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Opening en mededelingen

002

Vaststellen notulen d.d. 2018-01-09

003
OudeG1
Bij17-791,
BW17-0354,
RB2017132

Wijziging Algemene plaatselijke verordening 2015
Voorstel:
Evenementen zijn belangrijk in Heerhugowaard. De regelgeving voor
evenementen gaat uit van vertrouwen bij organisatoren en bezoekers. Het biedt
voldoende waarborgen voor bewoners en bezoekers om overlast te
voorkomen en de veiligheid te garanderen. Er is gekozen om geen specifiek
evenementenbeleid meer op te stellen maar een totaalregeling op te nemen in
de Algemene plaatselijke verordening (APV) en in een bestemmingsplan
Evenemententerreinen de ruimtelijke inpassing te verankeren.

OV

Besluit:
- De raad voor te stellen om de Algemene plaatselijke verordening
Heerhugowaard te wijzigen en het Evenementenbeleid, Evenementen in goede
harmonie' van 20 februari 2007 met nummer RB2007020 in te trekken conform
bijgevoegd raadsvoorstel en toelichting;
- De 'procedure behandeling aanvragen om circusvergunningen'(BW09-0159
d.d. 3-3-2009) en het 'schermenbeleid voor de EK 2012 'Oranjethuissituatie'
(BW12-0346 d.d. 22-5-2012) in te trekken.

004
BlasA1
Bij17-657,
Bij17-658,
Bij17-831,
REGTM1
Bij18-005,
BW17-0548,
RB2017118,
RB2018005

Wensen en bedenkingen bij raadsvoorstel project informatievoorziening
Voorstel:
De wensen en bedenkingen van het college bij het initiatief raadsvoorstel
informatievoorziening vast te stellen.

005

Financieringen implementatie Masterplan ICT van de Regionale
Uitvoerings Dienst Noord-Holland Noord

Besluit:
Het college besluit:
1. De wensen en bedenkingen bij het raadsvoorstel informatievoorziening vast
te stellen.
2. De wensen en bedenkingen (Bij18-005) beschikbaar te stellen aan de griffie
met het verzoek deze aan de agenda bij RB2017118 toe te voegen.
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OudeG1
OV

Voorstel/Besluit:
Besluit:
Het college besluit:
1. Akkoord te gaan met de documenten m.b.t. implementatie en financiering
van het masterplan ICT van de RUD NHN.
2. De extra bijdrage van Heerhugowaard voor 2018 ad € 28.158,- voor
uitvoering van het masterplan ICT te financieren uit het beschikbare budget in
de begroting 2018 voor uitvoering milieutaken door de RUD NHN;
3. De gemeenteraad conform raadsvoorstel in de gelegenheid stellen haar
zienswijze kenbaar te maken op de 1e begrotingswijziging 2018 van de RUD
NHN ;
4. Het Dagelijks Bestuur van de RUD NHN na besluitvorming door de raad
conform zienswijzebrief te informeren.

006
OudeG1
BW17-0575,
RB2017138

Regeling sociaal-medische indicatie kinderopvang
Voorstel:
Lichamelijke, psychische of sociale problemen van ouders kunnen er soms voor
zorgen dat zij de opvoeding en verzorging van hun kind niet meer goed
aankunnen. Als het kind dan een aantal uur naar de kinderopvang of
buitenschoolse opvang kan, geeft dat de ouders tijd om te herstellen. Voor
sommige ouders is de financiële drempel van de kinderopvang echter te hoog.
Namelijk bij gezinnen waarvan één van beide ouders niet werkt, is er
geen recht op kinderopvangtoeslag via de belastingdienst. Als de ouders om
financiële redenen de kinderopvang niet kunnen betalen, brengt dat een risico
voor de kinderen met zich mee. Daarom kan de gemeente op basis van
de sociaal-medische indicatie (SMI) een deel van de kosten van kinderopvang
vergoeden. De huidige SMI-regeling in Heerhugowaard kent een financiële
drempel: de vergoeding is alleen voor ouders met inkomen tot 120% van het
minimumloon. De ervaring van de uitvoering is dat door deze grens ouders, en
dus kinderen, tussen wal en schip dreigen te vallen. Daarom is aanpassing van
de regeling wenselijk. Dit voorstel werkt dit uit.

REGTM1

Besluit:
Het college besluit de raad voor te stellen de 'Verordening sociaal-medische
indicatie kinderopvang' vast te stellen.

007
DickL1
B201715713,
BW18-0007
REGTM1

Financieel toezichtregime 2018
Voorstel:
Financieel toezichtregime 2018

008

Vaststelling bestemmingsplan Heerhugowaard Zuid,
ontwikkelingsgebieden en beheersverordening Heerhugowaard
Voorstel:
De gemeenteraad, na positief advies van de commissie Stadsontwikkeling,
voor te stellen:
1. De ingekomen zienswijzen te beantwoorden conform de nota’s van
beantwoording zienswijzen.
2. Het bestemmingsplan Heerhugowaard Zuid, ontwikkelingsgebieden te
wijzigen naar aanleiding van de zienswijzen.
3. De beheersverordening Heerhugowaard Zuid te wijzigen naar aanleiding
van de ingekomen zienswijzen in verband met de wijzigingen van het
bestemmingsplan Heerhugowaard Zuid, ontwikkelingsgebieden.

