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Verenigde Senioren
Partij VSP
Na geruime tijd in de politiek werkzaam te zijn geweest, waarbij wij als
fractie voor onze kiezers ons uiterste
best hebben gedaan, hebben wij, de
VSP, besloten een andere richting
op te gaan. Jammer zou het zijn
als Heerhugowaard niet meer zou
worden vertegenwoordigd door een
politieke partij die zich specifiek inzet
voor de senioren in Heerhugowaard,
want dit is een sterk groeiende
groep inwoners die een aanspreekpunt verdient in de gemeenteraad
van Heerhugowaard.
Wij zijn daarom zeer verheugd u te
kunnen voorstellen aan de nieuwe
partij Senioren Heerhugowaard.
Deze neemt nu her stokje van ons
over. Een partij met een frisse kijk
op de problematiek die voor ons ligt.
Deze onzekere tijd verdient een professionele groep mensen die de kar
zullen gaan trekken. Beste kiezers,
we kunnen u verzekeren dat u met
mensen zoals Annette Valent, Jan
vd Starre, Hudson Louis en Joke van
Ruitenbeek een sterke vertegenwoordiging heeft in de gemeenteraad
van Heerhugowaard. De fractie van

Agenda raadsvergadering
Raadsagenda voor dinsdag 28 januari
Aanvang vragenhalfuur: 19.30 uur
Aanvang raadsvergadering: 20.00 uur

Akkoordstukken:
‘Ouderen in goede handen bij nieuwe seniorenpartij’
Senioren Heerhugowaard heeft veel
kennis en expertise in huis om uw
belangen te behartigen.
Wij zullen onze stem geven op
19 Maart 2014 aan de Senioren
Heerhugowaard want wij weten als
geen ander dat onze stem daar in
goede handen is.
Geachte kiezers wij willen U hierbij

nogmaals bedanken voor het vertrouwen dat U in ons heeft gesteld
en wensen U allen goede geluk
en gezondheid . In de volgende
editie van deze krant zal Senioren
Heerhugowaard zich aan u voorstellen: waar zij voor staan en waar zij
voor willen gaan.
Met vriendelijke groet, fractie VSP

Voldoende kandidaten kieslijsten
Heerhugowaardse Partijen
Het merendeel van de
Heerhugowaardse partijen heeft
geen moeite om hun kieslijsten
gevuld te krijgen. Dit in tegenstelling tot verschillende berichten
in de landelijke media dat veel
inwoners (vooral van kleinere
gemeenten) niet in de gemeenteraad willen plaatsnemen. CDA,
Trots op Heerhugowaard, VVD,
Burgerbelang, ChristenUnie, PvdA,
SP en Senioren Heerhugowaard
geven aan dat zij geen problemen
hebben ondervonden bij het werven
van kwalitatief goede kandidaten die
op verkiesbare plekken willen staan.
Zij zijn dan ook zeer tevreden over
hun kieslijsten.
De HOP geeft ook aan dat zij
beschikken over een goed gevulde

kieslijst maar herkent zich wel in de
berichten van de landelijke media
dat het raadslidmaatschap naast een
fulltime baan en gezin moeilijk is te
combineren. Daardoor haken mogelijke kandidaten voor een verkiesbare
plaats af. GroenLinks geeft aan dat
mensen afhoudend reageren of niet
op een verkiesbare plaats willen
staan. Ook het vinden van kwalitatief
goede raadsleden maakt de spoeling
dun. D66 vertelt dat het niet altijd
meevalt om leden te bewegen actief
mee te doen in een fractie, maar dit
heeft niet geleid tot het samenstellen van een goede kieslijst. Nieuwe
partij Nederland Duurzaam herkent
ook het beeld wat in de landelijke
media wordt geschetst. Het is soms
lastig om te brokken mensen te

vinden die zich willen inzetten voor
de gemeente.

Tijdsbesteding

Het raadslidmaatschap is weliswaar een ‘bijbaan’ maar zeer
tijdsintensief. “Als je het werk als
raadslid naar behoren wilt uitvoeren (dat wil zeggen meedoen aan
vergaderingen, fractie overleggen,
aanwezigheid op bijeenkomsten
en het inlezen in de stukken)
ben je minimaal 15 tot 20 uur per
week bezig met het raadslidmaatschap”, aldus de raadsgriffier van
Heerhugowaard. “Als er daarnaast
ook nog een baan is en een druk
gezinsleven vereist het raadslidmaatschap een flinke dosis discipline,
tijdsinvestering en idealisme”.

