Raadspagina
Uitgave van de Gemeenteraad Heerhugowaard - Redactie: griffie + gemeenteraad

6 mei 2014

Een impressie van de regiodag 16 april 2014

Rondje door de regio

Agenda raadscommissies
Commissie Stadsontwikkeling 6 mei
Raadsvoorstel Vaststelling 5e herziening grondexploitatie De Draai
De economische recessie en de ontwikkelingen in de woningmarkt noodzaken tot het bijstellen van onder meer het woningbouwprogramma en de
grondprijs. De financiële onderbouwing voor het te ontwikkelen gebied De
Draai moet daarom herzien worden.

n Grote opkomst raadsleden tijdens regiodag 16 april in Cool
Op 16 april kwamen ruim 100 raadsleden uit de Regio Alkmaar bijeen in
theater Cool voor de eerste regiodag
na de gemeenteraadsverkiezingen.
Deze bijeenkomst stond in het teken
van kennismaken, de drie decentralisaties en het regiobeeld voor 2025.

Regiodag 16 april

De gemeenteraden van de Regio
Alkmaar zijn de hoogste ‘bazen’ van
de gemeenten en daarom was het
van belang dat er na de gemeenteraadsverkiezingen opnieuw met
elkaar kennis werd gemaakt. Dit
jaar nemen de gemeenteraden van
de Regio Alkmaar vele belangrijke
besluiten die op het gebied van zorg
en welzijn dus is het van belang
dat de gemeenteraadsleden elkaar
gemakkelijk kunnen vinden en zaken
met elkaar kunnen uitwisselen.
De opkomst op 16 april was met
ruim honderd aanwezige raadsleden,
goed te noemen. Op de agenda
stonden natuurlijk de drie decentralisaties ( overdracht van zorgtaken
door het de landelijke overheid aan
de gemeenten) maar ook speeddate
sessies om elkaar beter te leren
kennen, een college over gemeenschappelijke regelingen en juridische
samenwerkingsvormen tussen
gemeenten en een bijpraatsessie
over het Regiobeeld 2025.

De gemeenteraad van
Heerhugowaard was zeer goed
vertegenwoordigd. Bijna van iedere
fractie waren raads- of commissieleden aanwezig. Tevens was het
gehele college van B&W aanwezig
deze dag.
De regiodag werd afgesloten met
interactief toneel en de presentatie
van de Regio Alkmaar app. Deze
app is speciaal ontwikkeld voor alle
raads- en collegeleden van de Regio
Alkmaar om met een druk op de
knop te zien welke regionale overleggenen stukken er aan de orde zijn.
Na de afsluiting werd er onder genot
van een hapje en drankje nog lang
nagepraat in het Cool Café. Het was
dus een geslaagde regiodag!

Wat nu verder?

De gemeenteraad van
Heerhugowaard heeft op 22 april,
unaniem, het Regiobeeld 2025 vastgesteld. In dit regiobeeld kunt u de
plannen en ambities van de Regio
Alkmaar tot het jaar 2025 terug
vinden. Daarnaast vindt er iedere
maand voor alle gemeenteraadsleden uit de Regio Alkmaar een
maandelijkse raadsinformatieavond
plaats. Hier worden zij bijgepraat
over de zaken die op dat moment
spelen in de regio. Als u benieuwd
bent naar de planning van besluitvor-

ming rond de drie decentralisaties,
kunt u kijken op de termijnagenda
voor de commissie Maatschappelijke
Ontwikkeling via de website raad.
heerhugowaard.nl

Samenwerking
binnen de Regio
Alkmaar

De gemeente Heerhugowaard
werkt in de regio samen met
de gemeenten Alkmaar,
Graft-de Rijp, Schermer,
Heiloo, Langedijk, Bergen
en Castricum. Samen met
Heerhugowaard vormen deze
gemeenten de Regio Alkmaar.
Deze gemeenten werken
samen op verschillende terreinen: ruimtelijk en economisch
(waaronder arbeidsmarkt),
sociaal domein( zorg en
welzijn), toerisme en energie.
Deze samenwerking is belangrijk om de regio strategisch
te versterken binnen het economisch en maatschappelijk
domein en op het gebied van
voorzieningen, welzijn en
zorg. Voor alle inwoners is de
bereikbare regio prettig om in te
leven,wonen, werken en recreëren.

