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Opening en mededelingen

002

Vaststellen notulen d.d. 2018-01-16
Notulen zijn vastgesteld..

003
StamM2
Bij18-051,
Bij18-052,
BW17-0488

Aardgasvrije nieuwbouw
Voorstel/Besluit:
Ongeveer vijftig jaar geleden werden in Nederland kolen vervangen door
aardgas om onze huizen te verwarmen. Vandaag de dag staan we wederom
aan het begin van een energietransitie. Landelijk is besloten dat in 2050 het
gebruik van aardgas verleden tijd moet zijn. De gemeente Heerhugowaard
heeft de ambitieuze doelstelling om energieneutraal te zijn in 2030. De
woningvoorraad draagt voor een derde deel bij aan het energieverbruik.
Onlangs is bekend geworden dat Heerhugowaard de gemeente is om de
energietransitie vorm te geven. Om deze trend en voortrekkersrol voort te
zetten en ervoor te zorgen dat de opgave om energieneutraal te zijn niet alleen
maar groter wordt, is het van belang dat nieuwbouw aardgasvrij ontwikkeld
wordt.
Het is van belang dat dit standpunt (boven)regionaal gecommuniceerd wordt en
ook door de andere gemeenten in de regio wordt overgenomen. Zo ontstaat er
een gelijk speelveld voor de ontwikkelaars die actief zijn in onze regio, qua
ontwikkelopgave en de concurrentiepositie met betrekking tot woningafzet in de
regio. Ook landelijke wetgeving speelt in op de ontwikkelingen. Nieuwe
wetgeving is in de maak die het in 2018 mogelijk zal maken om gebieden aan te
wijzen waar het verplicht is om aardgasvrij te ontwikkelen.
1 aansluitingen op het gasnet bij nieuw te ontwikkelen projecten niet meer toe
te staan;
2 aardgasvrije nieuwbouw te stimuleren bij lopende projecten;
3 de eis Nul op de Meter op te nemen in onze tenders bij uitgifte van eigen
grondgebied;
4 zodra wetgeving het mogelijk maakt de mogelijkheden te benutten om
aardgasvrije gebieden aan te wijzen;
5 de keuze voor een alternatieve energievoorziening over te laten aan de
ontwikkelaar;
6 dit beleid regionaal te stimuleren zodat een gelijk speelveld voor
ontwikkelaars wordt gecreëerd.

PROGRAM
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004
BlasA1
BW17-0542

Beleid briefadres gemeente Heerhugowaard 2018
Voorstel/Besluit:
Er zijn geen wettelijke beletsels voor gemeenten om beleidsmatig invulling te
geven aan het voorkomen van misbruik van briefadressen. Beleidsregels zijn
zelfs aan te raden om te kunnen controleren of nog aan alle voorwaarden wordt
voldaan. Artikel 4:81 van de Awb (Algemene wet bestuursrecht) geeft expliciet
aan dat een bestuursorgaan beleidsregels kan vaststellen. Deze beleidsregels
zijn bedoeld om duidelijkheid te scheppen richting burger over hoe de wet wordt
uitgevoerd. Het bestuursorgaan geeft hiermee aan hoe zij in bepaalde gevallen
zal handelen.
De beleidsregel somt de redenen op, op grond waarvan en onder welke
voorwaarden een briefadres gekozen kan worden. Verder komen de
weigeringsgronden aan de orde en hoe omgegaan moet worden met een
onvolledige aangifte van briefadres.
Omdat het mogelijk moet zijn om in extreme situaties hiervan af te wijken is ook
een hardheidsclausule opgenomen. Er blijven altijd individuele omstandigheden
aanwezig van een houder van een briefadres, waarbij afgeweken dient te
worden van de vastgestelde regels.
Het college wordt geadviseerd bijgevoegde beleidsregels briefadres vast te
stellen.

