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Besluiteloosheid

Agenda raadsvergadering
Raadsagenda 24 september 2013, gemeentehuis
Aanvang vragenhalfuur: 19.30 uur
Aanvang raadsvergadering: 20.00 uur
De raadsvergadering begint met het spreekrecht voor burgers die kunnen
inspreken over geagendeerde onderwerpen.

Akkoordstukken:

Niets is zo vervelend als besluiteloos bestuur. Landelijk zie je dat
er ingegrepen moet worden, de
gekozen oplossingen van onze
landelijke coalitie trekt Nederland in
een neergaande spiraal. Er is geen
vertrouwen, er zijn geen zichtbare
oplossingen en er is een onduidelijke
koers. Als men dat vertaalt naar
Heerhugowaard dan ziet men vergelijkbare zaken. Een oplopende schuld
die onduidelijk wordt verwoord in de
boeken. Vragen die hierover gesteld
worden, worden onvoldoende duidelijk beantwoord. De tegenvallende
bouwactiviteiten van De Draai en
De Vaandel worden afgewenteld op
alle bewoners. U en ik moeten straks
hogere rioollasten gaan betalen
omdat deze projecten tegenvallen.
In 2004 gaf Burgerbelang al aan
dat de bovengrondse hoogspanningsleidingen in de Draai niet slim
waren, stroken blijven onbebouwbaar en de straling zou ertoe kunnen
leiden dat het plan onaantrekkelijk
wordt. In 2012 is er eindelijk besloten om de hoogspanning toch maar
onder de grond te brengen, tegen

een kostenplaatje van 7 miljoen
euro. In 2011 is besloten om ons
maaibeleid vanuit bezuiningsdrift
af te schalen. Het meest zichtbaar
is de minimale kniehoge begroeiing in heel Heerhugowaard. Ook
toen gaf Burgerbelang aan dat
dit geen goede oplossing was. Bij
de voorjaarsnota van 2012 had
Burgerbelang een drietal aanpassingen willen voorstellen. Echter de
coalitie partijen kwamen met een
halfbakken oplossing van een evaluatie eind 2013, dit om initiatieven
van Burgerbelang tegen te gaan. In
2013 hetzelfde laken en pak, ook
hier had Burgerbelang wederom
een aantal oplossingen die tot een
directe verbetering hadden kunnen
leiden. Echter, de coalitiepartijen
kwamen met een vervroegde evaluatie. Wat heeft het college toch tegen
overleg met wijkpanels? Wat heeft
het college toch tegen vrijwilligers die
graag hun eigen wijkje willen bijhouden? Neen, we trekken de evaluatie
toch maar iets meer naar voren.
Ook de verkiezingen beginnen al
op te spelen, er zou niet meer over

de eigen periode heen worden
beslist. Wat gaat dit betekenen voor
u?Dat partijen zich laten leiden door
de dingen van de dag? Een goed
bestuur, een besluitvaardig bestuur
is overtuigd van haar verantwoordelijkheid en neemt de verantwoording.
Nu al afremmen omdat de verkiezingen eraan gaan komen, is typerend
gedrag van partijen om in de verkiezingsstrijd niet te worden afgerekend
op onpopulaire maatregelen.
En dan ondernemend
Heerhugowaard. De glastuinbouw in
een deel van onze buitengebieden is
van zo’n economische omvang dat
continuïteit moeilijk zo niet onmogelijk is. Adequaat optreden door deze
buitengebieden de ruimte te geven
om anders ingericht te worden is
essentieel om verloedering tegen
te gaan en nieuwe activiteiten te
stimuleren. Dit is toekomstgericht
handelen waar Burgerbelang al
vaker voor heeft gepleit en zal blijven
pleiten.
Ad Jongenelen,
fractievoorzitter Burgerbelang.

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

Goed Wonen, Werken en Recreëren
De ambitie van de Heerhugowaardse
Onafhankelijke Partij is in onze naam
verankerd: Onafhankelijk!!
Onafhankelijk van de visie vanuit
de Haagse landelijke politiek besluiten nemen die het beste zijn voor
Heerhugowaard en haar inwoners.
Vanzelfsprekend willen wij tot deze
besluiten komen door goed te luisteren naar onze inwoners. Onze deur
staat dan ook altijd voor u open.
De HOP heeft als uitgangspunt
Heerhugowaard kwalitatief steeds
te verbeteren als gemeente waar
het prettig wonen is. Daarvoor zijn
naar onze mening een aantal voorwaarden zeer belangrijk: goede
voorzieningen op het gebied van
zorg, onderwijs, sport, cultuur, recreatie en werkgelegenheid.
De afgelopen raadsperioden heeft de
HOP zich vooral constructief ingezet
op het gebied van Cultuur, Sport en

