De fractie heeft onderstaande raadsvragen gesteld, 21-05-2012
Onderwerp:

Collectieve aanschaf zonnepanelen

Wij hebben uit de pers vernomen dat er een actie gaande is, geïnitieerd dan wel ondersteund door 19
gemeenten in Noord Holland, om grootschalig tbv de burgers zonnepanelen in te kopen. E.e.a. met
als doel grote inkoopvoordelen te behalen.
Een recent persbericht maakt melding van uitvoeringsnota duurzaamheid "Hollands Kroon wil centrumfunctie duurzaamheid vervullen.” Meedoen met zo'n actie is dan wel het eerste om aan geloofwaardigheid te winnen.
Dit roept bij ons de volgende vragen op:
1: Doet Hollands Kroon ook mee aan deze actie?
2: Zo nee: kan dat alsnog gerealiseerd worden?
3: Zo nee: waarom niet?
4: Zo nee: valt er in de toekomst deelname aan of initiëren van een dergelijk project te
verwachten?

Onderwerp:

Verstrekking compost

Sinds jaar en dag wordt er in het voorjaar een zgn ”compostactie” gehouden. Voor de kern Winkel
betekende dit dat er op de Gemeentewerf op een dag in april een aantal vrachtwagens compost gestort werden. De burgers konden dan een aanhangertje of een aantal zakken/kisten vol (laten) scheppen. Ook volkstuinverenigingen haakten aan. Het bleek zelfs mogelijk een of meer vrachtwagens direct bij het tuincomplex te laten afleveren. Dit jaar werd bemoeilijkt doordat het niet meer plaats vond
in Winkel. De burger moest naar Middenmeer. Het gerucht gaat dat er volgend jaar helemaal niets
meer mogelijk is. Dit wordt bevestigd door de betreffende medewerkster bij HVC. Deze (en in andere
gemeenten vergelijkbare) compostacties werden gehouden om de burger te motiveren om goed afval
te scheiden (groene en grijze bak.) De burger “ziet iets terug voor zijn moeite”, was het motto om de
compost beschikbaar te stellen.
Vragen:
1: Is Hollands Kroon bereid zich in te zetten voor het continueren van deze compostacties?
2: Zo ja: onder welke voorwaarden?
3: Zo nee: waarom niet?

Onderwerp:

ozb

Berichten in de pers en geluiden die ons uit de sportverenigingen bereiken waaruit blijkt dat verenigingen een veel hogere aanslag hebben gekregen en dat er inmiddels 250 bezwaarschriften zijn ingediend, baren ons zorgen over de opbrengst van de ozb.
Dit brengt ons tot de volgende vragen:
1. Heeft u inzicht wat de gevolgen voor de opbrengst en dus de begroting zullen zijn?
2. Welk beleid gaat u voeren nu door dalende huizenprijzen de opbrengst in de komende jaren
onder druk komt te staan?

