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Jongerenraad Heerhugowaard

10 februari 2015

Agenda raadsvergadering
Raadsvergadering van 17 februari

De vergadering wordt gehouden in het gemeentehuis. Het vragenhalfuur
begint om 19.30 uur. De vergadering begint om 20.00 uur. De complete
agenda van de raadsvergadering met de bijbehorende stukken vindt u op de
website van de gemeenteraad: raad.heerhugowaard.nl
Vaststelling bestemmingspan Buitengebied 2014
Het bestemmingsplan dat betrekking heeft op het buitengebied van de
gemeente is geactualiseerd. De gemeenteraad wordt voorgesteld om het
bestemmingsplan vast te stellen met inachtneming van de aangegeven wijzigingen.
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. (bespreekstuk)

Gegevens fracties
Alweer voor de derde keer in
successie organiseert de gemeenteraad van Heerhugowaard de
jongerengemeenteraad.
In een levendige, actieve en
leuke setting neemt de jeugd van
Heerhugowaard de rol van de
gemeenteraad over. Zij zitten aan
tafel en zij proberen hun punten te
verdedigen. Bij de twee eerdere
jeugdjongerenraden zijn actuele
onderwerpen behandeld, zoals onder
andere uitgaan in Heerhugowaard en
het sluitingstijden beleid. Hierover
wordt bij aanvang van de jeugdjongerenraad een terugkoppeling
gegeven over de behaalde resultaten
van dit initiatief.
De gemeente vindt het leuk om te
vernemen dat voor de tweede keer
de jeugd zelf met een onderwerp
aankomt. Recent hebben we in
Heerhugowaard enkele incidenten
gehad met jeugdoverlast. Dit heeft
ertoe geleid dat men zelf wil praten
over de openbare orde en veiligheid.
Hierbij zal de jongerengemeenteraad
met eigen ideeën en of initiatieven
komen om hier adequaat mee om
te gaan. Als verantwoordelijk portefeuillehouder zal onze burgemeester

Han ter Heegde het openbare orde
en veiligheidsbeleid uitleggen en
de nieuwe ideeën en initiatieven
aanhoren. Ook verwelkomen wij
vertegenwoordiging van de politie die
als toehoorder aanwezig zal zijn.
Het tweede onderwerp wat besproken zal worden is het ontbreken
van uitgaansgelegenheden in
Heerhugowaard voor de jeugd
tussen 16 en 21 jaar. Ook dit
onderwerp is zelf door de jeugd aangebracht. Als gemeenteraad hebben
we hierbij alle horeca ondernemers
van Heerhugowaard uitgenodigd
om de discussie hierover aan te
horen. Het idee erachter is dat er
wellicht een ondernemer opstaat die
de ideeën die hier uit gaan komen
te verwezenlijken. Uiteraard wordt
het aanwezige publiek niet vergeten, zij kunnen middels de losse
microfoon hun steun verwoorden
aan een standpunt of meedoen in
de discussie. En ze kunnen tijdens
de stemming over een motie of
amendement meestemmen over de
voorstellen. Zo wordt iedereen actief
betrokken bij deze beraadslagingen.
Als vast item van alle jeugdjongerenraden is de verkiezing van de beste
debater en de beste schoolfractie.

Hiervoor wordt een individuele en
een wissel beker verstrekt. De jury
bestaat uit een wethouder de voorzitter van de raad en een raadslid. De
prijsuitreiking vindt dezelfde avond
plaats. Voor de beste debater geldt
dat hij/zij in de eerst volgende reguliere raadsvergadering van maart
spreektijd krijgt om het standpunt
van de jeugdjongerenraad te verwoorden.
Wij als gemeenteraad van
Heerhugowaard kijken er reikhalzend
naar uit om de jullie op 19 februari
aanstaande welkom te heten. De
raadsleden zijn herkenbaar aan hun
badge en aanspreekbaar. De raadsleden kunnen jullie bijstaan in de
vergadering om zo jullie standpunt
voor het voetlicht te krijgen of om
te helpen om de juiste werkwijze te
hanteren.
Namens de gemeenteraad
Ad Jongenelen
Carola van 't Schip
Het volledige programma is te vinden
op onze website http://raad.heerhugowaard.nl/tabblad Vergaderingen/
Agenda.

