Besluitenlijst:
Datum:

B&W-vergadering
20/02/2018

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.: NOT18-0055
001

Opening en mededelingen

002

Vaststellen notulen d.d. 2018-02-13
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Vaststelling Actieplan en Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid NHN
Voorstel:
Om de duurzaamheidsdoelstellingen sneller en beter te realiseren is na een
drietal bijeenkomsten van de portefeuillehouders duurzaamheid van de17
gemeenten in NHN en de Provincie NH bijgaand Actieplan Duurzaamheid NHN
en het uitvoeringprogramma opgesteld. Samenwerking op de schaal van
Noord-Holland Noord (NHN), i.p.v. lokale of regionale aanpak, biedt voor een
vijftal acties/onderwerpen uit het Actieplan een meerwaarde en draagt bij aan
het bereiken van een Energieneutrale regio 2040 en het ontwikkelen van de
circulaire economie in NHN. De vijf onderwerpen waar samenwerking op schaal
van NHN meerwaarde heeft zijn:
1. circulair grondstoffen, 2: circulair biomassa, 3: zon en wind, 4:
warmtetransitie en 5: energieneutrale bouw. Voor deze onderwerpen heeft
samenwerking op NHN niveau als voordelen het opschalen van volumes, een
gelijk speelveld realiseren voor bijvoorbeeld projectontwikkelaar en een
krachtige gesprekspartner / lobby realiseren richting de Provincie en het Rijk.
Dit moet de lokale en regionale uitvoering van het duurzaamheidsbeleid
optimaliseren. Het actieplan kan gezien worden als een opstap naar het
opstellen van een bovenregionale energiestrategie.

