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Behandeling Voorjaarsnota:

Vooral lof van raad over sluitend
krijgen voorjaarsnotabegroting
Op 20 juni stelde de gemeenteraad de Voorjaarsnota 2013 vast. De
Voorjaarsnota is een van de belangrijkste
documenten van het gemeentebestuur.
Hoewel in de vorige Raadspagina’s een
stevig debat voorspeld was, kunnen we
terugkijken op een rustige behandeling.

vaart achter het realiseren van een Islamitische begraafplaats en dient een amendement in om de reserve voor
basis- en voortgezet onderwijs volledig beschikbaar te
stellen aan het voortgezet onderwijs ten behoeve van
nieuwbouw van het Huygenscollege.
Verder noemt de PvdA als belangrijke punten bescherming van zzp´ers, een lokaal – niet commercieel
– energiebedrijf, en de plaatsing van sport- en speeltoestellen in het Park van Luna (amendement).

CDA

Het CDA geeft aan dat het coalitieakkoord al bijna in zijn
geheel is volbracht: ‘Aan het laatste deel, onder andere
de verbetering van de infrastructuur wordt nu gewerkt.
Ook al is het nu even een puinhoop op de weg…’
Het CDA noemt het feit dat in de zorg meer en meer
gesteund zal worden op mantelzorgers en maakt zich
zorgen om eventuele overbelasting voor deze groep. Ook
wordt verwezen naar de gezamenlijke motie ter ondersteuning van de Stichting Present.

GroenLinks
n Foto: Kees Kruithof
Het financieel perspectief voor het komende jaar is iets
gunstiger dan was voorzien. Heerhugowaard krijgt voor
2014 1,5 miljoen extra van het rijk. Daarmee komt het
resultaat van de Voorjaarsnota op 1,9 miljoen positief.
Ook voor de komende jaren, tot 2017, wordt een positief
resultaat verwacht maar er zijn teveel onzekerheden om
daar zomaar vanuit te kunnen gaan. Zo komen er weer
nieuwe bezuinigingen van het Rijk, terwijl de kosten
blijven stijgen.
Alle partijen maken zich zorgen over de grotere zorgtaken die de gemeente krijgt, terwijl er steeds minder geld
binnenkomt. Wat ook wordt genoemd, zijn de stijgende
exploitatiekosten van grond voor De Draai en bedrijventerrein De Vaandel. Vooral HOP en Burgerbelang geven
aan dat de inwoners hiervoor niet zwaarder mogen
worden belast. Ook het plan voor een oplossing voor
de zieke kastanjebomen in Zuidwijk/Huygenhoek krijgt
algemene aandacht. En de meeste partijen noemen het
heugelijke feit dat Heerhugowaard wellicht toch twee
gevangenissen behoudt.

VVD

De VVD benadrukt dat we ‘het denken en doen als altijd
moeten verlaten. Het gaat niet meer zozeer om materiële zaken maar vooral om waarden’. De VVD geeft aan
te willen kiezen voor diegenen die het hardst geholpen
moeten worden en zegt zich onder meer zorgen te
maken over het tekort aan budget voor 2013 voor de
voor- en vroegschoolse educatie.

HOP

De HOP vraagt aandacht voor het stimuleren van de
woningmarkt. De partij dient een amendement in (samen
met PvdA, CDA en GroenLinks) voor het mogelijk maken
van startersleningen. Ook een amendement voor steun
van de stichting Present (samen met CDA en PvdA)
wordt genoemd, net als het amendement met een
vervangend plan voor het vervangen van de zieke kastanjebomen.

Burgerbelang

Burgerbelang benadrukt dat volgens deze partij een
negatieve bijstelling nodig is van het aantal te bouwen
woningen in de regio. De partij dient een motie om
de bouwactiviteiten in de regio beter op elkaar af te
stemmen.
Via een andere motie wil de partij maaiwerkzaamheden in overleg met de wijkpanels laten vaststellen.
Burgerbelang zou vrijwilligers willen opleiden om hun wijk
zelf te helpen beheren. Tenslotte dient de partij nog een
amendement in met het voorstel om de 60.000 euro voor
de jachthaven te halen uit de liggelden.

PvdA

De PvdA geeft een compliment aan de brandweer die nu
in 70 in plaats van 38% van de gevallen binnen de afgesproken tijdsnorm arriveert bij brand. De PvdA wil graag

GroenLinks bedankt het college voor de samenwerking
met de raad, die heeft gemaakt dat de huidige coalitie al
zoveel heeft kunnen realiseren. Wel vindt GroenLinks dat
de duurzaamheidsdoelstelling van Heerhugowaard teveel
naar de achtergrond verdwijnt.
GroenLinks wil jongeren meer aan de stad binden met
onder meer opleidingsmogelijkheden en goede woon- en
werkvoorzieningen en is mede-indiener van het amendement voor de starterslening.

D66

D66 is het eens met het college om alleen geld uit te
geven aan zaken die onvoorzien, onontkoombaar of
onuitstelbaar zijn.
De partij bepleit het samen met andere gemeenten ontwikkelen van industrieterreinen en dient een motie in
voor het heroverwegen van de grondposities. Ook wil de
partij graag een goede nieuwe bestemming vinden voor
de gevangenis die gaat sluiten.