FBI

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente
Heerhugowaard, gelet op de artikelen 1.1, 2.23, 2.38 tot en met 2.42, 2.45,
2.27, 2.52 en 4.17 van de Wet basisregistratie personen (Wet BRP , artikel 29
van het Besluit basisregistratie personen (Besluit BRP), de artikelen 17, 18 en
19 van de Regeling basisregistratie personen (Regeling BRP), artikel 4:84 van
de Algemene wet bestuursrecht, de circulaire BRP en briefadres (20160000656211) van de minister van BZK van 18 oktober 2016 en het Protocol
voor ondersteuning door Burgerzaken aan achterblijvers in geval van
vermissing (NVVB-2016);
overwegende dat het gewenst is om een beleidsregel vast te stellen met
betrekking tot de aangifte en registratie van een briefadres om het oneigenlijk
gebruik van het briefadres tegen te gaan en om kwetsbare groepen zonder
woonadres, te registreren op een briefadres;
besluit vast te stellen:
Regeling briefadres gemeente Heerhugowaard 2018.

005

Verzoek om wensen en bedenkingen oprichten coöperatie i.v.m. digitaal
dossier GGD
Voorstel/Besluit:
De GGD’en Hollands Noorden, regio Utrecht en Twente hebben besloten
gezamenlijk voor de
jeugdgezondheidszorg een nieuw digitaal dossier te ontwikkelen en te
implementeren. Voor de juridische vorm van deze samenwerking wordt een
coöperatie het meest geëigend geacht.
In artikel 31a van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) is bepaald dat
het algemeen bestuur van GGD HN bevoegd is te besluiten tot deelneming in
een vereniging indien de gemeenschappelijke regeling dit mogelijk maakt. Het
algemeen bestuur kan evenwel op grond van artikel 31 a lid 2 Wgr pas een
besluit nemen nadat de gemeenteraden in de gelegenheid zijn gesteld hun
wensen en bedenkingen ter kennis van uw bestuur te brengen.
Met dit voorstel wordt hieraan voldaan.

OudeG1
Bij1800205,
Bij1800206,
BW18-0012,
E201800493,
RB2018002
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REGTM2

Middels bijgevoegd raadsvoorstel de raad in de gelegenheid te stellen haar
eventuele wensen en bedenkingen kenbaar te maken bij GGD HN m.b.t. het
voorstel tot oprichting van een coöperatie met als doel om met drie GGD’en
(Utrecht, Hollands Noorden en Twente) gezamenlijk een nieuw digitaal dossier
jeugdgezondheidszorg te ontwikkelen en implementeren.

006
DickL1
Bij18-042,
BW18-0015

Tussentijds prognoseresultaat project Herinrichting Middenweg-zuid
Voorstel/Besluit:
De bijgevoegde raadsinformatiebrief ‘tussentijds prognoseresultaat project
Herinrichting Middenweg-zuid’ te delen met de Raad.

IB

De Raad te informeren middels bijgevoegde raadsinformatiebrief.

007
StamM2
Bij18-044,
Bij18-045,
BW18-0019

Besluit Bedragen Wmo en jeugdhulp 2018
Voorstel/Besluit:
De landelijke standaard parameters die onze gemeente hanteert voor het
berekenen van de eigen bijdragen in het kader van de Wmo zijn geïndexeerd.
Dientengevolge dient het Besluit Bedragen Wmo en Jeugdhulp 2017
Heerhugowaard per 1 januari 2018 te worden geactualiseerd.

REGIE

1. Het Besluit Bedragen Wmo en Jeugdhulp Heerhugowaard 2018 vast te
stellen.
2. De commissie MO te informeren via bijgaande raadsinformatiebrief.

008
DickL1
BW18-0020

Rentepercentage overige vergoedingen 2017
Voorstel/Besluit:
Op grond van het geldende rentebeleid dient jaarlijks per 1 januari het
rentepercentage voor rente wegens te late betaling, rente ten behoeve van
optieverlening en rente voor erfpacht te worden vastgesteld.

