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Nederland Duurzaam
in de gemeenteraad
De nieuwe partij Nederland
Duurzaam (ND) is sinds een
aantal maanden gekozen
in de gemeenteraad en is
gedoogpartner van de coalitie. Tussen het bekend
raken met de ins en outs
van het gemeentebestuur
door heeft de partij een
aantal speerpunten waar zij
zich hard voor maakt in de
gemeente.
Op het moment heeft de gemeente
het lastig genoeg met de aanpassingen die benodigd zijn om de
veranderende zorgstructuur in de
gemeente toe te passen. Deze door
het Rijk opgelegde bezuinigingen
vergen een andere manier van
werken waarbij veel verantwoordelijkheid bij de gemeenten en de
mensen zelf komt te liggen. Dit soort
veranderingen veroorzaken altijd
onrust maar Nederland Duurzaam
denkt dat er ook kansen zijn om de
zorg nu zo te structureren dat de
cliënt en de werknemer op de vloer
hier het meeste baat bij hebben,
in plaats van de vele managers in
het kantoor. Wij concentreren ons
daarbij in voor het behoud van de
vele activiteiten die door professionals en vrijwilligers mogelijk worden
gemaakt in de gemeente.

Groeigemeente

De financiën staan onder druk door
invloed van de grondexploitaties
maar er is tevens een vooruitzicht
op verbetering. Heerhugowaard is
een van de weinige gemeenten in
Noord Holland die nog groeit en
uitbreidt met nieuwe wijken, bedrijventerreinen en een ziekenhuis.
Nederland Duurzaam gelooft in die
groeiende rol van Heerhugowaard
binnen de regio en beseft dat hierbij
ook het faciliteitenniveau mee moet

Agenda raadsvergadering
Agenda gemeenteraad 28 oktober
Aanbevelingen Rekenkamerrapport HVC en bestuurlijke reactie B&W
De rekenkamercommissie heeft de relatie tussen de aandeelhoudende
gemeenten en de HVC (Huisvuilcentrale) onderzocht. De vraag aan de commissie en raad is welke aanbevelingen men over wil nemen.
bewegen. Ook als er aanpassingen
nodig zijn om bijvoorbeeld het station
en daarmee het openbaar vervoer
beter toegankelijk te maken.

Groene leningen

Als gedoogpartner van de coalitie zetten wij ons in om het beleid
waar nodig te versterken met een
focus op duurzame ontwikkeling.
Wij zijn van mening dat dit niet
alleen noodzakelijk is maar ook
mogelijkheden oplevert voor onze
‘stad van kansen’. Door middel van
innovatie en investeren in duurzame
alternatieve energievoorziening
bestendigen we de gemeente voor
de toekomst. Dit aspect van het
beleid moet de komende jaren in het
middelpunt staan om de doelstellingen te behalen. Een manier waarop
Nederland Duurzaam dit wil behalen
is bijvoorbeeld de ‘groene lening’
waarmee particulieren en VVE’s
onder gunstige voorwaarden kunnen
investeren in duurzame energie.

Minder regels

Nederland Duurzaam zet zich tevens
in voor deregulering waar het gaat
om de horeca, een volwassen stad

heeft immers ook een uitgaansleven
nodig. Dat is goed voor de economie, leefbaarheid en binding met de
gemeente. Het gat dat het verlies
van de Waerdse Tempel achterliet
kan goed opgevangen worden door
de ondernemers van Centrumwaard
en het Coolplein als er de ruimte
wordt geboden door de gemeente.
ND is actief bezig de mogelijkheden
tot verruiming van de openingstijden
van dansgelegenheden te onderzoeken zodat de ondernemers in HHW
kunnen concurreren met omliggende
gemeenten als Alkmaar, Schagen en
Hoorn.
Bent u ook voorstander van het
Groen Rechtse gedachtegoed
en toe aan een nieuwe uitdaging
in de politiek? Meldt u aan bij de
fractievoorzitter via f_marchal@partijnederlandduurzaam.nl
Als u meer wilt weten over onze
partij of de plannen, kijkt u dan op
www.partijnederlandduurzaam.nl
(regio Heerhugowaard).
Freek Marchal
Fractievoorzitter Nederland
Duurzaam

Praat met de raad gaat niet door
Wegens tijdgebrek en te weinig aanmeldingen vervalt praat met de raad van 9 oktober. Nadere informatie over
een nieuwe datum volgt.

