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Opening en mededelingen
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003
DickL1
Bij17-513,
Bij17-581,
BW17-0357,
E201735915,
RB2017127

Het realiseren van een volkstuin aan de Middenweg 2
Voorstel/Besluit:
De raad voor te stellen om:
1. Akkoord te gaan met Middenweg 2 als locatie voor volkstuinen;
2. Voor de dekking van de met de aanleg van de volkstuinen Middenweg 2
gemoeide lasten maximaal een bedrag van € 389.000 als dekking beschikbaar
te stellen;
3. De jaarlijkse lasten uit beslispunt 2 te dekken uit de reserve volkstuinen;
4. De boekwaarde van de gronden volkstuinen te bepalen op € 184.820
conform de verdeelsleutel Middenweg Zuid & Volkstuinen in bijlage II;
5. Via een overgangsperiode van 8 jaar gestaffeld komen tot een huurprijs van
0,50 euro per m2 conform grondprijzenbeleid;
6. Als gemeente geen vergoeding te geven aan de volkstuindersvereniging voor
het groenonderhoud van huidige gehuurde percelen;
7. De afschrijvingstermijn vooralsnog vast te stellen op 30 jaar en te
heroverwegen indien dat noodzakelijk blijkt.
8. Tekstuele wijziging in raadsvoorstel in overleg met portefeuillehouder.

REGTM1
004
OudeG1
Bij17-814,
BW17-0533
REGTM1

Jaarverslag Leerplicht Heerhugowaard schooljaar 2016-2017
Voorstel/Besluit:
Het jaarverslag Leerplicht Heerhugowaard schooljaar 2016-2017 wordt ter
vaststelling aangeboden aan het College. Hiermee wordt voldaan aan de
verplichting uit artikel 25 van de Leerplichtwet 1969, te weten jaarverslag
gemeente en verstrekken statistische gegevens.
Het jaarverslag Leerplicht schooljaar 2016-2017 vast te stellen.
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005
OudeG1
Bij18-000,
Bij18-001,
BW17-0566,
RB2017134

REGIE

006
StamM2
Bij17-806,
Bij17-841,
BW17-0568

Woonvisie
Voorstel/Besluit:
Voorstel/besluit:
1. Het college besluit de concept woonvisie opiniërend voor te leggen aan de
gemeenteraad
2. Het college besluit de gemeenteraad uit te nodigen haar wensen en
bedenkingen in te dienen
3. Het college besluit de concept woonvisie gedurende vier weken ter visie te
leggen
Voorstel/besluit:
1. Het college besluit de concept woonvisie opiniërend voor te leggen aan de
gemeenteraad
2. Het college besluit de gemeenteraad uit te nodigen haar wensen en
bedenkingen in te dienen
3. Het college besluit de concept woonvisie gedurende vier weken ter visie te
leggen
Beantwoording Vragen SH ex art 37 RvO inzake bankgaranties
Ontwikkelingsbedrijf
Voorstel/Besluit:
Senioren Heerhugowaard heeft ex artikel 37 van Reglement van orde voor de
raadsvergaderingen vragen gesteld inzake bankgaranties afgegeven door het
Ontwikkelingsbedrijf NV.

REGTM2

Het college besluit te antwoorden op de vragen van Senioren Heerhugowaard
conform bijgevoegde brief.

007
DickL1
BW17-0569,
E201741688

Regeling Generatiepact Gemeente Heerhugowaard
Voorstel/Besluit:
Uw college heeft op 1 augustus j.l. besloten1 tot vaststelling van de Regeling
Generatiepact Gemeente Heerhugowaard onder de voorwaarde van
overeenstemming binnen het GO. Op 20 december 2017 is in de vergadering
van het GO overeenstemming bereikt over de regeling. Ten opzichte van de
eerder aan uw college voorgelegde regeling kent de definitieve regeling een
aantal tekstuele aanvullingen en één inhoudelijke wijziging.
De definitieve regeling is als bijlage bij dit voorstel gevoegd.

HRM

Het college besluit tot vaststelling van de Regeling Generatiepact Gemeente
Heerhugowaard conform de bijlage bij dit besluit.

008
OudeG1
Bij1800108,
Bij1800109,
BW17-0570,
RB2017133

Omgevingswet in de steigers; presentatie van de "houtskoolschets"
Voorstel/Besluit:
De deelprojectgroep Beleid van het Project Invoering Omgevingswet heeft vorig
jaar de opdracht gekregen om in december 2017 een eerste ‘houtskoolschets’
van de omgevingsvisie te presenteren. Deze opdracht is gerealiseerd in de
vorm van een thema- en waardenkaart en een bijbehorende animatie.
Voorstel aan het college is om akkoord te gaan met de inhoud en vormgeving
van de thema- en waardenkaart en bijbehorende animatie als bouwsteen voor
de omgevingsvisie en deze in te zetten bij de vereiste cultuuromslag in de
beleidsvorming en -uitvoering.

Besluitenlijst B&W-vergadering : 9 januari 2018
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REGTM1

De raadscommissie Stadsontwikkeling informeren over stand van zaken van
het project Invoering Omgevingswet door presentatie van de thema- en
waardenkaart en bijbehorende animatie. De thema- en waardenkaart en
bijbehorende animatie zullen worden ingezet bij de vereiste cultuuromslag in
beleidsvorming en -uitvoering.
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Afval inzameling - Nieuwe afvalstoffenverordening en bijbehorend
uitvoeringsbesluit
Voorstel/Besluit:
Onze huidige Afvalstoffenverordening dateert van 2013 en is gebaseerd op de
Model Afvalstoffenverordening van de VNG uit 2009. Inmiddels heeft de VNG
een nieuwe model afvalstoffenverordening uitgebracht (2015). Het vaststellen
van de verordening is een bevoegdheid van de gemeenteraad. Op basis van
bevoegdheden uit de verordening wordt het uitvoeringsbesluit door het college
vastgesteld.

