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Jongerengemeenteraad
debatteert over vuurwerkverbod
en jonge asielzoekers

Agenda raadsvergadering
De vergadering is op dinsdag 23 februari,
aanvang 20.00 uur
De complete agenda van de raadsvergadering met de bijbehorende stukken
vindt u op de website van de gemeenteraad: raad.heerhugowaard.nl. Ook kunt
u de raadsvergadering live volgen via heerhugowaard.raadsinformatie.nl.
Verbetering ventilatiesysteem De Vlindertuin.
De gemeenteraad wordt gevraagd om een krediet beschikbaar te stellen voor
de aanpak van het ventilatiesysteem van het kinderopvanggedeelte in het
schoolgebouw De Vlindertuin.
Statutenwijziging Stichting De Blauwe Loper
Stichting De Blauwe Loper is een samenwerkingsverband van besturen van
basisscholen in de gemeenten Heerhugowaard, Alkmaar en Langedijk. Op
grond van Wet op het primair onderwijs wordt van de gemeenteraad instemming gevraagd met de voorgenomen statutenwijziging van de stichting.
Kadernota In Control of Alcohol en Drugs 2016-2020
Voor de periode 2016-2020 is door de Regio Alkmaar een nieuwe kadernota
'In control of alcohol en drugs' opgesteld. Als deelnemende gemeente wordt
ook de gemeenteraad van Heerhugowaard gevraagd deze kadernota vast te
stellen, zodat daaraan uitvoering kan worden gegeven.

n Jongeren in debat tijdens de jongerengemeenteraad van 2015
Op donderdag 19 februari organiseert de gemeente weer de jaarlijkse
jongerengemeenteraad. Op de
agenda staan dit keer vuurwerkverboden in de gemeente en de vraag
hoe je jonge vluchtelingen bij de
maatschappij kunt betrekken en wat
de rol van scholen hierin kan zijn.
Het is voor de vierde keer dat de
gemeente een jongerengemeenteraad organiseert. Leerlingen van
scholen voor voortgezet onderwijs
discussiëren er in een realistische

raadssetting over ‘jongerenonderwerpen’. Zij bereiden standpunten
en moties voor en gaan daarover
met elkaar in debat. Zij worden
daarbij ondersteund door leden
van de gemeenteraad. Vervolgens
wordt er gestemd. Burgemeester
Han ter Heegde is voorzitter van
de vergadering, net zoals hij dat is
van de gemeenteraad. Hij wordt terzijde gestaan door griffier Liesbeth
Schreiner.
Net als de regulieren raadsverga-

dering is ook deze openbaar en
is publiek welkom op de publieke
tribune.
Na afloop worden de beste individuele debater gekozen en de beste
schoolfractie.
De jongerengemeenteraad duurt
van 19.00 tot ongeveer 21.30 uur en
wordt gehouden in de radzaal van
het gemeentehuis.

De visie van lijst GroenLinks

In deze rubriek elke keer een andere partij aan het woord

Alcohol en minderjarige sporters:
dat gaat niet samen
Ook in Heerhugowaard geldt al
meer dan een jaar dat alcohol niet
aan minderjarigen mag worden verkocht. Een maatregel die is bedoeld
de (gezondheid) van de jeugd te
beschermen, daar is inmiddels
genoeg over gezegd en geschreven.
Nu, een jaar later, zijn de eerste
resultaten bekend van een onderzoek waarin gekeken werd of
horeca, buurthuizen en supermarkten in Heerhugowaard zich aan de
regels houden. En wat blijkt: onze
supermarkten, slijters en jongerencentra scoren uitstekend! De horeca
doet het redelijk, maar grootste
tegenvaller is dat sportkantines en
buurthuizen het heel slecht doen.
Jongeren onder de 18 krijgen daar
zonder al te veel problemen alcohol.
GroenLinks is van mening dat juist

in sportkantines voorzichtig moet
worden omgegaan met alcohol.
Immers, sportkantines zijn laagdrempelig, jeugd en volwassenen
lopen de hele dag door elkaar heen.
Sportbeleving staat voorop, niet
de inname van alcohol. Dat besef
schijnt nog niet bij iedereen te zijn
doorgedrongen. Dat minderjarigen
zo makkelijk alcohol krijgen in sportkantines stemt treurig. NIet alleen is
het verboden, ook wringt het op het
morele vlak. Verenigingen zouden
sportbeleving en alcoholinname eens
los moeten koppelen en hun verantwoordelijkheid moeten nemen.
Binnenkort praat de gemeenteraad over het alcoholbeleid in de
gemeente en GroenLinks zal hier
zeker een punt van maken.

Kadernota verbonden partijen
De gemeente werkt op vele gebieden samen met andere partijen. Daar waarbij
sprake is van een bestuurlijk en financieel belang, spreekt men van ‘verbonden
partijen’. De gemeenteraad wil sturing kunnen geven bij het oprichten,
aansturen en opheffen van deze samenwerkingsvormen en heeft daarvoor een
aantal uitgangspunten opgesteld. Uw advies wordt gevraagd. (= bespreekstuk)
Rekenkamerrapport "Meten met één maat"
De rekenkamercommissie heeft onderzoek uitgevoerd naar de beleidssyclus
van de gemeente Heerhugowaard. Dit heeft geresulteerd in een aantal aanbevelingen aan zowel het college van burgemeester en wethouders als aan de
gemeenteraad. (akkoordstuk)
Vaststelling bestemmingsplan Actualisatieplan 2015
Het ontwerp-bestemmingsplan Actualisatieplan 2015 heeft ter inzage gelegen.
De gemeenteraad wordt gevraagd een eindafweging te maken van de diverse
belangen en het bestemmingsplan vast te stellen.(= bespreekstuk)
Verklaring van geen bedenkingen project
Woonwaard/Esdégé-Reigersdaal, Middenweg 4
Het bouwplan van Woonwaard voor de bouw van 31 zorgwoningen en een
Dag Activiteiten Centrum (DAC) voor Esdégé-Reigersdaal op het perceel
Middenweg 4 heeft ter inzage gelegen.
De gemeenteraad wordt gevraagd een eindafweging te maken van de diverse
belangen en te besluiten tot het afgeven van een verklaring van geen bedenkingen. (= akkoordstuk)
Krediet Poldermuseum
Om de aantrekkelijkheid van het Poldermuseum te vergroten is het nodig
over te gaan tot actualisering van de museumfunctie. Door het toevoegen
van functies kan het gemaal een nieuwe betekenis voor de (recreatief toeristische) omgeving krijgen zonder de museumfunctie en zijn uiterlijk te verliezen.
Daarvoor is een verbouwing van het museumgebouw noodzakelijk. De
gemeenteraad wordt gevraagd de daarvoor aangewezen gelden beschikbaar
te stellen.
(= bespreekstuk)

René Schoemaker
Fractievoorzitter GroenLinks
Heerhugowaard
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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 raadsvergaderingen zijn, net als de raadscommissies, live te volgen
via onze website raad.heerhugowaard.nl