FIN

1. Het rentepercentage voor rente te late betaling en optieverlening 2018 vast te
stellen op 2,06%.
2. Het rentepercentage voor erfpacht 2018 vast te stellen op 3,07%.

009
StamM2
Bij18-054,
Bij18-055,
BW18-0021

Offerte DWA - regie op warmte
Voorstel / Besluit:
Nederland staat aan het begin van een energietransitie: landelijk is besloten dat
in 2050 het gebruik van aardgas verleden tijd moet zijn. Heerhugowaard is al
lange tijd koploper op het gebied van duurzame energie en heeft als ambitie om
energieneutraal te zijn in 2030. In Heerhugowaard spelen tal van initiatieven die
de transitie naar een aardgasvrije toekomst bespoedigen. Zo zal HVC zal een
warmtenet vanuit Alkmaar richting het Altongebied in het noorden van
Heerhugowaard uitrollen waarbij de gemeente garant zal staan voor 2,5 miljoen
euro om 2500 woningequivalenten aan te sluiten op dit net. Via het Waerdse
Energie Circuit kunnen bedrijven op de Zandhorst en de Vaandel restwarmte en
koude uit wisselen. Ook woningcorporatie Woonwaard is actief bezig met het
verduurzamen van haar woningvoorraad. Hier wordt zowel gekeken naar allelectric oplossingen1 als naar aansluitingen op het warmtenet. Om regie te
houden op alle ontwikkelingen in Heerhugowaard, heeft de gemeente het Slim
Energienet Heerhugowaard opgericht. Deze intentie tot samenwerking verbindt
alle belangrijke stakeholders die zich in de gemeente bezighouden met de
energietransitie. Om deze regierol goed in te kunnen vullen, is het belangrijk om
zicht te hebben welk alternatief voor aardgas (warmtenetten of all-electric
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oplossingen) geschikt is voor welke locatie en in welke bestaande wijk/gebied
gestart zou kunnen worden met de transitie. Zo kan de gemeente ook adequaat
handelen en reageren als er initiatieven of vragen van buitenaf komen. Daarom
zijn er twee bureaus gevraagd om een offerte op te stellen voor een visie op de
warmtevoorziening. De offerte van DWA sluit het beste aan op de wensen van
de gemeente.
PROGRAM

- Regie op
warmte van het bureau DWA;
- exclusief btw te dekken uit de
bestemmingsreserve duurzaamheid.

010
OudeG1
Bij18-046,
Bij18-047,
Bij18-048,
BW18-0024
REGTM1

Notulen bestuursvergaderingen Halte Werk
Voorstel/Besluit:
Bijgaande notulen van de Bestuursvergaderingen Halte Werk van juni,
september en november 2017 ontvangt u ter kennisname.

011
DickL1
B201800525,
BW18-0029

Indexatie deelnemersbijdrage 2019 gemeenschappelijke regelingen
Voorstel/Besluit:
Het bestuurlijk voorstel voor het te hanteren indexatiepercentage
deelnemersbijdrage 2019 over te nemen en het percentage vast te stellen op
3,54%.

REGTM1

1. Het indexatiepercentage van 3,54% voor de deelnemersbijdrage 2019 GR-en
te hanteren als bestuurlijk kader en dit op te nemen als uitgangspunt voor de
begroting 2019.
2. Op basis van de begroting 2019 van een individuele gemeenschappelijke
regelingen en de daarin opgenomen doelen en middelen te beoordelen in
hoeverre een taakstelling/ aanvullende indexatie van de deelnemersbijdrage
gerechtvaardigd is.
3. Het financieel effect (€ 335.000), uitgaande van een indexatiepercentage van
3,54%, op te nemen in de Voorjaarsnota 2018.

012

Reactie op advies Cliëntenraad met betrekking tot een fysiek loket Halte
Werk in Heerhugowaard
Voorstel/Besluit:
De cliëntenraden van Halte Werk, Langedijk en Heerhugowaard hebben het
college gevraagd een fysiek loket voor Halte Werk te openen in
Heerhugowaard.

