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Expertmeeting over
jeugdwerkgelegenheid en
jeugdwerkeloosheid
Agenda raadscommissies
Commissie Stadsbeheer 30 september,
20:30 uur, gemeentehuis

Deze commissie kent één agendapunt, de evaluatie van het gemeentelijk
maaibeleid. Op verzoek van de gemeenteraad geeft het college van B&W in
deze vergadering de ervaringsgegevens van het veelbesproken maaibeleid
met evt. conclusies en keuzemogelijkheden aan de commissie.
Naast het raadswerk in de
commissies en in de raadsvergaderingen heeft de gemeenteraad van
Heerhugowaard zich zelf de taak
gesteld om ook andere activiteiten
te ontplooien. De activiteit ‘Praat met
de Raad’ is u misschien al bekend
en binnenkort kunt u ons ook in de
wijken verwachten. Een nieuwe activiteit is de expertmeeting. De raad
neemt dan een actueel onderwerp bij
de kop om dit onderwerp verder uit
te diepen en de rol die de gemeente
daarin kan spelen te onderzoeken.
Jeugdwerkgelegenheid is het thema
waar wij het op 3 oktober over gaan
hebben met o.a. het bedrijfsleven,
de scholen en de experts van het
UVW en het Jongerenloket.

Waarom dit thema?

Net als in de jaren ’80 loopt de
jeugdwerkloosheid op.Veel jongeren nemen genoegen met een
baan onder hun opleidingsniveau.
Daarnaast zal de zorg voor jongeren
met een beperking, de WAJONGjongeren, worden overgeheveld naar
de gemeente. Ook deze jongeren
moeten een plekje op de arbeidsmarkt veroveren. De vraag ‘Hoe
houden en krijgen wij als gemeente
Heerhugowaard de jongeren aan
het werk?’ is dus heel actueel. De
gemeenteraad van Heerhugowaard
wil zich verder oriënteren op dit
onderwerp. De vraag die centraal
staat is “welke rol moet de gemeente

spelen op dit gebied? Hierbij valt te
denken aan de rol van de gemeente
als werkgever, regisseur en uitkerende instantie.

De avond

Op de avond zelf komen de volgende thema’s aan de orde:
Het Jongerenloket
Na een korte inleidende presentatie
en de belangrijkste act
uele werkloosheidcijfers laat de
raad zich informeren door het
Jongerenloket. Het Jongerenloket
is gevestigd in Alkmaar, maar werkt
ook voor Heerhugowaard. Daar
kunnen jongeren terecht die informatie willen krijgen over (vervolg)
opleiding, werk en uitkeringen, en
hulp bij problemen die toegang tot de
arbeidsmarkt belemmeren.
Verder zal het Regionaal Platform
Arbeidsmarktbeleid vertellen welke
acties op regionaal niveau worden
ondernomen om de jeugdwerkloosheid tegen te gaan.
Rol van werkgevers
Het tweede thema van de avond
staat in het teken van de rol van de
werkgevers. Wat verwachten werkgevers van schoolverlaters? Sluiten
de huidige opleidingen voldoende
aan bij de vraag van het bedrijfsleven? Voor welke werknemers is altijd
plaats en welke werknemers heeft
het bedrijfsleven nodig?

Onderwijs
Tenslotte komt ook het onderwijs
aan bod. De gemeenteraad laat zich
bijpraten door onderwijsinstellingen
die actief zijn in Heerhugowaard.
De vragen die hier centraal staan
zijn: Hoe begeleiden de scholen de
leerlingen naar kansrijke werkgelegenheidsgebieden, maar ook hoe
bereiden scholen hun leerlingen voor
op werk?

Paneldiscussie

De avond wordt met een paneldiscussie afgesloten. In het panel
hebben deskundigen zitting, die ons
kunnen voorzien van goede raad en
tips om ons taak zo goed mogelijk te
volbrengen.
De raad verwacht dit thema een
vervolg te kunnen geven in een
‘Praat met de Raad’ op een later
tijdstip. Praat met de Raad is
bedoeld voor de inwoners van
Heerhugowaard, die geïnformeerd
willen worden over het thema, maar
ook willen informeren naar de raadsleden toe.
Ook zullen wij u in de volgende editie
van het stadsnieuws via de raadspagina informeren over de opbrengst
van deze avond.
Namens de Gemeenteraad van
Heerhugowaard,
Jan van der Starre, John Does en
Carolien van Diemen

