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Vaststellen LOGA-circulaires 2017
Voorstel:
Een wijziging in de gemeentelijke arbeidsvoorwaardenregeling CAR-UWO,
aangedragen in zogenaamde LOGA1- circulaires, krijgt pas rechtskracht op het
moment dat het door het college is vastgesteld. Op grond van artikel 160 van
de Gemeentewet is het college bevoegd om de nieuwe bepalingen in de
gemeentelijke arbeidsvoorwaardenregeling CAR-UWO vast te stellen.
Bij besluit van 31 januari 20172 heeft uw college de circulaires over de periode
juli 2016 / januari 2017 vastgesteld.
Dit voorstel bestrijkt de circulaires uit de periode maart tot en met december
2017.
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Besluit:
Het college besluit de LOGA circulaires opgenomen in dit B&W voorstel vast te
stellen
Marktverkenning en ontwikkelingsstrategie Stationsplein
Voorstel:
Opdrachtverlening aan Bureau Stedelijke Planning voor de uitvoering van een
marktverkenning en het opstellen van een ontwikkelstrategie ten behoeve van
de ontwikkeling van het Stationsplein.
Besluit:
Het college besluit:
1.Bureau Stedelijke Planning de opdracht te verlenen voor het uitvoeren van
een marktverkenning ten behoeve van de ontwikkeling van het Stationsplein.
2.Bureau Stedelijke Planning de opdracht te verlenen voor het opstellen van
een ontwikkelstrategie ten behoeve van de ontwikkeling van het Stationsplein.
3.Hiervoor € 50.000,- beschikbaar te stellen en dit ten laste te brengen van de
Reserve Integrale Ontwikkeling Stationsgebied.
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Reparatie-uitkering medewerkers (verlengde WW-uitkering)
Voorstel:
Met ingang van 1 januari 2018 is als nieuw hoofdstuk, hoofdstuk 10c
‘Reparatie-uitkering bij werkloosheid’, toegevoegd aan de CAR-UWO. De
reparatie-uitkering wordt gefinancierd door een werknemerspremie per 1 januari
2018. Keuze voor uw college is of de premie-inhouding in de algemene
middelen moet vloeien of wordt gereserveerd ten behoeve van de financiering
van een reparatie-uitkering.
Daarnaast krijgt een wijziging in de gemeentelijke arbeidsvoorwaardenregeling
CAR-UWO pas rechtskracht als deLOGA1-circulaires die over dit onderwerp
zijn uitgebracht door uw college zijn vastgesteld.
Besluit:
1. Het college besluit de LOGA circulaires opgenomen in dit B&W voorstel vast
te stellen.
2. Het college besluit de premie-inhouding met ingang van 1 januari 2018, ten
behoeve van de financiering van de reparatie-uitkering, in de algemene
middelen te laten vloeien.
Invullen van motie aansluiten Statiegeldalliantie
Voorstel:
Tijdens de raadsvergadering van 23 januari 2018, heeft de raad een motie
aangenomen met daarin het verzoek: ‘Namens de gemeente Heerhugowaard
haar steun uit te spreken voor de Statiegeldalliantie en zich, na afloop van deze
raadsvergadering, bij deze organisatie aan te sluiten.‘ In de Statiegeldalliantie
verenigen zich milieuorganisaties, bedrijven, lokale overheden,
burgerinitiatieven en ieder ander die genoeg heeft van zwerfafval.
Zij willen een signaal afgeven naar de landelijke overheid voor een structurele
en eerlijke oplossing in de vorm van statiegeld voor een groot deel van het
zwerfafval, te weten blikjes en plastic flessen.
Besluit:
Het college besluit:
1. De gemeente Heerhugowaard aan te melden als partner van de
Statiegeldalliantie.
2. Via bijgevoegde raadsinformatiebrief de gemeenteraad te informeren.
Afvalinzameling - motie Slimme ondergrondse afvalcontainers
Voorstel:
Terugkoppeling op de motie Slimme ondergrondse afvalcontainers met
vulgraadsensoren (november 2017).
Gevraagd is om te onderzoeken of dergelijke sensoren zijn in te bouwen in de
ondergrondse containers van de gemeente Heerhugowaard. Het is mogelijk om
dergelijke sensoren in te bouwen. De vraag is echter of dit ook bijdraagt aan
een efficiëntere inzameling (dynamische routeplanning). Voor 28 februari 2018
moet de stand van zaken worden teruggekoppeld aan de gemeenteraad.
