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Gemeenteraadsverkiezingen
werken. Wij hebben ons programma
gebaseerd op principes. Onze #7
principes zijn de leidraad: te vinden
op www.gemeenteraadsverkiezingen-heerhugowaard.nl. Natuurlijk
zullen we ook doelgericht moeten
kijken naar oplossingen. Voor het
CDA is en blijft het belangrijk dat
we de normen en waarden van het
dagelijks leven krachtig onderstrepen. Wij staan voor onze principes.

Op 19 maart 2014 mag u kiezen
wie er in uw gemeenteraad komt.
Ons advies: stem op de persoon
waar u vertrouwen in heeft, want
die persoon zal de komende vier
jaar namens u fundamentele keuzes
moeten maken die grote invloed
hebben op de manier waarop we
leven.
Het CDA staat voor een betrouwbare en dienstbare manier van
politiek bedrijven. Juist daarom is
het CDA trots op de 21 mensen
op de kandidatenlijst. De eerste 11
presenteren zich aan u in onze verkiezingskrant. Onze mensen staan
met twee benen in onze samenleving
en zijn actief betrokken bij alles wat
er in Heerhugowaard gebeurt. Zij
durven te zeggen waar het op staat,
ook al is de boodschap niet altijd
even prettig. Precies wat we nodig
hebben, want de huidige financiële
situatie maakt dat de samenleving
zich anders zal moeten organiseren.

lisaties (Participatiewet, WMO en
de Jeugdzorg), hoe we de werkgelegenheid gaan behouden, hoe we
financiële en sociale armoede tegengaan, hoe de zorg georganiseerd
moet worden en hoe we wonen
betaalbaar houden voor iedereen.

Het gemeentebestuur dat u kiest
zal de komende vier jaar moeilijke keuzes moeten maken. Er
staan grote uitdagingen voor de
deur: vraagstukken over hoe we
uitvoering geven aan de decentra-

Naast deze belangrijke beslissingen,
zullen er de komende raadsperiode
weer vele beslissingen genomen
worden over tal van andere onderwerpen. Geen partij kan dit volledig
in een verkiezingsprogramma ver-

Ons doel: een gezonde, zelfstandige en sterke samenleving. Om
dit te bereiken zal iedereen moeten
meedoen. Niemand mag aan de
zijlijn blijven staan. Iedereen krijgt
naar vermogen een taak. De titel van
ons verkiezingsprogramma is dan
ook niet voor niets: Iedereen doet
mee!
Natuurlijk hoopt het CDA dat uw
stem naar ons gaat. Het belangrijkste is dat u in ieder geval gaat
stemmen. Kies betrokken en stem
betrouwbaar.
Jolanda van Ling
Fractievoorzitter CDA
Twitter @jolandavanling
www.gemeenteraadsverkiezingenheerhugowaard.nl

Jongerengemeenteraad op 11 februari
Op dinsdag 11 februari wordt voor de
tweede keer in Heerhugowaard een
Jongerengemeenteraad gehouden.
Leerlingen van het Trinitas College
en het Huygens Collgege en leden
van de Jeugd- en Jongerenraad
Heerhugowaard gaan met elkaar het
debat aan over duurzaamheid en
wat er in ieder geval op de politieke
agenda voor de komende vier jaar
moet staan. Dit alles met het oog op
de gemeenteraadsverkiezingen van

19 maart.
Bij duurzaamheid is een onderwerp:
geen knetterende en rokende scooters meer in Heerhugowaard, maar
alleen nog elektrische. De leerlingen worden bijgestaan door echte
raadsleden. Burgemeester Han ter
Heegde is voorzitter van de bijeenkomst.
De vergadering van de jongerengemeenteraad begint om 19.00 uur in
de raadzaal van het gemeentehuis.

De publieke tribune is zoals altijd vrij
voor belangstellenden.

Verkiezingskrant
Begin maart verschijnt een
Heerhugowaardse verkiezingskrant. Alle twaalf deelnemende
partijen aan de verkiezingen van

19 maart hebben daarin een eigen
pagina, waarop zij ingaan op hun
belangrijkste verkiezingspunten.
De krant wordt tegelijkertijd met de

officiële kieslijst verspreid aan kiesgerechtigde Heerhugowaarders.

De visie van D66
In deze rubriek elke keer een andere partij aan het woord
Onderwijs is bij D66 een speerpunt.
Onderwijs zorgt er voor, dat dromen
kunnen uitkomen. Onderwijs biedt
kansen. Wij willen een maximale
inzet om drop-outs te voorkomen.
Ook stimuleert D66 brede scholen.
Hierdoor kunnen meer mensen
aan de maatschappij meedoen. Er
ontstaat ruimte voor jonge ouders
om te werken. D66 heeft ook intern
onderwijs hoog in het vaandel staan.
Kandidaat-raadsleden krijgen een
keur van opleidingen aangeboden en ook kandidaat-wethouders
krijgen een gedegen opleiding. D66
wil hiermee de kwaliteit van de
raadsleden en wethouders op een
hoog plan brengen en houden. Dit
alles in dienst van de inwoners van
Heerhugowaard. U heeft recht op
goede bestuurders.
D66 komt nadrukkelijk op voor de
jongeren. Het stimuleren van jon-

