Besluitenlijst:
Datum:

B&W-vergadering
06/02/2018

Aanwezig:
Burgemeester
Wethouder
Wethouder
Wethouder
Secretaris

A.B. Blase
G.E. Oude Kotte
V.C.M. Stam-de Nijs
L.H.M. Dickhoff
A.S. Meijer

Stuknr.: NOT18-0042
001

Opening en mededelingen

002

Vaststellen notulen d.d. 2018-01-30

003
StamM2
Bij18-008,
Bij18-080,
Bij18-081,
BW18-0008
REGTM1

Organiseren van het toezicht op de Wmo
Besluit:
Voorgesteld besluit:
1. De GGD Hollands Noorden aan te wijzen als toezichthouder Wmo
2. Het toezicht te beperken tot reactief toezicht op basis van calamiteiten;
3. De opdracht aan de GGD te verstrekken via de te ondertekenen offerte;
4. Kosten van toezicht te dekken uit de post ‘extern onderzoek ondersteuning
en advisering’ onder ‘uitvoeringskosten algemeen’.

004

Procesmachtiging en ondertekenbevoegdheid voor medewerkers van
gemeente Alkmaar
Voorstel:
Halte Werk is belast met de behandeling van bezwaar- en beroepschriften, voor
zover die gericht zijn tegen besluiten die op grond van de Participatiewet zijn
genomen. Onlangs heeft Halte Werk besloten deze taak uit te
besteden aan medewerkers van gemeente Alkmaar. Er wordt binnenkort een
dienstverleningsovereenkomst gesloten tussen gemeente Alkmaar en Halte
Werk. Om de medewerkers van gemeente Alkmaar in staat te stellen de
werkzaamheden uit te voeren, moeten de betreffende functionarissen van
gemeente Alkmaar nog wel gemandateerd respectievelijk gemachtigd worden
door uw college.

BlasA1
BW18-0025

Besluit:
Het college besluit:
1. De bevoegdheid neergelegd in artikel 160 lid 1 sub f Gemeentewet, om te
besluiten tot het voeren van verweer naar aanleiding van bezwaar- en
beroepschriften die gericht zijn tegen besluiten die genomen zijn op grond van
de Participatiewet, te mandateren aan de volgende functionarissen in dienst
van gemeente Alkmaar: Juridisch adviseurs Bezwaar en Beroep.
2. De volgende functionarissen in dienst van gemeente Alkmaar, te machtigen
om het college te vertegenwoordigen in de bezwaarschriftprocedure en in
(hoger) beroepsprocedure voor zover besluiten in het geding zijn die genomen
zijn op grond van de Participatiewet: Juridisch adviseurs Bezwaar en Beroep.
Zij worden tevens gemachtigd om ter voorbereiding daarop alle
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JUR

noodzakelijke handelingen te verrichten.
3. De bevoegdheid om de beslissingen op bezwaarschriften te ondertekenen,
voor zover die gericht zijn tegen besluiten die genomen zijn op grond van de
Participatiewet, te mandateren aan de volgende functionarissen in dienst van
gemeente Alkmaar: Juridisch adviseurs Bezwaar en Beroep.

005

Raadsinformatiebrief voortgang proces evenementenvergunningen

BW18-0056
OudeG1
Bij18-072
REGTM2

Besluit:
Het college besluit de raadsinformatiebrief over de voortgang in het
optimaliseren van het proces evenementenvergunningen naar de Raad te
versturen.

006
DickL1
BW18-0058
Bij18-074
Bij18-079,
E201735930
REGTM2

Raadsinformatiebrief Burgerpanelonderzoek Maaibeleid

007

antwoorden artikel 37 vragen D'66 over 'Toeslag voor studenten met
arbeidsbeperking'
Voorstel:
D’66 heeft op 11 januari jl. vragen gesteld over de Toeslag voor studenten met
een arbeidsbeperking. Bijgaande antwoorden kunnen na het collegebesluit via
de griffie naar D’66 verstuurd worden.

OudeG1
Bij18-039,
BW18-0063

REGTM1
008
BlasA1
Bij18-082,
BW18-0064
B&W

009
E201804040,
E201804046,
E201804048,
E201804049,
E201804050

Besluit:
College besluit de resultaten van het burgerpanelonderzoek over het
maaibeleid via een raadsinformatiebrief met de Raad te delen.

Besluit:
Het college besluit bijgaande antwoorden op de artikel 37 vragen van D’66 via
het Nieuws van de Dag aan D’66 kenbaar te maken.
Politiek testament
Voorstel:
In te stemmen met het politiek testament
Besluit:
1. Het College van burgemeester en wethouders gaat akkoord met het politiek
testament met een aantal tekstuele wijzigingen (mandaat gemeentesecretaris).
2. Het College van burgemeester en wethouders biedt deze week met een
raadsinformatiebrief de tekst aan de gemeenteraad aan. De redactie van de
raadsinformatiebrief is mandaat gemeentesecretaris. De opgemaakte tekst voor
publicatie in 3e week februari wordt dan ook digitaal aangeboden aan de
gemeenteraad.
Uitnodigingen en VKA stukken
Voorstel:
-Openbare besluitenlijst van de vergadering van gedeputeerde staten van NH
op 30 januari 2018
-openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van NH op 23 januari 2018
-openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van NH op 16 januari 2018
-Openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van NH op 9 januari 2018
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Aldus vastgesteld te Heerhugowaard d.d. 13-02-2018

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

A.S. Meijer

A.B. Blase
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