Vastgesteld door het college op 2 juli
2019 (Bij19-517)

BESTUURLIJKE TERMIJNAGENDA 2019-6/7

PLANNING
Orgaan

Datum

Raad

Advies

Datum

Onderwerp

Ph.

Status

Toelichting

mei-19

Lokale veiligheidsplan

BB

Afgedaan

Raad

mei-19

Streven naar grenzeloze
milieustraten met
regiogemeentes

AV

Afgedaan

4/12/19: Aan de afhandeling van de motie wordt gewerkt.
Afhandeling staat gepland op Q2 in 2019. Per ongeluk stond
hierbij de raadsvergadering van 28 mei 2019 vermeld. Raad
wordt echter geïnformeerd via een raadsinformatiebrief.
21/5/2019: college besluit RIB vast te stellen waarin de raad
wordt geïnformeerd over de uitwerking van de motie.

Raad

28-mei-19

AV

Afgedaan

Raad

28-mei-19

Cie M&S

14-mei-19

Gebiedsplan (n.a.v.
raadsvoorstel Aanleg
Riolering 2019)
Aanpassing GR HalteWerk

BF

Afgedaan

Raad

28-mei-19

Cie M&S

14-mei-19

Aanpassing verordening
Cliëntenraad HalteWerk

BF

Afgedaan

Wethouder van der Starre zegt toe om het gebiedsplan zo
spoedig mogelijk na te sturen (n.a.v. raadsvoorstel Aanleg
Riolering 2019).
De intentie is om de aanpassing te agenderen voor de raad
van maart. Haalbaarheid van de planning is afhankelijk van
de regionale afstemming. 29/1: helaas is de raad van maart
niet haalbaar. 19/3/19: de raad van april is ook niet haalbaar
gebleken. In mei komt de aanpassing van de GR HalteWerk
in de raad, gelijktijdig met de RDS aanpassing van de
verordening cliëntenraad HalteWerk. College van 26 maart
2019: raadsvoorstel vastgesteld. 7 mei 2019: het voorstel
gaat als bespreekstuk naar de raad van 28 mei 2019.
28/5/2019: zie het raadsbesluit.
Gelijktijdig met de aanpassing van de GR HalteWerk komt de
RDS aanpassing van de verordening cliëntenraad HalteWerk
in de raad. College van 26 maart 2019: raadsvoorstel
vastgesteld. 7 mei 2019: het voorstel gaat als bespreekstuk
naar de raad van 28 mei 2019. 28/5/2019: zie raadsbesluit

Bron

Orgaan

Datum

Middel

Cie S&R

9-okt-18

Raadsinformatiebrief

Motie

Raad

27-mrt-18

Raadsinformatiebrief

Toezegging

Cie S&R

7-mei-19

Going
concern

College

Raadsvoorstel

Going
concern

College

Raadsvoorstel

2019
Burgemeester zegt toe dat het lokale veiligheidsplan op de
Going
termijnagenda wordt gezet.
concern
De verwachting is dat het opstellen van het nieuwe lokale
integrale veiligheidsplan (IVP) in mei bij de raad ligt.
30/4/2019: het is niet gelukt om het nieuwe IVP in mei
afgerond te hebben. 14/5/2019: De vertraging wordt
veroorzaakt door een wijziging in de personele invulling. In
mei komt er een raadsinformatiebrief, waarin de evaluatie van
de afgelopen beleidsperiode wordt belicht en een vooruitblik
staat naar het nieuwe integraal veiligheidsbeleid 2019-2023.
Hierin staat ook dat u het IVP in het vierde kwartaal van dit
jaar kunt verwachten. 28/5/2019: het college heeft ingestemd
met RIB over evaluatie integraal veiligheidsplan.
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PLANNING
Orgaan

Datum

Advies

Datum

Onderwerp

Ph.

Status

Toelichting

Raad

28-mei-19

Cie S&R

7-mei-19

Nieuwe
huisvestingsverordening

MS

Afgedaan

In alle regiogemeenten vervalt op 1 juli 2019 automatisch de Going
huidige Huisvestingsverordening. Het is van belang dat ook
concern
na die datum regels zijn over vrijkomende huurwoningen,
vanwege de grote druk op de woningmarkt. Daarom is er een
nieuwe Huisvestingsverordening nodig met bijbehorende
beleidsregels. College van 2 april 2019: raadsvoorstel
vastgesteld. 7 mei 2019: het voorstel gaat als bespreekstuk
naar de raad van 28 mei 2019. 28/5/2019: zie het besluit van
de raad.

College

Raad

28-mei-19

Nieuwe
huisvestingsverordening

MS

Afgedaan

Wethouder Stam informeert de commissie z.s.m. over de al
Toezegging
dan niet gehanteerde leeftijdsgrens bij de inschrijving voor de
seniorenwoningen. Zie raadsvergadering van 28 mei 2019.

Cie S&R

7-mei-19

Actieve
informatieplicht

Raad

28-mei-19

Afgedaan

De raad verzoekt het college in de APV een verbod tot het
oplaten van ballonnen op te nemen en deze wijziging van de
APV zo spoedig mogelijk ter besluitvorming aan de
gemeenteraad voor te leggen + communicatie in gang te
zetten via de gemeentelijke campagne tegen zwerfafval en
gericht op het informeren van o.a. scholen, ondernemers, en
verenigingen over de schadelijke gevolgen van ballonoplatingen en aan te moedigen tot het gebruik van
milieuvriendelijke alternatieven. 23/4/2019: wordt
meegenomen bij het vaststellen van de nieuwe APV, in de
raad van mei 2019. 28/5/2019: zie raadsbesluit APV.

