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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 raadscommissies
De vergaderingen worden gehouden in de raadzaal in het gemeentehuis. De
volledige agenda's met de stukken zijn in te zien 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, meldt
dat dan vooraf bij de raadsgriffie (tel:14072 / mail:griffie@heerhugowaard.nl ).

Commissie Middelen en Stadsbeheer, 31 oktober,
aanvang 20.00 uur
Veegbijeenkomst/technische bespreking raadsbegroting 2017
De laatste technische vragen over de raadsbegroting 2017 worden behandeld en wordt er een presentatie gegeven over wijzigingen op het gebied van
overhead en rente.
Raadsvoorstel Wijziging verordening rechtspositie wethouders,
raads- en commissieleden
Naar aanleiding van wijzigingen in de werkkostenregeling en de modernisering van huisvestingsvoorzieningen voor wethouders wordt de gemeenteraad
gevraagd om de vernieuwde verordening vast te stellen.
Raadsvoorstel Kadernota Fysiek Domein
In deze kadernota worden nieuwe ambities en kernpunten geformuleerd
waarin ruimte wordt gecreëerd voor iedereen die in de publieke ruimte
meer wil doen en een bijdrage wil leveren aan zijn of haar leefomgeving.
De gemeenteraad wordt gevraagd om de kadernota Fysiek Domein vast te
stellen.

Middenweg 22
‘Ik vind de Middenweg sowieso een
van de meest karakteristieke plekken
in Heerhugowaard. Vanuit die weg
is Heerhugowaard uitgebouwd tot
wat het nu is. Ik ben blij met de oude
stolpboerderijen die er van noord
naar zuid nog staan. En in een van
de oudste stolpboerderijen wordt

nu een kleinschalige woonvoorziening gerealiseerd voor mensen met
dementie. Naast de persoonlijke zorg
zijn er op het erf rondom de boerderij
mogelijkheden voor dagactiviteiten.
Een prachtig initiatief in een tijd
waar de zorg voor ouderen onder
druk staat. En ouderenzorg is voor

Trijntje Johanne Visser (42)
ChristenUnie
Gehuwd, twee dochters van
14 en 12 jaar
Woont sinds 1995 in
Heerhugowaard

de ChristenUnie een speerpunt van
beleid.’

De visie van PvdA

In deze rubriek elke keer een andere partij aan het woord

Heet Hangijzer!
Hét grote bouwproject dat dit
najaar wordt besproken is het
Stationsgebied. De fractie is voor
deze aanpassingen. Maar één
onderdeel: de aanleg van een tunnel
in het verlengde van de Zuidtangent,
is voor ons een heet hangijzer.
De toenemende kosten (in de
plannen van 16 via 18 naar nu 25
miljoen), de nu nog onzekere financiering en ontbreken van degelijke
dekking. Er moet nog bijna 7 miljoen
euro gespaard worden.
Mogelijke Budgetoverschrijding:
want dit is immers bijna altijd het
geval bij dergelijke projecten. Slaat u
de archieven er maar op na.
Het moment: (omdat belangrijker
zaken spelen, zoals bijvoorbeeld de
jeugdzorg dat wachtlijsten en achterstanden kent) De noodzaak want
zit de NS echt te wachten op grotere

Raadsvoorstel Aanvullend budget accountantscontrole 2016
Vanwege uitbreiding van de taken van de gemeente in het Sociaal Domein
dient de accountant ook meer controles uit te voeren. De gemeenteraad
wordt gevraagd om een aanvullend budget beschikbaar te stellen.

Commissie Stadsontwikkeling, 1 november,
20.00 uur
Raadsvoorstel Vaststelling regionale nota bodembeheer
In de nota zijn een aantal instrumenten (kaarten) opgenomen die samen met
regio-brede keuzes en gemeente-specifieke wensen moeten leiden tot duurzaam bodembeheer. De gemeenteraad wordt gevraagd om de regionale nota
bodembeheer vast te stellen.
Presentatie voorkeursvariant Zuidtangent en spooronderdoorgang
Stationsgebied
Het college presenteert de onderzochte varianten voor de doorstroming van
het stationsgebied. Tevens geeft het college in de presentatie aan welke
variant haar voorkeur heeft.

Commissie Maatschappelijke ontwikkeling,
3 november, aanvang 20.00 uur

bereikbaarheid, neemt het treinverkeer werkelijk toe?
Andere mogelijkheden: het oplossen van de verkeersproblemen op
de twee kruisingen kan anders en
goedkoper.

Raadsvoorstel Nieuwbouw Huygens College
Om de nieuwbouw van het Huygens College mogelijk te maken is met het
schoolbestuur een financieringsconstructie overeengekomen. De lening die
hiervoor nodig is, is alleen mogelijk als de gemeenteraad een garantstelling
afgeeft. De gemeenteraad wordt gevraagd om akkoord te gaan met de overeenkomst.

De gevolgen van de twijfelachtige
dus onzekere ideeën van dit college
('noordelijkste punt van de Randstad,
de NS komt zeker, bereikbaarheid van Middenwaard vergroten,
niet meer zo lang wachten voor de
spoorbomen'- nou en, denken wij
dan, is dat allemaal die ten minste
25 miljoen waard?)
En het on-Heerhugowaardse
megalomane ondertoontje. Doe
normaal, mensen. We hadden in
onze gemeente de gewoonte eerst
te sparen en dan uit te geven.
We hebben het hier namelijk over
gemeenschapsgeld. Dus ook dat
van u.

Raadsvoorstel Wijziging verordening voorzieningen
huisvesting onderwijs
De manier waarop leerlingen verwezen worden naar scholen in omliggende
gebieden is niet meer actueel. De gemeenteraad wordt gevraagd om in te
stemmen met een wijziging van de verordening naar een nieuw verwijzingssysteem

Stefan Brau
Fractievoorzitter
E-mail: stefanbrau@hotmail.com
www.heerhugowaard.pvda.nl

Aanbesteding thuisondersteuning naar aanleiding van
vragen van de SP en de ChristenUnie
Op verzoek van de ChristenUnie en de SP wordt dit collegestuk besproken in
de commissie. De aanbesteding is nodig voor het voortzetten van thuisondersteuning binnen de WMO.
Presentatie Sociaal Domein
Een eerder gegeven presentatie over de stand van zaken in het Sociaal
Domein wordt nogmaals kort samengevat, daarna is er ruimte voor het
stellen van vragen.

