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Na de verkiezingen

De campagnestormen zijn geluwd.
De kiezers hebben gesproken en de
stad moet ook de komende 4 jaar
worden bestuurd. Dat is belangrijk,
want niet goed besturen is iets,
waarvan iedereen last zal hebben.
Niet iedereen zal op zijn of haar
wensen kunnen worden bediend,
zelfs of juist niet als iedereen zijn of
haar eigen wethouder zou hebben.
Dus moeten er op democratische
wijze keuzes worden gemaakt. Het is
dan ook heel bijzonder zo’n proces
te kunnen bijwonen.
In plaats van zich tevreden en zelfingenomen op het beschikbare pluche
te storten, ontpoppen potentiele wethouders en medeonderhandelaars

zich als bekwame, verantwoordelijke en gedreven bestuurders, die
de belangen van hun achterban
goed in het oog houden, maar toch
onderhandelen binnen het kader
van de algemene belangen binnen
onze stadsgemeenschap. Het lijkt
in geen enkel opzicht op de opwindende koppen in de journalistieke
berichtgeving, die zo hier en daar in
het land Oekraïense toestanden suggereren. Het lijkt ook in geen enkel
opzicht op de one-liners, die hun
commentaren anoniem in de sociale
media uitgieten. Vooral gericht op
de veronderstelde graaiende eigenschappen van vertegenwoordigers,
die in duistere achterkamertjes

afspraken maken voor eigen gewin.
In werkelijkheid lijkt deze fase in
Heerhugowaard in niets op het
bestuur van Rommeldam.
Hoewel het in theorie ongetwijfeld altijd beter zal kunnen en ook
bestuurders in hun bevlogenheid de
plank mis kunnen en zullen slaan is
de aanwezigheid van hun collega’s
met andere achtergrond en andere
wensen van hun kiezers de democratische garantie, dat men elkaar
zoveel mogelijk in het rechte spoor
kan houden. Dat gaat desondanks
niet altijd goed, maar het beschermt
wel tegen Poetineaanse dictatoriale
toestanden.
Hoe meer stemmen dat evenwicht in
stand kunnen houden, hoe minder
kans dictatoriaal georiënteerde
minderheden zich kunnen ontwikkelen. Dat is de betekenis van iedere
stem, die telt. Dat is de betekenis
van democratie, die in deze stad
van kansen ook op bestuursniveau
lijkt te werken. Daar mogen wij als
burgers van deze gemeente blij mee
en trots op zijn. Het is niet overal zo.
Hun stem telt ook nog na de verkiezingen.
Blij zullen we er niet altijd van
worden. Democratie is een proces
van geven en nemen. Volstrekte
autonomie voor de een betekent
dictatuur voor de ander. Dat laatste
zegt niemand te willen. Dus leveren
we soms tandenknarsend in ter wille
van de ander. Dat zet zich door in de
politiek en het politieke bestuur, al
heb ik dat nog niet kunnen waarnemen. Ik hoop dat het zo blijft.
Het schip met zure appelen van de
landelijke overheid komt snel dichterbij. Hoeveel hagels we daarvan
moeten opscheppen is nog steeds
niet bekend. Al is elke schep er een
teveel.
Tandenknarsend moeten we erdoor
heen. De tandartsen zien een
gouden toekomst. Dat dan weer wel.
Op naar een nieuw college.
Carolien van Diemen
Fractievoorzitter D66

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

‘Uw zorg is onze zorg’
We staan aan de vooravond van
grote verandering in de zorg. De
langdurige zorg verandert. De
zorg voor elkaar moet meer ruimte
krijgen. Dit past bij een zorgzame
samenleving, waar mensen meer
eigen regie en verantwoordelijkheid
willen.
Het is ook nodig dat de zorg verandert om de zorg betaalbaar en dus
bereikbaar te houden voor
iedere inwoner.
Er komen steeds meer taken naar de
gemeente. Dit brengt veel onrust en
onzekerheid met zich mee. Als commissielid krijgen we eerst de stukken
te lezen over de zorg. Daarbij
onderzoeken wij of de inwoners
echt de zorg krijgen die ze nodig

hebben. Dit als voorbereiding op de
raadsvergadering, waarin over het
betreffende onderwerp een besluit
wordt genomen.
De ChristenUnie wil dat de noodzakelijke begeleiding blijft voor de
ouderen, jongeren en gehandicapten.
Ook staan wij voor keuzevrijheid.
Het is namelijk van belang dat je
als inwoner zelf mag kiezen voor
de zorg die past bij je eigen identiteit en levensovertuiging. Ook het
Persoons Gebonden Budget ( PGB)
hoort hierbij.
Verder zullen we de komende jaren
aandacht blijven vragen voor de
armoedebestrijding en schuldhulp-

