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De

van het raadslid

24 januari 2017

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 raad en commissies
Raadsvergadering 24 januari, aanvang 20.00 uur. LET OP, gewijzigde locatie
vergaderzaal Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Stationsweg
136. De complete agenda van de raadsvergadering met bijbehorende
stukken staan op: raad.heerhugowaard.nl. Op deze website kunt u ook live
de vergadering volgen of later terugkijken.

Akkoordstukken

Raadsvoorstel Taakmutaties 2017
Raadsvoorstel Groeibudget 2017
Raadsvoorstel Krediet 2017 riolering uitbreidingsgebieden
Raadsvoorstel Verklaring van geen bedenkingen voor realisatie van het
gebouw De Bever met 78 appartementen
Raadsvoorstel Woonvisie 2050 – processtappen

Bespreekstuk

Jongerencentrum
Kompleks
‘Toen ik zestien was zat ik in de
Jeugd- en Jongerenraad van
Heerhugowaard. Daar hoorde ik dat
ze bij Kompleks vrijwilligers zochten.
Dat was mijn eerste kennismaking
met jongerencentrum. Ik deed daar
onder andere bardiensten en organiseerde bandavonden. Ik heb daar
voor mijn studie (Sociaal Cultureel
Werk) ook nog stage gelopen. Wat
mij betreft is Kompleks nog steeds
een heel bijzondere en waardevolle voorziening. Ik ben blij dat wij

dit hebben kunnen behouden in
Heerhugowaard. Het wordt helemaal
door vrijwillige jongeren gerund.
Zij voeren de programmering uit,
zijn gastheer en gastvrouw voor de
bezoekers. En jongeren kunnen
hier met hun bandje oefenen. Op
dit moment (16 januari, red.) zijn
er zelfs geluidsopnamen voor een
plaat. Zelfs ouderen (hebben het
centrum ontdekt) maken gebruik
van het centrum. Een groep
Heerhugowaarders heeft een vertel-

Hilke Verhagen (33)
H.O.P.
Getrouwd, vier zoons
Woont sinds 1993 in
Heerhugowaard

kring ‘Op verhaal komen’ waarbij ze
elkaar levensverhalen vertellen. Dat
doen ze nu hier. Geweldig toch?
Kompleks is een prachtige plek voor
jongeren waar plezier gemaakt kan
worden, talenten worden ontwikkeld
en ervaring kan worden opgedaan.
Op dit moment heeft Kompleks 80
vrijwilligers, er is veel activiteit en is
springlevend.’

De visie van Nederland Duurzaam

In deze rubriek elke keer een andere partij aan het woord

Veranderingen
Het jaar 2017 wordt het jaar van
veranderingen. De economie trekt
aan en investeringen worden uitgebreid, wat weer ten goede komt
aan de werkgelegenheid. Maar het
belangrijkst misschien wel is dat
het besef van de noodzaak tot verduurzaming meer en meer serieus
wordt genomen op alle niveaus. In
onze gemeente Heerhugowaard
blijven we dan ook kritisch de ontwikkelingen volgen en zorgen we
voor verankering van het nieuwe
denken. Anno 2017 verwachten wij
niets anders dan dat alle (vastgoed)
projecten een duurzaam karakter
hebben. Ook de ontwikkelingen
rondom ons initiatief de “Groene
Lening” houden we bij het college
op de agenda. Daarnaast is de

gemeente bezig met een nieuw evenementenbeleid. Dit ervaren wij als
zeer positief, aangezien het huidige
evenementenbeleid niet meer past bij
de omvang van Heerhugowaard. Met
de groei van het aantal inwoners in
de afgelopen jaren vinden wij ook dat
Heerhugowaard zich steeds meer zal
moeten profileren als een echte stad,
zeker ook met de ontwikkelingen
rondom Langedijk in ogenschouw
genomen. Ten slotte starten we
een zoektocht voor een vervanger
van ‘onze’ burgemeester Han ter
Heegde. Kortom, allemaal veranderingen die betrekking hebben op alle
inwoners van Heerhugowaard. Laten
we met zijn allen er een prachtig
2017 van maken!
Wil je meedenken en/of -doen?

Raadsvoorstel Schade aan woningen en tuinmuren
Oosterweg Noord De Draai
In 2015 is schade ontstaan aan woningen, tuinmuren en straatwerk aan de
Oosterweg Noord, waarschijnlijk als gevolg van het uitzetten van funderingsmateriaal in het openbaar gebied. De raad wordt gevraagd om de kosten
voor het herstel van de schade als onvoorziene kosten in de begroting 2017
op te nemen.

Raadscommissies, locatie Trouwzaal
gemeentehuis

De volledige agenda's met stukken staan op raad.heerhugowaard.nl. Op
deze website kunt u ook live de vergaderingen volgen of later terugkijken.
Bij elke commissievergadering kunt u inspreken over een onderwerp dat die
avond op de agenda staat of over een onderwerp dat niet geagendeerd is,
mits het past bij het beleidsterrein van de commissie. Wilt u inspreken, meld
dat dan vooraf bij de raadsgriffie (tel:14072 / mail:griffie@heerhugowaard.nl ).

Commissie Middelen en Stadsbeheer, 30 januari,
aanvang 20.00 uur

Raadsvoorstel Nota Vaste Activa 2017
Activa zijn de bezittingen van de gemeente die zij nodig heeft voor de
bedrijfsvoering. Over de financiële manier waarop met deze bezittingen wordt
omgegaan moet de raad kaders stellen. Door verschillende wijzigingen is het
nodig om de bestaande Nota Vaste Activa te herzien.
Raadsvoorstel Verhuur ligplaatsen jachthaven in het kader van het
algemeen belang
Aan de raad wordt gevraagd om de verhuur van ligplaatsen aan te wijzen
als economische activiteit in het kader van het algemeen belang. Hierdoor
vervalt de verplichting om de integrale kostprijs door te berekenen.
Raadsvoorstel Huisvestingsverordening aanpassen: behouden
voorrang voor vergunninghouders bij woningtoewijzing
De Rijksoverheid past de Huisvestingwet 2014 aan waardoor de landelijk
verplichte voorrang voor vergunninghouders bij woningtoewijzing vervalt.
Gemeenten zijn echter nog wel steeds verplicht om vergunninghouders te
huisvesten. Daarom moet de Huisvestingsverordening Heerhugowaard 2015
gewijzigd worden. De raad wordt gevraagd de wijzigingen vast te stellen.

Commissie Maatschappelijke Ontwikkeling,
2 februari, aanvang 20.00 uur

Raadsvoorstel Verordening cliëntenparticipatie Wet Sociale
Werkvoorziening gemeente Heerhugowaard
Door de fusie tussen de gemeente Alkmaar, Graft-De Rijp en Schermer
per 1 januari 2015 moet de Verordening Cliëntenparticipatie Wet Sociale
Werkvoorziening formeel gewijzigd worden. De raad wordt gevraagd de wijzigingen vast te stellen.

Sebastian Visser
Sebastian.visser@quicknet.nl
facebook.com/NDHHW

Raadsvoorstel Beleidskader Minimabeleid 2017–2020
De raad wordt gevraagd om akkoord te gaan met het nieuwe beleidskader
minimabeleid 2017-2020 dat de gemeenten Heerhugowaard en Langedijk
hebben opgesteld. Doel van het beleid is dat inwoners vanuit eigen kracht,
in goede gezondheid en voldoende zelfredzaam mee kunnen doen in de
samenleving.