Motie

Raad

26-mrt-19

Raadsvoorstel

Raad

28-mei-19

GR Geestmerambacht:
jaarstukken 2018 en
begroting 2020

AV

Afgedaan

Going
concern

College

Raadsvoorstel

Raad

28-mei-19

GR Veiligheidsregio:
jaarstukken 2018 en
begroting 2020

BB

Afgedaan

In het Presidium is afgesproken dat de voorstellen over de
jaarstukken 2018 en de begroting 2020 van de
gemeenschappelijke regelingen rechtstreeks naar de raad
van 28 mei 2019 mogen zonder voorafgaande
commissiebehandeling. 14/5/2019: raadsvoorstel voor raad
van 28 mei 2019 is vastgesteld. 28/5/2019: zie het
raadsbesluit.
In het Presidium is afgesproken dat de voorstellen over de
jaarstukken 2018 en de begroting 2020 van de
gemeenschappelijke regelingen rechtstreeks naar de raad
van 28 mei 2019 mogen zonder voorafgaande
commissiebehandeling. 21/5/2019: raadsvoorstel voor raad
van 28 mei 2019 is vastgesteld. 28/5/2019: zie raadsbesluit.

Going
concern

College

Raadsvoorstel

Raad

28-mei-19

GR Cocensus jaarstukken
2018 en begroting 2020

BF

Afgedaan

Going
concern

College

Raadsvoorstel

Raad

28-mei-19

GR RHCA jaarstukken 2018
en begroting 2020

BF

Afgedaan

College van 2/4/2019: raadsvoorstel vastgesteld. 7/5/2019:
het voorstel gaat als akkoordstuk naar de raad van 28 mei
2019. 28/5/2019: zie raadsbesluit.
In het Presidium is afgesproken dat de voorstellen over de
jaarstukken 2018 en de begroting 2020 van de
gemeenschappelijke regelingen rechtstreeks naar de raad
van 28 mei 2019 mogen zonder voorafgaande
commissiebehandeling. 14/5/2019: raadsvoorstel voor raad
van 28 mei 2019 is vastgesteld. 28/5/2019: zie raadsbesluit.

Going
concern

College

Raadsvoorstel

Raad

28-mei-19

GR VVI jaarstukken 2018 en AV
begroting 2020

Afgedaan

In het Presidium is afgesproken dat de voorstellen over de
jaarstukken 2018 en de begroting 2020 van de
gemeenschappelijke regelingen rechtstreeks naar de raad
van 28 mei 2019 mogen zonder voorafgaande
commissiebehandeling. 14/5/2019: raadsvoorstel voor raad
van 28 mei 2019 is vastgesteld. 28/5/2019: zie raadsbesluit.

Going
concern

College

Raadsvoorstel

Cie S&R

Cie S&R

7-mei-19

7-mei-19

Ballon-oplatingen
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Bron

Orgaan

Datum

Middel
Raadsvoorstel

PLANNING
Orgaan

Datum

Raad

28-mei-19

Raad

Advies

Datum

Onderwerp

Ph.

Status

Toelichting

Bron

Orgaan

GR RUD jaarstukken 2018 en JD
begroting 2020

Afgedaan

In het Presidium is afgesproken dat de voorstellen over de
jaarstukken 2018 en de begroting 2020 van de
gemeenschappelijke regelingen rechtstreeks naar de raad
van 28 mei 2019 mogen zonder voorafgaande
commissiebehandeling. 14/5/2019: raadsvoorstel voor raad
van 28 mei 2019 is vastgesteld. 28/5/2019: zie raadsbesluit.

Going
concern

College

Raadsvoorstel

28-mei-19

GR GGD jaarstukken 2018
en begroting 2020

AV

Afgedaan

In het Presidium is afgesproken dat de voorstellen over de
jaarstukken 2018 en de begroting 2020 van de
gemeenschappelijke regelingen rechtstreeks naar de raad
van 28 mei 2019 mogen zonder voorafgaande
commissiebehandeling. 14/5/2019: raadsvoorstel voor raad
van 28 mei 2019 is vastgesteld. 28/5/2019: zie raadsbesluit.

Going
concern

College

Raadsvoorstel

Raad

28-mei-19

GR WNK jaarstukken 2018
en begroting 2020

BF

Afgedaan

In het Presidium is afgesproken dat de voorstellen over de
jaarstukken 2018 en de begroting 2020 van de
gemeenschappelijke regelingen rechtstreeks naar de raad
van 28 mei 2019 mogen zonder voorafgaande
commissiebehandeling. 14/5/2019: raadsvoorstel voor raad
van 28 mei 2019 is vastgesteld. 28/5/2019: zie raadsbesluit.

Going
concern

College

Raadsvoorstel

Raad

28-mei-19

GR HalteWerk jaarstukken
2018 en begroting 2020

BF

Afgedaan

In het Presidium is afgesproken dat de voorstellen over de
jaarstukken 2018 en de begroting 2020 van de
gemeenschappelijke regelingen rechtstreeks naar de raad
van 28 mei 2019 mogen zonder voorafgaande
commissiebehandeling. 14/5/2019: raadsvoorstel voor raad
van 28 mei 2019 is vastgesteld. 28/5/2019: zie raadsbesluit.

Going
concern

College

Raadsvoorstel

Raad

jun-19

Informatievoorziening Sociaal BF
Domein
JD
JS

Afgedaan

Zie de raadsinformatiebrief van 27 maart 2019. Ieder kwartaal Going
wordt, op basis van data, een raadsinformatiebrief gedeeld
concern
met een data-analyse en een korte toelichting. De
raadsinformatiebrief is op 27 juni 2019 verzonden.

