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Over de Zorg en andere zaken
Per 1 januari zijn de decentralisaties
een feit en in Heerhugowaard zijn
we er klaar voor. Samen met de
gemeenten uit de regio hebben we de
afgelopen jaren hard gewerkt aan het
overnemen van taken van het rijk en
de provincie. Toen we hieraan begonnen maakten wij ons best zorgen
over alles wat van de gemeente
wordt gevraagd. Inmiddels kunnen
we stellen dat we in Heerhugowaard
in het sociaal domein over een ambtelijk apparaat beschikken die zich
binnen de regio heeft ontpopt als
een organisatie van buitengewoon
hoge kwaliteit! De grootste opgave
lijkt nu nog de communicatie te zijn,
nog niet ieder belanghebbende weet
wat de veranderingen voor hem of
haar zullen betekenen. Met name de
ouderen verkiezen folders en papieren nieuwsbrieven boven voorlichting
via de digitale media. Het college is
druk bezig om ook dit voor elkaar te
krijgen. Uiteraard zullen we komend
jaar regelmatig vinger aan de pols
houden met alle veranderingen en
bijsturen waar dat nodig is.
Eindelijk kunnen we onze aandacht
weer richten op andere zaken die
van belang zijn voor onze stad. De
HOP vindt het belangrijk dat het in
Heerhugowaard goed is om te wonen
en te werken en wil daarom dat we
behouden wat we hebben (verkiezingsbelofte). Cool, toegankelijke
sport, een goede Welzijnsorganisatie
en andere stedelijke voorzieningen

zijn van groot belang. We zien dat
deze belofte overeind is gebleven en
zelfs meer dan dat. Het gratis parkeren op koopzondag bij Middenwaard
is inmiddels verwezenlijkt. En het is
goed om te zien dat naast een strand
we nu ook een haven hebben in onze
nieuwe wijk Broekhorn. Hartje winter
en het HOP-initiatief de nieuwjaar
duik vinden nog steeds hun doorgang.
De HOP vindt de werkgelegenheid
van iedere burger belangrijk en niet
alleen van bepaalde groepen. Bij de
aanbesteding van wijkonderhoud
of een stuk weg proberen we waar
mogelijk ook te zorgen voor de werknemers in onze directe omgeving. Fijn
om te merken dat bij de aanbesteding
van het welzijnswerk veel medewerkers kunnen terugkeren bij de nieuwe
organisatie.
De HOP is voor een rechtvaardig
bestuur waarbij iedereen gelijk is.
Als gekozen vertegenwoordigers
heeft u ons daarvoor het vertrouwen gegeven. Of het gaat om een
kleinschalige kookstudio voor kinderfeestjes of een laadvoorziening voor
een groot agrarisch bedrijf, naast
de vastgestelde regels zullen we
altijd een afweging dienen te maken
tussen de verschillende belangen.
Het mag nooit zo zijn dat de burger
die zich keurig aan de regels houdt
het onderspit moet delven, terwijl de

Rapport rekenkamercommissie over geheimhouding
De rekenkamercommissie heeft onderzoek gedaan naar hoe de
gemeente om gaat met vertrouwelijkheid en geheimhouding. De
gemeenteraad wordt voorgesteld de aanbevelingen in het rapport over te
nemen en het uitwerkingvoorstel vast te stellen. (Akkoordstuk)
Verordening op de heffing en invordering van campergelden 2015
Bij de recreatiehaven Broekhorn zijn camperplaatsen gerealiseerd. De
hoogte van het staangeld moet bij verordening worden vastgesteld.
(Akkoordstuk)

ondernemer met lak aan het gemeentelijk beleid zijn zin kan doordrukken.
Daar staan we voor als HOP. Wij
van de HOP koesteren de initiatieven van onze bewoners. Onlangs
hebben we de winterfair weer mogen
beleven, net als de kerstmarkt in
het stadshart. Jammer dat het weer
niet helemaal meezat, maar toch
kunnen we spreken van een succes.
De intocht van Sinterklaas (wie kent
hem niet!) was drukker bezocht dan
ooit. Heerhugowaard, een stad van
kansen!
John Does, fractie HOP
www.hopheerhugowaard.nl
F: hop heerhugowaard

of zou je cameratoezicht willen in
Heerhugowaard?
Wat vind je van het uitgaansleven
in Heerhugowaard, en wat zou
eraan veranderd kunnen worden?
Zomaar een aantal zaken waar
een politicus zich over zou kunnen

buigen. Leerlingen van scholen
voor voortgezet onderwijs in
Heerhugowaard worden uitgenodigd voor de discussie.

De visie van Senioren Heerhugowaard
In deze rubriek elke keer een andere partij aan het woord
Op 16 december neemt de
gemeenteraad een besluit over de
individuele inkomenstoeslag. Dat
is een bedrag dat mensen kunnen
ontvangen als ze langer dan drie
jaar een minimuminkomen hebben.
Senioren Heerhugowaard maakt
zich er sterk voor om dit op een
goed niveau te krijgen en heeft zich
er over verbaasd dat in Alkmaar en
Langedijk een grotere groep mensen
hiervoor in aanmerking komt. Ook
het te ontvangen bedrag is in onze
buurgemeenten hoger. Daarnaast
als je lang met weinig geld moet
rondkomen dan worden de problemen steeds groter. De wasmachine
gaat stuk, er moet een andere fiets
gekocht worden. Dat kost in Alkmaar

en Langedijk toch hetzelfde als in
Heerhugowaard? Het probleem is
daar net zo groot als hier. Senioren
Heerhugowaard vindt het belangrijk
dat mensen aan het werk worden
geholpen. Echter als mensen na
drie jaar nog geen werk hebben
gevonden wordt het steeds moeilijker om weer aan de slag te komen.
Juist voor deze mensen is de langdurigheidstoeslag heel belangrijk
en noodzakelijk. Wij willen dat onze
inwoners die al lang van een heel
laag inkomen moeten rondkomen
iets extra’s krijgen ter ondersteuning.
Het zou daarnaast heel goed zijn
dat dit de dezelfde toeslag is als
Alkmaarders en Langedijkers ontvangen in dezelfde situatie.

