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Het Coalitieakkoord is gereed
Tijdens de euforie van het behalen
van vijf zetels voor de HOP op de
verkiezingsavond zelf, werd ik er
door velen op geattendeerd dat de
coalitieonderhandelingen door de
grootste partij worden gestart.
In plaats van de goede verkiezingsuitslag te vieren is de HOP meteen
de volgende ochtend van start
gegaan met het plannen van deze
onderhandelingen. Voor ons een
nieuwe uitdaging die in alle zorgvuldigheid diende te worden uitgevoerd.
In deze periode waarin veel belangrijke taken naar de gemeente worden
toegeschoven, diende bovendien
geen tijd te worden verspild aan
een langdurige onderhandelingsperiode. Als HOP hebben we het in
2006 als zeer negatief ervaren, al
tijdens de verkiezingsavond buiten
spel gezet te zijn. Dit is voor ons
aanleiding geweest om onder leiding
van informateur dhr. Lugtenberg een
uitgebreid gesprek te voeren met
alle elf partijen. Deze gesprekken
hebben wij als zeer open en constructief ervaren.
De versnipperde verkiezingsuitslag
en een breed ondersteunde motie
om in deze tijd van economische
krapte maximaal 4 fte wethouders
in te zetten, beperkte het aantal
mogelijkheden. Aan ons de taak
een lastige keuze te maken met als
gevolg onvermijdelijke teleurstelling bij diverse partijen. Gekozen
is om HOP, CDA, VVD en D66 te
laten werken aan het coalitieakkoord
en het gesprek aan te gaan met
ChristenUnie en NL Duurzaam met
betrekking tot gedoogsteun.
Het coalitieakkoord is een maand
na de verkiezingen ondertekend en
geeft richting voor de komende vier
jaar. De onduidelijkheid vanuit Den
Haag dwingt alert te blijven en zo
nodig aanpassingen te doen.
Wij zijn ons bewust van
de zwaarte van de Zorg en
Jeugdzorgtaakstelling die op ons
afkomt. Voor de coalitie staat voorop
dat Rijksbezuinigingen lokaal niet
ongedaan kunnen worden gemaakt.

Agenda raadsvergadering
Agenda raadsvergadering 27 mei
- Raadsvoorstel Raadstestament 2010-2014
De ‘oude’ gemeenteraad heeft enkele ervaringen omgezet in aanbevelingen voor het aanpassen van onder meer het vergaderstelsel en enkele
raadsverordeningen.
- Raadsvoorstel Aanpassen reglement van orde van de gemeenteraad
Voorgesteld wordt om het reglement zodanig aan te passen dat het voor
eenmansfracties mogelijk wordt een commissielid-niet-raadslid als vervanger van de fractievoorzitter in het raadsconvent kunnen aanwijzen.
Dat zou namelijk een negatief
gevolg hebben voor het op pijl
houden van voorzieningen die we
in Heerhugowaard hebben opgebouwd met betrekking tot. zorg,sport,
cultuur, onderwijs en sociale hulp.
Afbouwen en weer opnieuw opbouwen acht de coalitie ineffectief. Ook
wat betreft het groenonderhoud geldt
dit uitgangspunt.
De geldstromen vanuit Den Haag
voor de zorgtaken moeten geheel
ten goede komen aan de zorg.
De zorg moet terecht komen bij
de mensen die het nodig hebben.
Daarvoor is een efficiëntere organisatie noodzakelijk.
De coalitie is van mening dat de
inwoners van Heerhugowaard al
worden geconfronteerd met belastingverhoging vanuit de overheden
en dat er grote terughoudendheid
past bij OZB verhoging. Een realistische kijk op aangekochte gronden
in de huidige economische tijd
vraagt om het loslaten van oude
patronen en het creëren van nieuwe
kansen (bijv. Zonnepanelen). Het
wordt een uitdaging een financiële
oplossing te vinden voor de drie
grote projecten; ondertunneling

spoor, Huygencollege en de bomen
Middenweg Zuid.
In het verleden hebben wij ervaren
dat een constructieve raad tot zeer
goede resultaten in staat is. Denk
aan Stad van de Zon en het voorzieningenniveau in Heerhugowaard.
Als HOP hebben wij zowel in coalitierol als oppositierol constructief
meegedacht in het vinden van
oplossingen om het beste voor onze
inwoners te realiseren.
Met begrip voor teleurstelling die nu
heerst bij diverse partijen
vertrouwen wij erop dat de constructieve manier van samenwerking die
we in Heerhugowaard gewend zijn,
voortzetten.
Aan de HOP zal het in ieder geval
niet liggen.
Niet voor niets heeft het coalitieprogramma de titel: Samen leven! Het
coalitieakkoord staat op www.heerhugowaard.nl
Carola van ’t Schip
Fractievoorzitter HOP