Agenda raadsvergadering
Raadsvergadering 22 april (let op: aanvang 19.00 uur)

Spreekrecht burgers

Installatie raadslid F.J. Marchal (Nederland Duurzaam)
Beëdiging/benoeming van 3 commissieleden-niet-raadsleden
de heer R.A. Marchal, mw. F.E. Rademacher en de heer F.T.M. Schrauwers, alle
drie voor de fractie Nederland Duurzaam

Verklaring formateur

Presentatie wethouders
1. Onderzoek geloofsbrieven wethouders
2. Samenstelling commissie van geloofsbrieven wethouders
3. Schorsing onderzoek naar geloofsbrieven
4. Commissie van geloofsbrieven rapporteert over
5. de bevindingen
6. Benoeming en beëdiging wethouders

Akkoordstukken

- Raadsvoorstel vaststellen regiobeeld 2025
De gezamenlijke ambitie en uitvoering van de strategische regionale samenwerking van de acht gemeenten in de regio Alkmaar zijn beschreven in het
Regiobeeld 2025. De gemeenteraad wordt gevraagd deze regionale visie vast
te stellen.
- Raadsvoorstel Marktverordening Heerhugowaard 2014
Om de marktkooplieden meer vrijheid te geven in hun bedrijfsvoering moet
de bestaande marktverordening gewijzigd worden. De gemeenteraad wordt
gevraagd de nieuwe marktverordening vast te stellen.
- Raadsvoorstel aanschaf containers gemeentewerk
Op het gemeentelijk afvalbrengdepot zijn diverse containers in gebruik voor de
afvalinzameling en verwerking. Deze containers worden gehuurd. Een jaarlijks
voordeel is te behalen als de gemeente zelf containers koopt. De gemeenteraad wordt gevraagd daarvoor een budget beschikbaar te stellen.
- Raadsvoorstel Vaststelling van de Aanvulling op de
Samenwerkingsovereenkomst tussen gemeente en Esdégé-Reigersdaal
uit 2009.
Sinds het aangaan van de samenwerkingsovereenkomst in 2009 is er veel
veranderd in de gebiedsontwikkeling en de zorg. De gemeenteraad wordt voorgesteld wordt deze aanpassingen vast te leggen.
- Kredietvoorstel ten behoeve van aanbouw Waardergolf met therapiebad,
fysiotherapieruimten en dagbesteding
Het aanbouwen aan de Waardergolf van een therapiebad voor de cliënten van
Reigersdaal heeft ook meerwaarde voor andere inwonersgroepen. De gemeenteraad wordt gevraagd in te stemmen met de aanbouwplannen en daarvoor een
krediet beschikbaar te stellen.
- Raadsvoorstel Aanvulling school en sporthal in De Draai
In De Draai wordt een school en buurtcentrum met een sporthal gerealiseerd.
In afwijking van de eerdere planning moet de school in de toekomst onderdak
kunnen bieden aan meer groepen. De sporthal zal nu ook gebruikt worden door
Reigersdaal Dit vraagt om aanpassing van de plannen. De gemeenteraad wordt
gevraagd in te stemmen met deze planaanpassingen.
- Raadsvoorstel Afsluiten krediet voor realisatie uitvaartfaciliteit aan de
Krusemanlaan
Voor de realisering van het crematorium aan de Krusemanlaan heeft de
gemeente geld geïnvesteerd in onder meer de verplaatsing van de volkstuinen. Met de opbrengst van de grondverkoop heeft dit geleid tot een opbrengst.
De gemeenteraad wordt gevraagd om d.m.v. een boekhoudkundig besluit dit
project financieel af te sluiten.
- Raadsvoorstel Reservelocatie Trinitas College
Het Trinitas College wil de grond naast haar gebouw gebruiken om tijdelijk extra
lesruimten te plaatsen. De gemeenteraad wordt gevraagd in te stemmen met
het tijdelijke gebruik van deze strook gemeentegrond.

Bespreekstukken

n Trijntje Johanne Visser
Commissielid
verlening.
U ziet het: ‘Uw zorg is onze zorg’.
Wilt u meer weten kijk dan op
www.ChristenUnieHeerhugowaard.nl

- Raadsvoorstel Aangepaste begroting VVI 2014
- Vanwege hogere kosten voor het verwerken van afval is het nodig om de
vastgestelde begroting van de vuilverbrandingsinstallatie (VVI) voor 2014 te wijzigen. De gemeenteraad wordt voorgesteld in te stemmen met deze wijziging.
De agenda met de voorstellen en alle bijbehorende stukken vindt u op
raad.heerhugowaard.nl.

Meer informatie over de gemeenteraad, zoals het vergaderschema van
raad en commissies, live uitzendingen en informatie over raadsleden:
raad.heerhugowaard.nl of Twitter: @rdheerhugowaard.

