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GroenLinks zegt JA!
Het is moeilijk in deze
economische crisis nog
ergens een positief geluid
te vinden. GroenLinks
geeft dat positieve geluid,
want juist nu zijn er
kansen om onze wereld,
onze leefomgeving, onze
economie en ons welzijn
voor altijd te verbeteren.

GroenLinks zegt JA voor het ecologisch groenbeheer in onze stad,
waarbij daarnaast het gebruik van
de voor mens en dier giftige stof glysofaat in bestrijdingsmiddelen (zoals
Roundup) niet wordt toegestaan.
GroenLinks zegt JA voor het nog
beter mogelijk maken dat burgers
eigen keuzes maken in het inrichten
van hun eigen leven en hun omgeving, hun zorg, hun welzijn. Onze
inwoners doen al veel, voor hun
familie, hun omgeving, hun medemens. Daarin dienen respect en
ruimte te krijgen van de overheid, en
geen paternalistische dwang.
GroenLinks zegt JA voor een betere
wetgeving over softdrugs. De
hypocriete spagaat dat softdrugs
wel mogen worden verkocht via de
voordeur van coffeeshops, maar
niet legaal mogen worden ingekocht via de achterdeur, zorgt voor
veel ellende. Politie en justitie zijn
onnodig veel tijd en geld kwijt in het
bestrijden van illegale wietplantages

Agenda raadscommissies
Alle raadscommissies beginnen om 20.00 uur in de raadzaal van het
gemeentehuis.

Rene Schoemaker (links) tijdens een schorsing van de Raadsvergadering
in woningen, terwijl die woningen ook
nog voor veel gevaar zorgen voor de
omgeving, zoals mogelijke water- en
brandschade.
GroenLinks zegt JA voor groene
energie voor iedereen, waarbij
lokale bedrijven als de glastuinbouw
coöperaties kunnen vormen om als
energiebedrijf te kunnen fungeren,
zo hun overtollige energie kwijt
kunnen raken en waarbij burgers
zich in kunnen schrijven om die
energie af te nemen. Ook kunnen
burgers zelf coöperaties vormen
om in hun eigen energie te kunnen
voorzien en aan anderen te kunnen
leveren. Zonnepaneelvelden en
windmolens kunnen worden opgezet
met deelneming van burgers hierin.
GroenLinks zegt JA voor een betere
zorg, waarbij het geld terecht komt

bij de daadwerkelijke zorgverlening en niet bij de managers van
de zorgverleners. JA voor betere
volkshuisvesting, waar het geld niet
terecht komt bij de managers van de
woningcorporaties.
GroenLinks zegt dus JA voor een
betere toekomst.
Een toekomst die wij zelf, als
burgers, als inwoners van
Heerhugowaard, in handen hebben.
Met betaalbare zorg, betaalbare
energie. Met oog voor de noden van
degenen die niet zonder sociaalmaatschappelijk vangnet kunnen en
met ondersteuning voor degenen die
zelf initiatieven willen ontplooien.
Rene Schoemaker
Fractievoorzitter GroenLinks
Twitter: @schoe22

Raadsbegroting 2014
Op 31 oktober heeft de gemeenteraad de raadsbegroting 2014
vastgesteld.
Maar wat is nu eigenlijk een raadsbegroting? In het voorjaar is toch al
een voorjaarsnota vastgesteld?
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 onderver-

deeld 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. Op
het moment dat de begroting door
de gemeenteraad wordt vastgesteld, is het duidelijk wat er in 2014
precies zal worden gedaan in
Heerhugowaard en hoeveel geld er
beschikbaar wordt gesteld.
Wilt u weten hoe de behandeling

van de begroting in de raad is
verlopen en welke moties en amendementen zijn ingediend? U kunt
via internet de begrotingsbehandeling terugkijken via de website
http://heerhugowaard.raadsinformatie.nl/ . De vergaderstukken,
moties en amendementen kunt u
teruglezen via de website: raad.
heerhugowaard.nl onder de vergadering van 31 oktober.