Actualisering budgetten naar aanleiding van de 2e
bestuursrapportage 2014
De financiële effecten van de op 30 oktober door de gemeenteraad vastgestelde bestuursrapportage zijn vertaald in een door de gemeenteraad
vast te stellen begrotingswijziging.
(Akkoordstuk)
Aanwijzen van economische activiteiten in het algemeen belang
Op grond van een nieuwe wet moet de gemeenten aangeven welke van
haar economische activiteiten plaats vinden in het algemeen belang. De
gemeenteraad wordt voorgesteld om voor een definitief besluit eerst de
inspraakverordening toe te passen. (Akkoordstuk)
Jaarstukken 2013 en programmabegroting 2015 RHCA
De gemeenteraad wordt voorgesteld in te stemmen met de financiële stukken en enkele zienswijzen aan het bestuur van het Regionaal
Historisch Centrum Almaar mee te geven.
(Akkoordstuk)
Financiële verordening 2014
In de Financiële verordening staan de uitgangspunten voor het
gemeentelijke financiële beleid, het financiële beheer en de financiële
organisatie. De gemeenteraad wordt voorgesteld de geactualiseerde verordening vast te stellen. (Bespreekstuk)
Belastingverordeningen 2015
Jaarlijks worden door de gemeenteraad belastingtarieven vastgesteld
voor het komende jaar en waar nodig aanpassingen van de belastingverordeningen doorgevoerd. De gemeenteraad wordt voorgesteld de
belastingverordeningen 2015 vast te stellen. (Bespreekstuk)
Notitie Strategie De Vaandel
Het huidige economische perspectief dwingt de gemeente te kijken
naar aanpassing van de wijze van gebiedsontwikkeling. Dat heeft geleid
tot een gebiedsgerichte strategie die moet aansluiten op de vraag
naar werklocaties. Met het vaststellen van dit strategische kader geeft
de gemeenteraad nieuwe richtlijnen om de komende jaren kansen
voor De Vaandel en voor Heerhugowaard te kunnen blijven benutten.
(Bespreekstuk)

Programma:

18:00 uur inloop met koffie en thee
18.30 uur ontvangst door organisatoren
18:30 uur – 19:15 uur debat openbare orde en veiligheid
19:15 uur – 19:30 uur pauze
19:30 uur – 20:15 uur debat uitgaansmogelijkheden
20:15 uur afsluiting prijsuitreiking
20:30 uur napraten onder genot van hapje en drankje

Agenda raadsvergadering
Samenvatting agendapunten raadsvergadering
van 16 december 2014 (aanvang 20.00 uur)

Jongerengemeenteraad op 15 februari
Op 15 februari 2015 is er weer
een Jongerengemeenteraad, dit
jaar over de openbare orde en
veiligheid en uitgaansleven voor
jongeren.
Wat voor rol speelt social media
het gebied van openbare veiligheid

16 december 2014

Beleidskader Participatiewet en verordeningen maatregelen WWB
en Participatiewet voor wat betreft het re-integratietraject
Per 1 januari 2015 wordt de Participatiewet van kracht. Met deze wet
komt er één regeling voor iedereen die voorheen aangewezen zou zijn
op de Wet werk en bijstand, Wajong of Wet sociale werkvoorziening. De
gemeente moet de nieuwe wet uitvoeren en zorgt voor begeleiding naar
werk en zorg voor een uitkering als dat nodig is. Op welke manier de
gemeente dat wil gaan doen staat in het door de gemeenteraad vast te
stellen beleidskader.
De uitvoering van het beleidskader wordt gedaan aan de hand van een
drietal verordeningen. De gemeenteraad wordt voorgesteld deze verordeningen vast te stellen. (Bespreekstuk)
Aangepaste en nieuwe verordening voor wat betreft het inkomensaspect op basis van de Wet maatregelen WWB en de Participatiewet
De Wet maatregelen Wet werk en bijstand en enkele andere daarmee
samenhangende wetten leggen de uitvoering daarvan bij de gemeente.
Dat maakt het nodig dat de gemeenteraad een viertal verordeningen
vaststelt. (Bespreekstuk)

De gemeenteraad gaat
met kerstreces
Annette Valent

In verband met het kerstreces, die duurt van 22 december tot 5 januari, zullen
er gedurende die periode geen vergaderingen plaatsvinden. Wij wensen u
alvast hele fijne feestdagen en een voorspoedig en gezond 2015 toe!

fractievoorzitter Senioren Heerhugowaard
facebook.com/SeniorenHeerhugowaard
@seniorenhhw

Met vriendelijke groet,
De gemeenteraad