College

Raadsinformatiebrief

Raad

Q3 2019

Themabijeenkomst Sociaal
Domein

Openstaand

College

Raadsinformatiebrief

jul-19

Motie

Raad

12-nov-18

Raadsinformatiebrief

Raad

jul-19

(Aanbieding) begroting

Bijgewerkt

Halfjaarlijks worden in themabijeenkomsten een actueel
thema integraal vanuit het sociaal domein belicht en is er
ruimte voor inhoudelijke verdieping en discussie.
De raad draagt op/verzoekt het college:
1. Een integraal onderzoek te doen naar kansen en
knelpunten, waarbij alle onderdelen die te maken hebben met
het organiseren en uitvoeren van evenementen aan elkaar
verbonden worden;
2. Hierbij vooral de organisaties en vrijwilligers, te betrekken
en gebruik te maken van de denkkracht, kennis en kunde van
onze inwoners;
3. Bij de voorjaarsnota 2019 met een actieplan te komen.
28/5/2019: verwacht wordt voor zomerreces een
raadsinformatiebrief gereed te hebben.
De wethouder gaat het gesprek aan met de raad over het
verbeteren van de aanbieding van de begroting. 15/10/19: dit
wordt uitgewerkt bij de aanbieding van de Voorjaarsnota.
28/5/2018: via een RIB, voorafgaand aan de behandeling van
de voorjaarsnota.

Going
concern

Raad

BF
JD
JS
Heerhugowaard bruist van de JD
evenementen

Toezegging

Raad

12-nov-18

Raadsinformatiebrief

BF

Bijgewerkt
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Datum

Middel

PLANNING
Orgaan

Datum

Raad

Advies

Datum

Onderwerp

Ph.

Status

Toelichting

Bron

Orgaan

Datum

jul-19

Evenementenbeleid

JD

Bijgewerkt

Toezegging

Cie S&R

6-nov-18

Raad

jul-19

Motie Groene muren en
daken

AV

Bijgewerkt

Motie

Raad

12-nov-18

Raad

jul-19

Pilot 10 gezinnen: 1 gezin 1
plan

JD

Afgedaan

Toezegging

Raad

12-nov-18

Raad

2-jul-19

Cie S&R

11-jun-19

Vaststellen nieuwe Financiële BF
uitgangspunten
gemeenschappelijke
regelingen (FUGR)

Bijgewerkt

N.a.v. de bespreking van het raadsvoorstel over de begroting
2019: het evenementenbeleid wordt in 2019 tussentijds
geëvalueerd. Qua planning aansluiting zoeken bij de motie.
28/5/2019: er is een langere doorlooptijd nodig. Het is nog
onduidelijk of het in de commissie/raad komt met een voorstel
of dat het via een RIB gaat en wanneer we dit kunnen
verwachten.
De raad verzoekt het college:
1. na te gaan wat de mogelijkheden en kosten zijn voor meer
groen op de muren en daken van
gemeentelijke gebouwen en wat de bijdrage is aan het
vasthouden van regenwater;
2. de gemeenteraad hierover te rapporteren voor de
behandeling van de Voorjaarsnota 2019.
26/6 verwerkt in de Voorjaarsnota.
De toezegging (n.a.v. motie van Groen Links over 1 gezin, 1
plan, 1 regisseur van 12 november 2018) stond nog niet op
de agenda. Motie blijft boven de markt in afwachting van de
voortgang. 21/5/2019: college besluit RIB vast te stellen en te
versturen waarin de raad wordt geïnformeerd over de
voortgang.
In 2012 hebben alle gemeenteraden binnen de regio NoordHolland Noord de Financiële uitgangspunten
gemeenschappelijke regelingen (FUGR) vastgesteld. Het doel
van deze uitgangspunten is het creëren van duidelijkheid en
het geven van financiële kaders. Deze FUGR is geëvalueerd
door de adviesgroep gemeenschappelijke regelingen. Er komt
een vernieuwde FUGR. 23/4/2019: mei was niet haalbaar.
Daarom verplaatst naar de eerstvolgende raadsvergadering
op 2 juli 2019. 14/5/2019: de vertraging wordt veroorzaakt
door wijzigingen in de personele invulling en
prioriteitstellingen, waarbij de aanlevering van het voorstel
buiten beeld is geraakt. 14/5/2019: het college stemt in met
raadsvoorstel voor raad van juli.

Going
concern

College

Raadsvoorstel

Raad

2-jul-19

Cie S&R

11-jun-19

Jaarstukken 2018

BF

Bijgewerkt

P&C cyclus

College

Raadsvoorstel

Raad

2-jul-19

Cie S&R

11-jun-19

BF

Bijgewerkt

Going
concern

College

Raadsvoorstel

Raad

2-jul-19

Cie M&S

11-jun-19

2-jul-19

Cie M&S

11-jun-19

Going
concern
Going
concern

Raad

2-jul-19

Cie M&S

18-jun-19

Gemeenschappelijke regeling JD
(BVO) voor de ambtelijke
fusieorganisatie
Heerhugowaard/Langedijk

Bijgewerkt

4/12/18: vraagt om hernieuwde aandacht en vraag naar
urgentie.
4/12/18: januari 2019 is niet realistisch. Planning aangepast
en onderwerp gewijzigd naar Maatschappelijke agenda (i.p.v.
nieuw strategisch kader Sociaal Domein)
BVO als toestemmingsbesluit voor de raden (collegeregeling).
14/5/2019: college besluit de gemeenschappelijke regeling
vast te stellen en de regeling voor toestemming aan de raad
voor te leggen.

College

Raad

Meerjaren Prognose
Grondexploitaties (MPG)
2019
Uitvoeringsnota verbonden
partijen
Maatschappelijke agenda

21/5/2019: college besluit het raadsvoorstel vast te stellen,
voor de raad van 2 juli 2019.
De MGP is als bijlage gevoegd bij de jaarstukken 2018 en
staat daarmee op de agenda van de commissie en raad.