OudeG1
Bij18-026,
Bij18-027,
Bij18-028,
Bij18-029,
Bij18-030,
Bij18-031,
Bij18-032,
Bij18-033,
Bij18-034,

Besluit
Het college besluit kennis te nemen van het besluit van de Provincie m.b.t. het
financieel toezicht 2018.
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Bij18-035,
Bij18-036,
BW18-0011

4. Het bestemmingsplan “Heerhugowaard Zuid, ontwikkelingsgebieden” met
IMROcode NL.IMRO.0398.BP55HHWZUIDONTW-VA01 gewijzigd vast te
stellen en de beheersverordening Heerhugowaard
Zuid met IMROcode NL.IMRO.0398.BV52HHWZUID-VA01.

REGTM2

Besluit:
Het college besluit
de gemeenteraad voor te stellen:
1. De ingekomen zienswijzen te beantwoorden conform de nota’s van
beantwoording zienswijzen.
2. Het bestemmingsplan Heerhugowaard Zuid, ontwikkelingsgebieden te
wijzigen naar aanleiding van de zienswijzen.
3. De beheersverordening Heerhugowaard Zuid te wijzigen naar aanleiding van
de ingekomen zienswijzen in verband met de wijzigingen van het
bestemmingsplan Heerhugowaard Zuid, ontwikkelingsgebieden.
4. Het bestemmingsplan “Heerhugowaard Zuid, ontwikkelingsgebieden” met
IMROcode NL.IMRO.0398.BP55HHWZUIDONTW-VA01 gewijzigd vast te
stellen en de beheersverordening Heerhugowaard
Zuid met IMROcode NL.IMRO.0398.BV52HHWZUID-VA01.

009
OudeG1
Bij18-023,
Bij18-024,
Bij18-025,
BW18-0010

Vaststelling bestemmingsplan Evenemententerreinen
Voorstel:
De gemeenteraad, na positief advies van de commissie Stadsontwikkeling, voor
te stellen:
1. De ingekomen zienswijzen te beantwoorden conform de nota van
beantwoording.
2. Het bestemmingsplan te wijzigen naar aanleiding van de zienswijzen en
ambtshalve correcties.
3. Het bestemmingsplan Evenemententerreinen, met IMROcode
NL.IMRO.0398.BP71EVENEMENTEN-VA01 gewijzigd vast te stellen.

REGTM2

Besluit
Het college besluit de gemeenteraad voor te stellen:
1. De ingekomen zienswijzen te beantwoorden conform de nota van
beantwoording.
2. Het bestemmingsplan te wijzigen naar aanleiding van de zienswijzen en
ambtshalve correcties.
3. Het bestemmingsplan Evenemententerreinen, met IMROcode
NL.IMRO.0398.BP71EVENEMENTEN-VA01.

010

Kaderbrief begroting 2019 Regionale Uitvoerings Dienst Noord-Holland
noord
Voorstel/Besluit:
Jaarlijks moet op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) door
het Dagelijks Bestuur van de RUD
NHN de financiële beleidskaders worden benoemd voor de eerstvolgende
begroting 2019. De beleidskaders worden kenbaar gemaakt via een
zogenaamde kaderbrief. Wij kunnen een reactie op de kaderbrief geven.
Standpunten van de deelnemers aan de RUD NHN kunnen dan in de begroting
worden verwerkt. De begroting 2019 en de jaarrekening worden ons voor 15
april 2018 toegezonden. De gemeenteraad kan dan haar zienswijze(n) kenbaar
maken. De RUD NHN is een zogenaamde collegeregeling. Voorgesteld wordt
om RUD NHN conform de bijgevoegde brief te informeren over ons standpunt.
De Kaderbrief 2019 tezamen met een Raadsinformatiebrief ter kennisname aan
de commissie SO en de gemeenteraad aan te bieden.

OudeG1
Bij18-002,
BW18-0002,
E201800290,
PRO027309
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OV

Besluit:
Het college besluit:
1. Akkoord te gaan met de Kaderbrief begroting 2019 van de RUD NHN;
2. Het AB van de RUD NHN conform brief in kennis stellen over ons standpunt;
3. De Kaderbrief en Raadsinformatiebrief ter kennis name aanbieden aan de
commissie SO en de gemeenteraad.

011

Uitnodigingen en VKA stukken
er zijn geen stukken ter agendering aangeboden

Aldus vastgesteld te Heerhugowaard d.d. 23-01-2018

Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard,
de secretaris,
de burgemeester,

A.S. Meijer

A.B. Blase
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