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

- Benoeming voorzitter welstandscommissie
Het voorstel is om de heer ir. Remco Reijke te benoemen tot voorzitter van
de welstandscommissie. De termijn van de huidige voorzitter loopt af.
- Regionale kadernota huisvesting arbeidmigranten Noordkop
Heerhugowaard werkt met de gemeenten Den Helder, Hollands Kroon
en Schagen (Project Kompas Noordkop) samen om de woonsituatie van
EU-arbeidsmigranten te verbeteren. In de kadernota geeft de projectgroep
een voorzet aan de deelnemende gemeenten over het te bereiken doel en
de weg er naar toe. De gemeenteraad wordt gevraagd deze kadernota als
beleid vast te stellen.
- Actieplan Geluid
Het rijk stelt subsidie beschikbaar voor het verminderen van te hoge
geluidbelastingen in de woonomgeving. De regio Alkmaar heeft daarvoor
een aanvraag ingediend. Voor Heerhugowaard is een subsidiebedrag van
€ 120.000,-- in het vooruitzicht gesteld. Om dat geld te kunnen verkrijgen
verlangt het rijk een actieplan. De gemeenteraad wordt gevraagd of zij
zienswijzen heeft over het voorgestelde aktieplan.
- Revolverend Stimuleringsfonds Duurzame Energie Regio Alkmaar
Om initiatieven te kunnen nemen om duurzame energieprojecten te
starten en te ondersteunen is geld nodig. De regio Alkmaar, waarvan
Heerhugowaard deel uit maakt, wil met de HVC als partner daarom een
stimuleringsfonds vormen. De gemeenteraad van Heerhugowaard wordt
voorgesteld om een bedrag van € 53.739,-- in het fonds te storten.
- Regeling Startersleningen Heerhugowaard 2013
Met een starterslening kunnen de mensen die voor het eerst een woning
kopen gemakkelijker een hypotheek bij de bank krijgen. Tweede voordeel
is dat verwacht wordt dat de woningverkopen daardoor zullen stijgen. De
gemeenteraad wordt gevraagd om € 1.250.000,-- voor het kunnen toekennen van startersleningen beschikbaar te stellen en regels vast te stellen
voor uitgifte van de leningen.
- Welstandsnota Heerhugowaard 2013
Om de regels die gelden bij de welstandsbeoordeling van bouwwerken eenvoudiger en gemakkelijker toepasbaar te maken is een nieuwe
Welstandsnota opgesteld.

Commissie Stadsbeheer d.d. 7 november

- Leidraad Flora- en faunawet
In de Flora- en faunawet staan vele planten en dieren beschreven die
beschermd zijn. Als er sprake is van bouwwerkzaamheden of groenonderhoud moet er rekening worden gehouden met de beschermde planten en
dieren. De gemeenteraad wordt gevraagd de Leidraad Flora- en faunawet
vast te stellen.
- Groot onderhoud openbare buitenruimte 2014
De grote onderhoudswerkzaamheden aan de openbare buitenruimte
vinden ieder jaar volgens een plan onder verantwoordelijkheid van burgemeester en wethouders. De gemeenteraad wordt gevraagd om de voor
het groot onderhoud nodige geld beschikbaar te stellen. Het gaat om een
totaalbedrag van ca. € 4,5 miljoen.

Commissie Maatschappelijke Ontwikkeling
d.d. 11 november

Versoberen
Binnenkort mag de raad zich
weer over de begroting buigen.
Uit de onlangs gepresenteerde
Miljoenennota blijkt dat ook in
Heerhugowaard versoberd moet
worden. We kunnen immers niet
meer geld uitgeven dan we in kas
hebben en uit Den Haag komt steeds
minder. Ondertussen komen er wel
grote veranderingen op ons af zoals
de drie decentralisaties. Veel van de
zorg zal onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten gaan vallen.
Als burger zult u dit gaan merken,
aangezien voor deze nieuwe verantwoordelijkheid de financiële
middelen achterblijven. De gemeente
zal keuzes moeten maken en dus

Commissie Stadsontwikkeling d.d. 5 november

zal er op sommige zaken gekort
moeten worden. Dat is niet iets dat
wij als CDA graag willen, maar het is
wel de realiteit. Het is net als met uw
eigen portemonnee: wat u niet heeft,
kunt u ook niet uitgeven. Luxe wordt
geschrapt en het meest noodzakelijke blijft over.
Wel moeten we er op blijven letten
dat diegenen die het echt zelf niet
redden, de hulp krijgen die zij nodig
hebben. Zo moeten we bij de versobering van het armoedebeleid
er op blijven letten dat de noodzakelijke hulp gegeven blijft worden.
Versobering is onontkomelijk, maar
mag niet leiden tot: ‘Zoek het zelf
maar uit!’

Jolanda van Ling
Fractievoorzitter CDA
Heerhugowaard
www.cda.nl/noord-holland/
heerhugowaard/
Twitter: @JolandavanLing

- Stad van gelijke kansen
Iedere inwoner en instantie moet zich er van bewust zijn dat we elkaar
nodig hebben om te zorgen dat niemand buiten de boot valt. De gemeente
heeft daarvoor een plan van aanpak gemaakt, genaamd “Heerhugowaard,
stad van gelijke kansen”. De gemeenteraad wordt gevraagd het plan van
aanpak vast te stellen en voor de uitvoering een bedrag van € 10.000,-beschikbaar te stellen.
- Regionaal Transitie-arrangement Jeugdzorg
Op 1 januari 2015 wordt de verantwoordelijkheid voor alle jeugdhulp
overgedragen van het rijk naar de gemeenten. In het met de gemeenten
van de Regio Alkmaar opgestelde Transitie-arrangement Jeugdzorg is
aangegeven hoe dat de overgang van de jeugdhulp geregeld wordt. De
gemeenteraad van Heerhugowaard wordt gevraagd in te stemmen met het
regionaal transitie-arrangement.

Meer informatie over de gemeenteraad, zoals het vergaderschema van
raad en commissies, live uitzendingen en informatie over raadsleden:
raad.heerhugowaard.nl of Twitter: @rdheerhugowaard.