OudeG1
Bij18-050,
BW18-0030,
E201735980
REGTM1

Het College besluit de notulen van de Bestuursvergaderingen Halte Werk van
juni, september en november 2017 voor kennisgeving aan te nemen.

Het college besluit bijgaande reactie op het advies van de Cliëntenraden te
versturen naar de cliëntenraad van Heerhugowaard.
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013
DickL1
BW18-0031,
E201742362

Beantwoording vragen OVAL tbv raadsvergadering 23 januari 2017
Voorstel/Besluit:
Tesselaar Freesia CV (hierna: Tesselaar) en Ondernemersvereniging Alton
(OVAL) hebben n.a.v. een ingediende aanvraag voor een
omgevingsvergunning Bouwen van een zonnepanelenveld voor eigen gebruik
door Tesselaar vragen gesteld aan de gemeenteraad over de legeskosten voor
de zonnepanelen. De vragen zijn door de griffie opgenomen op de agenda
(rubriek C) voor de raadsvergadering van 17 januari a.s.. Voorgesteld wordt om
de brief cf. de in dit voorstel opgenomen uiteenzetting te beantwoorden.
Gelet op het feit dat het onderwerp de portefeuilles van alle drie de wethouders
raakt, wordt de beantwoording ter voorbespreking en accordering ingebracht in
het college i.p.v. de (normaal gesproken) enkelvoudige afstemming met de
betreffende wethouder.

HFDCOW

1. Kennis te nemen van de vragen van Tesselaar Freesia
CV/Ondernemersvereniging Alton (OVAL)
2. In de raadsvergadering van 23 januari 2018 de brief te beantwoorden, zoals
verwoord in dit voorstel

014
DickL1
Bij18-056,
BW18-0033

Aanschaf ICT bodemplaat met Langedijk
Voorstel/Besluit:
Op 15 maart 2017 heeft het gezamenlijk MT van de gemeenten
Heerhugowaard en Langedijk ingestemd met de technische en organisatorische
samenvoeging van beide ICT omgevingen in een nieuw te realiseren ICT
Infrastructuur (de zogenaamde ‘ICT Bodemplaat’). Naar aanleiding van dit
besluit is een project gestart om deze samenvoeging te realiseren. Vanuit de
voorbereidingsfase van dit project is gewerkt aan het schrijven van de
aanbestedingsstukken van de ICT Bodemplaat en het uitvoeren van een
onderzoek naar het juridisch construct van waaruit de opdracht voor deze
aanbesteding kan worden gegeven. Dit heeft inmiddels uitgewezen dat de
mandaatconstructie de beste oplossing is. Daarom wordt voorgesteld om de
gemeente Heerhugowaard door middel van een mandaat van de gemeente
Langedijk als aanbestedende dienst te fungeren voor het aanbesteden van de
gezamenlijke ICT Bodemplaat van de gemeenten Heerhugowaard en
Langedijk.

B&W

1. Over te gaan tot aanschaf van de ICT-bodemplaat samen met de gemeente
Langedijk
2. De gemeente Heerhugowaard door middel van een mandaat van de
gemeente Langedijk als aanbestedende dienst te laten fungeren voor de
aanbesteding van de bodemplaat.
3. De kapitaal- en exploitatielasten van de ICT Bodemplaat te verdelen over de
gemeenten Heerhugowaard en Langedijk conform de verdeelsleutel 2/3 resp.
1/3.
4. De Raad voor te stellen de kapitaal- en exploitatielasten van 165.000 ten
laste te brengen van het Meerjarenperspectief.
5. De Raad hierover alvast te informeren middels een Raadsinformatiebrief
6. De aanbesteding te starten direct na besluitvorming Raad

015

Uitnodigingen en VKA stukken
Er zijn geen stukken ter agendering aangeboden

Aldus vastgesteld te Heerhugowaard d.d.30 januari 2018
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Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard,
de secretaris,
de burgemeester,

A.S. Meijer

A.B. Blase
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