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‘Gebruik lege bedrijfspanden
voor horeca voor jongeren’

24 februari 2015

Agenda raadscommissies
Commissie Middelen en Stadsbeheer van 2 maart
Verruiming openingstijden horeca
Op verzoek van de gemeenteraad is in samenspraak met de horecaondernemers en andere belanghebbenden een verkenning uitgevoerd naar
de mogelijkheden van verruiming van de openingstijden van de horeca. De
uitwerking van die verkenning kan nog niet afgerond worden. De commissie
wordt voorgesteld nog even niet met een eventuele pilot te starten.
Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning
De verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning uit 2003 is toe
aan een herziening. Aanleiding hiervoor zijn onder mee de ervaringen die de
gemeenteraad heeft opgedaan met de huidige regeling.
Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden
Als gevolg van een ministeriële regeling is het noodzakelijk de huidige verordening geheel te vervangen. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van een
landelijk model.
Verordening beheer en gebruik van gemeentelijke begraafplaatsen
De bestaande verordening sluit onvoldoende aan bij de huidige beheers- en
gebruikseisen van de gemeentelijke begraafplaatsen. Voorgesteld wordt om
de verordening te actualiseren.
Bezuinigingsmaatregelen Veiligheidsregio Noord-Holland Noord
De commissie krijgt de gelegenheid om zienswijzen in te dienen op de door
de Veiligheidsregio voorgestelde bezuinigingsmogelijkheden.

n Er werd geconcentreerd gediscussieerd
Jongeren zijn nog steeds niet tevreden over het aanbod van kroegen
in Heerhugowaard. ‘Geef horecaondernemers die zich hier willen
vestigen meer ruimte en minder
regels. Als ze in een leegstaand
bedrijfspand op het industrieterrein
iets willen, wijzig dan het bestemmingsplan om dit mogelijk te maken.’
De jongerengemeenteraad had er op
donderdagavond 19 februari zin in.
Niet ten onrechte, want in de vorige
editie drongen de jongeren aan op
verruiming van de openingstijden
van de horeca. En zie, de officiële
gemeenteraad heeft die wens ter
harte genomen. Vorig jaar zijn er
bijeenkomsten met onder andere
horeca en omwonenden geweest.
Binnenkort wordt een besluit
genomen over verruiming van die
tijden.
De jongerengemeenteraad beleefde
zijn derde editie. Idee is jongeren
bij de politiek te betrekken en het is
voor de gemeente een uitgelezen
mogelijkheid wensen van jongeren
te horen. Jongeren leren zo ook dat

je in de politiek meerderheden voor
jouw voorstellen moet zien te krijgen.
En dat betekent; met goed onderbouwde voorstellen (moties) komen
en die in het debat met verve verdedigen. En dat gebeurde.
Leerlingen van het Clusius College,
het Huygens College, Johannes
Bosco, Han Fortmann, de Jeugd en
Jongerenraad en Parlan vormden
de 31-koppige gemeenteraad. Zij
werden bijgestaan door raadsleden.
De publieke tribune zat bomvol
met aanhang. De thema’s waren
veiligheid en de rol van sociale
media daarin en het uitgaansleven in Heerhugowaard. De fractie
Han Fortmann vroeg in een motie
meer aandacht voor voorlichting op
scholen over pesten. En dan niet de
traditionele campagnes, ‘maar zet
ervaringsdeskundigen in. Dat maakt
indruk‘. Want pesten kan leiden tot
onveiligheid: op het schoolplein of
daarbuiten. Zoals gebruikelijk reageert het college op moties. In dit
geval burgemeester Han ter Heegde,
want die gaat over openbare orde