De visie van D66
In deze rubriek elke keer een andere partij aan het woord

Gelijkheid voor iedereen
Alle Nederlanders zijn gelijkwaardig. Zo staat het in de (grond)wet
en zo leren we het op school. Voor
velen is deze gelijkheid een vanzelfsprekendheid. Helaas ervaren veel
lesbiennes, homo’s, biseksuelen en
transgenders (LHBT’ers) dat heel
anders.
Anno 2015 worden nog steeds veel
mensen gediscrimineerd vanwege
hun seksuele oriëntatie. Veel
LHBT’ers weten hoe pijnlijk het is dat
zelfs nu nog de woorden “homo” en
“lesbo” gebruikt worden als scheldwoorden. Ook in deze moderne
tijd is er nog veel discriminatie en
intolerantie op de werkvloer en op
school. LHBT’ers die in het openbaar
zoenen, krijgen nog steeds verve-

lende opmerkingen te horen. Onder
andere hierdoor durven met name
veel LHBT-jongeren niet uit de kast
te komen of zoeken hun heil elders.
D66 vindt dat iedere inwoner
van onze gemeente, ongeacht
zijn of haar seksuele oriëntatie,
zich veilig en vrij moet voelen in
Heerhugowaard. D66 denkt dat de
gemeente daarin een actieve rol kan
en moet spelen.
D66 weet dat veel
Heerhugowaarders al tolerant zijn.
Door dat krachtig uit te stralen
kunnen we met z’n allen ervoor
zorgen, dat iedereen zich welkom
voelt in Heerhugowaard. D66 zal
zich hier de komende tijd nadrukkelijk voor inzetten.

HOP

Fractievoorzitter: Carola van ’t Schip,
e-mail: carolavantschip@me.com, tel. 0725723508
Website: www.hopheerhugowaard.nl

CDA

Fractievoorzitter:Jolanda van Ling-Wanst,
e-mail: jolandavanling@gmail.com, tel 072-5314966
E-mail adres voor maken afspraak: cdaheerhugowaard@icloud.com
Website voor meer informatie: www.cda.nl/noord-holland/heerhugowaard

VVD

Fractievoorzitter Alex Harren, e-mail: harren.vvdhhw@gmail.com,
tel. 0725746877, Website: www.vvdheerhugowaard.nl, Twitter @vvdhhwaard

SP

Fractievoorzitter: Jakob Wedemeijer, e-mail: spjakobwedemeijer@gmail.com

D66

Fractievoorzitter: Michael Feelders,
e-mail: duintop@yahoo.com, tel. 06 - 44822860
Website: www.d66heerhugowaard.nl of www.d66-heerhugowaard-nu.nl/
Via de bovenstaande kanalen kunt u contact opnemen D66 voor het
fractiespreekuur

Senioren Heerhugowaard

Fractievoorzitter: Annette Valent-Groot,
e-mail fractie@seniorenheerhugowaard.nl, tel. 06-21165161.
Website: www.seniorenheerhugowaard.nl

Burgerbelang

Fractievoorzitter: Ad Jongenelen, e-mail: ajongenelen@me.com
tel. 06-46558993
Voor fractievergaderingen zie www.burgerbelang@heerhugowaard.nl
Het fractiespreekuur is voorafgaand aan de fractievergadering van
19.30- 20.00 uur.

PvdA

Fractievoorzitter: Stefan Brau,
PvdA fractie email: pvdaheerhugowaard@gmail.com,
PvdA fractietel: 06 31265894, Fractiespreekuur: derde woensdag in de
maand om 19:30 uur* *=(vooraf afspraak maken)

ChristenUnie

Fractievoorzitter: Trees Huijboom
Emailadres secretariaat: secretaris@heerhugowaard.christenunie.nl
Website: www.heerhugowaard.christenunie.nl

Nederland Duurzaam

Fractievoorzitter: Freek Marchal
Website: www.partijnederlandduurzaam.nl/regio/heerhugowaard

GroenLinks
David Gosselaar

Fractievoorzitter: Rene Schoemaker,
e-mail schoemaker@groenlinksheerhugowaard.nl
Tel: 0725209530

Twitter

Lijst Marjan Jongejan

@DavidGosselaar
@D66HHW
Facebook www. facebook.com/
d66hhw

E-mail:marjan@lijstjongejan.nl

U kunt alle raadsleden ook terugvinden op raad.heerhugowaard.nl
onder de tab Wie is Wie.