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

Burgerbelang is er voor alle burgers
We zien in de wereld om ons heen
de dreiging toenemen. Niet alleen
dat we dit in eigen land voelen,
maar nog veel meer de mensen in
de Arabische landen. Kijk eens hoe
verschrikkelijk bedreigd al die vluchtelingen worden, weg van huis en
haard om te proberen te ontsnappen
aan de terroristen van IS. Moeten
leven onder erbarmelijke omstandigheden in tentenkampen met straks in
de winter hevige kou.
We kunnen ze dus hier in Nederland
een veilige (vlucht)plaats bieden.
Daar is een AZC prima voor
geschikt. Er gaan mensen wonen,
die naar Nederland komen omdat ze
een ander geloof hebben. Mensen
die hun eigen huis en dorp hebben

moeten verlaten, om er misschien
nooit meer naar terug te kunnen
keren. Platgebombardeerd.
Natuurlijk is 600 een groot aantal in
een kleine wijk, maar ze komen er
zeker niet allemaal direct. En ook zal
het niet allemaal vlekkeloos gaan in
hun (tijdelijke) nieuwe woonomgeving. Het zal wennen worden, voor
ons allemaal. Voor Burgerbelang
zijn alle burgers belangrijk, en zeker
de mensen die het zwaar hebben.
Dat zijn we voor Heerhugowaarders,
maar dat zijn we ook voor andere
wereldburgers. We zullen dan ook
alle initiatieven om deze mensen een
thuis te bieden ondersteunen. Wij
wensen onze nieuwe plaatsgenoten
dan ook een hartelijk welkom!

Raadsvoorstel Algemene verordening ondergrondse infrastructuren
Deze verordening regelt de regie, coördinatie en handhaving voor het aanleggen en onderhouden van ondergrondse kabels en leidingen.

Raadsvoorstel Instructie griffier
De raad wordt gevraagd een instructie vast te stellen die aansluit bij de
huidige werkzaamheden, verantwoordelijkheden en verwachtingen die de
gemeenteraad aan de raadsgriffier stelt.

Raadsvoorstel Jaarstukken 2013 en conceptbegroting 2015
VVI Alkmaar e.o.
De gemeenteraad is deelnemer in de gemeenschappelijke regeling VVI
Alkmaar. De raad heeft de mogelijkheid zienswijzen over de begroting bij het
bestuur van de VVI kenbaar te maken.

Raadsvoorstel vaststellen bestemmingsplan tweede partiële herziening
Heerhugowaard-Zuid
Dit bestemmingsplan regelt de gewenste brede recreatieve bestemming van
het gebied en de toekomstige invulling als wellnesscentrum van de voormalige Waerdse Tempel.

Raadsvoorstel vaststelling Wmo-verordening 2015 en beleidsplan
Wmo 2015-2016
De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) draagt met ingang van 2015
zorgtaken over van het rijk aan de gemeente. In de vast te stellen verordening en beleidsplan wordt aangegeven op welke wijze de gemeente aan deze
zorgtaak uitvoering geeft.

Raadsvoorstel beschikbaar stellen invoeringsbudgetten sociaal domein
Het rijk heeft een invoeringsbudget voor de uitvoering van de Jeugdwet, de
Participatiewet en de Wmo beschikbaar gesteld. De gemeenteraad moet
besluiten dit geld voor dat doel te gebruiken.

Raadsvoorstel beleidsplan en verordening Jeugdhulp
De gemeenteraad wordt gevraagd om een beleidsplan jeugdhulp en een verordening jeugdhulp vast te stellen. Daarmee wordt vastgelegd op welke wijze
de gemeente uitvoering geeft aan deze nieuwe verantwoordelijkheid.

Raadsvoorstel reserveren resterende budget armoede- en schuldenhulp
Het door het rijk toe te kennen budget voor intensivering armoede en schuldenbeleid is nu definitief. De gemeenteraad kan het nog niet beschikbaar
gestelde deel van dat budget beschikbaar te stellen.

Raadsvoorstel besluitvorming ISD-HAL
De gemeenten Graft-De Rijp, Schermer, Heerhugowaard, Alkmaar en
Langedijk richten een intergemeentelijke sociale dienst (ISD) op. De
gemeenteraad wordt toestemming gevraagd voor de oprichting van de
samenwerkingsorganisatie.

Ad Jongenelen
Fractievoorzitter Burgerbelang
http://www.burgerbelang
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.
NIEUW: vanaf dit moment zijn alle raadscommissies, net als de raadsvergadering, live te volgen via onze website raad.heerhugowaard.nl