Besluit:
Het college besluit:
1. De mogelijkheid van vulgraadsensoren als voldoende onderzocht te
beschouwen.
2. Op basis van uitkomst geen verdere acties te ondernemen.
3. Via bijgevoegde raadsinformatiebrief de gemeenteraad te informeren.
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Jaarplan Integrale Veiligheid 2018 Driehoek Basisteam Heerhugowaard
Voorstel:
Kennis te nemen van het Jaarplan Integrale Veiligheid 2018 van de Driehoek en
de gemeenteraad te informeren over het Jaarplan.
Besluit:
Het college besluit:
1. Kennis te nemen van het Jaarplan Integrale Veiligheid 2018 Basisteam
Driehoek Heerhugowaard.
2. Door middel van een raadsinformatiebrief de gemeenteraad te informeren
over dit Jaarplan.
Vragen ex art. 37, Fractie De Greef over 'de spoorbrug bij de N242'
Voorstel:
Fractie de Greef heeft schriftelijke vragen gesteld met als onderwerp ‘urgentie
van de aanpak van het laatste knelpunt’. Daar wordt de spoorbrug over de
provinciale weg N242 mee bedoeld.
Besluit:
Het college besluit de vragen te beantwoorden zoals in de toelichting bij dit
besluit opgenomen.
Onderzoeksopdracht één Participatiebedrijf HAL-gemeenten
Voorstel:
Op 19 december 2017 is aan het college toegezegd dat zij half januari 2018 het
voorstel ontvangen voor het formele onderzoek naar de vorming van één
Participatiebedrijf HAL-gemeenten (BW17-0563).
Besluit:
Naar aanleiding van bijgaand onderzoeksvoorstel besluit het College de
wethouder een aantal opmerkingen mee te geven ter bespreking in het Bestuur
WNK Personeelsdiensten en het Bestuur Halte Werk.
Ambtelijke fusie fase 1, offerte Berenschot
Voorstel:
De gemeenteraad van Heerhugowaard ging 23 januari jl. akkoord met een
onderzoek ‘naar de uitgangssituatie, de gewenste vorm en de incidentele
financiële gevolgen van een ambtelijke fusie-organisatie van de gemeenten
Heerhugowaard en Langedijk’. Voor de begeleiding van deze fase is er een
Stuurgroep Ambtelijke fusie (Stuurgroep) ingesteld.
Dinsdag 30 januari jl. heeft de Stuurgroep de conceptofferte van Berenschot
voor de Ambtelijke fusie Heerhugowaard – Langedijk, fase 1 (Initiëren en
Verkennen) besproken. De uitkomsten daarvan zijn verwerkt in een nieuwe
offerte, zie bijlage 1. Het goedkeuren van deze offerte betekent dat beide
gemeenten met Berenschot verder aan de slag gaan met fase 1 van de
ambtelijke fusie
Besluit:
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Het college besluit:
1. Conform het aanbestedingsbeleid de afwijkingsbevoegdheid toe te passen
voor de aanbesteding ambtelijke fusie fase 1 en de opdracht te gunnen aan
Berenschot t.b.v. de adviesondersteuning.
2. Voor het uitvoeren van het onderzoek een subsidie aan te vragen bij de
provincie Noord-Holland.
3. Heerhugowaard mede namens Langedijk als opdrachtgever te laten optreden
voor de adviesopdracht.
4. De bijbehorende raadsinformatiebrief vast te stellen.
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Aanvullend krediet uitbreiding Waardergolf
Voorstel:
Uit de aanbesteding voor de uitbreiding van de Waardergolf met een
therapiebad, fysioruimte en dagbesteding voor de cliënten van Esdégé
Reigersdaal is gebleken dat de reeds beschikbaar gestelde kredieten niet
toereikend zijn. Om de uitbreiding te kunnen realiseren dient een aanvullend
krediet beschikbaar te worden gesteld.
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Besluit:
1. Kennis te nemen van het feit dat uit de aanbestedingsronde de inschrijvingen
ver boven het beschikbare budget uitkomen.
2. Een aanvullend krediet € 700.000,00 exclusief BTW beschikbaar te stellen
voor de realisatie van de uitbreiding van de Waardergolf.
3. Het krediet ad. 2 af te schrijven in 25 jaar.
Ter informatie
- Openbare besluitenlijst GS 6 februari 2018

Aldus vastgesteld te Heerhugowaard d.d. 20 februari 2018

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

A.S. Meijer
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