ontwikkeling Heerhugowaard 2016 t/m 2019
De gemeenteraad wordt voorgesteld een vervolg te geven aan het programma
Duurzaamheid.
(= bespreekstuk)

Meer informatie en updates over de
burgertop volgen? Dit kan via de
speciale facebookgroep:
www.facebook.com/burgertoph300.

Abuisje

De visie van de Senioren Heerhugowaard
In deze rubriek elke keer een andere partij aan het woord

aan andere zorginstanties als
er meer of andere zorg nodig is.
Thuiszorgmedewerkers zijn vakmensen. Senioren Heerhugowaard wil af
van het uitgaan van de laagste prijs.
We willen dat thuiszorgmedewerkers
fatsoenlijk betaald worden maar
ook dat ze bijvoorbeeld (bij)scholing krijgen als dat wenselijk is. We
hebben daarom in de raadscommissie Maatschappelijke Ontwikkeling
de wethouder gevraagd voortaan de
code ‘Verantwoordelijk Marktgedrag
Thuisondersteuning’ uitgangspunt
te laten zijn. In deze code staan
fatsoenlijke betaling en arbeidsvoorwaarden en goed werkgeverschap
centraal. De wethouder heeft aangegeven hier welwillend tegenover
te staan.

In Stadsnieuws 23 van 15 december is de rubriek De visie van
ten onrechte toegeschreven aan

de SP. Dat moet zijn Senioren
Heerhugowaard. Daarom in dit
nummer nogmaals de bijdrage van
Senioren Heerhugowaard.

Gegevens fracties

Code thuiszorg
De recente ontwikkelingen in de
thuiszorg raken ook Heerhugowaard.
Een jaar terug werd de gemeente
hier verantwoordelijk voor en van het
Rijk kregen we daar geld voor. Wel
werd eerst een flinke korting doorgevoerd. Hierdoor was het noodzakelijk
om o.a. kritisch te kijken naar het
aantal uren dat iemand hulp krijgt en
werd er scherp onderhandeld over
de prijs. Helaas leidde dat er toe
dat thuiszorgorganisaties met een
te laag bedrag inschreven, waar
de medewerkers de dupe van zijn
geworden.
Thuiszorg is veel meer dan schoonmaken. Een thuiszorgmedewerker
zorgt er voor dat mensen langer
thuis kunnen blijven wonen en
in hun eigen omgeving kunnen
blijven. En ze geven een signaal

Agenda raadsvergadering

HOP
(Heerhugowaardse
Onafhankelijke Partij)
www.hopheerhugowaard.nl,
CDA
E-mail adres voor maken afspraak:
cdaheerhugowaard@icloud.com
www.cda.nl/noord-holland/
heerhugowaard
VVD
www.vvdheerhugowaard.nl,

Annette Valent
Fractievoorzitter
avalent@seniorenheerhugowaard.nl
www.seniorenheerhugowaard.nl

SP
www.heerhugowaard.sp.nl
Nederland Duurzaam
www.partijnederlandduurzaam.nl/
regio/heerhugowaard

D66
www.d66heerhugowaard.nl
Senioren Heerhugowaard
www.seniorenheerhugowaard.nl
Burgerbelang
www.burgerbelang@heerhugowaard.nl
PvdA
www.heerhugowaard.pvda.nl
ChristenUnie
www.heerhugowaard.christenunie.nl
GroenLinks
www.heerhugowaard.groenlinks.nl
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