DickL1
AVV12-015,
AVV17-020,
AVV17-021,
Bij1719076,
BW17-0573,
RB2017137
REGTM1

1. De afvalstoffenverordening en bijbehorend uitvoeringsbesluit te actualiseren.
2. Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening gemeente Heerhugowaard 2018
vast te stellen met als voorwaarde dat de onderliggende verordening door de
gemeenteraad is vastgesteld.
3. Uitvoeringsbesluit 2013 in te trekken.
4. De Afvalstoffenverordening gemeente Heerhugowaard 2018 aan de raad ter
vaststelling aan te bieden.

010
OudeG1
Bij17-842,
BW17-0574

Regionale J&G coaches in het voortgezet onderwijs 2018
Voorstel/Besluit:
Elke gemeente in de regio Alkmaar heeft lokale jeugd- en gezinscoaches (J&G
coaches) om jeugdigen en gezinnen te adviseren en te begeleiden. Goede
aansluiting op de scholen is hierbij belangrijk. Omdat scholen voor voortgezet
onderwijs (VO) en middelbaar beroepsonderwijs regionaal werken, is ervoor
gekozen om een regionaal team te vormen met J&G coaches die het vaste
gezicht zijn voor die scholen en die de schakel zijn naar de betreffende
gemeentelijke toegang. De ervaringen van gemeenten en scholen met het
regionale team zijn positief. Voorgesteld wordt om de inzet van het team voort
te zetten in 2018. Het betreft een regionaal voorstel waarover de
portefeuillehouders van de gemeenten zich in het regionale
portefeuillehoudersoverleg van 6-12-2017 al positief over hebben uitgesproken.

REGTM1

Het College besluit:
1. in te stemmen met het verhogen in 2018 van de formatie regionale J&Gcoaches van 4,78 fte in 2017 naar 5 fte in 2018 (inclusief aansluiting Castricum
en Uitgeest);
2. in te stemmen met het uurtarief van € 62,86 per uur J&G coach en € 79,28
per uur gedragswetenschapper;
3. in te stemmen met de verlenging van de projectleiding voor 12 uur per week
voor de duur van 1 jaar à € 89,28 per uur;
4. in te stemmen met het beleggen van het projectleiderschap bij MEE & de
Wering onder de afgesproken voorwaarden.

011
BlasA1

Ambtelijke fusie met de gemeente Langedijk
Voorstel/Besluit:

Besluitenlijst B&W-vergadering : 9 januari 2018
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BW18-0001,
RB2018001

De gemeenteraad van Langedijk heeft op 12 december 2017 besloten om
een onderzoek te doen naar een ambtelijke fusie met de gemeente
Heerhugowaard. Dit is de eerste fase in een fusieproces. Die wordt gevolgd
door een intensieve fase waarin alle organisatorische, juridische, financiële
en bedrijfsvoerings aspecten aan bod komen. Om daarvoor een goede
startpositie te maken voor beide gemeenten is nu eerst een onderzoek nodig
naar de uitgangssituatie, de principes van de te vormen organisatie
(besturingsfilosofie, bevoegdheden etc). Het uitgangspunt is de vorming van
een nieuwe organisatie in de vorm van een
gemeenschappelijke regeling (GR). De Raad is bevoegd tot het aangaan van
een GR.

B&W

1. De Raad voor te stellen een onderzoek te starten naar de uitgangssituatie,
de gewenste vorm en de incidentele financiële effecten van een ambtelijke
fusie-organisatie van de gemeenten Heerhugowaard en Langedijk
2. De kosten van het externe onderzoek van ca. 40.000 euro voor de helft voor
rekening van de gemeente Heerhugowaard te brengen
3. Het aandeel in de kosten te dekken uit het budget organisatieontwikkeling
4. Op basis van de onderzoeksuitkomsten de raad in een volgend voorstel een
definitief besluit over een ambtelijke fusie voor te leggen

012

Vierde wijziging gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio NoordHolland Noord
Voorstel/Besluit:
1. De gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 2017
vast te stellen.
2. In de brief waarin het besluit van Heerhugowaard kenbaar wordt gemaakt
een opmerking maken over het proces

BlasA1
Bij1609170,
Bij1712662,
Bij1712663,
BW17-0337,
BW18-0003,
RB2017090
VEILIG
013
BlasA1
Bij1800127,
BW18-0004,
E201800273
VEILIG

Brief van de Veiligheidsregio over de voortgang vorming van de
Meldkamer Noord-Holland met als bijlage een raadsinformatiebrief over
dit onderwerp
Voorstel/Besluit:
1. De aan u gerichte brief voor kennisgeving aan te nemen;
2. De raadsinformatie van de Veiligheidsregio ter kennis te brengen van de
gemeenteraad via het Nieuws van de dag.

014
BlasA1
Bij17-808,
Bij17-825,
BW17-0553

Raadsinformatiebrief verzoek tot nadeelcompensatie Media Markt
Voorstel/Besluit:
De Raad middels bijgaande raadsinformatiebrief te informeren over het verzoek
tot nadeelcompensatie van Media Markt.

015

Uitnodigingen en VKA stukken
Er zijn geen stukken ter agendering aangeboden

Aldus vastgesteld te Heerhugowaard d.d. 16 januari 2018
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Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard,
de secretaris,
de burgemeester,

A.S. Meijer

A.B. Blase

Besluitenlijst B&W-vergadering : 9 januari 2018

5