Verenigde Seniorenpartij (VSP)

De VSP spreekt haar zorgen uit over de oplopende
schuldhulp en het toenemende aantal faillissementen.
Verder geeft de partij aan dat iedereen de gevolgen
ondervindt van de crisis maar dat het risico voor de
groeiende groep senioren het grootst is. Aandacht wordt
gevraagd voor werk voor senioren en de mogelijkheid
om gelijkvloers te wonen. Ook het feit dat zaken als
begeleiding en dagbesteding vanuit AWBZ naar de WMO
verhuizen, roept vragen op.

Trots op NL

‘Niet verrassend’, zo beoordeelt Trots op Nederland
de Voorjaarsnota. De partij vraagt zich af wanneer de
gemeente nu eens echt bezuinigingsmaatregelen gaat
nemen: ‘Het duurzaam maken van Heerhugowaard, kan
toch ook in 2040 in plaats van in 2013?’ Trots pleit ervoor
niet gebruikte gronden te koop aanbieden, eventueel met
verlies.

ChristenUnie

De ChristenUnie noemt veiligheid als belangrijk punt
en is blij dat er dekking is gevonden voor continuering
van het veiligheidshuis. De partij dient een motie in
om de veiligheid bij het halen en brengen van kinderen naar school te bevorderen. Ook is er een motie
voor het sneller oplossen van het vochtprobleem in de
Rivierenwijk. Verder wordt het belang genoemd van
arbeidsplaatsen voor jongeren, aandacht voor de mantelzorgers, inzet van de schuldhulpmaatjes, en meer sociale
huurwoningen voor senioren (motie).

Lijst Piet Carnas (LPC)

Piet Carnas dient een motie in voor het uitbreiden van
activiteiten van de sociale en culturele jongerenactiviteitencentra. ‘De jongeren kunnen daar bijeen komen en ze
kunnen daar van alles met elkaar doen zoals tafeltennissen, computerlessen nemen, schilderen en noem maar
op. Ook moeten ze daar begeleiding kunnen krijgen als
er problemen ontstaan in hun leven zodat deze problemen gelijk getackeld kunnen worden.’

Agenda raads- en commissievergaderingen
De eerstvolgende raadsvergadering is op 28 augustus. De commissies vergaderen weer in september. Het vergaderschema en meer informatie over
de gemeenteraad, live uitzendingen en raadsleden staat op: raad.heerhugowaard.nl. Of kijk op Twitter: @rdheerhugowaard.

Amendementen
Tijdens de voorjaarsnota zijn vijf amendementen ingediend, waarvan er vier
zijn aangenomen. Ook zijn er tien moties ingediend, waarvan de helft is aangenomen.
Amendement A, HOP, CDA en PvdA: Toekennen Subsidie Stichting
Present en afbouwen subsidie Stichting De Waaier en plaatsing speeltoestellen Park van Luna -> aangenomen
Amendement B, PvdA: Reserve primair onderwijs/voortgezet onderwijs ->
unaniem aangenomen
Amendement D, HOP, CDA, Pvda, GroenLinks: Starterlening voor aspirant
koper van zijn eerste huis -> unaniem aangenomen
Amendement E, HOP: Kastanjeziektes in de wijk Zuidwijk/Hugenhoek ->
aangenomen
Amendement G, Burgerbelang: Exploitatie kosten jachthaven Broekhorn ->
verworpen

Moties
Een motie is een verzoek van de gemeenteraad aan het College van B&W.
Het college kan een aangenomen motie naast zich neerleggen.
Dit komt in de praktijk niet zo vaak voor.
Motie 1, D66: Op weg naar een ander grondbeleid -> verworpen
Motie 2, ChristenUnie: Aanpak vochtproblemen -> verworpen
Motie 3, ChristenUnie: Veiligheid bij scholen ->unaniem Aangenomen
Motie 4, ChristenUnie: Huurwoningen voor senioren -> aangehouden tot
aan raadsbehandeling regionale woonvisie
Motie 5, Burgerbelang: effectievere uitgifte van bouwgronden en opstarten
bouwlocaties/plannen -> unaniem aangenomen
Motie 6, Burgerbelang: Precisering maaibeleid -> verworpen
Motie 7, Burgerbelang: Inzetten wijkvrijwilligers t.b.v. de uitvoering van het
maaibeleid -> verworpen
Motie 8, Lijst Piet Carnas: Uitbreiden sociale & culturele
jongerenactiviteitencentra -> aangenomen
Motie 9, VVD: Wachtlijsten Voor- en Vroegschoolse Educatie -> unaniem
aangenomen
Motie 10, HOP, CDA en PvdA: Toekennen Subsidie Stichting Present en
afbouwen subsidie Stichting De Waaier en plaatsing speeltoestellen Park van
Luna -> aangenomen
Kijk voor de inhoud van deze moties en amendementen op
raad.heerhugowaard.nl, onder de vergadering van 20 juni. Of vraag een
kopie op via griffie@heerhugowaard.nl of telefonisch, via 14072.
De raadsvergadering terug zien kan via heerhugowaard.raadsinformatie.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