Going
concern

College

Raad

4-jul-19

Cie S&R

11-jun-19

Voorjaarsnota 2019

Afgedaan

Staat op de agenda van 4 juli 2019

P&C cyclus

College

Raad

4-jul-19

Cie S&R

11-jun-19

Raadsvoorstel Voteren
krediet verbouwen
gemeentehuis inhuizen
Langedijk

Openstaand

Het college komt in de bespreking van de Voorjaarsnota met Toezegging
een integraal overzicht van het benodigd budget voor de
gehele verbouwing van het gemeentehuis, zodat hierover een
integrale afweging gemaakt kan worden.

Openstaand
BF

BF

Openstaand

Bestuurlijke termijnagenda
Pag. 4

Middel

Raadsinformatiebrief

College

Cie M&S 2-apr-19
en S&R

Raadsvoorstel

PLANNING
Orgaan

Datum

Advies

Datum

Onderwerp

Ph.

Status

Toelichting

Bron

Orgaan

Datum

Raad

4-jul-19

Cie S&R

11-jun-19

Substantieel hogere
frequentie treinvervoer +
OV-knooppuntenbeleid +
Zuidtangent met
spoorondergang

MS

Openstaand

De raad tot eind 2019 3x per jaar informeren over de
Going
voortgangs- en financiële rapportage over (1) substantieel
concern
hogere frequentie treinvervoer, (2) OV-knooppuntenbeleid en
(3) Zuidtangent met spoorondergang. Dit gebeurt bij de
Voorjaarsnota, na de zomer en bij de Begroting.

College

Raad

4-jul-19

Cie S&R

11-jun-19

Inzicht huisvestingskosten

BF

Bijgewerkt

De wethouder zal het gesprek met de raad aangaan om
Toezegging
inzicht te geven waarom bepaalde keuzes zijn gemaakt, of dat
dat eventueel anders moet en wat dat dan betekent.
12/6/2019: In de raad is door de wethouder toegezegd dat
eind van het jaar / begin volgend jaar een masterplan wordt
opgeleverd voor de verduurzaming van het gemeentehuis.
Een financieel voorstel voor de verdere uitwerking van het
masterplan verduurzaming wordt in de voorjaarsnota
opgenomen. (zie RIB april Bij19-282)

Raad

12-nov-18

Cie S&R

6-nov-18

Middel

Tekst VJN 2019 OBV05 Onderzoek verduurzaming
gemeentelijk vastgoed/gemeentehuis van 'gas los' In verband
met de klimaatdoelstellingen streeft het college naar
verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed. Op welke
wijze dit kan worden uitgevoerd laat wij onderzoeken. Bij de
uitvoering van dit onderzoek wordt tevens bezien op welke
wijze het gemeentehuis van ‘gas los’ kan worden gemaakt
(zie ook OBV09).
Raad

sep-19

Gemaakte onkosten HVC
(Rivierenwijk)

AV

Bijgewerkt

N.a.v. de bespreking van het raadsvoorstel over de begroting Toezegging
2019: de wethouder bespreekt met het college of en hoe
HVC om een financiële bijdrage wordt gevraagd voor de
gemaakte onkosten (Rivierenwijk). 24/1/19: er komt een RIB
over de afhandeling van de toezegging. 7/2/19: RIB
verzonden, waarin wordt aangegeven dat er een advies komt
over hoe met extra kosten wordt omgegaan. Dit advies wordt
naar verwachting in maart aan het college voorgelegd.
Vervolgens informeert het college de raad middels een
raadsinformatiebrief over de wijze waarop met de meerkosten
kan worden omgegaan. 14/5/2019: De gemeente, HVC,
Woonwaard en Liander hebben uitgesproken dat zij
gezamenlijk verantwoordelijkheid willen nemen om
Heerhugowaard en in dit geval specifiek de Rivierenwijk-Zuid
aardgasvrij te maken. De samenwerking op deze manier is
nieuw en we lopen daarbij ook tegen onvoorziene zaken aan.
Alle partijen nemen in zeker zin risico en investeren in dit
project, in termen van tijd en kennis, voor rekening van de
gemeente, maar zijn een investering door HVC. Wel krijgt de
gemeente te maken met kosten om de aanleg van het
warmtenet (en het aansluiten van particulieren) in de wijk
mogelijk te maken. Denk bijvoorbeeld aan extra kosten voor
herstructurering, personele kosten,
communicatie/bewonersparticipatie, inzet Duurzaam
Bouwloket. Het neemt meer tijd dan aanvankelijk voorzien om
een goed onderbouwde inschatting van deze kosten te maken
en - ook in samenspraak met HVC, Woonwaard en Liander te bepalen hoe hiermee om te gaan. Naar verwachting neemt
het college hierover uiterlijk in het derde kwartaal een besluit,
gevolgd door een raadsinformatiebrief.
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Raadsinformatiebrief

PLANNING
Orgaan

Datum

Raad

sep-19

Raad

Advies

Status

Toelichting

Informatievoorziening Sociaal BF
Domein
JD
JS

Openstaand

Zie de raadsinformatiebrief van 27 maart 2019. Ieder kwartaal Going
wordt, op basis van data, een raadsinformatiebrief gedeeld
concern
met een data-analyse en een korte toelichting

College

sep-19

Substantieel hogere
frequentie treinvervoer +
OV-knooppuntenbeleid +
Zuidtangent met
spoorondergang

MS

Openstaand

Going
concern

College

Raad

sep-19

Evaluatie startersleningen +
vrijkomende middelen
regeling startersleningen +
grondopbrengsten

