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Wat is een Voorjaarsnota?
Op donderdag 25 juni staan de
Voorjaarsnota 2015 en de jaarstukken 2014 op de raadsagenda.
Met de Voorjaarsnota geeft de
gemeenteraad de koers en prioriteiten aan van de gemeente
Heerhugowaard voor de komende
vier 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 2015 wordt bijvoorbeeld gesproken over de gevolgen
van de regionalisering van de
brandweer. Ook doet het college
voorstellen aan de raad om de
begroting sluitend te houden.
De Voorjaarsnota 2015 is een relatief beleidsarme Voorjaarsnota. De
reden hiervan is dat het financieel
meerjarenperspectief voor beleidsintensiveringen op dit moment
nog niet veel ruimte biedt. Het
in stand houden van de binnen
Heerhugowaard gerealiseerde voorzieningen en het borgen van de zorg
van de toekomst zijn doelen die in
het collegeprogramma zijn vastgelegd en die worden nagestreefd.
Ondertussen wordt wel nagedacht
en onderzocht hoe bepaalde ambities kunnen worden gerealiseerd
Nadat de koers is uitgestippeld in de
Voorjaarsnota wordt die uiteindelijk
vastgelegd in de gemeentebegroting.
In de vergadering wordt gedebatteerd tussen de verschillende
politieke partijen.
In de jaarstukken 2014 die ook in
deze vergadering worden besproken
legt het college verantwoording af
aan de gemeenteraad over het in
het afgelopen jaar gevoerde beleid,
in hoeverre zijn de plannen uit de
begroting uitgevoerd en wat dit heeft
gekost.
U kunt de vergadering ook bezoeken; de Voorjaarsnota 2015 en de
jaarstukken 2014 worden op 25
juni vanaf 9.00 uur behandeld in de

Agenda raadscommissies
De vergaderingen beginnen om 20.00 uur en vinden plaats in de raadzaal in
het gemeentehuis aan de Parelhof 1 in Heerhugowaard. De agenda's met de
stukken staan op raad.heerhugowaard.nl.

Commissie Middelen en Stadsbeheer van 8 juni

Strategisch kader economisch domein
In het door de gemeenteraad vast te stellen strategisch kader worden richting, visie en rollen weergegeven aan de hand waarvan de gemeente haar
inzet goed kan afwegen.
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 bijbehorende kosten genoemd. Hoeveel
geld ga je het volgende jaar uitgeven en ontvangen en wat ga je hier
concreet mee doen?

Commissie Stadsontwikkeling van 9 juni

Regio Alkmaar: Parel aan zee
De aan de Regio Alkmaar deelnemende gemeenten hebben een toeristische
visie ('Parel aan zee') samengesteld. De gemeenteraad wordt voorgesteld
hiermee in te stemmen.

Bestuursrapportage

Jaarrekening

Bestemmingsplan Stationsgebied
De gemeenteraad wordt gevraagd het bestemmingsplan voor de omgeving
van het Stationsgebied vast te stellen met de voorgestelde wijzigingen.

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.

Jaarrekening 2014 en begroting 2016
Regionale Uitvoeringsdienst (RUD)
De milieudiensten van de gemeenten en de provincie in Noord-Holland Noord
werken samen in één organisatie, de RUD. Heerhugowaard is een van de
deelnemende gemeenten en heeft daarom de mogelijkheid zienswijzen op de
financiële stukken van de RUD te geven.

Dit is in feite een tussentijdse opmaak van de balans: wat is uitgevoerd
van de bestuurlijke voornemens en wat (nog) niet? En waar wijken we af
van de plannen?

In de jaarrekening staat in hoeverre de plannen zijn uitgevoerd en wat dit
heeft gekost.

