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Expertmeeting jeugdwerkloosheid

Aansluiting onderwijs met
arbeidsmarkt moet beter
In Heerhugowaard hebben op dit
moment 77 jongeren onder de 27
een bijstandsuitkering. Daarnaast
zijn er nog 145 jongeren die geen
baan hebben. Zij hebben geen wwof bijstandsuitkering. En dan is
er nog een onbekende verborgen
groep jongeren zonder werk.
Deze cijfers werden op 3 oktober
gepresenteerd tijdens een zogeheten
‘Expertmeeting Jeugdwerkloosheid’
die de gemeenteraad had georganiseerd. Vertegenwoordigers uit
het onderwijs en bedrijfsleven en
van het UWV, Jongerenloket en het
Regionaal Platform Arbeidsmarkt
en raadsleden bespraken daar de
mogelijkheden om aan de stijgende
jeugdwerkloosheid het hoofd te
bieden. ’77 jongeren in de uitkering
lijkt misschien niet veel, maar twee
jaar geleden waren dat er 50. En
dat is toch een forse stijging’, vond
de gemeente. De problemen met
jonge werkzoekenden zijn bekend.
Ten eerste is daar de economische
crisis. ‘Er zijn bedrijven die juist
mensen ontslaan en als ze wel
een vacature openstellen is het
aanbod groot’, zei mevrouw Lof van
de Bedrijfskring Heerhugowaard.
‘Dan kunt u het werkgevers niet
kwalijk nemen dat zij uit dat ruime
aanbod de beste kiezen.’ En dat
zijn geen jongeren zonder startkwalificatie (minimaal een opleiding
op MBO 2-niveau), geen ervaring
of een slechte arbeidsmoraal. Het
Jongerenloket in Alkmaar, waar
ook Heerhugowaardse jongeren
terecht kunnen, helpt die jongeren.
‘Jongeren die geen startkwalificatie

Agenda raadsvergadering
Raadsagenda 15 oktober 2013, gemeentehuis
Aanvang vragenhalfuur: 19.30 uur
Aanvang raadsvergadering: 20.00 uur
Ook de Jeugd- en Jongerenraad was aanwezig
hebben proberen we in ieder geval
weer naar school te krijgen’, zei de
heer Klokkemeijer van het loket.
‘En wordt er dan wel op gelet dat ze
dan een opleiding gaan volgen waar
het bedrijfsleven ook om vraagt’,
vroegen raadsleden zich bezorgd
af. Want ook dat is nog steeds en
probleem: scholen leiden jongeren
op voor beroepen waar de markt
helemaal niet op zit te wachten.
‘Daar moeten we grip op krijgen’.
Praktijkschool Focus, en school voor
moeilijk lerende jongeren, doet daar
alles aan. ‘We hebben laatst nog 15
jongeren met een heftruckcertiificaat
afgeleverd op de arbeidsmarkt’, zei
de heer Kaandorp. ‘Allemaal een
baan gevonden’. Wat overigens
niet betekent dat Focusleerlingen
nu massaal voor heftruckchauffeur
worden opgeleid. ‘Niet iedere leerling
is daarvoor geschikt. We proberen
maatwerk te leveren.’
Samenwerken, elkaar opzoeken.

Annette Valent
stapt uit
PvdA-fractie
Annette Valent stapt uit de PvdAfractie en gaat verder als Fractie
Valent. Haar contactgegevens zijn:
e-mail annettevalent@hotmail.com.
Adres: Steenzout 60, 1703 GD
Heerhugowaard, tel. 06-46054307

Dat was de rode draad tijdens de
bijeenkomst. ‘Ik moet bekennen dat
ik nog nooit van het Jongerenloket
had gehoord’, zei mevrouw Lof
van de Bedrijfskring. De gemeente
zou daarin een rol kunnen spelen
door partijen samen te brengen.
‘Dit soort bijeenkomsten zijn heel
nuttig’, vonden de experts. ‘En misschien heeft de gemeente ook wat
geld voor scholen als straks de verplichte maatschappelijke stage wordt
afgeschaft’, opperde een vertegenwoordigster van het Huygenscollege.
Nu krijgen scholen nog 60 euro per
leerling van het rijk om de stages
te coördineren. ‘Want ook al valt de
verplichting straks weg, wij willen
er mee doorgaan. Zowel wij als de
leerlingen zijn heel enthousiast over
die stages.’
De politieke partijen kunnen met het
onderwerp Jeugdwerkloosheid aan
de slag: om te beginnen in hun verkiezingsprogramma’s.

Rectificatie
Op de Raadspagina van 24
september staat in het artikel
De visie van de VSP in de
tweede kolom ‘Maar een politieke partij doet niet mee.’ Dit
moet zijn ‘Maar de politiek doet
niet mee.’