MS

Bijgewerkt

Going
concern

College

Raad

sep-19

HVC-warmtenet

MS

Bijgewerkt

Going
concern

College

Raad

sep-19

Gebouw Hugo Oord

JD

Openstaand

De raad tot eind 2019 3x per jaar informeren over de
voortgangs- en financiële rapportage over (1) substantieel
hogere frequentie treinvervoer, (2) OV-knooppuntenbeleid en
(3) Zuidtangent met spoorondergang. De momenten van
informeren zijn de voorjaarsnota, na de zomer en bij de
begrotingsbehandeling.
N.a.v. raadsinformatiebrief van 31 oktober 2018 over
Bereikbare woningen voor iedereen: evaluatienota
startersleningen alsmede een voorstel voor de inzet van
vrijkomende middelen uit de regeling startersleningen en
grondopbrengsten van ontwikkelingen als aan de Van
Foreeststraat en De Genestetlaan. 6/3/2019: door andere
prioriteiten lukt het niet om de RIB in maart aan de raad voor
te leggen. De verwachting is dat de RIB in mei in het college
komt en de raad voor de raadsvergadering van mei 2019
wordt geïnformeerd. 21/5/2019: college besluit RIB vast te
stellen waarin de raad wordt geïnformeerd over de voortgang.
De raad kan niet eerder dan na de zomer worden
geïnformeerd over de resultaten van de gemeentelijke
regeling startersleningen.
Stond nog niet op de termijnagenda. Op 28 november 2017
heeft de raad het college opgedragen een overeenkomst met
HVC aan te gaan. De overeenkomst zal vervolgens ter
besluitvorming worden aangeboden aan de raad. 14/5/2019:
De conceptovereenkomst met HVC houdt verband met een
aantal strategische keuzes met betrekking tot de
warmtetransitie die op dit moment in de Lokale
Energiestrategie (LES) verder uitgewerkt worden. Naar
aanleiding van de uiteindelijke LES wordt de overeenkomst
met HVC verder besproken. Hierdoor is de eerdere planning
niet gehaald, maar is de verwachting dat voor het zomerreces
de overeenkomst alsnog kan worden afgerond. De raad zal in
september via een Raadsinformatiebrief op de hoogte worden
gebracht van de feitelijke stand van zaken rondom de
toegezegde garantstelling en de aanleg van het Warmtenet
van HVC.
De wethouder zegt toe dat de gemeenteraad wordt
meegenomen in de evaluaties m.b.t. het tijdelijke gebruik van
het gebouw.
26/6/19: de evaluatie wordt dit najaar afgerond. De raad wordt
daarna geïnformeerd

Toezegging

Cie S&R

Raad

sep-19

Evaluatie Regeling ter
stimulering van de aanleg
van sedumdaken in HHW

AV

Bijgewerkt

Going
concern

College

Raadsinformatiebrief

Raad

25-sep-19

Herindelingsontwerp

JD

Bijgewerkt

Stond nog niet op de termijnagenda. Op 22/9/2015 heeft de
raad ingestemd met een jaarlijkse evaluatie aan de hand
waarvan na afloop van de stimuleringsregeling doelmatigheid
van het continueren hiervan zal worden beoordeeld.
30/4/21019: het is helaas niet gelukt om de evaluatie in mei
gereed te hebben.
12/6/2019: een RIB is in de maak
Extra raadsvergadering voor het vaststellen van het
herindelingsontwerp + procesvoorstel over de naamgeving.
28/5/2019: van 10 juli naar 25 september verplaatst.

Going
concern

College

Raadsvoorstel

Cie S&R

Datum

sep-19

Onderwerp

Ph.
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Bron

Orgaan

Datum

Middel
Raadsinformatiebrief

Raadsinformatiebrief

10-jul-18

PLANNING
Orgaan

Datum

Advies

Raad

okt-19

Raad

1-okt-19

Cie M&S

Raad

1-okt-19

Raad

Raad

Datum

Onderwerp

Ph.

Status

Toelichting

Bestuursopdracht
Democratische Vernieuwing

JD

Bijgewerkt

17/10/18: verplaatst i.v.m. wens op te richten commissie
RaadsMeespraak en Communicatie in het kader van democratische agenda
vernieuwing.
6/11/18: wethouder Does zegt toe dat de bestuursopdracht in
de raadsvergadering van februari 2019 wordt behandeld.
22/1/19: de oprichting van de commissie staat op de
raadsagenda van 29/1/19. De verwachting is dat de eerste
commissievergadering eerst in februari plaatsvind.
Behandeling van de bestuursopdracht in februari is niet
realistisch. 28/5/2019: in de cie van 21 mei is een richting
gekozen. De uitwerking van het voorstel staat gepland voor
oktober 2019.

17-sep-19

Notitie positionering boa's
(n.a.v. raadsvoorstel
herziening APV)

BB

Toegevoegd

De burgemeester zegt een notitie toe over de positionering
van de boa’s in de gemeente en de prioritering van hun
werkzaamheden. Dit n.a.v. de behandeling van het
raadsvoorstel Herziening APV in de commissie.

Toezegging

Cie S&R

10-sep-19

Toegevoegd

12/6/19 per mail ontvangen via de griffier.

1-okt-19

Cie S&R

10-sep-19

Initiatiefvoorstel D66
MS
winkeltijden
Herziening bestemmingsplan JD
De Draai

Bijgewerkt

Collegebesluit staat gepland voor 11 juni 2019.
12/6/2019: uitstel van behandeling door te late aanlevering
van gegevens inzake externe veiligheid, dat is een essentieel
onderdeel in het bestemmingsplan vanwege de aanwezigheid
van een gasleidingtracé en hoogspanningsleidingen.

