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Snel komt 1 januari 2015 dichterbij
Dan zal het hele sociale domein
onder de verantwoordelijkheid van
de gemeente vallen. Veel komt er af
op gemeenteraad, college, medewerkers van de gemeente én...het
allerbelangrijkste, de inwoners van
onze gemeente. Inmiddels liggen de
gemeentelijke verkiezingen al weer
een poosje achter ons. Wat is er
tot nu toe terecht gekomen van de
beloften van alle partijen? En van
het speerpunt van de ChristenUnie
dat de zorg de komende jaren de
hoogste prioriteit moet hebben?
Met name door de overheveling van
de AWBZ en de Jeugdzorg naar
de gemeente is de urgentie groot
om nauwlettend om te gaan met
de financiën voor de zorg. Tijdens
de verkiezingscampagne heeft de
ChristenUnie steeds geroepen:
"Inwoners, die afhankelijk zijn van
zorg, moeten deze zorg blijven
ontvangen!" De ChristenUnie heeft
tijdens de coalitie onderhandelingen
gesteld dat we gedoogsteun willen
verlenen, mits alle gelden, die van
het Rijk naar de gemeente overgeheveld worden voor de begeleiding, de
zorg en de Jeugdzorg daadwerkelijk
ingezet zullen worden voor de begeleiding, zorg en de Jeugdzorg.
De coalitiepartijen zijn hiermee
akkoord gegaan, ieder ziet de urgentie om de zorg en begeleiding goed
te regelen voor onze inwoners.
Op 22 april 2014 hebben we de
gedoogsteun van de ChristenUnie
aan de coalitie bevestigd met een
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handtekening. In het collegeprogramma 2014-2018 is duidelijk
opgenomen dat de zorggelden
gewaarborgd moeten blijven voor de
zorg.
Nu zijn we ruim een half jaar
en vele overlegmomenten
verder.
De begroting 2015 is behandeld op
30 oktober. In deze begroting is ruim
aandacht besteed aan de overgang
van de AWBZ, de Jeugdzorg en de
Participatiewet naar de gemeente.
We kunnen ons goed voorstellen
dat er onvoorziene kosten opdoemen bij deze overgang. Omdat de
ChristenUnie wil dat de continuïteit
van zorg gewaarborgd blijft, hebben
we gestemd vóór een voorstel om
een reserve ter grootte van € 1,0
miljoen te vormen om tegenvallers op
te kunnen vangen.
Waar we grote zorg over
hebben is de positie en de
draagkracht van de mantelzorgers.
Door de kanteling wordt er meer
verwacht van vrijwilligers én van
mantelzorgers. Dit is helaas een
gevolg van de onvermijdbare bezuinigingen. Als ChristenUnie willen
we waken voor overbelasting van
mantelzorgers.Indien nodig, hoort
aanvullende hulp op tijd ingeschakeld
te worden.
Als fractie hebben we er
vertrouwen in dat we als

Commissie Middelen en Stadsbeheer (MISB),
3 november om 20.00 uur
Vaststellen Integraal meerjarenbeleidsplan veiligheid politie 2015-2018
De burgemeester vraagt de raad in te stemmen met zijn reactie op het
concept-meerjarenplan waarin de politie aangeeft hoe zij vorm wil geven aan
de ambitie om Noord-Holland nog veiliger te maken en houden.
Vaststellen liggeldverordening gemeente Heerhugowaard
In september jongstleden is de recreatiehaven in Broekhorn opengesteld.
Voor het gebruik van de ligplaatsen (vaste- en passantenplaatsen) moet
liggeld betaald worden. De hoogte van die liggelden wordt in de door de raad
vast te stellen verordening geregeld.
gemeente in grote lijnen
goed voorbereid zijn op de
nieuwe taken.
Onze fractie blijft actief om de overgang van de drie decentralisaties zo
goed mogelijk te laten verlopen.
Het wordt straks makkelijker om de
zorg of begeleiding aan te vragen.
Alles zal gecentreerd worden in het
gemeentehuis. Één plaats waar inwoners terecht kunnen. Zowel de GGD
als het Centrum van Jeugd en Gezin
krijgen een plaats in het gemeentehuis. Op onze website kunt u volgen
hoe onze opstelling is in de gemeenteraad en de commissies.
Namens de fractie ChristenUnie
Trees Huijboom, fractievoorzitter
Website:
http://heerhugowaard.christenunie.nl
Facebook:
ChristenUnie Heerhugowaard
Twitter@THuijboom
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De visie van GroenLinks
In deze rubriek elke keer een andere partij aan het woord

