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Wat is een Voorjaarsnota?
Op maandag 30 juni staat
de Voorjaarsnota op de
raadsagenda. Met de
Voorjaarsnota geeft de
gemeenteraad de koers
en prioriteiten aan van de
gemeente Heerhugowaard
voor het aankomende jaar.
De Voorjaarsnota is daarmee één
van de belangrijkste documenten
voor het gemeentebestuur. Het zet
de lijnen uit, geeft aan waar een
tandje bij moet (of waar het wat
minder kan), brengt in beeld welke
gevolgen externe invloeden zoals
Rijksbezuinigingen op het beleid
van onze gemeente hebben. In de
Voorjaarsnota 2014 wordt bijvoorbeeld gesproken over de gevolgen
van de regionalisering van de brandweer, de kortingen van het Rijk op
het Participatiebudget (budget om
mensen in de bijstand weer aan het
werk te krijgen) en de gevolgen van
de overheveling van middelen van
de gemeente naar het onderwijs.
Nadat de koers is uitgestippeld in de
Voorjaarsnota wordt die uiteindelijk
vastgelegd in de gemeentebegroting.

Agenda raadscommissies
De geplande vergadering van de commissie Stadsbeheer-Middelen van
dinsdag 2 juni gaat niet door vanwege het ontbreken van voldoende agendapunten.

Commissie Stadsontwikkeling 3 juni

In de vergadering wordt stevig gedebatteerd tussen de verschillende
politieke partijen. Over de belangrijkste onderwerpen informeren wij
u over twee weken op deze raadspagina van het Stadsnieuws. U kunt

de vergadering ook bezoeken; de
Voorjaarsnota wordt op 30 juni vanaf
16.00 uur behandeld in de raadszaal
van het gemeentehuis. Het debat
is ook live op internet te volgen via
raad.heerhugowaard.nl.

Begrotingscyclus
Het college van burgemeester
en wethouders (B&W) maakt, op
basis van onderwerpen die de
gemeenteraad aandraagt, eens in
de vier jaar een collegeprogramma.
Dit programma is de basis voor
de plannen die elk jaar worden
begroot, gemaakt en geëvalueerd.
Een opsomming van de belangrijkste documenten:

Voorjaarsnota

Hierin staat een concrete uitwerking van de onderwerpen genoemd
in het collegeprogramma. Het
college van B&W geeft aan wat
de plannen zijn en wat dit gaat

kosten. Ook geeft het een beeld
van hoe de financiële positie van
de gemeente is, zeg maar hoe
het gemeentelijke huishoudboekje
ervoor staat.

Begroting

Hierin worden bij de plannen de bijbehoren kosten genoemd. Hoeveel
geld ga je het volgende jaar uitgeven en ontvangen en wat ga je hier
concreet mee doen?

Bestuursrapportage

Dit is in feite een tussentijdse
opmaak van de balans: wat is
uitgevoerd van de bestuurlijke voor-

nemens en wat (nog) niet? En waar
wijken we af van de plannen?

Jaarrekening

In de jaarrekening staat in hoeverre
de plannen zijn uitgevoerd en wat
dit heeft gekost.
Het is uiteindelijk aan de gemeenteraad of de plannen van het
college van B&W worden goedgekeurd. De raad debatteert daarom
elk jaar over al deze documenten
om te bepalen of ze worden vastgesteld of bijgesteld.

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

Zorgen over zorg
Tijdens het overleg tussen de
ouderenbonden en Senioren
Heerhugowaard en de andere
aanwezige partijen was er één
belangrijk zorgenpunt: de voortdurende onzekerheid over de zorg
die Heerhugowaarders straks na 1
januari nog krijgen. Er wordt al heel
lang over gesproken, maar mensen
weten nog steeds niet of ze over een
half jaar nog dezelfde zorg krijgen
als vandaag. En dan gaat het bijvoorbeeld om de verzorgende die
elke ochtend komt helpen om de
steunkousen aan te trekken of de
dagopvang voor dementerenden.
Ook de organisaties die de zorg
verlenen weten nog niet waar ze aan
toe zijn.
Tijdens de Seniorenbeurs

Heerhugowaard hebben we met veel
organisaties gesproken en steeds
kwam die onzekerheid naar voren.
Het gaat om mensen, mensen die
de zorg krijgen en mensen die de
zorg verlenen. En als er voor deze
mensen zoveel onzekerheid is over
de toekomst dan versterkt dit elkaar
en gaat de onzekerheid over in angst
voor de toekomst. Begin juli verstuurt
het Rijk aan alle zorgontvangers
een brief over de overdracht van
gegevens van het zorgkantoor naar
gemeenten of zorgverzekeraars. Om
zoveel mogelijk angst bij burgers
weg te nemen, moet de gemeente
Heerhugowaard er alles aan doen
om snel, helder en open te communiceren met iedereen die hierbij
betrokken is.

Hudson Louis
Email:
HLouis@seniorenheerhugowaard.nl
Website:
Www.seniorenheerhugowaard.nl

- Raadsvoorstel Vaststelling 5e Herziening grex De Draai april 2014
De economische recessie en de ontwikkelingen in de woningmarkt noodzaken tot het bijstellen van onder meer het woningbouwprogramma en de
grondprijs. De financiële onderbouwing voor het te ontwikkelen gebied De
Draai moet daarom herzien worden.
- Raadsvoorstel Vaststelling 4e herziening grondexploitatie De Vaandel
Het economische klimaat vraagt om herziening van de uitgangspunten en
financiële opzet van het te ontwikkelen bedrijventerrein De Vaandel.
- Raadsvoorstel Herziening Nota Bovenwijkse kosten (NBK) deel 1
hoofdinfrastructuur inclusief verloop reserve NBK1
De herziening van enkele grondexploitaties en de bijstelling van de kostenverwachting van diverse infrastructurele projecten (o.a. aanleg tunnels,
ongelijkvloerse kruisingen, reconstructie van wegen) zijn verwerkt in één
financiëel stuk, de Nota Bovenwijkse kosten.
- Raadsvoorstel wijziging Huisvestingsverordening Heerhugowaard
De uitvoering van de huisvestingsverordening heeft een drietal knelpunten
aan het licht gebracht. Met de voorgestelde aanpassing van de verordening kunnen deze opgelost worden.
- Raadsvoorstel Jaarrekening 2013 en (aangepaste) begrotingen 2014
en 2015 RUD NHN
De gemeente Heerhugowaard is deelnemer aan de Regionale Uitvoerings
Dienst Noord-Holland-Noord (milieu-diensten). De gemeenteraad kan zijn
zienswijzen op de begrotingen kenbaar maken.
- Vaststelling bestemmingsplan De Draai 2014
Het bestemmingsplan De Draai uit 2005 is geactualiseerd. Het ontwerp
van het vernieuwde plan heeft de openbare procedures doorlopen. De
gemeenteraad wordt gevraagd het plan vast te stellen.

Commissie Maatschaepplijke Ontwikkeling 5 juni
- Raadsvoorstel AB GGD Hollands Noorden: jaarstukken 2013 en
begroting 2015
De gemeente Heerhugowaard neemt deel in de regionale GGD.
Alszodanig wordt de gemeenteraad gevraagd zienswijzen op de financiële
stukken te geven.
- Verzoek ChristenUnie inzake collegestandpunt leerlingenvervoer
De fractie ChristenUnie wil de commissie de vraag voorleggen hoe men
denkt over het vergoeden van openbaar vervoerkosten aan ouders van
leerlingen van het speciaal onderwijs.

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