Going
concern
Going
concern

1-okt-19

Cie S&R

10-sep-19

Regionale Energie Strategie

Bijgewerkt

Vaststellen van de startnotitie Regionale Energie Strategie
Going
(RES), waarin de kaders staan voor het opstellen van de
concern
RES. 2/5/2019: mei was niet haalbaar. Daarom verplaatst
naar de eerstvolgende raadsvergadering op 2 juli 2019.
14/5/2019: De startnotitie RES is in concept gereed. De
definitieve versie is afhankelijk van landelijke besluitvorming
rondom het klimaatakkoord, dat -vooralsnog- na het
zomerreces gepland staat. Pas daarna zal de startnotitie met
de raad besproken worden. Omdat de planning van de RES
afhankelijk is van besluitvorming op landelijk niveau is de
eerdere planning niet gehaald en is er een risico dat de
planning op later tijdstip opnieuw aangepast zal moeten
worden.

MS
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Bron

Orgaan

Datum

Middel
Raadsvoorstel

Cie M&S 7-mei-19

Raadsvoorstel
College

College

PLANNING
Orgaan

Datum

Raad

Q4 2019

Raad

Q4 2019

Raad

Raad

Advies

Status

Toelichting

Regionale visie
MS
verblijfsrecreatie NHN (n.a.v.
raadsvoorstel)

Openstaand

Planontwikkeling Komen
Stationsgebied

JD

Openstaand

Q4 2019

Motie n.a.v. vaststelling
Bestemmingsplan Stadshart
Lapis Lazuli

AV

Openstaand

Q4 2019

PvA Mobiliteitsprogramma

MS

Bijgewerkt

Cie S&R

Datum

Q4

Onderwerp

Ph.

Orgaan

Datum

Middel

Wethouder Stam zegt toe een terugkoppeling te geven van
Toezegging
het gesprek tussen de provincie en Alkmaar over het
voorbehoud dat Alkmaar bij het vaststellen van de regionale
visie wil maken. PORA van november.
19/11/18: het gesprek over het voorbehoud komt in het
PORA, maar op een later moment. Zodra het hier besproken
is informeert de portefeuillehouder de commissie. 9/1/19: het
is onduidelijk is wanneer de terugkoppeling kan worden
gegeven. Dit heeft te maken met het aftreden van de
wethouder in Bergen (bestuurlijk trekker in de regio).
Voorlopig op de laatste raadsvergadering in Q2 gezet.
2/5/2019: per ongeluk stond hierbij de raadsvergadering van
28 mei 2019 vermeld. De commissie kan echter mondeling of
via een raadsinformatiebrief worden geïnformeerd. 7/5/2019:
er zijn gesprekken gaande, maar het is niet duidelijk of er op
korte termijn duidelijkheid komt of volgens het 'Regio Alkmaar
model' of middels het 'NHN model' wordt afgestemd.

Cie S&R

9-okt-18

Actieve
informatieplicht

In verband met de gezamenlijke bestuursgroep
Heerhugowaard/Langedijk komt dit op een later moment in de
raad. De exacte datum is nog niet bekend.
Tijdens de raadsvergadering is motie 2 (VVD) aangenomen.
De raad verzoekt het college:
1. Parkeernormen en bezettingen van het Stadshart
inzichtelijk te maken
2. Rekening te houden met acceptabele loopafstanden voor
oudere bewoners en
mensen met een handicap
3. Te onderzoeken hoe de parkeergelegenheid uitgebreid kan
worden zodat er geen
stijgende parkeerdruk ontstaat in de (nabije) toekomst
4. Nieuwe bouwlocaties voornamelijk zelfvoorzienend te
maken in relatie tot
parkeerplaatsen
5. Rekening te houden met gedegen alternatieve
vervoerscapaciteit zoals deelauto’s
Wethouder Stam zegt toe dat voor de laatste bouwstroom van
de Westtangent-locatie, de gemeenteraad een plan van
aanpak van het Mobiliteitsprogramma ontvangt, inclusief een
strategie voor het stadscentrum m.b.t. parkeren en stalling
vooral gericht op duurzame mobiliteit. 21/5/2019: college
besluit een RIB te versturen over het plan van aanpak om te
komen tot een mobiliteitsprogramma.

Going
concern

College

Motie

Cie M&S 23-apr-19

Toezegging

Raad

Bestuurlijke termijnagenda
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Bron

Raadsvoorstel

23-apr-19

PLANNING
Orgaan

Datum

Advies

Datum

Onderwerp

Ph.

Raad

Q4 2019

Cie S&R

Q4 2019

Duurzaamheidsfonds in HHW MS

Status

Toelichting

Bron

Orgaan

Datum

Bijgewerkt

De raad verzoekt het college:
Motie
1. Duidelijke voorwaarden te stellen die gericht zijn om de
CO2-reductie in Heerhugowaard te behalen;
2. Het Duurzaamheidsfonds Heerhugowaard beschikbaar te
stellen voor inwoners, VVE’s, scholen, (sport)verenigingen,
maatschappelijke organisaties en bedrijven die hun vastgoed
willen verduurzamen;
3. Met een voorstel te komen bij de voorjaarsnota 2019 over
de voorwaarden die worden verbonden aan de projecten en
daarnaast periodiek te informeren over de bestedingen die er
mee gedaan worden.

Middel

Raad

12-nov-18

De raad verzoekt het college:
Motie
1. Om met een 2-jarig uitvoeringsprogramma duurzaamheid
te komen bij de voorjaarsnota
waarin concrete plannen staan voor het verder verduurzamen
van Heerhugowaard;
2. De resultaten en voortgang van het uitvoeringsprogramma
duurzaamheid elk jaar te presenteren aan de raad. 2/7/2019:
verplaatst naar Q4 in verband met samenhang met LES en
RES.
Het college informeert de raad door middel van een
P&C cyclus
tussentijdse rapportage over de realisatie van de begroting
van de gemeente over de eerste acht maanden van het
lopende boekjaar.
Stand van zaken over de uitvoering van de motie is jaarlijks
Motie
terugkerend in oktober, zie motie.