PROGRAM

Besluit:
1. Akkoord te gaan met het Actieplan Duurzaamheid Noord-Holland Noord;
2. Akkoord te gaan het Uitvoeringprogramma 2017 + 2018 van het actieplan
duurzaamheid NHN;
3. De komende vier jaar jaarlijks werkbudget van € 6149,- beschikbaar te
stellen voor onderzoek en uitvoering van het actieplan duurzaamheid NHN;
4. Deze kosten te dekken uit de bestemmingsreserve duurzaamheid.
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Verdeling aanjaagbudget Stadshart 2018
Voorstel:
September 2014 heeft het college de notitie ‘Centrummanagement Stadshart’
vastgesteld. Daaropvolgend heeft de gemeenteraad in de Najaarsnota 2014
besloten een budget van € 50.000 als aanjaagbudget in de begroting op te
nemen gedurende de collegeperiode 2014-2018. Met dit budget worden
experimentele (nieuwe) initiatieven ondersteund om zo gedurende het hele jaar
de levendigheid in het Stadshart aan te jagen. Voor 2018 hebben zich diverse
evenementen aangemeld die passen binnen de in de notitie
‘Centrummanagement Stadshart’ opgenomen strategische doelen zoals ‘een
levendig en bruisend Stadshart’ en ‘het Stadshart als ons visitekaartje’.
Besluit:
1. Het aanjaagbudget conform de in de toelichting bij dit besluit opgenomen
afweging te verdelen;
2. De gemeenteraad in de maand maart te informeren over de komende
evenementen.
Transitieplan Beschermd wonen regio Alkmaar 2018-2020
Voorstel:
Met dit advies wordt het transitieplan ‘Beschermd wonen regio Alkmaar 20182020’ vastgelegd. In alle regio’s wordt een transitieplan opgesteld met als doel
om beschermd wonen meer lokaal te organiseren. Hiervoor zou in mei 2018
een financieel verdeelmodel tussen gemeenten worden opgesteld. Dit
verdeelmodel is uitgesteld, de transitie wordt echter wel inhoudelijk
gecontinueerd met een Meerjarenprogramma.
Met het transitieplan komt het ‘wonen met ondersteuning’ centraal te staan.
Regiogemeenten zetten met dit plan in op meer samenhang tussen (ambulante)
begeleiding, ‘Beschermd thuis’ (intensieve begeleiding in de thuissituatie
waarbij de zorg direct oproepbaar is) en Beschermd wonen intramuraal. Met
corporaties en zorgaanbieders is een Pact ‘Wonen met ondersteuning’
opgesteld om de beschikbaarheid van passende woningen in de regio te
vergroten en om het beschermd wonen in de thuissituatie zo verantwoord
mogelijk te realiseren. Het transitieplan is leidend voor de implementatie die op
onderdelen lokaal plaats zal vinden.
Besluit:
1. Het transitieplan ‘Beschermd wonen regio Alkmaar 2018-2020’ inclusief de
bijlagen vast te stellen;
2. Vooruitlopend op de transitie met maximaal 7 cliënten deel te nemen aan de
regionale pilot ‘Beschermd thuis’ als onderdeel van het transitieplan;
3. De te verwachten lokale kosten voor deelname van deze 7 cliënten aan de
pilot onder te brengen in de bestaande budgetten
(BUIG/minimabeleid/thuisondersteuning);
4. Het transitieplan inclusief bijlagen ter kennisname te delen met de CAR en de
gemeenteraad via bijgaande raadsinformatiebrief;
5. In te stemmen met het Pact voor ‘Wonen met ondersteuning’;
De burgemeester verleent volmacht aan mevrouw A.J.A. van de Ven,
wethouder Wmo gemeente Alkmaar en de heer A.A.Tromp, wethouder Wmo
gemeente Uitgeest om namens hem het Pact Wonen met ondersteuning te
ondertekenen.
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Huisvesting kinderopvang bij De Helix
Voorstel:
De organisatie van de kinderopvang bij basisschool De Helix is door Forte
Kinderopvang overgenomen van de SKH (nu Blosse). We zijn met Forte en
schoolbestuur De Blauwe Loper in gesprek over de structurele huisvesting van
de kinderopvang in het schoolgebouw (eerste optie) of nabij het schoolgebouw
(tweede optie). Forte wil graag een schriftelijke bevestiging dat ze in het geval
van de tweede optie de grond naast de school kan aankopen.
Besluit:
1. Met De Blauwe Loper en Forte Kinderopvang in gesprek te gaan om te
bezien of een structureel geïntegreerde huisvesting van school en
kinderopvang haalbaar gemaakt kan worden;
2. Bijgaande brief (E201803900) aan Forte kinderopvang te versturen.
Bovenregionale samenwerking bij de inkoop van Jeugdbescherming en
Jeugdreclassering per 2019
Voorstel:
Om de continuïteit van de dienstverlening van de gecertificeerde instellingen
(GI’s) voor jeugdbescherming en jeugdreclassering te kunnen waarborgen is
bestuurlijke samenwerking nodig bij de inkoop van deze diensten vanaf 2019.
Deze continuïteit loopt namelijk gevaar als de diverse regio’s in Noord-Holland
hun eigen pad trekken, zonder zich te realiseren dat keuzes in de ene regio
grote consequenties voor de andere regio’s kunnen hebben. Er heeft, op basis
van een adviesrapport van bureau Significant, bestuurlijk overleg plaats
gevonden tussen de regio’s Alkmaar, West Friesland, Gooi- en Vechtstreek,
IJmond, Kop van Noord-Holland en Zuid-Kennemerland. De bestuurders in dit
overleg adviseren de gemeenten in de genoemde regio’s om bij de inkoop
vanaf 2019 samen te werken en de samenwerkingsafspraken vast te leggen in
een convenant. Ter uitvoering is een ambtelijke projectgroep ingesteld.
Voorgesteld wordt de projectgroep te laten ondersteunen door een externe
project-begeleider.
Besluit:
1. Bovenregionaal samen te werken om de continuïteit van het aanbod
jeugdbescherming en –reclassering in de betreffende regio’s te waarborgen
(regio’s Alkmaar, West Friesland, Gooi- en Vechtstreek, IJmond, Kop van
Noord-Holland en Zuid-Kennemerland);
2. Samenwerkingsafspraken tussen de betreffende regio’s vast te leggen in de
vorm van een convenant;
3. In dit convenant afspraken te maken over inhoud, duur, volume, herijking,
bekostiging, monitoring en verantwoording, veranderopgave, transitie en
periodiek overleg;
4. In dit convenant tevens vast te leggen dat afwentelrisico’s worden voorkomen
en indien deze toch aan de orde zijn, de betreffende gemeente(n) de restfrictie
