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Burgerbelang
Heerhugowaard 2.0
Het politieke klimaat verandert, de
accenten verschuiven, oude bolwerken zijn niet te handhaven. Dat geldt
sinds de laatste verkiezingen des te
meer voor Burgerbelang. Want voor
Burgerbelang is al vanaf dag één
van ons bestaan het streven om voor
onze burgers op te komen. In het
verleden was dat nogal voor de hand
liggend met grote issues zoals de
plannen voor de Vork en de Draai.
Tegenwoordig ligt dat anders: die
plannen zijn ondanks ons verweer
toch ontwikkeld. Het wrange daarbij
is wel dat we achteraf volledig gelijk
gekregen hebben: de Vork is na de
naamsverandering naar de Vaandel
helemaal uit beeld verdwenen. We
hebben altijd gesteld dat er geen
behoefte aan nieuwe bedrijventerreinen was, en dat je een nieuw terrein
zeker daar niet moest aanleggen.
Welnu, de provincie geeft ons uiteindelijk gelijk, de Vaandel zal nooit vol
komen. De oorspronkelijk bedoelde
120 ha bedrijventerrein is uitgekleed
tot hooguit 24 ha - en de enorme
kosten die deze teruggang met
zich meebracht mogen de burgers
dragen. Als er beter geluisterd was
naar Burgerbelang hadden die
kosten niet gehoeven.
Maar dat is verleden tijd; het is tijd
voor herbezinning. Tijd om onze
strategie te herzien, maar niet onze
filosofie. Die blijft onverkort “Alles
in het belang van de burgers van
Heerhugowaard”. Voor Burgerbelang
nu en zeker in de toekomst blijven
leefbaarheid en een gedegen financieel beleid de aandachtspunten
waarvoor wij blijven knokken. Wij
zien de noodzaak voor een tunnel
bij de Zuidtangent daarom nu zeker
niet zitten - Heerhugowaard heeft al
zoveel schulden. Maar wat zeker in
deze onzekere tijd onze aandacht
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Taakmutaties 2015
Het rijk heeft op de algemene uitkering aan de gemeente een grotere korting
toegepast dan mocht worden verwacht. De gemeenteraad wordt voorgesteld
de korting en het tekort in de begroting 2015 te verwerken. (akkoordstuk)
Groeibudget 2015
Als gevolg van de groei van de gemeente qua inwoners en woningaantal
groeit ook de uitkering van het rijk aan de gemeente. De gemeenteraad wordt
voorgesteld om dit groeibudget te verwerken in de begroting 2015. (akkoordstuk)
Borging juridische grondslag begrotingssubsidies
In de begroting 2015 is een budget opgenomen voor de verstrekking van
zogenoemde begrotingssubsidies. De gemeenteraad wordt voorgesteld om
de tabel met de hoogte van de te verstrekken subsidies aan de onderscheiden instellingen aan de begroting 2015 toe te voegen.
(akkoordstuk)
behoeft is goede zorg aan de Zorg
besteden, en dat de huisvestingsproblematiek onze volle aandacht krijgt.
Laat die tunnel bij de Zuidtangent
maar weg, er zijn zoveel meer en
grotere problemen dan dat we dat
stokpaardje van het college moeten
gaan berijden. Uiteindelijk kosten al
deze plannen, ideeën en initiatieven
geld. En daar moet je goed over
nadenken. Want er is zoveel meer
dat veel geld kost - die goede Zorg
bijvoorbeeld.
Burgerbelang Heerhugowaard 2.0
zal zich opnieuw moeten bewijzen
aan haar kiezers. Met een nieuwe
ploeg en met een nieuw geluid. En

om die nieuwe ploeg aan u voor te
stellen: in de raad worden we vertegenwoordigd door Ad Jongenelen
en Jos Beers, terwijl we verder versterking hebben in de commissies
van Cor Zonneveld en Jos Seeboldt.
En daarnaast hebben we vele
mensen die onze fractie ondersteunen, mensen die zich tot dit nieuwe
Burgerbelang voelen aangetrokken.
Om samen dat nieuwe geluid uit te
dragen. U hoort nog van ons!