De visie van de VSP
In deze rubriek elke keer een andere partij aan het woord
Wat de VSP in deze tijd het ergst
vindt is de jeugdwerkloosheid. Je
bent jong ambitieus, hebt een vak
geleerd en nu? Voor de middelbare
school geslaagd en wat nu? En
Nederland is een kennisland! Van de
top 100 universiteiten in de wereld
zijn er slechts drie Nederlands,
recent de RUG, 92e. Maar goed, heb
je eindelijk een baan, dan krijg je een
proeftijd van 12 maanden die zelfs
kan uitlopen tot drie jaar!! Dit zelfde
gebeurt ook met senioren, je bent
40, 50 jaar en je moet een baan
zoeken. Met al je kennis en ervaring
hoor je steeds weer “je bent te duur”.
800.000 werklozen en evenzovele
buitenlandse werknemers, een
cumulatie, die we naast Europese

wetgeving en de crisis, als erfenis
van vorige kabinetten hebben meegekregen.
Dan een stokpaardje van de VSP,
we hebben het al meerdere keren
opgenoemd: Alles en iedereen moet
bezuinigen. Maar een politieke partij
doet niet mee. Bijvoorbeeld, de
gemeenteraad van Heerhugowaard
heeft 31 raadsleden, waarom geen
23? De gemeenteraad van Alkmaar
inclusief de fusie gemeenten 39,
terug naar 31. Landelijk 7 partijen, in
plaats van 20. De komende gemeentelijke verkiezingen doen meer dan
400 partijen mee! Dit wilden we even
kwijt, want verspilling van overheidsgelden is op zijn minst zonde.

Commissie Stadsontwikkeling 1 oktober,
20:00 uur, gemeentehuis

- Stichting Primeurfonds: De Stichting Primeurfonds heeft aangegeven
overgenomen te willen worden door de gemeente. Het definitieve besluit
over de toekomst van de Stichting Primeurfonds is met een maand uitgesteld. Ook is tijdens de behandeling van het collegevoorstel in de
commissie Stadsontwikkeling van 3 september afgesproken dat nog een
overleg zal plaatsvinden tussen de gemeente, stichting Primeurfonds en de
eigenaren van het complex.
- Nieuwe inzichten Project Swannerhof aan de Beukenlaan/Acacialaan:
Het plan voor de ontwikkeling van deze locatie is op 22 mei 2012 teruggewezen door de raad omdat het plan toen niet paste binnen de Ruimtelijke
Visie Beukenlaan. Na aanpassingen door de ontwikkelaar past het plan
binnen de Visie Beukenlaan 2007.
- Aanpassing verordening Winkeltijden Heerhugowaard 2013: bespreking verruiming regels Winkeltijden Heerhugowaard.
- Braakliggende terreinen, niet zijnde openbaar groen: Het college adviseert het in dit voorstel genoemde financiële kader voor de verkoop van
braakliggende terreinen die niet kunnen worden aangemerkt als openbaar
groen, vast te stellen en op te nemen in de nota Grondprijsbeleid
- Ingekomen stuk Raad 27 aug 2013, betreffende rangeerterrein in
Heerhugowaard: Op verzoek van de HOP wordt dit ingekomen stuk uit
de raad van augustus over een eventuele toekomstige rangeerterrein bij
station Heerhugowaard behandeld.
- Architectuurvisie en aanvullende welstandscriteria kunstwerken N23:
De Provincie Noord Holland is via het vastgesteld provinciaal inpassingsplan bij de aanleg van de N23 bevoegd gezag geworden. Zij moet echter
bij het afgeven van een omgevingsvergunning advies vragen aan de
betreffende gemeenten; het welstandsadvies is daar een onderdeel van.
- Vaststellen Actieplan Europese Richtlijn Omgevingslawaai: Op grond
van de Wet Milieubeheer zijn de gemeenten van de regio Alkmaar wettelijk verplicht om elke vijf jaar een Actieplan op te stellen. Het doel van het
Actieplan is het verminderen van te hoge geluidbelastingen in de woonomgeving.

Commissie Maatschappelijke Ontwikkeling
7 oktober, 20:00 uur, gemeentehuis

De commissie Maatschappelijke Ontwikkeling kent op 7 oktober 2013 alleen
een informatief onderwerp. Mevrouw Tineke Maas (directeur van Cool) geeft
een presentatie over de bedrijfsresultaten van Cool en ze geeft een vooruitblik op de komende activiteiten.
Wellicht is het u opgevallen dat de datum van deze commissievergadering
een andere is dan gepland stond. Door een samenloop met regionale raadsbijeenkomsten zijn de vergaderdata van de commissie MO de komende drie
maanden gewijzigd. De nieuwe vergaderdata voor de commissie MO zijn: 7
oktober, 11 november en 9 december as.
De volledige agenda’s met stukken kunt u inzien op raad.heerhugowaard.nl
Als u wilt inspreken over een van de onderwerpen kunt u zich melden bij de
griffie via griffie@heerhugowaard.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.
Theo Reijnders

NIEUW: vanaf dit moment zijn alle raadscommissies, net als de raadsvergadering, live te volgen via onze website raad.heerhugowaard.nl