draagt (dragen) als zij zelf de veroorzaker is (zijn);
5. De GI’s regionaal te contracteren waarbij bovenregionaal wordt afgestemd;
6. Met betrekking tot de regionale contractering de voorstellen uit het rapport
van Significant (tabel 4 op blz. 25 en 26 van het rapport) over te nemen;
7. De bovenregionale ambtelijke “Projectgroep Borging JB&JR” (verder:
projectgroep) de opdracht te geven om de organisatie van de bovenregionale
samenwerking en het convenant verder uit te werken;
8. De projectgroep te faciliteren door het aanstellen van een externe
projectbegeleider die zowel het samenwerkingsproces als de totstandkoming
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van het convenant kan begeleiden, ter voorbereiding van de inkoop 2019;
9. De kosten voor de inzet van de projectbegeleider ad € 85.000 te verdelen
over de deelnemende gemeenten op basis van inwoneraantallen en voor de
gemeente Heerhugowaard deze kosten ad € 3.619 te dekken uit het
jeugdbudget (ZIN).
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Regionale actieagenda jeugdhulp in gezinsvormen
Voorstel:
Jeugdigen hebben recht op veilig opgroeien, bij voorkeur in het eigen gezin en
‘thuis’. Als het nodig is wordt hulp thuis geboden, zodat de jeugdige in het eigen
gezin op een veilige manier kan opgroeien. In sommige situaties is deze hulp
echter onvoldoende en wordt besloten dat het kind voor korte of langere tijd
elders zal verblijven. Dan is het belangrijk dat het kind zo ‘thuis mogelijk kan
wonen’. Deze vorm van jeugdhulp, met daarin een veelkleurig palet aan
opvang- en opgroeivormen noemen we ‘jeugdhulp in gezinsvormen’ (JiG). Ook
binnen de regio Alkmaar willen de gemeenten zoveel mogelijk jeugdigen die
noodgedwongen niet thuis kunnen wonen, op een zo goed mogelijke manier in
een gezinssituatie laten opgroeien in plaats van in een residentiële voorziening.
Om hier een impuls aan te geven, is een regionale actieagenda opgesteld.
Besluit:
1. De “Regionale actieagenda jeugdhulp in gezinsvormen” vast te stellen
inclusief de daarin beschreven thema’s, gewenste resultaten en acties;
2. Hiervoor een bedrag van € 11.913,- (ten laste van het ZIN jeugdhulpbudget)
beschikbaar te stellen als bijdrage in de totale investering voor de regio Alkmaar
van € 62.700,- voor 2018 en 2019.
Vergadering Algemeen Bestuur Veiligheidsregio 22 februari 2018-Bundel
van de Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 23
februari 2018
Voorstel:
In deze AB vergadering komen drie grote onderwerpen aan de orde.
1. Kaderbrief 2019
2. Actualisatie begroting 2018
3. Actualisatie nota Activabeleid
4. Normenkader 2017
In het bij de toelichting staande overzicht kunt u zien wat ons advies daarover
is.
Besluit:
Het college heeft over de vergaderstukken gesproken en burgemeester Blase
met name voor agenda punt 4 van de AB vergadering punten ter overweging
meegegeven.
Deelname RIF-MBO project
Voorstel:
Dit voorstel gaat in op het verzoek van het MBO in Heerhugowaard om actief
als co financier mee te doen aan het project DUDOC XL vanuit de regeling
RIFMBO door het ministerie van OC&W. Het fonds biedt onderwijsinstellingen
voor het MBO de mogelijkheid een subsidieaanvraag te doen, gericht op een
kwalitatieve verbetering van het MBO onderwijs en het verbeteren van de
aansluiting en doorstroming tussen VMBO, MBO en bedrijfsleven. Het
Regionaal Investeringsfonds stelt hieraan de eis dat de publieke sector,
bedrijfsleven en onderwijs samenwerken en twee derde van de totale
projectkosten voor hun rekening nemen. Binnen de regeling geldt de
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voorwaarde dat overheidsdeelname plaats vindt door middel van zowel een
financiële bijdrage als een inhoudelijke bijdrage in tijd. (het geven van
praktijklessen en deelname aan de regiegroep).
Besluit:
- Deel te nemen aan het RIF-MBO project gedurende de looptijd van het
project;
Het college besluit:
1. Op te treden als co-financier door gedurende 4 jaar een financiële bijdrage te
doen ter grootte van €25.000, - per jaar vanaf 2018.
2. Ruimte te bieden aan medewerkers om op verzoek een aantal praktijklessen
te verzorgen rond thema’s als verduurzaming en klimaatrobuustheid bij
gebiedsontwikkeling.
3. De totale kosten ad €100.000,00 op te nemen in de voorjaarsnota 2019 in de
jaarschijven 2018 tot en met 2021 een bedrag van €25.000,00.
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Ter informatiestukken
- Informatienota Reactie namens het college op de mail d.d 12-1-2018 van de
heer G.M. Ligthart aan burgemeester B. Blase
- Informatienota Toeristisch Recreatief Actieplan 2018 Regio Alkmaar
- Informatienota Oordeel IBT: toezicht en handhaving omgevingsrecht 2017
- Openbare besluitenlijst van de vergadering van Gedeputeerde Staten van
Noord-Holland op 13 februari 2018
Besluit:

BW18-0085
Bij18-103
E201806155

1. De informatienota over C. Ligthart: niet conform. Met een informatienota kan door
het college geen collegebrief worden vastgesteld. Bovendien spelen er meerdere
kanten aan dit verhaal. Gemeentesecretaris Meijer wordt gevraagd hierover met de
betreffende ambtenaren Breetveld en Spieker om de klachten en juridische vragen
van Ligthart te coördineren en af te stemmen.
2. De informatienota over het oordeel IBT Provincie Noord-Holland: niet conform.
Met een informatienota kan door het college geen raadsinformatiebrief worden vast
gesteld. Manager Van Drongelen wordt gevraagd over dit onderwerp een
collegeadvies voor te leggen om een raadsinformatiebrief te kunnen vaststellen.
3. De informatienota over het Toeristisch Recreatief Actieplan: conform.
4. Besluitenlijst GS Provincie Noord-Holland: conform.

Aldus vastgesteld te Heerhugowaard d.d. 27 februari 2018
Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard,
de pl.v secretaris,
de burgemeester,

H.J. Leemhuis

A.B. Blase
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