De visie van Burgerbelang
In deze rubriek elke keer een andere partij aan het woord
Kan de politiek haar verloren achterban bereiken met de sociale media?
Ja en Nee. Ouderwets in debat gaan
en elkaars meningen en standpunten bevestigen of ontkennen blijft
noodzakelijk. Ga er maar staan en
verkondig je mening, maak maar duidelijk wat je hebt gedaan, waarom en
hoe nu verder.
Schijf maar een goed inhoudelijk
leesbaar verhaal in de krant. Dit
is onlosmakend verbonden met
de kiezers bereiken. Zorg dat je
bereikbaar bent en achter je beloftes
en acties staat en dat ook kan verkondigen. Daarnaast is er natuurlijk
de onvermijdelijke opkomst van de
digitale snelweg in al zijn vormen.
En ook deze leveren een bereikbaar

publiek op, de smartphone in de
hand en meelezen wat de lokale of
landelijke politici te verkondingen
hebben. Maar is dan een verslag
van de reis naar het provincie huis,
een lokale proeverij bezoeken of je
mening ventileren over andermans
privé gedragingen de juiste manier
van communiceren.
Nee, sociaal media is er om een
stelling te poneren, om een mening
te ventileren en het liefst om een discussie aan te zwengelen. Jongeren
zullen deze media eerder gebruiken,
maar politieke interesse begint bij
een prikkel. Een uitdagende stelling of een mening. En dat is wat de
burger weer bij de politiek betrekt,
ouderwets of digitaal.

Raadsvoorstel wijzigen vertegenwoordiging gemeente in gemeenschappelijke regelingen, verenigingen, stichtingen en vennootschappen voor de
raadsperiode 2010-2014
Door de recente wijzigingen in het college zijn enkele vertegenwoordigende
functies ook veranderd. De gemeenteraad wordt voorgesteld met deze veranderingen in te stemmen.

Raadsvoorstel groeibudget 2014
Ieder jaar ontvangt de gemeente meer geld van het rijk omdat de gemeente
groeit. Denk aan inwoneraantal, wegen en woongebieden. De gemeenteraad wordt voorgesteld om in te stemmen met de boekhoudkundige
verwerking van deze wijzigingen.

Bespreekstukken
Raadsvoorstel Taakmutaties 2014
Het Rijk heeft enkele aan de gemeente uit te keren bedragen gewijzigd. De
gemeenteraad wordt voorgesteld om in te stemmen met de boekhoudkundige
verwerking van deze wijzigingen.
Raadsvoorstellen die maandag 13 januari as. besproken worden in de commissie Maatschappelijke ontwikkeling, waarvan plaatsing op de raadsagenda
op dit moment dus nog onder voorbehoud is.

Raadsvoorstel Beleidskader 2015 decentralisatie
Jeugdzorg regio Alkmaar
Om op tijd klaar te zijn voor de uitvoering van de taken die de gemeenten
krijgen als gevolg van de Jeugdwet, is het nodig op tijd te starten met de
voorbereiding. De koers voor het overgangsjaar 2015 is uitgewerkt in het
Beleidskader 2015. De raad wordt gevraagd het beleidskader vast te stellen.

Raadsvoorstel oprichting regionale uitvoeringsorganisatie
Sociale Dienst
De colleges van de acht gemeenten die de regio Alkmaar vormen zijn het in
beginsel eens over de oprichting van één sociale dienst waarvan ook WNKbedrijven onderdeel zal gaan uitmaken. De gemeenteraad heeft in deze het
laatste woord en wordt daarom gevraagd tot samenwerking te besluiten.

Raadsvoorstel congruente samenwerking 3D en regionale
bestuurlijke kalender 3D
De gemeenten in de Regio Alkmaar hebben besloten een hechte samenwerking aan te gaan voor de voorbereiding op de zogeheten decentralisaties
in het soaciaal domein. Er is een programmaplan opgesteld waarin de
noodzaak en de meerwaarde van deze samenwerking is beschreven. De
gemeenteraad wordt gevraagd het programmaplan vast te stellen.

Raadsvoorstel rekenkamerrapport Decentralisaties in het
sociale domein
De rekenkamercommissie heeft een rapport opgesteld over de stand van
zaken in Heerhugowaard rondom de drie decentralisaties. De auditcommissie
heeft dit rapport besproken en voorzien van haar opmerkingen. De gemeenteraad wordt gevraagd het rapport van de rekenkamercommissie vast te
stellen en de aanbevelingen van de auditcommissie over te nemen.

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

NIEUW: vanaf dit moment zijn alle raadscommissies, net als de raadsvergadering, live te volgen via onze website raad.heerhugowaard.nl