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

Over het nu en de toekomst
De PvdA Heerhugowaard is een
lokale politieke partij. Immers
volgens de wet kunnen in de
gemeenteraad alleen inwoners
van Heerhugowaard zitting nemen.
Wij redeneren vanuit sociaaldemocratische uitgangspunten zoals
democratie, rechtvaardigheid, vrijheid, duurzaamheid en solidariteit.
Ons wetenschappelijk bureau zorgt
dat we ook lokaal boven de waan
van de dag uitstijgen. Belangrijk voor
Heerhugowaard. Want op onderwijs
is er bijvoorbeeld geen euro bezuinigd.
Ons streven: een goed leven voor
iedereen. Ongeacht afkomst,

geslacht of sociale status.
Het kabinetsbeleid speelt ons niet in
de kaart. Gemeenten moeten meer
doen, met minder geld. Trots zijn we
er op dat wij de sociale voorzieningen in Heerhugowaard op hetzelfde
niveau hebben kunnen houden.
De werkgelegenheid en economie
worden extra versterkt door de zondagsopenstellingen van winkels. Het
aan huis laten ophalen van grofvuil
blijft gratis en het groenbeheer wordt
deels met schapen gedaan.
Gelukkig zien we lichtpuntjes op economisch vlak. Dat zal de komende
jaren goed uitwerken op de sociale
(betaalbare) woningbouw zoals in

de Draai en de Broekhorn. Ook de
N242 vanaf Alkmaar is dan gereed,
inclusief ziekenhuis. We investeren in onderwijs door door te gaan
met de nieuw- of verbouw van het
Huygenscollege, ook voor de locatie
aan de Bergmolen.
Onze visie: een gemeente met een
stevig sociaal en economisch evenwicht waar iedereen naar vermogen
een bijdrage aan levert.
Stefan Brau
Twitter: @pvda_hhw
Facebook: /PvdaHeerhugowaard
Email: pvdaheerhugowaard@gmail.
com

De raadsvergadering begint met het spreekrecht voor burgers die kunnen
inspreken over geagendeerde onderwerpen.
De vergadering zal aanvangen met de volgende onderwerpen:
- Ontslag wethouder S.H. Binnendijk
Wethouder Binnendijk heeft zijn ontslag heeft ingediend. In nauw overleg
met fractie, bestuur en de wethouder Binnendijk is besloten dat het nu een
goed en natuurlijk moment is voor een generatiewisseling.
- Benoemen wethouder CDA (G.E. Oude Kotte)
Na aftreden van de heer Binnendijk als CDA wethouder, heeft de CDA
fractie, de heer G.E. Oude Kotte voorgedragen als nieuwe wethouder
namens het CDA. Tijdens de raadsvergadering van 15 oktober 2013 zal
hij voorgedragen worden als nieuwe wethouder. Indien de benoeming van
dhr. Oude Kotte wordt aanvaard door de raad, ontstaat er een vacante
raadszetel. Deze zetel zal naar verwachting worden opgevuld door dhr. M.
Koster tijdens de raadsvergadering van 31 oktober a.s.

Akkoordstukken
- 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.
- Wijziging commissiesamenstelling fractie Valent
Raadslid mw. A.M. Valent-Groot heeft laten weten geen deel meer uit
te maken van de PvdA fractie en haar raadslidmaatschap voortzet als
“Fractie Valent”. Mevrouw Valent verzoekt de raad haar te benoemen toe
lid van de commissies Middelen, Stadsontwikkeling en Stadsbeheer.
- Wijziging commissiesamenstelling fractie PvdA
Van de fractievoorzitter van de PvdA is het verzoek ontvangen om de
fractievertegenwoordiging in de commissies Middelen te wijzigen. De
vertegenwoordiging van de fractie PvdA in de commissie Middelen de
volgende te laten zijn: 1. de heer S. Brau. 2. de heer J.D. Koppelaar. 3. de
heer I.H. Louis. De vertegenwoordiging van de fractie PvdA in de commissie Stadsbeheer de volgende te laten zijn: 1. mevrouw M. Troostwijk. 2. de
heer S. Brau

Bespreekstukken
- Stichting Primeurfonds: De Stichting Primeurfonds heeft aangegeven
overgenomen te willen worden door de gemeente. Het definitieve besluit
over de toekomst 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.
- 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
- Vaststellen bestemmingsplan 2e Partiële herziening Broekhorn
In het voorjaar van 2013 is Bouwfonds Ontwikkeling gestart met de eerste
grondwerkzaamheden ten behoeve van de ontwikkeling van het plangebied Broekhorn te Heerhugowaard. Uiteindelijk is het de bedoeling om
enkele delen van het gebied in ontwikkeling te brengen. De voorgenomen
ontwikkeling is echter op enkele punten strijdig met de vigerende bestemmingsplannen.

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

