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Weet u ze nog, de 10 punten van
het CDA? Zo staat het ervoor:
1) Zuidtangent: verbeteren
verkeersdoorstroom
(bij Middenwaard!) en veilig
maken kruising Bevelandseweg/Stationsplein.
Zuidtangent bij Middenwaard is klaar.
2) Opsporen en aanpakken
van uitkeringsfraude.
Wordt streng en rechtvaardig
uitgevoerd.
3) Ondersteunen van vrijwilligers en mantelzorgers
door het inzetten van respijtzorg.
Staat in het collegeprogramma
en wordt opgepakt.
4) Streng aanpakken overlast van (jeugd) criminaliteit,
vuurwerkbommen, zwerfafval en hondenpoep.
Is ingevoerd en werpt vruchten af.
5) Behouden van huishoudelijke hulp en dagopvang voor
ouderen.
Voor de huishoudelijke hulp is een
pilot gestart. Resultaten volgen
in 2015.

6) Verbeteren Stationsgebied: hoogfrequent spoor
(om de 10 minuten een
trein), overdekte fietsenstalling, voldoende
parkeerplaatsen.
Volgt in 2016.
7) Van uitkering naar werk:
meer werkgelegenheid en
betere re-integratie door één
regionale Sociale Dienst.
Is per 1-1-2015 een feit!

Agenda raadsvergadering
Vergadering van 28 oktober, aanvang 20.00 uur

8) Agrariërs moeten de regie
houden over het buitengebied.
Is vastgelegd in bestemmingsplan
Buitengebied.
9) Gebiedsverbod voor het
afsteken van vuurwerk bij
scholen, seniorencentra en
winkelcentra.
Volgt in december 2014.
10) Het CDA verhoogt de
belastingen niet: wij kiezen
voor een kleine maar slagvaardige overheid!
De belasting is gelijk gebleven.

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. (akkoordstuk)

Wij zijn blij met zoveel CDA!
Jolanda van Ling
Fractievoorzitter CDA
Facebook: https://nl-nl.facebook.com/
cdaheerhugowaard
Site: https://www.cda.nl/
noord-holland/heerhugowaard/

Vergaderschema 2015
Raadsvergadering, aanvang 20.00 uur
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Raadsvoorstel Algemene verordening ondergrondse infrastructuren
Deze verordening regelt de regie, coördinatie en handhaving voor het aanleggen en onderhouden van ondergrondse kabels en leidingen. (akkoordstuk)

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. (akkoordstuk)

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. (akkoordstuk)

Commissies, aanvang 20.00 uur
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Praat met de raad (onder voorbehoud)

Nieuwe datum
Praat met de Raad is bekend
De nieuwe datum van de Praat
met de Raad bijeenkomst is
bekend. De Praat met de Raad
zal op donderdag 20 november
plaatsvinden in het gemeentehuis
van Heerhugowaard.

CDA
E-mail adres voor maken afspraak:
cdaheerhugowaard@icloud.com
www.cda.nl/noord-holland/
heerhugowaard
VVD
www.vvdheerhugowaard.nl,

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. (bespreekstuk)

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. (akkoordstuk)

Tijdens deze bijeenkomst wordt er
gepraat over bestuurlijke besluitvorming en hoe en wanneer u als
bewoner invloed kunt uitoefenen.
Nadere informatie volgt.

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.
(akkoordstuk)

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. (akkoordstuk)

Gegevens fracties
HOP
(Heerhugowaardse
Onafhankelijke Partij)
www.hopheerhugowaard.nl,

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. (akkoordstuk)

SP
www.heerhugowaard.sp.nl

ChristenUnie
www.heerhugowaard.christenunie.nl

D66
www.d66heerhugowaard.nl
Senioren Heerhugowaard
www.seniorenheerhugowaard.nl

Nederland Duurzaam
www.partijnederlandduurzaam.nl/
regio/heerhugowaard

Burgerbelang
www.burgerbelangheerhugowaard.nl
PvdA
www.heerhugowaard.pvda.nl

GroenLinks
www.heerhugowaard.groenlinks.nl

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. (akkoordstuk)

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