Raad

12-nov-18

Behandeling van het concept van de Regionale Energie
Strategie (RES)

Going
concern
P&C cyclus

College

Raadsvoorstel

College

Raadsvoorstel

Going
concern

College

Going
concern

College

13/11/18: naar aanleiding van het BOT-overleg over
warmtenet in de rivierwijk gaan we de duurzaamheidsreserve
inzetten voor inwoners en gaan we de voorwaarden voor het
gebruik van deze reserve herijken. Ook gaan we aan de slag
met de vraag welke regelingen er al zijn voor VVE's, scholen,
(sport)verenigingen, maatschappelijke organisatie en
bedrijven. 2/7/2019: verplaatst naar Q4 in verband met
samenhang met LES en RES.
Raad

Q4 2019

Cie S&R

Q4 2019

Motie opstellen 2-jarig
uitvoeringsprogramma
duurzaamheid

MS

Bijgewerkt

Raad

29-okt-19

Cie S&R

8-okt-19

Bestuursrapportage 2019
(burap 2019)

BF

Openstaand

Raad

29-okt-19

Bereikbare woningen voor
iedereen (jaarlijks)

MS

Openstaand

Raad

29-okt-19

Cie S&R

8-okt-19

Regionale Energie Strategie

MS

Openstaand

Raad

4-nov-19

Cie S&R

8-okt-19

Raadsbegroting 2020

BF

Openstaand

Raad

4-nov-19

Cie S&R

8-okt-19

Substantieel hogere
frequentie treinvervoer +
OV-knooppuntenbeleid +
Zuidtangent met
spoorondergang

MS

Openstaand

Raad

1-mrt-20

Cie S&R

Bestemmingsplan De
JD
Rotonde (ontwikkeling van
een cluster van EsdégéReigersdaal nabij de rotonde
van de
Krusemanlaan/Oosttangent)

Bijgewerkt

De raad tot eind 2019 3x per jaar informeren over de
voortgangs- en financiële rapportage over (1) substantieel
hogere frequentie treinvervoer, (2) OV-knooppuntenbeleid en
(3) Zuidtangent met spoorondergang. De momenten van
informeren zijn de voorjaarsnota, na de zomer en bij de
begrotingsbehandeling.
Verwachting is dat begin 2020 het bestemmingsplan De
Rotonde in de raad komt. Het betreft een project van EsdégéReigersdaal (een klinische functie voor crisisopvang en
verblijf) dat ten westen van de begraafplaats aan de
Krusemanlaan is gepland.
26/6 De onderliggende onderzoeken bij het concept
bestemmingsplan laten langer op zich wachten.
Zo is de geluidsrapportage aangepast n.a.v. het ruimere en
verschoven kavel
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College

Raad

Raadsinformatiebrief

20-feb-18

Raadsinformatiebrief

Raadsvoorstel

PLANNING
Orgaan

Datum

Advies

Datum

Onderwerp

Ph.

Status

Toelichting

Bron

Orgaan

Datum

Raad

4-nov-19

Cie S&R

8-okt-19

Evaluatie grondstoffenbeleid

AV

Openstaand

Bij de tussenevaluatie van het grondstoffenbeleidsplan
2018/2021 ook inzichtelijk maken op welke manier de baten
en lasten m.b.t. afvalverwerking cijfermatig zijn opgebouwd.
Zie verder motie Inzicht in afvalstoffenheffing + besluitenlijst
raad. Zie de RIB van 4 april over de samenhang met de
evaluatie openingstijden gemeentewerf.

Motie

Raad

18-dec-18

Raad

4-nov-19

Cie S&R

8-okt-19

Evaluatie openingstijden
gemeentewerf

AV

Openstaand

Het besluit om de openingstijden van de gemeentewerf op
Raadsbesluit Raad
zaterdag uit te breiden naar 8:00 tot 16:00 uur in 2020 te
evalueren. Zie verder het amendement + besluitenlijst raad. In
het Presidium van 12 februari is gesproken over de
amendementen en de motie in relatie met het moment van
evaluatie van de openingstijden. Er zijn verschillende beelden
over. Hier komt nog een reactie op. College heeft in RIB van 4
april 2019 aangekondigd dat de evaluatie is verplaatst naar
2019, gelijktijdig met de tussenevaluatie grondstoffenbeleid.

18-dec-18

Raad

dec-19

Woningbouwmonitor (n.a.v.
technische vragen)

MS

Toegevoegd

Cie M&S

dec-19

Informatievoorziening Sociaal BF
Domein
JD
JS

Openstaand

In de beantwoording van technische vragen over de
woningbouwmonitor staat: op dit moment is de verwachting
dat het onderzoeksresultaat, inclusief werkende monitor, eind
dit jaar aan de raad kan worden voorgelegd. Zodra daar meer
duidelijkheid over is wordt dit in de bestuurlijke termijnagenda
opgenomen.
Zie de raadsinformatiebrief van 27 maart 2019. Ieder kwartaal Going
wordt, op basis van data, een raadsinformatiebrief gedeeld
concern
met een data-analyse en een korte toelichting

Raad

17-dec-19

Lokale veiligheidsplan

Bijgewerkt

Cie M&S

dec-19

Raad

17-dec-19

Cie S&R

Raad

17-dec-19

Raad

Cie S&R

3-dec-19

BB

Het nieuwe lokale integrale veiligheidsplan (IVP) wordt in
november aan de raad voorgelegd.
Zie de raadsinformatiebrief van 27 maart 2019. Ieder kwartaal
wordt, op basis van data, een raadsinformatiebrief gedeeld
met een data-analyse en een korte toelichting

Going
concern
Going
concern

College

Middel

Raadsvoorstel

Raadsinformatiebrief

Raadsvoorstel

Informatievoorziening Sociaal BF
Domein
JD
JS

Openstaand

3-dec-19

Risico contour
bestemmingsplan
Heerhugowaard Oost

JD

Openstaand

Het college voert gesprekken met de eigenaar (Tankstation
Sijs - risico contour bestemmingsplan Oost) op dit moment.
Als daar meer duidelijkheid over is komt de wethouder bij de
commissie terug. De wethouder suggereert dat de raad deze
kaders zelf heeft gesteld en daar wellicht op moet op terug
komen.
4/12/18: gesprekken met tankstationhouder zijn nog gaande;
nog niet duidelijk wanneer we hiermee naar de raad kunnen.