gerenhuisvesting vinden wij heel
belangrijk. Ons liberale hart zorgt
ervoor dat door D66 zelfbouw wordt
gestimuleerd. Binnen beperkte
grenzen moet veel mogelijk zijn.
De problemen met recente bouwlocaties binnen stedelijk gebied stemt
ons niet vrolijk. Het leidt meestal
tot een verslechtering van de woonomgeving voor de oorspronkelijke
bewoners. Ook wordt er geregeld
groen opgeofferd.
Aandachtspunten voor
Heerhugowaard zijn wat D66 betreft
de beperkte uitgaansmogelijkheden
voor jongeren onder de 18 jaar,
duurzaamheid en leefbaarheid en
een heel belangrijke, het waarborgen
van goede zorg voor iedereen die
deze nodig heeft.
D66 is daadkrachtig, ondernemend,
initiatiefrijk, verantwoordelijk en
oplossingsgericht.

Carolien van Diemen,
fractievoorzitter,
www.d66-heerhugowaard-nu.nl

Agenda raadsvergadering
Akkoordstukken

Aanvullende dekking Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT)
De gemeenteraad wordt gevraag geld beschikbaar te stellen voor de actualisering van de topografische kaarten.
Treasurystatuut 2014
Door de invoering van de Wet op het Schatkistbankieren moet het
Treasurystatuut aangepast worden. De gemeenteraad moet deze vaststellen.
Eerste wijziging op legesverordening 2014 + vaststellen
kwijtscheldingsbesluit 2014
De nieuwe maximumtarieven voor de leges van de paspoortverstrekking en
de aanpassing van het kwijtscheldingsbeleid moeten door de raad worden
vastgesteld.
Vaststellen bestemmingsplan Westpoort
Voor het gebied van en rondom het te bouwen ziekenhuis langs de
Westtangent is een bestemmingsplan opgesteld.

Bespreekstukken

Afsluiting arbitrage Gembipark
De bouw van het gemeentehuis/bibliotheek/parkeergarage (Gembipark) is in
2007 afgerond. Dit heeft geleid tot een kostenverrekening.
Aanvraag uitvoeringskrediet havengebouw Broekhorn
De gemeenteraad moet formeel nog een bedrag beschikbaar stellen voor de
bouw van het havengebouw in de Broekhorn
Upgrading toegangsweg Strand van Luna
Het ongelijkvloers maken van de kruising Westtangent-Westerweg biedt de
mogelijkheid om de smalle calamiteitenroute vanaf de Westtangent naar
het Strand van Luna te verbreden. De gemeenteraad wordt gevraagd bij te
dragen in de aanlegkosten.
Asfaltcollector (AC) Westfrisiaweg (N32)
De aanleg van de Westfrisiaweg (wegvak ten westen van de Zandhorst en
ten oosten van de Waaijer) biedt een mogelijkheid een asfaltcollector daarin
aan te brengen. De gemeenteraad wordt gevraagd bij te dragen in de kosten.
Algemene Subsidieverordening Heerhugowaard 2014 (ASV)
De gemeenteraad wordt gevraagd in te stemmen met noodzakelijke nieuwe
verordening.
Van onderstaande stukken is op moment van publicatie niet duidelijk of het
akkoord of bespreekstukken zijn.
Regionale Sociale dienst Regio Alkmaar
Dit stuk wordt vastgesteld door het college op 11 februari, de inhoud van dit
stuk is op het moment van publicatie van deze agenda nog niet bekend. Na
11 februari kunt u de inhoud van het stuk terugvinden op raad.heerhugowaard.nl
Beschikbaar stellen krediet t.b.v. aankoop sporthal Deimos
Omdat de gemeente al financieel verantwoordelijk is voor sporthal Deimos,
ligt het in eigendom overnemen daarvan voor de hand. De gemeenteraad
wordt gevraagd het aankoopbedrag beschikbaar te stellen.
Visiedocument Participatiewet regio Alkmaar
In het ‘Visiedocument Participatiewet regio Alkmaar’ wordt de gezamenlijke visie van de gemeenten in de regio Alkmaar op de uitvoering van de
Participatiewet beschreven. De gemeenteraad wordt gevraagd het visiedocument vast te stellen.
Gefaseerde invulling congruent samenwerkingsverband 3D
regio Alkmaar
Per 1 januari 2015 krijgen gemeente de verantwoordelijkheid voor een aantal
nieuwe taken in het sociaal domein. In de vast te stellen notitie wordt een
gefaseerde invulling gegeven aan het congruent samenwerkingsverband.
Regionaal Transitieplan Overheveling Begeleiding AWBZ
De gemeente wordt verantwoordelijk voor de ondersteuning aan de doelgroep die ondersteuning bij participatie nodig heeft. De uitgangspunten en
beslispunten voor deze nieuwe begeleidingstaak zijn in regionaal verband
(regio Alkmaar) beschreven in het Regionaal Transitieplan Overheveling
Begeleiding. De gemeenteraad wordt gevraagd akkoord te gaan met het
transitieplan.

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

