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Ontwikkeling kernenbeleid

Inleiding
In de motie ‘Blij als je blijft; gemeenschappelijk kernenbeleid’, aangenomen door de gemeenteraad
van Heerhugowaard op 8 oktober 2019, verzoekt de raad het college:
1. Samen met Langedijk in gesprek te gaan met de inwoners van diverse (dorps)kernen en
wijken om gezamenlijk te komen tot een goed kernenbeleid waarbij wordt ingezet op
maatwerk.
2. Hierbij ook buurgemeente Alkmaar, mits zij hiertoe bereid zijn, te betrekken om op deze
manier zorg te dragen voor goede afstemming tussen buurgemeenten bij maatregelen in en
om het gebied van de gemeentegrens.
In de motie ‘kernenbeleid’, aangenomen door de gemeenteraad van Langedijk op 8 oktober 2019,
verzoekt de raad het college ook om uitvoering van bovenstaande punten, waarbij alleen onder 1 het
woord ‘Langedijk’ door ‘Heerhugowaard’ is vervangen, met daarnaast twee extra verzoeken:
3. Het plan van aanpak van het kernenbeleid uiterlijk 1 januari 2020 gereed te hebben.
4. Op 5 november a.s. tijdens de behandeling van de begroting 2020 te komen met een voorstel
ter financiële dekking van het kernenbeleid.
In deze raadsmemo informeren de colleges u over hoe zij deze moties tot uitvoering willen brengen.
Hierbij heeft u als raad ook een rol, evenals de inwoners van de kernen, wijken en buurten voor wie dit
kernenbeleid wordt ontwikkeld.
Terugblik raadsmemo kernenbeleid
Zoals in de memo kernenbeleid van 1 oktober 2019 is aangegeven zal het kernenbeleid in fasen
worden vormgegeven. In eerste aanleg zal het kernenbeleid worden ontwikkeld in en met de inwoners
van de kernen Sint Pancras, Koedijk en Centrumwaard. Deze keuze is ingegeven door de actualiteit.
Met deze keuze willen beide gemeenten laten zien dat het uitgangspunt van ‘maatwerk’ tevens
inhoudt dat flexibel wordt ingespeeld op behoeften in de gemeenschap. Andere kernen c.q. wijken
kunnen volgen, mede ingegeven door de aldaar ervaren behoefte en/of urgentie.
Toewerken naar een plan van aanpak
De colleges nemen de volgende processtappen naar het plan van aanpak:
Stap 1
Via deze raadsmemo u als raad informeren over de volgende stappen met daaraan gekoppeld
een budgetaanvraag.
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Stap 2
Samenstellen werkgroep kernenbeleid.
Stap 3
Deze werkgroep de volgende opdrachten mee te geven:
o De ideeën, wensen, verwachtingen en behoeften van inwoners uit kernen, wijken en
buurten zoveel mogelijk in kaart te brengen, te beginnen in Sint Pancras, Koedijk en
Centrumwaard. Hierbij kan de methode ‘Waarderend Vernieuwen’ (lees hier meer)
worden gebruikt. Ook de spreekuren door dorpswethouders en de opbrengsten van
de consultaties voor de fusie kunnen hieraan bijdragen.
o Een concept plan van aanpak op te stellen voor 1 januari 2020
Stap 4
Begin 2020 een interactieve werksessie te organiseren met ambtenaren, raadsleden en
inwoners. Hier kan het concept plan van aanpak waar nodig verder worden verbeterd.

Incidentele budgetaanvraag
De kosten om de komende maanden een werkgroep samen te stellen en die een plan van aanpak te
laten opstellen worden gelijkwaardig onder de gemeenten Langedijk en Heerhugowaard verdeeld. De
kosten voor Langedijk bedragen incidenteel €15.000,-. Deze kosten kunnen gedekt worden uit de
incidentele onderbesteding in 2019 in het programma Besturen en Burgers.
Vervolg na opgestelde plan van aanpak
Het plan van aanpak is een dynamisch document; het kan steeds worden bijgeschaafd of aangepast
wanneer dat nodig is. Op basis van dit plan van aanpak kunnen aanvullende budgetten (incidenteel en
structureel) worden aangevraagd.
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