De visie van GroenLinks

Mensen en zorg gaan voor
asfalt en stenen

Het nieuwe college bestaande uit
HOP, VVD, CDA en D66 wil miljoenen extra geld besteden aan asfalt
en stenen, terwijl er op andere zaken
miljoenen moet worden bezuinigd,
bezuinigingen die de burger hard
gaan treffen. Daarnaast denkt het
nieuwe college het geld voor tunnels
en wegen op alle burgers te moeten

verhalen door het verhogen van de
OZB.

Commissiebespreking brief “Letsevents” over realiseren van
hotel en evenementenlocatie
Commissiebespreking brief Restaurant de Filosoof over
aanleg van terras

Commissie Middelen/Stadsbeheer 12 mei
Toelichting op de regionalisering van de brandweer
De heren Stierhout en Van de Looij van de Veiligheidsregio geven informerende een presentatie aan de commissie.
Presentatie over het kruispunt Zuidtangent-StationspleinBevelandseweg
Vanuit het college wordt een presentatie gegeven over het terugbrengen van
het eerder verwijderde zebrapad en het op korte termijn verkeersveiliger te
maken van de kruising.
Raadsvoorstel Raadstestament 2010-2014
De ‘oude’ gemeenteraad heeft enkele ervaringen omgezet in aanbevelingen voor de nieuwe gemeenteraad. Het testament bevat onder meer
aanbevelingen voor het aanpassen van het vergaderstelsel en enkele raadsverordeningen.
Commissiebespreking brief over het groeiende aantal vertrekkende
brandweervrijwilligers

Raadsvoorstel Financiële jaarstukken 2013, 2014 en 2015
Recreatieschap Geestmerambacht
De gemeente Heerhugowaard neemt deel in het samenwerkingsverband
Recreatieschap Geestmerambacht. De gemeenteraad wordt gevraagd in te
stemmen met de financiële stukken van het recreatieschap en kan tevens
eventuele zienswijzen op de financiële stukken van het Recreatieschap
kenbaar te maken.
Raadsvoorstel Juridische vorm inkoopsamenwerking
Jeugdzorg en begeleiding AWBZ
De gemeentelijke samenwerking binnen de Regio Alkmaar op het gebied van
gezamenlijk inkopen moet in een juridische status krijgen. De gemeenteraad
wordt gevraagd te kiezen voor de zgn. publiekrechtelijke samenwerkingsvorm.

Verder worden bezuinigingen die
het Rijk doet op de budgetten voor
zorg, welzijn en sociale zekerheid
onverkort afgewenteld op onze
burgers. Daarkan wat betreft HOP,
VVD, CDA, D66 en gedoogpartner
ChristenUnie geen cent bij.
Uiteindelijk betaalt u dus meer en
ziet u daarvan minder terug. Dat is
niet waar GroenLinks voor staat en
in de afgelopen 12 jaar voor heeft
gevochten als coalitiepartij. Ook
als oppositiepartij zullen wij ons
fel verzetten tegen deze sombere

Raadsvoorstel Herziening Nota Bovenwijkse Kosten (NBK) deel 1 /
hoofdinfrastructuur inclusief verloop reserve NBK1
De herziening van enkele grondexploitaties en de bijstelling van de kostenverwachting van diverse infrastructurele projecten (o.a. aanleg tunnels,
ongelijkvloerse kruisingen, reconstructie van wegen) zijn verwerkt in één
financiëel stuk, de Nota Bovenwijkse kosten.

Commissie Maatschappelijke Ontwikkeling 15 mei

In deze rubriek elke keer een andere partij aan het woord

Stenen en asfalt voor mensen en
zorg? Als het aan GroenLinks ligt
zeker niet! Maar zoals het er nu
uitziet wordt in Heerhugowaard in
de komende vier jaar gekozen voor
extra geld voor tunnels en wegen en
wordt er bezuinigd op hetgeen wordt
uitgegeven aan zorg en mensen.

Raadsvoorstel Vaststelling 4e herziening grondexploitatie De Vaandel
Het economische klimaat vraagt om herziening van de uitgangspunten en
financiële opzet van het te ontwikkelen bedrijventerrein De Vaandel.

n René Schoemaker
Fractievoorzitter
verschraling van onze solidaire
maatschappij die nu door het rechtse
college keihard wordt doorgevoerd.

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

