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De

van het raadslid

21 februari 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 raadsvergadering
Raadsvergadering op 28 februari,
aanvang 20.00 uur

De raadsvergaderingen van februari en maart worden gehouden in de
Waterlandzaal van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier aan
de Stationsweg 136, Heerhugowaard.
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 Nota Vaste Activa 2017
- Raadsvoorstel Huisvestingsverordening aanpassen: behouden voorrang
voor vergunninghouders bij woningtoewijzing
- Raadsvoorstel Verordening cliëntenparticipatie Wet Sociale
Werkvoorziening gemeente Heerhugowaard

Bespreekstukken

- 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.

Stationsplein 136
‘Ik kijk vanuit mijn appartement aan
de Nelson Mandelastraat nu een
aantal jaren aan tegen het hoofdkantoor van het Hoogheemraadschap
Hollands Noorderkwartier. Ik vind het
sowieso een mooi gebouw. Maar,
belangrijker, ik vind het werk dat zij
daar doen heel goed. Zij hebben het
rentmeesterschap voor onze natuur
en het milieu. Al die mensen achter
de ramen en muren van dat gebouw
zorgen onder andere voor schoon

oppervlaktewater en onze veiligheid
door het beheer van onze dijken en
duinen. Misschien dat mensen daar
ook eens aan kunnen denken nals
de jaarlijkse aanslag weer op de
deurmat valt. Dat rentmeesterschap
vind ik mooi, dat sluit ook heel goed
aan bij het gedachtegoed van onze
partij. Nog even over het gebouw.
Toen mijn vrouw en ik hier 21 jaar
geleden kwamen wonen stond er
nog het schoolgebouw van het Han

- 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.
Auke Pool (71
ChristenUnie
Gehuwd, drie dochters
Woont sinds 1996 is
Heerhugowaard

Fortmann College. Toen stonden er
nog zoveel bomen dat je het gebouw
vanuit ons appartement nauwelijks
zag. Die bomen zijn weg. Aan de
ene kant jammer, aan de andere
kant bevalt het uitzicht goed.’

In deze rubriek elke keer een andere partij aan het woord

Alweer een jaar
voorbij
onze mening beter. Denk bijvoorbeeld aan tweerichting paden, deze
zijn soms te smal voor deze doeleinden. Daar moet zoveel mogelijk
verandering in komen. Wij als partij
zullen daar een vinger aan de pols
voor houden.
De spoortunnel: zoals de plannen
nu zijn, denk langs scholengemeenschap, kunnen wij ons hier niet in
vinden. Wij zijn voor verbetering van
doorstroom verkeer, maar niet op
deze manier

De commissievergaderingen worden gehouden in de trouwzaal in het
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, 6 maart

Deze commissievergadering komt te vervallen in verband met het ontbreken
van overlegpunten.

Commissie Stadsontwikkeling, 7 maart,
aanvang 20.00 uur

De visie van Lijst Marjan Jongejan

Lijst Marjan Jongejan kan hier met
een goed gevoel op terug kijken.
Een goede samenwerking met
de commissieleden, is een goed
gegeven.
Wat wij met veel belangstelling
volgen, zijn de onderhandelingen
voor een nieuw tuincomplex. Deze
zijn nog in volle gang, laten wij er
vanuit gaan dat het dit jaar rond
komt. Dat dit goed voor de samenleving is en gezondheid, daar zijn wij
het helemaal mee eens. Veiligheid
in Heerhugowaard , dat kan volgens

Commissievergaderingen maart

- Raadsvoorstel Garantstelling lening Poldermuseum
De raad wordt verzocht om een garantstelling te verlenen zodat de versoberde verbouwing van het Poldermuseum mogelijk gemaakt wordt.
- Raadsvoorstel Verklaring van geen bedenkingen (Vvgb) gedeeltelijk
verleggen gasleiding Gasunie
De raad wordt verzocht om een verklaring van geen bedenkingen af te
geven zodat de omgevingsvergunning voor het verleggen van een gasleiding van de Gasunie mogelijk gemaakt kan worden.
- Raadsvoorstel Vaststelling bestemmingsplan Actualisatieplan 2016
De raad wordt gevraagd om in te stemmen met het bestemmingsplan
Actualisatieplan 2016.

Commissie Maatschappelijke ontwikkeling,
9 maart aanvang 20.00 uur

Marjan Jongejan
E-mail marjan@lijstjongejan.nl

- Presentatie stand van zaken Jeugdhulp
In deze presentatie zullen kort de actuele ontwikkelingen op het gebied van
Jeugdhulp in Heerhugowaard worden toegelicht waarna gelegenheid is tot
het stellen van vragen door commissieleden.
- Raadsvoorstel Wijzigingsbesluit verordening leerlingenvervoer
De raad wordt gevraagd om een wijziging in de Verordening
Leerlingenvervoer vast te stellen.
- Raadsvoorstel Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening (APV)
De VNG heeft recent enkele wijzigingen doorgevoerd in het model APV,
het is noodzakelijk dat deze door Heerhugowaard worden overgenomen.
De raad wordt gevraagd om deze aanpassingen en nog enkele technische
wijzigingen vast te stellen.