In deze rubriek elke keer een andere partij aan het woord

Samenleving

Een samenleving waarin wij naar
elkaar omzien en elkaar helpen als
het nodig is.
Wij willen een maatschappij waar
voor iedereen plaats is en waar
iedereen mee kan doen.
Door de opening van het asielzoekerscentrum krijgen wij er in het
najaar inwoners bij.
Er staan al veel vrijwilligers klaar om
deze nieuwkomers te helpen integreren in Nederland.
Wat zou het waardevol zijn als kin-

De gemeente Heerhugowaard is deelnemer aan de navolgende
organisaties:
- Gemeenschappelijke regeling VVI: jaarstukken 2014 en
concept-begroting 2016
- RHCA
- Cocensus
- Veiligheidsregio
De gemeenteraad mag daarom zijn zienswijze kenbaar maken over de financiële stukken van deze organisaties.

Beleidskader huisvesting arbeidsmigranten Heerhugowaard 2015
Het ontbreekt in Heerhugowaard aan beleidsafspraken voor het op een nette
en legale manier huisvesten van buitenlandse werknemers die hier veelal
tijdelijk komen werken. De gemeenteraad wordt gevraagd het beleidskader
vast te stellen.

De visie van De ChristenUnie

De ChristenUnie is van mening dat
Heerhugowaard een plek moet zijn
waarin iedereen zich thuis moet
kunnen voelen. Het maakt daarbij
niet uit of je Nederlander, nieuwkomer, arm, rijk, gehandicapt, jong of
oud bent.

Wijziging gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum
Alkmaar (RHCA)
Door de fusie van Graft-De Rijp en Schermer met Alkmaar moet de gemeenschappelijke regeling waaraan ook Heerhugowaard deelneemt, aangepast
worden.

Commissie Maatschappelijke ontwikkeling (MO)
d.d. 11 juni 2015

Oprichten coöperatie Support Centrum GGD
De GGD Noord-Holland Noord wil samen met de RDOG Hollands Midden
(GGD organisatie regio Zuid-Holland Noord) een coöperatie oprichten die de
automatisering voor beide organisaties behartigt. De gemeenteraad heeft de
mogelijkheid om zijn wensen en/of bedenkingen daarover kenbaar te maken.

deren thuis en op school leren dat
discriminatie op allerlei gebieden
absoluut niet getolereerd wordt.
Bovendien is het voor de samenleving beter dat kinderen al jong leren
dat er ook kinderen en volwassenen
zijn, die "anders" zijn dan hen. Een
mooi voorbeeld hiervan is De Klink
bij De Carrousel.
Kinderen leren op deze school
omgaan met gehandicapten.
De ChristenUnie vindt dat wij door
ons gedrag, normen en waarden een
steentje kunnen bijdragen aan een
zorgzame, verdraagzame samenleving.
Die samenleving kunnen wij bereiken door op te komen voor wie
kwetsbaar is en respect te hebben
voor elkaar.

Huisvestingsverordening Heerhugowaard 2015
De Huisvestingsverordening regelt de toewijzing van sociale huurwoningen
aan woningzoekenden in de regio Alkmaar en Uitgeest. De gemeenteraad
wordt voorgesteld de Huisvestingsverordening vast te stellen.

Wijzigingsbesluit gemeenschappelijke regeling Halte Werk
Halte Werk is de sociale dienst voor Heerhugowaard, Alkmaar en Langedijk.
De fusie van Graft-De Rijp en Schermer met Alkmaar moet worden verwerkt
in de gemeenschappelijke regeling.
Verordening cliëntenparticipatie en verordening CAR
Omdat Heerhugowaard nu samenwerkt met Alkmaar en Langedijk in Halte
Werk, moeten de verordeningen die de zeggenschap van de belanghebbenden regelen aangepast worden.

Trijntje Johanne Visser
www.heerhugowaard.christenunie.nl

Heerhugowaard is deelnemer aan de navolgende organisaties:
- GGD Noord-Holland Noord
- Recreatieschap Geestmerambacht
- Werkvoorziening Noord-Kennemerland (WNK)
- Halte Werk
De gemeenteraad mag daarom zijn zienswijze kenbaar te maken over de
financiële stukken van deze organisaties.

