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PvdA wil nu eerst rust
PvdA-wethouder Jan Willem de
Boer stapt op, de PvdA-fractie
stapt vervolgens uit het college
en de Verenigde Senioren Partij
kondigt aan dat zij niet meedoet
aan de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar. En dat
allemaal op één avond, tijdens de
raadsvergadering van 15 oktober.
‘Ik kan het niet voor mezelf verantwoorden een collegestandpunt
(over het Primeurfonds, red.) te
verdedigen waar ik het niet mee
eens ben en alle betrokkenen
buiten deze raad ook niet. Ik heb
bij de betrokken bewoners honderd
procent draagvlak voor mijn standpunt. Wat wilt u nog meer? Daarom
stap ik op. U kunt mijn ontslagbrief
tegemoet zien.’ Met deze verklaring van wethouder Jan Willem
de Boer begon de raadvergadering van 15 oktober. Die beloofde
sowieso al roerig te worden omdat
drie oppositiepartijen een motie
van wantrouwen tegen De Boer
hadden aangekondigd in verband
met het ‘Primeurfondsdossier’, waar
de gemeente inmiddels financieel
behoorlijk bij betrokken is. Bij het
Primeurfonds gaat het om starterswoningen die bij verkoop via een
kortingsregeling opnieuw goedkoop
op de markt kunnen worden gezet.
Wat de indieners van de motie
betreft (Burgerbelang, D66 en
TROTS) kan of wil wethouder De
Boer maar niet duidelijk maken wat
de financiële risico’s nu precies zijn
voor de gemeente. Maar de motie
hoefde met het opstappen van De
Boer dus niet te worden ingediend,
zodat ook nooit duidelijk zal worden
of die motie een meerderheid zou
hebben gehaald.
Fractievoorzitter Stefan Brau kondigde vervolgens aan dat de PvdA
geen nieuwe wethouder zal leveren
en daarmee dus uit het college
stapt. ‘We zullen wel constructieve
oppositie voeren’, aldus Brau.
Desgevraagd zegt Brau dat de
PvdA nu vooral rust wil. ‘We hebben

natuurlijk ook al de kwestie met
Annette Valent gehad (die wegens
onenigheid over de handelwijze van
Jan Willem de Boer in de fractie een
maand geleden opstapte, red.) en
nu de kwestie met Jan Willem. Het
is even mooi geweest. We willen
ons nu in rustig vaarwater voorbereiden op de raadverkiezingen van
volgend jaar. Voor ons speelt ook
mee dat een nieuwe wethouder
op dit moment een heel onzekere
toekomst tegemoet gaat. Hij of zij
moet zijn huidige baan opzeggen en
daarna is het onzeker of de PvdA
wel in een nieuw college komt. Als

dat onverhoopt niet zo is, krijg je te
maken met wachtgeld voor onze
wethouder en dat willen we niet.’
Rust dus en in de oppositie. Dat
betekent wel dat het college in
de raad nog maar een heel nipte
meerderheid heeft van 16 van de
31 zetels. Een raadslid van een
van de collegepartijen ziek of met
vakantie en weg is de meerderheid.
Misschien komen er nog wel meer
roerige tijden aan.
Het onderwerp Primeurfonds is
overigens doorgeschoven naar de
vergadering van november.

Agenda raadsvergadering
Agenda raadsvergadering 31 oktober
Aanvang 16. 00 uur in de raadzaal.
Op 31 oktober aanstaande vergadert de gemeenteraad over de begroting 2014.
De Raadsbegroting is de uitwerking en verwerking van de Voorjaarsnota.
De Raad geeft aan wat de plannen zijn voor het komende jaar en welke
middelen daarvoor worden ingezet. De Raadsbegroting is onderverdeeld in
de beleidsbegroting en de financiële begroting. In de Raadsbegroting legt
de gemeenteraad de definitieve koers voor het komende jaar vast met het
daarbij behorende financiële plaatje. Pas dan wordt er definitief duidelijk wat
er in 2014 precies zal worden gedaan in Heerhugowaard en hoeveel geld er
beschikbaar wordt gesteld.
Tevens zal aan het begin van de vergadering Marcel Koster (CDA) door de
fractie van het CDA worden voorgedragen om de vacante zetel van Gido
Oude Kotte op te vullen.
De gehele begroting is te vinden op raad.heerhugowaard.nl

Informatie politieke partijen
VVD

D66

Fractievoorzitter Alex Harren, e-mail:
harren.vvdhhw@gmail.com,
tel. 072-5746877, Website:
www.vvdheerhugowaard.nl,
Twitter @vvdhhwaard

Fractievoorzitter: Carolien van
Diemen, carolienv.diemen@tiscali.nl,
tel. 072-5714286
Website: www.d66heerhugowaard.nl
of www.d66-heerhugowaard-nu.nl/
Via de bovenstaande kanalen kunt u
contact opnemen D66 voor het
fractiespreekuur

HOP (Heerhugowaardse
Onafhankelijke Partij)
Fractievoorzitter: Carola van ’t Schip,
e-mail: carolavantschip@me.com,
tel. 072-5723508 Website:
www.hopheerhugowaard.nl,
Fractie spreekuur 22 mei en 12 juni
om 19.30 uur

Burgerbelang
Fractievoorzitter: Ad Jongenelen,
e-mail: ajongenelen@me.com,
tel. 06-46558993. Voor fractievergaderingen zie www.burgerbelang.org.
Het fractiespreekuur is voorafgaand
aan de fractievergadering van 19.3020.00 uur.

