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Wegenlegger
Voorstel:
In een wegenlegger staan de openbare wegen en paden beschreven die buiten
de bebouwde kom liggen. Op de wegenlegger staat minimaal per weg of pad
vermeld wie de weg of het pad moet onderhouden en welke beperkingen er
eventueel zijn aan het gebruik van de weg of het pad. Het college is bevoegd
een ontwerp wegenlegger op te maken, terwijl Gedeputeerde Staten bevoegd is
over te gaan tot vaststelling van de definitieve wegenlegger en intrekking van
de huidige wegenlegger.
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Besluit:
Het college besluit:
1. De ontwerp wegenlegger op te maken en te ondertekenen;
2. De ontwerp wegenlegger vrij te geven voor inspraak;
3. In te stemmen met de verdere procedure tot vaststelling van de wegenlegger
en af te zien van het organiseren van een hoorzitting.
Hogere kosten dienstverlening aan Halte Werk
Voorstel:
Bij de vaststelling van de Begroting 2017 van Halte Werk zijn twee PM posten
opgenomen, te weten ICT en Huisvesting. In 2017 zijn er diverse besprekingen
geweest tussen de wethouders bedrijfsvoeringen van de deelnemende
gemeenten. Daaruit is een bestuurlijk compromis voorstel gekomen. Dit leidt tot
een structureel hogere bijdrage aan Halte Werk.
Besluit:
Het college besluit:
1. In te stemmen met de invulling van de PM posten ad. €315.000 voor ICT en
Facilitaire diensten in de begroting 2017 en verder van Halte Werk;
2. De hogere kosten voor ICT en Huisvesting van € 30.000 in 2017 op te nemen
in de jaarrekening, in 2018 op te nemen in de burap en in 2018 op te nemen in
de najaarsnota 2019.
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Verstrekken notulen VVI en HVC vergadering
Voorstel:
Met de gemeenteraad is de afspraak gemaakt dat vastgestelde notulen van de
bestuurlijke VVI overleggen en aandeelhouders vergaderingen van HVC
beschikbaar worden gesteld. Op deze manier kan de gemeenteraad haar rol
van toezichthouder beter invullen. Het onderwerp van de bijgevoegde notulen is
de discussie over beloning van de directie van HVC. Over dit onderwerp heeft
de gemeenteraad een motie ingediend, die door het college is overgenomen en
uitgevoerd.
Besluit:
1. Vastgestelde notulen van de bestuurlijke vergaderingen van de VVI en de
aandeelhouders vergadering van HVC beschikbaar te stellen aan de
gemeenteraad;
2. Akkoord te gaan met de bijgevoegde raadsinformatiebrief
Stand van zaken economisch domein
Voorstel:
Terugkoppeling over de projecten uit de economische uitvoeringsagenda en
deze per raadsinformatiebrief aan de raad aan te bieden.
Besluit:
Het college besluit bijgevoegde raadsinformatiebrief en rapport met stand van
zaken economisch domein, ter kennisname aan de raad te sturen.
Reactie aan de heer G. Ligthart naar aanleiding van diverse emails en
telefonische contacten tussen
Voorstel:
De heer Ligthart is het niet eens met de plannen voor de herstructurering van
de Zuidtangent. Hij is als lid van één van de klankbordgroepen actief betrokken
geweest de bij de planvorming, maar hij is het niet eens met het conceptplan
dat er nu ligt. Daarom heeft hij er eind vorig jaar op aangedrongen om een door
hem ingestuurde brief te behandelen als een bezwaarschrift. Hij wilde dat er
een voor bezwaar en beroep vatbaar besluit zou worden genomen. Omdat er
ten aanzien van de door hem bestreden plannen geen besluit is genomen staat
er geen bezwaar- en beroepsgang open. Dit is diverse keren aan de heer
Ligthart toegelicht. Op aandringen van de heer Ligthart is begin januari 2018
toch een besluit genomen (om zijn bezwaarschrift kennelijk-niet-ontvankelijk te
verklaren). Dit besluit heeft weer tot diverse schriftelijke en telefonische reacties
van de heer Ligthart geleid, inclusief een beroepschrift dat als gevolg van de
doorzendplicht direct is doorgestuurd naar de rechtbank.
Bijgevoegde brief is een reactie op de e-mails aan de diverse wethouders, de
burgemeester en ambtenaren en de telefoongesprekken tussen de heer
Ligthart en de diverse bestuurders.
Besluit:
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Het college besluit:
1. Nagaan bij de rechtbank of het beroep inmiddels is stopgezet. Als dat niet zo
is dan contact opnemen met Ligthart. Zo ja, dan de brief daarop aanpassen;
2. Besluiten om de bij dit collegevoorstel behorende brief aan de heer Ligthart
te verzenden, zodat duidelijk is dat zowel het college, de individuele
bestuurders als de betrokken ambtenaren werken op een transparante,
eenduidige manier waarbij veel belang wordt gehecht aan communicatie en
duidelijkheid.
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-Openbare besluitenlijst van de vergadering van Gedeputeerde Staten van
Noord-Holland op 20 februari 2018

Aldus vastgesteld te Heerhugowaard d.d. 06-03-2018

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

A.S. Meijer

A.B. Blase
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