Toezegging

Cie SO

6-jun-17

Cie S&R

3-dec-19

Citymarketing doe je niet
alleen

MS

Openstaand

Motie

Raad

12-nov-18

17-dec-19

Cie S&R

3-dec-19

Belastingverordeningen 2020 BF

Openstaand

De raad verzoekt het college om bij het opstellen van een
CityMarketing plan samen te werken met:
1. Inwoners van Heerhugowaard;
2. Ondernemers uit Heerhugowaard;
en gebruik maken van kennis en expertise van andere
gemeenten die ervaring en kennis hebben op het gebied van
citymarketing.
Jaarlijks worden in de vergadering van december de
belastingverordeningen vastgesteld voor het volgende jaar.

College

Raadsvoorstel

Raad

17-dec-19

Cie S&R

3-dec-19

BF

Openstaand

College

Raadsvoorstel

Raad

17-dec-19

Cie S&R

3-dec-19

Begrotingswijziging n.a.v.
bestuursrapportage 2019
Financiële verordening

Going
concern
P&C cyclus

BF

Openstaand

College

Raadsvoorstel

Aanpassen van de financiële verordening. 10/2/19: in het licht Going
van de ambtelijke fusie moet de verordening gewijzigd
concern
worden. Dit gaan we in 2019 doen, samen met Langedijk. Als
blijkt dat de verordening eerder aangepast moet worden, dan
gebeurt dit.
Bestuurlijke termijnagenda
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College

Raadsinformatiebrief

Raadsvoorstel

PLANNING
Orgaan

Datum

Advies

Datum

Onderwerp

Raad

17-dec-19

Cie S&R

3-dec-19

Raad

jan-20

Cie S&R

jan-20

Raad

Q1 2020

Cie S&R

Raad

Q1 2020

Cie S&R

Raad

Mei 2020

Status

Toelichting

Niet uitvoeren van (financiële) BF
verordeningen

Openstaand

N.a.v. de bespreking van het raadsvoorstel over de begroting Toezegging
2019: wethouder komt op deze vraag samen met de
auditcommissie terug. 15/10/19: de aanpassing van de
financiële verordening wordt gecombineerd met de
toezegging over het niet uitvoeren van (financiële)
verordeningen. Dit laatste punt heeft te maken met artikel
213a Gemeentewet onderzoeken en de bepaling daarvan in
de financiële verordening.

JD

Bijgewerkt

Q1 2020

Herindelingsadvies
(bestuurlijke fusie)
Regionale Energie Strategie

MS

Openstaand

Q1 2020

Masterplan Stationsgebied

MS

Bijgewerkt

Raad

2020

Cie S&R

Raad

2020

Cie S&R

Voortgang uitvoering
raadsagenda
Grondexploitatie
Titanialaan/Umbriellaan
Herziening NBK1 (Nota
Bovenwijkse Kosten)

Ph.

Openstaand
MS

Openstaand

BF

Openstaand

2020
Naar verwachting begin 2020. Dit is inclusief een voorstel
over de naamgeving van de nieuwe gemeente.
Vaststellen van de definitieve Regionale Energie Strategie
(RES) met bijbehorend uitvoeringsprogramma.
Bij de beantwoording van technische vragen over Stationsweg
114 is aangegeven dat het college verwacht in het derde
kwartaal van dit jaar het masterplan vast te kunnen stellen.
2/7/19: er is een intensieve samenwerking met het bestuur
van Langedijk, 'Samen aan de slag' met ons ov-knooppunt.
We willen met die samenwerking synergie en meerwaarde
bereiken in de invloedssfeer van ons station en het
programma Langedijk Ontwikkelt met Water. Hierdoor hebben
we meer tijd nodig dan in eerste instantie verwacht.

Bron

Orgaan

Datum

Cie S&R

6-nov-18

Raadsinitiati College
ef
Going
College
concern
Going
College
concern

Besloten bij het vaststellen van de raadsagenda.

Raadsagenda
Going
concern
De NBK1 (Hoofdinfrastructuur) wordt in april 2019 niet aan de Going
raad aangeboden omdat in de komende periode gewerkt gaat concern
worden aan een Gemeentelijk Verkeer en Vervoersplan
(GVVP). Dit beleidsstuk is de basis voor het op te stellen
uitvoeringsprogramma, dat na integrale afweging in de
Voorjaarsnota 2020, een financiële vertaling krijgt in de
eerstvolgende NBK. Dit wordt in 2020 of 2021. 12/3/2019: het
presidium heeft gevraagd om een nadere uitleg voor uitstel.

Raad

Middel

Raadsvoorstel

College

Raadsinformatiebrief
Raadsvoorstel

College

Raadsvoorstel

College

Raadsvoorstel

2021

Raad

2e helft
2022

Cie S&R

nnb

Realiseren volkstuin aan
Middenweg 2

AV

Openstaand

2022
Evaluatie organiseren om te bekijken hoe de prijzen zich in de Going
omringende gemeenten ontwikkelen en/of verdere
concern
aanpassing rechtvaardig is. De uitkomsten hiervan in de
Begrotingsraad 2023 voorleggen aan de gemeenteraad.
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