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Vaststelling 1e grondexploitatie van Foreeststraat 4 d.d. maart 2018
Voorstel:
Vaststelling van een 1e grondexploitatieopzet t.b.v. de ontwikkeling van de van
Foreeststraat 4; deze opzet laat een positieve netto contante waarde resultaat
zien van € 565.903,-. Dit effect zal op diverse plaatsen in de jaarstukken 2017
verwerkt worden, waaronder in de Meerjaren Prognose Grondexploitaties. Na
behandeling in de commissie SO d.d. 10 april 2018 zal deze grex ter
vaststelling worden voorgelegd aan de gemeenteraad d.d. 8 mei 2018.
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Besluit:
1. de 1e grondexploitatie van Foreeststraat 4 d.d. maart 2018 vast te stellen
met een positief resultaat op contante waarde van € 565.903,- per 1-1-2018 en
deze na behandeling in de commissie SO d.d. 10 april 2018 ter vaststelling voor
te leggen aan de gemeenteraad d.d. 8 mei 2018;
2. in te stemmen met de verwerkte uitgangspunten zoals in de bijlage Bij18-128
omschreven;
3. gelet op de bijgaande aangenomen motie in de gemeenteraad van 20
februari wordt onderzocht of de grondopbrengsten van woningbouwprojecten
kan worden benut voor de oprichting van een sociaal fonds voor het realiseren
van categorie -/-1 koopwoningen.
Regionale werkafspraken overige stedelijke voorzieningen
Besluit:
Het college besluit :
1. Akkoord te gaan met de regionale werkafspraken voor overige stedelijke
voorzieningen.
2. Uitvoering te geven aan de regionale werkafspraken door bij nieuwe
initiatieven die onder overige stedelijke voorzieningen vallen, de werkwijze te
volgen die in de notitie werkafspraken overige stedelijke voorzieningen
beschreven is.
3. Over de lichte procedure wordt de gemeenteraad via een
Raadsinformatiebrief geinformeerd (mandaat Wethouder en
Gemeentesecretaris).
Afvalinzameling - Krediet investeringen Grondstoffenbeleidsplan en
herinrichting Rivierenwijk
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Het grondstoffenbeleidsplan 2018 – 2021 (RB2017097) is op
28 november 2017 vastgesteld door de gemeenteraad. In het
beleidsplan zijn doelen en maatregelen opgenomen waar
investeringen aan zijn verbonden.
De kosten en dekking van deze investeringen zijn in het
beleidsplan op hoofdlijnen inzichtelijk gemaakt. In het
bijgevoegde raadsvoorstel wordt de gemeenteraad gevraagd
om het benodigde krediet te voteren om uitvoering te
kunnen geven aan het grondstoffenbeleidsplan. Daarnaast wordt een krediet
gevraagd om invulling te geven aan de toezegging van het college aan
Woonwaard om 50% bij te dragen van de kosten voor de aanschaf van tien
ondergrondse containers bij de herinrichting Rivierenwijk.
Besluit:
Het college besluit:
De raad via bijgevoegd raadsvoorstel voor te stellen:
1. Een krediet in 2018 te voteren van € 1.550.000 voor de aanschaf van
inzamelvoertuigen en (ondergrondse) containers.
2. De kapitaalslasten van € 161.000 te dekken vanuit het reguliere product
afvalinzameling.
Rapport Verkenningen Energie en Ruimte NHN + vervolg
Voorstel:
In opdracht van de provincie Noord-Holland zijn de Verkenningen Energie en
Ruimte Noord-Holland Noord uitgevoerd. Via ontwerpend onderzoek en twee
werkateliers is dit rapport tot stand gekomen. In de werkateliers waren
vertegenwoordigers van gemeenten en andere relevante partijen als
netbeheerders, energiebedrijven en-coöperaties en woningcorporaties
aanwezig. In het rapport wordt aangegeven hoe de energiebehoefte van NoordHolland Noord op een duurzame wijze ingevuld kan worden. De ruimtelijke
impact van die invulling is voor een drietal verschillende perspectieven in kaart
gebracht. Dit betreft vooralsnog een theoretische invulling. Het rapport is naast
het inzicht in de ruimtelijke impact
van de energietransitie, ook bedoeld als een bijdrage aan een regionale
discussie over de gemeenschappelijke kansen en dilemma’s van de
energietransitie. De hoofdlijnen van het rapport zijn op 6 december 2017
gepresenteerd in het bestuurlijk PORA. Daarin is afgesproken om op de schaal
van NHN tot een vervolg op deze verkenning te komen in de vorm van een
regionale energiestrategie. Een ambtelijke werkgroep maakt een plan van
aanpak voor deze regionale energiestrategie. Dit plan van aanpak zal in juni
aan de bestuurders worden voorgelegd.
