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De nieuwe gemeenteraad
al volop aan het werk
De rook van de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart is nog maar
net opgetrokken of de nieuw gekozen
gemeenteraad is al volop aan het
werk. De officiële installatie van de
raad op 27 maart was nog een feestje,
maar op 31 maart begon al het echte
werk met een vergadering van de
commissie Middelen en op 7 april
een vergadering van de commissie
Maatschappelijke Ontwikkeling.
Vooral voor de 15 nieuwe raadsleden
zal het wennen zijn: ineens staat je
agenda vol vergaderingen en lees je
gemiddeld zo’n 500 tot 700 pagina’s
per maand aan stukken ter voorbereiding op die vergaderingen. En dan
is er de eerste tijd ook nog een uitgebreid inwerkprogramma. Wat zijn de
regels in en rondom vergaderingen?
Hoe dien je een motie, amendement
of schriftelijke vragen in? Hoe werkt
de gemeentelijke organisatie? Verder
wordt er veel aandacht besteed aan
integriteit en morele oordeelvorming.

Raadsleden moeten immers steeds
een belangenafweging maken bij
hun besluitvorming. Daarbij moeten
ze in het oog houden dat ze voor alle
inwoners werken.
Nieuw in het inwerkprogramma
zijn regionale bijeenkomsten met de
acht gemeenteraden van de regio
Alkmaar. Deze bijeenkomsten staan
in het teken van de drie decentralisaties: AWBZ, Participatiewet,

Jeugdzorg. De regio zal bij de uitvoering van die taken waar mogel;ijk
samen werken. De raadsleden
worden bij dit alles ondersteund
door de griffie. Die bestaat uit vijf
medewerkers, waarvan de griffier
de secretaris is van de vergaderingen van de raad en de commissies.
De griffie werkt uitsluitend voor
de raadsleden (en dus niet voor het
college van B&W).

Wist u dat:
- Er maar liefst 15 nieuwe raadsleden ( van de 31) zijn bijgekomen?
- Er 11 fracties in de gemeenteraad plaatsnemen?
- Het jongste raadslid 25 jaar oud is en het jongste commissielid- niet
raadslid 18 jaar?
- Er vanaf april tot en met december al 57 vergaderingen en bijeenkomsten gepland staan voor de raadsleden?
- Dat 12 raadsleden bij de installatie van de nieuwe gemeenteraad de
eed (“ Zo waarlijk helpe mij god almachtig” hebben afgelegd en 18
raadsleden de belofte ( “Dat verklaar en beloofd ik”)

Drie raadsleden krijgen lintje

Gegevens fracties
HOP ( Heerhugowaardse Onafhankelijke Partij)
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: Carolien van Diemen,
e-mail: carolienv.diemen@tiscali.nl,
tel. 0725714286
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
Raadsleden die 12 jaar of langer in
de raad hebben gezeten krijgen bij
hun afscheid een koninklijke onderscheiding: lid in de Orde van Oranje
Nassau. Op donderdag 25 maart
was het afscheid van de oude raad.
Martin Dijkstra, midden (28 jaar in

de raad), Cees Mertens, rechts (20
jaar) en Frits Zuurbier (12 jaar) keren
niet terug in de raad en kregen dus
een lintje. Twaalf andere raadsleden
keren ook niet terug. Dat zijn Arthur
van Oord, Theo Mars en Ronald
Loffeld (VVD), Roel Appers (H.O.P.),

Bas Arkeveld (Burgerbelang), Nuri
Kevik (CDA), Saskia van der Werff
en Pieter Jan de Groot (GroenLinks),
Alida Mulder (D66), Marianne
Troostwijk (PvdA), Theo Reijnders
(VSP) en Piet Carnas (Lijst Piet
Carnas).

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

De lokale politiek na
de verkiezingen
19 maart is geweest; u ziet ons
weer over 4 jaar. Hoewel het zo op
papier wel heel hard klinkt, is het
helaas vaak de waarheid. U bent
waarschijnlijk in de periode voor
de gemeenteraadsverkiezingen
om de oren geslagen met krantjes,
Facebook-berichten en gadgets.
Dat is goed, want daardoor wordt
u in staat gesteld u te informeren
en uiteindelijk te kiezen. Nu is de
uitslag echter bekend en zal zoals
altijd de aandacht richting de burger
flink afnemen. Dat is jammer, want
juist een actieve houding verkleint de

kloof tussen de burgers en de politiek en zorgt ervoor dat beslissingen
breed gedragenworden. Dat deze
houding er momenteel niet is, is
niet alleen te wijten aan de kant van
de politiek. Lokale ontwikkelingen
worden weinig tot niet gevolgd, waardoor de pers makkelijk kan inspelen
op het publieke sentiment. Dit zorgt
ervoor dat partijen voorzichtig zijn
en zich vooral richten op makkelijke
onderwerpen die zwevende kiezers
trekken. Hierdoor komt het debat
niet op gang. Het CDA wil het de
aankomende jaren anders gaan

Fractievoorzitter: Ad Jongenelen, e-mail: ajongenelen@me.com
tel. 06-46558993
Voor fractievergaderingen zie www.burgerbelang.org. 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

Fractievoorzitter: Rene Schoemaker,
e-mail schoemaker@groenlinksheerhugowaard.nl
Tel: 0725209530
U kunt alle raadsleden ook terugvinden op raad.heerhugowaard.nl onder de
tab Wie is Wie.
n Jolanda van Ling
doen. Als u ons kritisch blijft volgen,
beloven wij te werken aan een constructieve relatie met de inwoner van
Heerhugowaard. Want zonder uw
inbreng, kunnen wij niet besturen!

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