en veiligheid. ‘Prima motie’, vond
hij, ‘maar u legt de verantwoordelijkheid wel erg bij de gemeente. Als u
school en ouders toevoegt gaat het
college akkoord.’
Bestemmingsplannen wijzigen om
horecavestiging in bedrijfspanden
mogelijk te maken vond het college
geen goed idee. ‘Dan is het eind
zoek’, zei wethouder Van Diemen.
De raad legde haar advies terzijde,
bleek bij de stemming: de motie werd
aangenomen.
Johannes Bosco wil meer vertier
voor jongeren onder de 18. ‘Waarom
gaan jullie samen met de Jeugd en
Jongerenraad niet zelf met horecaondernemers praten’, opperde
wethouder Van Diemen. ‘Ik zie
hier niet primair een taak voor de
gemeente.’
En zo was het een levendig debat.
Freddie Schilder van het Clusius
College en de fractie van het
Huygens College werden aan het
eind van de avond uitgeroepen tot
respectievelijk de beste debater van
de avond en de beste fractie.

De visie van de HOP

In deze rubriek elke keer een andere partij aan het woord

Nederland is de afgelopen jaren
enorm gegroeid en teveel wordt
gegrepen naar de auto voor korte
afstanden. Daar is veel winst te
behalen. Heerhugowaard heeft
goede fietsverbindingen voor haar
stad en omgeving. De fietser herkent
„de rode loper” meteen en wij van
de HOP blijven meedenken over het
verbeteren van fiets- en wandelpaden. Dat kan het autogebruik voor de
korte afstanden verminderen.
Per 1 januari zijn taken op het gebied
van werk, jeugd en zorg overgegaan
naar de gemeente. Zorgtaken waar
je u tegen zegt. Het is een enorme
klus voor onze gemeente en het
belang van de burgers staat daarbij
voor ons voorop.

Commissie Stadsontwikkeling van 3 maart
Aanpassing verhuurregeling gemeentegrond voor particulieren
Voorgesteld wordt om de verhuurregels voor openbaar groen aan particulieren aan te passen.
Verklaring van geen bedenkingen bouwplan Acacialaan/Beukenlaan
Ontwikkelaar Kamp heeft een bouwplan ingediend dat voldoet aan de door
de gemeenteraad vastgestelde visie voor het gebied Acacialaan/Beukenlaan.
Voorgesteld wordt dat de gemeenteraad een Verklaring van geen bedenkingen afgeeft op basis waarvan de vergunning voor de bouwwerkzaamheden
kan worden verleend.
Sterke werklocaties in Regio Alkmaar (Stec-rapport)
Op verzoek van de fractie Senioren Heerhugowaard wordt het advies van het
college over het Stec-rapport besproken in de commissievergadering.

Commissie Maatschappelijke ontwikkeling van 5 maart
Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs
Overeenkomstig een wijziging van de landelijke regelgeving wordt voorgesteld om de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs te actualiseren.
Wijziging verordening Leerlingenvervoer
Voorgesteld wordt om een technische aanpassing aan te brengen in de
Verordening Leerlingenvervoer. De wijziging heeft betrekking op het vergoeden van kosten voor het begeleiden van leerlingen per fiets.

Gegevens fracties

Over duurzaamheid,
bereikbaarheid en zorg
Een mooi Heerhugowaard ontstaat door enthousiaste mensen.
Heerhugowaard is dan ook toegerust
met veel faciliteiten en iedereen kan
daar naar hartenlust gebruik van
maken. HOP is in Heerhugowaard
de plaatselijke politieke partij die
bij veel initiatieven vooraan staat.
Heel actueel zijn projecten die te
maken hebben met duurzaamheid.
Bedrijven, Hoogheemraadschap en
de gemeente zijn enthousiast en zien
de voordelen van duurzaam ondernemen. De HOP dus ook.
Ook is de bereikbaarheid van
Heerhugowaard van groot belang.
Goede ontsluitingen zijn belangrijk voor aantrekkelijk wonen en
bedrijfsactiviteiten. De mobiliteit in

Behandeling brief gemeente Langedijk inzake bezuinigingen
De gemeente Langedijk verzoekt middels een brief om ondersteuning voor
het ombuigen van de kostenverdeling van deVeiligheidsregio. Op verzoek
van de fractie HOP wordt in de commissie besproken hoe op het verzoek van
de gemeente Langedijk kan worden gereageerd.
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