Verklaring van geen bedenkingen project De Zonnesteen, Middenweg 27
Voor de locatie Middenweg 27 is een bouwplan voor maximaal 20 woningen
ingediend. Omdat het bouwplan niet past in het bestemmingsplan maar wel
als passend in de woonomgeving wordt gezien, wordt de gemeenteraad
gevraagd een Verklaring van geen bedenkingen af te geven.
(akkoordstuk)

Ad Jongenelen
Fractievoorzitter BurgerBelang

De complete agenda van de raadsvergadering met de bijbehorende stukken
staat op de website van de gemeenteraad: raad.heerhugowaard.nl

http://www.burgerbelangheerhugowaard.nl/

Commissie Middelen en Stadsbeheer, 2 februari

In deze rubriek elke keer een andere partij aan het woord

Zorg, horecatijden en duurzaamheid

ND heeft vertrouwen in de gemeente
Heerhugowaard en haar vermogen
om dit te gaan organiseren. Wij zullen
daarbij wel een vinger aan de pols
houden en kritisch blijven. Eventuele
problemen moeten we vroegtijdig
onderkennen en oplossen. De zorg
voor onze medemens moet centraal
staan, niet het salaris of de bonus van
de zorgverzekeraar.
Verder is ND een voorvechter
van een ruimer uitgaansleven in
Heerhugowaard, passend bij de
grootte van onze stad. We zijn dan
ook blij met de aankomende pilot om
de sluitingstijden voor horeca een jaar
vrij te laten, met afspraken daarover

Vaststelling bestemmingspan Buitengebied 2014
Het bestemmingsplan dat betrekking heeft op het buitengebied van de
gemeente is geactualiseerd. Het ontwerp-bestemmingsplan Buitengebied
2015 heeft voor enkele belanghebbenden aanleiding gegeven om zienswijzen in te dienen. Een aantal van hen zal gebruik maken van de mogelijkheid
om hun opmerkingen toe te lichten in deze commissievergadering.

Commissie Maatschappelijke ontwikkeling, 5 februari

in een convenant. We hopen dat dit
ervoor zorgt dat er een bruisend(er)
uitgaansleven zal ontstaan.
Als stad zijn er de komende jaren
nog voldoende kansen te pakken.
Te denken valt aan het inrichten van
een duurzaam industrieterrein, het
faciliteren van het nieuwe ziekenhuis
en op termijn het opknappen van het
stationsgebied. ND staat voor om dit
met de nieuwste duurzame (energiezuinige) technieken te bouwen zodat
het ecologisch verantwoord wordt
aangelegd en we zo gereed zijn voor
de toekomst.

Deze vergadering gaat niet door omdat er geen agendapunten zijn.

Commissie Stadsontwikkeling, 3 februari

De visie van Nederland Duurzaam

Inmiddels is 2015, het 'jaar van
de zorg', aangebroken en zal de
komende maanden veel duidelijk
worden over de inrichting en werking
van bepaalde zorgtaken door
gemeente.

Toelating en beëdiging commissieleden-niet-raadsleden
Als gevolg van wisseling in de commissiebezetting van enkele fracties en
de vorming van een nieuwe fractie in de gemeenteraad, wordt de raad voorgesteld nieuwe personen tot commissielid-niet-raadslid te benoemen en te
beëdigen.

Begrotingswijziging i.v.m. toelage huishoudelijke hulp
Van het rijk ontvangt de gemeente een toelagebedrag voor huishoudelijke
hulp. Het bedrag wordt gebruikt ter ondersteuning aan inwoners die vallen
onder de doelstelling van de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning).
Door een bijdrage worden deze inwoners geholpen om zelf huishoudelijke
hulp in te kopen. De gemeenteraad wordt gevraagd om dit van het rijk ontvangen bedrag door middel van een begrotingswijziging beschikbaar te
stellen.
Presentaties over Mantelzorg en PGB (Persoonsgebonden budget)
De commissie wordt via een tweetal korte presentaties bijgepraat over
Mantelzorg en PGB

Freek Marchal
Fractievoorzitter Nederland
Duurzaam
Email: nederlandduurzaamheerhugowaard@gmail.com
Facebook:
www.facebook.com/ndhhw
Twitter: @NL_Duurzaam_HHW

De vergaderingen worden gehouden in de raadzaal van het gemeentehuis en
beginnen om 20.00 uur.

Meer informatie over de gemeenteraad, zoals het vergaderschema van
raad en commissies, live uitzendingen en informatie over raadsleden:
raad.heerhugowaard.nl of Twitter: @rdheerhugowaard.
Alle raadscommissies, net als de raadsvergadering, live te volgen via
onze website raad.heerhugowaard.nl