De Boer kondigt zijn ontslag aan

De visie van TROTS Heerhugowaard
In deze rubriek elke keer een andere partij aan het woord
TROTS Heerhugowaard heeft in haar
verkiezingsprogramma staan dat ze
minder bureaucratie wil en betere
samenwerking tussen gemeenten
en andere overheidsinstellingen.
Dat kan alleen bij een clustering
van gemeentelijke taken. Dit lijkt
de goede kant op te gaan, al moet
dat nog wel beter op elkaar worden
afgesteld.

zichtbaar te zijn voor de aanpak van
hondenpoep en vuil dumpingen.

Maar er kan nog meer! Denk aan het
regionaal aanpakken van de werkloosheid onder jongeren en ouderen,
het zorgen voor een goed ondernemersklimaat, de gemeentelijke
belastingen onroerende zaakbelasting niet verder verhogen en
startende ondernemers helpen met
soepele vestigingsvergunningen.
Denk aan veiligheid: er zijn de laatste
jaren veel inbraken, berovingen en
autodiefstallen geweest. Dit moet
harder worden aangepakt door meer
politie op straat. De buitengewoon
opsporing ambtenaren dienen meer

Op het gebied van het sociaal
domein maken wij ons grote zorgen.
Voor armoedebestrijding is nauwelijks geld meer beschikbaar en
dit geldt ook voor de ouderenzorg,
buurthuizen en de thuiszorg.

Ook de verkeersveiligheid is van
belang. Visueel gehandicapten,
mensen in een rolstoel of scootmobiel kunnen nauwelijks in alle
openbare gebouwen komen en de
straten worden door hen als onveilig
ervaren.

TROTS Heerhugowaard ziet liever
dat de ambities van Heerhugowaard
wat worden bijgesteld, in plaats van
2030 energieneutraal, dat mag van
ons ook 2035 of 2040 zijn. Geen
geldverslindende energie neutrale
experimenten maar het geld uitgeven
daar waar het nu echt noodzakelijk

PvdA
Fractievoorzitter: Stefan Brau,
e-mail PvdA-fractie:
pvdaheerhugowaard@gmail.com,
tel. PvdA fractie: 06-31265894
Fractiespreekuur: derde maandag
in de maand om 19:30 uur (vooraf
afspraak maken)

CDA
Fractievoorzitter: Jolanda van Ling,
email: jolandavanling@gmail.com,
tel 072 - 5314966. E-mailadres
voor maken afspraak:
cdaheerhugowaard@icloud.com
Website voor meer informatie:
www.cda.nl/noord-holland/
heerhugowaard

GroenLinks
is. Behouden van wat we hebben
dat wordt op zich al een hele taak de
aankomende jaren.
Jan van der Starre
Fractievoorzitter TROTS
Heerhugowaard
Jan.Trots.NL@kpnmail.com
Twitter: @janstarre

Fractievoorzitter: Rene Schoemaker,
e-mail schoemaker@groenlinksheerhugowaard.nl. Tel: 0725209530

VSP (Verenigde
Senioren Partijen)
Fractievoorzitter: Theo Reijnders,
e-mail: twreijnders17@kpnmail.nl,
tel. 06-46762454
Fractiespreekuur iedere maandag
voor de raadsvergadering om
19.30 uur

Trots
Fractievoorzitter: Jan van der Starre,
e-mail: Jan.Trots.NL@kpnmail.nl tel.
06-21165161
Bestuursvoorzitter: Mariska Wiedijk,
e-mail Mariskawiedijk@trotsopnederland.com tel. 06-5582 1153
De fractie van Trots heeft iedere
derde woensdag van de maand fractieoverleg/spreekuur

ChristenUnie
Fractievoorzitter: Trees Huijboom
Emailadres: secretariaat: secretaris@heerhugowaard.christenunie.nl
Website: www.heerhugowaard.
christenunie.nl

LPC (Lijst Piet Carnas)
Fractievoorzitter Piet Carnas, e-mail,
piet.carnas@hotmail.com,
tel. 06-57095044

Fractie Valent
Fractievoorzitter Annette Valent,
e-mail annettevalent@hotmail.com,
tel. 06-46054307

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