- Diverse raadsvoorstellen waarin benoemingen worden voorgesteld.
Nu de coalitieonderhandelingen zijn afgerond en de gemeenteraad en de
commissies hun definitieve samenstellen hebben, kan de gemeenteraad
over gaan tot het invullen van de diverse functies voor de raadsperiode
2014-2018. Het betreffeb de volgende benoemingen:
- waarnemend voorzitter van de gemeenteraad;
- voorzitters van de drie raadscommissies en hun plaatsvervangers;
- leden van de auditcommissie- vertegenwoordigers in besturen van gemeenschappelijke regelingen.
- Wijziging samenstelling raadscommissies
De benoeming van mw. C.A.J. van Diemen tot wethouder leid voor de
fractie D66 tot wijziging in de raadscommissies.
- Raadsvoorstgel Financiële jaarstukken 2013, 2014 en 2015 van het
Recreatieschap Geestmerambacht
De gemeente Heerhugowaard neemt deel in het samenwerkingsverband
Recreatieschap Geestmerambacht. De gemeenteraad wordt gevraagd in
te stemmen met de financiële stukken van het recreatieschap.
- Raadsvoorstel Juridische vorm inkoopsamenwerking Jeugdzorg en
begeleiding AWBZ
De gemeentelijke samenwerking binnen de Regio Alkmaar op het
gebied van gezamenlijk inkopen moet een juridische status krijgen. De
gemeenteraad wordt gevraagd te kiezen voor de publiekrechtelijke samenwerkingsvorm.

Gegevens fracties
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,

SP

www.heerhugowaard.sp.nl

D66

www.d66heerhugowaard.nl

Senioren Heerhugowaard

www.seniorenheerhugowaard.nl

Burgerbelang

www.burgerbelang.org.

PvdA

www.heerhugowaard.pvda.nl

ChristenUnie

www.heerhugowaard.christenunie.nl

Nederland Duurzaam

www.partijnederlandduurzaam.nl/
regio/heerhugowaard

GroenLinks

www.heerhugowaard.groenlinks.nl

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

Verlies nemen of
winst pakken?
Voor een sociale huurwoning sta je
zeven jaar op de wachtlijst. Urgentie
wordt bijna niet meer gegeven. De
bevolking blijft groeien en er wordt,
door de crisis, door marktpartijen
te weinig gebouwd. Als gemeenten
deze bouwverantwoordelijkheid niet
overnemen, wordt de schaarste aan
betaalbare woningen nog groter.
De gemeente heeft veel onverkoopbare grond. Tegelijkertijd blijkt uit
het rapport Regionale Woonvisie
Regio Alkmaar dat er schaarste komt
in het goedkope woningensegment
(huur en koop) en er tot 2020 tienduizend woningen moeten worden
gebouwd.
Als de gemeente op die afgeboekte

grond zelf sociale huurwoningen en
goedkope koopwoningen bouwt,
snijdt het mes aan drie kanten. Er
komen betaalbare woningen bij, de
grond wordt alsnog nuttig gebruikt
en de gemeente gaat weer aan
de grond verdienen. Betaalbare
huur- en koopwoningen vinden altijd
afnemers. Daarna blijven ze decennia huur en OZB opleveren.
De SP pleit er voor om niet te blijven
hangen in ‘verliezen nemen’ maar
dit om te buigen in ‘winst pakken’.
Sociale winst en uiteindelijk financiële. Het lijkt alleen of er meer moed
nodig is om solide en maatschappelijk verantwoord te ondernemen
dan om risicovol te ondernemen.

Dat moet anders. Zeker nu gemeentes verantwoordelijk worden voor
steeds meer zorgtaken mag je
gemeenschapsgeld niet meer laten
verdampen.
Jakob Wedemeijer, fractievoorzitter
SP-Heerhugowaard, 06-16570229.
Twitteraccount @SPwedemeijer,
Webadres: www.heerhugowaard.sp.nl

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