Wie weet een oplossing voor
de vuurwerkoverlast?
Het vuurwerkseizoen is alweer volledig geopend: vanaf september is
het geknal in de wijken niet van de
lucht; ramen staan te klapperen in
de sponningen en kleine kinderen
worden ‘s avonds bruut gestoord in
hun slaap bij de zoveelste ontploffing
in de straat.
GroenLinks probeert al jaren de
overige politici in onze gemeente in
beweging te krijgen om samen met
ons te werken aan een aanpak van
deze overlast. Het vuurwerkteam
van de politie doet zijn best en de
eerste overlastgevers zijn al op
heterdaad betrapt. Maar behalve
die strengere controles en steviger
ingrijpen, zijn er tevens andere maat-

regelen te bedenken. Maar lastig is
daarbij dat het welhaast onmogelijk
is de verkoop van vuurwerk aan
banden te leggen, als volwassen
Heerhugowaarders al bereid zijn om
via internet vuurwerk te bestellen
voor hun kinderen, of dat vuurwerk
zelf uit onze buurlanden halen.
Samen met andere partijen in de
Waardse gemeenteraad bezint
GroenLinks zich op oplossingen
voor die vuurwerkoverlast, maar
daarbij willen we graag met u, onze
inwoners en mede-burgers van
gedachten wisselen: wat ziet u als
oplossing voor het jaarlijkse vuurwerkprobleem? Meld het ons op
rene@schoemedia.nl.

René Schoemaker
fractievoorzitter GroenLinks
Site: https://heerhugowaard.
groenlinks.nl/
Twitter: @ GroenLinksHHW

Vaststellen Verordening gunning opdrachten door toekenning van een
uitsluitend recht
De inzameling van kunststof verpakkingen wil de gemeente laten verzorgen
door de HVC in Alkmaar. De HVC is een logische keuze omdat deze ook al
de overige huisvuilinzameling doet. Een verordening is nodig om met deze
opdrachtverlening te voldoen aan de Europese aanbestedingsregels. De raad
wordt gevraagd de verordening vast te stellen.
Groot onderhoud openbare buitenruimte 2015
Om de plannen voor de uitvoering het groot onderhoud van de openbare
buitenruimte uit te kunnen voeren, wordt de gemeenteraad gevraagd het in
de begroting al opgenomen budget beschikbaar te stellen.

Commissie Stadsontwikkeling (SO),
4 november om 20.00 uur
Verplichte jaarlijkse verantwoording aan de gemeenteraad over
het welstandstoezicht
De welstandcommissie legt haar jaarverslag over 2013 voor kennisgeving
voor aan de gemeenteraad.

Commissie Maatschappelijke ontwikkeling (MO),
6 november om 20.00 uur
Evaluatie Popbeleid
De uitvoering van het popbeleid is sinds enkele jaren in handen van Cool,
Mixtream en Kompleks en nu tussentijds beoordeeld. De gemeenteraad
wordt gevraagd het huidige popbeleid voort te zetten.

Hoe kan ik als burger invloed hebben op mijn stad?
Praat met de Raad biedt kijkje in de gemeentelijke
besluitvorming
Kan er een nieuwe discotheek worden geopend in
Heerhugowaard? Of wat als er
een nieuwe discotheek wordt
geopend, maar ik geen last wil
krijgen van geluidsoverlast? Ik wil
een plek in het park waar ik de
buurtbarbeque kan organiseren.
Hoe pak ik dat aan?
Onze inwoners zien dagelijks hun
leefomgeving veranderen, merken
dat bepaalde zaken wel of niet
kunnen in de stad of hebben zelf
ideeën over activiteiten.
In de komende sessie van Praat
met de Raad van 20 november
krijgen burgers, instellingen en
verenigingen de kans om op een
speelse manier inzicht te krijgen
in hun mogelijkheden invloed uit
te oefenen op de gemeentelijke
besluitvorming en hun leefomgeving. Aan de hand van fictieve
cases gaan inwoners, instellingen
en verenigingen samen aan de
slag met raadsleden en ambtenaren hoe besluitvorming nu werkt,
en op welke momenten er een
grote rol is om mee te praten.
Als gemeenteraad zijn wij geïnteresseerd naar uw suggesties hoe
invloed kan worden uitgeoefend
of waarop u invloed zou willen
uitoefenen. Uitgangspositie van
de avond is leren met elkaar, van
elkaar!
De uitkomsten van de cases
worden na de speelse behandeling door de diverse deelnemers
gepresenteerd, waarbij kan

worden gekeken of de diverse
groepen tot verrassende andere
benaderingen zijn gekomen over
hoe de burger zijn invloed op de
besluitvorming kan laten gelden.
Ook zullen wethouders en raadsleden zelf een kijkje in de keuken
geven over hun ervaringen met
inspraak en meespraak.
Het programma
19.15 uur inloop met koffie
en thee
19.30 uur opening door
gemeenteraadsleden René
Schoemaker en Jan van der
Starre
19.35 uur plenaire introductie
door diverse sprekers
20.00 uur dialoog in kleine groepjes
21.00 uur plenaire terugkoppeling
van de dialoog
21.30 uur napraten met hapje en
drankje
De bijeenkomst vindt plaats
op donderdag 9 oktober in het
gemeentehuis.
Praat met de Raad in deze vorm
wordt voor de eerste keer gehouden. Wilt u graag meedoen aan
deze avond? Meldt u zich dan
van te voren aan bij de griffie via
griffie@heerhugowaard.nl of bel
14072, zodat de organisatie kan
inspelen op het aantal deelnemers.
We zien uit naar u komst,
De gemeenteraad van
Heerhugowaard