Onderwijs. Wij vinden het van groot
belang dat tezamen met de groei van
onze gemeente de voorzieningen
meegroeien en daar zal ook voor de
toekomst onze inspanning op gericht
zijn.
Ook zal de HOP zich in de komende
jaren in het bijzonder richten op drie
aandachtsgebieden;
• Zorg (Wmo en AWBZ-beleid)
• Ouderenbeleid -> De toename
van ouderen, zal een inspanning
vereisen om ervoor te zorgen dat
zij met behulp van zorg op maat,
zelfstandig kunnen blijven wonen.
• Jeugd -> Jongeren verdienen
het om ook in Heerhugowaard
meer “uitgaansvertier” te kunnen
vinden. Naast het blijven inzetten
van het popbeleid hopen wij dat
een positieve grondhouding nieuw
te vestigen horeca aantrekt.
Maar de belangrijkste prioriteit voor

- Vaststelling Kadernota Handhaving 2013-2017: De handhaving
binnen de gemeente Heerhugowaard is steeds beter en professioneler
geworden. Dit handhavingsbeleid laat zien vanuit welk idee de gemeente
Heerhugowaard in de jaren 2013- 2017 haar handhavingstaken gaat vervullen.
- Overdragen van de taak inzake veiligheidshuizen aan het bestuur van
de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord: In de vergadering van het
algemeen bestuur Veiligheidsregio Noord-Holland Noord van 1 maart 2013
is gesproken over de overdracht van Veiligheidshuizen. Daartoe is een
aantal besluiten genomen en dient de gemeenschappelijke regeling gewijzigd te worden.
- Inkoop- en Aanbestedingsbeleid: Op 1 april 2013 echter is de
Aanbestedingswet 2012 in werking getreden. Daarmee zijn enkele
verplichte onderdelen van de aanbestedingswetgeving ingevoerd,
waarvan het verstandig is deze op te nemen in het nieuwe Inkoop- en
Aanbestedingsbeleid.
- Kredietaanvraag pekelsproeier en sneeuwschuiver tbv gladheidsbestrijding: Als gevolg van uitbreiding van het gemeentelijk grondgebied is
de noodzaak ontstaan om over een extra pekelsproeier en sneeuwschuiver
te beschikken. Om voor de winter de pekelsproeier in huis te hebben, is
het noodzakelijk nu tot aanschaf over te gaan.

Bespreekstukken:

- Strategische regionale samenwerking Regio Alkmaar: Om de strategische samenwerking binnen de regio Alkmaar vorm te geven, worden de
acht gemeenteraden gevraagd om een standpunt in te nemen.
- Wijziging van de Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing 2013: Als gevolg van een opname van een onjuist artikel in
de verordening dient de verordening gewijzigd te worden vastgesteld.
- Bespreking toekomst Stichting Primeurfonds: Het definitieve besluit
over de toekomst de Stichting Primeurfonds is met een maand uitgesteld.
- Vestiging Stoeterij binnen Glastuinbouwbestemming: Stoeterij
Haalstra heeft een verzoek ingediend om van de huidige locatie te
verhuizen. Een eerder verzoek tot wijzigen van de bestemming is niet
gehonoreerd. Daarop heeft Stoeterij Haalstra een nieuw verzoek ingediend
voor het slopen van de kassen en het wijzigen van de bestemming ten
behoeve van de vestiging van een stoeterij.
- Beheersverordening Stationsgebied: Op grond van de wet Ruimtelijke
Ordening dienen bestemmingsplannen eenmaal in de tien jaar te worden
herzien. Het gebied rondom het stationsgebied is niet bij omliggende herzieningen betrokken omdat het gebied een eigen karakter kent. Daardoor
zijn de nu geldende bestemmingsplannen gedateerd.

de HOP is: een goed onderhouden
openbaar groen met een beter en
effectiever frequenter maaibeleid!
Wij steven naar een gemeente
waar het “Goed Wonen, Werken en
Recreëren is”.
Carola van ‘t Schip,
fractievoorzitter HOP

- Kredietaanvraag riolering uitleggebieden 2013: Jaarlijks worden kredieten groot onderhoud openbare buitenruimte aangevraagd. Kredieten
rioleringswerkzaamheden zijn een groot onderdeel daarvan. Voor correcte
financiële verwerking en verantwoording, dienen deze rioleringskosten
apart zichtbaar te worden gemaakt.

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