Besluit:
Het college besluit:
1. Het rapport Verkenningen Energie en Ruimte Noord-Holland Noord met de
oplegnotitie voor kennisgeving aan te nemen.
2. Instemmen met de uitspraak van het regionale portefeuillehoudersoverleg
dat:
a. het vervolg van de verkenningen wordt opgepakt op NHN niveau en
b. dat daarvoor aan een werkgroep opdracht wordt gegeven om een plan van
aanpak voor een regionale energiestrategie NHN op te stellen.
3. Bijgevoegde raadsinformatiebrief naar de gemeenteraad te versturen.
Vaststelling 9e herziening grondexploitatie De Draai d.d. april 2018
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Voorstel:
De 9e herziening De Draai d.d. april 2018 betreft de jaarlijkse
herziening van de grondexploitatie die is aangepast aan de
ontwikkelingen in 2017 en die qua planning en fasering het
meest reëel gedachte scenario vertegenwoordigt. Net als
voorgaande jaren worden de gehanteerde uitgangspunten en
de mutaties ten opzichte van vorig jaar toegelicht aan de hand
van de te beïnvloeden 4 P’s: Programma, Prijs, Planning en
Parameters.
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De gevolgen van de herziening zullen op diverse plaatsen in de jaarstukken
2017 verwerkt worden, waaronder in de Meerjaren Prognose Grondexploitaties
(MPG) 2018.
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Besluit:
Het college besluit akkoord conform, maar met tekstuele wijzigingen in het
voorstel of de bijlagen.
1. de 9e herziening grondexploitatie De Draai d.d. april 2018 (bijlage 2) goed te
keuren met een positief resultaat op contante waarde per 1-1-2018 van ca. €
7,0 miljoen als gevolg van de voorgestelde aanpassingen;
2. deze herziening ter vaststelling aan te bieden aan de gemeenteraad met
hierin verwerkt de aanpassingen zoals in bijlage 1 opgesomd.
In het bijgaande voorstel worden enige tekstuele wijzigingen aangebracht, zoals
door B&W hieronder aangegeven:
Verhoging individuele studietoeslag voor jongeren met een
arbeidsbeperking
Voorstel:
Met de komst van de participatiewet is de individuele studietoeslag
geïntroduceerd. Jongeren van wie is vastgesteld dat ze niet in staat zijn het
wettelijk minimumloon te verdienen kunnen in aanmerking komen voor deze
toeslag. Dit is geregeld in de verordening individuele studietoeslag. Gebleken is
dat het bedrag van de toeslag laag is en dat er weinig aanvragen worden
ingediend. Daarom wordt voorgesteld de studietoeslag te verhogen. Ook
worden suggesties gedaan hoe het gebruik van de toeslag verbeterd kan
worden.
Besluit:
Het college besluit
a. akkoord te gaan met het verhogen van het bedrag individuele studietoeslag
arbeidsbeperkte jongeren;
b. in de hoogte van de toeslag onderscheid te maken tussen de toeslag voor
personen in de leeftijd tot 21 jaar en personen vanaf 21 jaar;
c. in te stemmen met de Verordening tot wijziging van de Verordening
individuele studietoeslag
d. en deze ter vaststelling aan te bieden aan de gemeenteraad.
Vaststelling 14e herziene grondexploitatie Stadshart
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De grex14 Stadshart betreft de jaarlijkse herziening van de grondexploitatie die
is aangepast aan de ontwikkelingen in 2017 en die qua planning en fasering het
meest reëel gedachte scenario vertegenwoordigt.
Net als voorgaande jaren worden de gehanteerde uitgangspunten en de
mutaties ten opzichte van vorig jaar toegelicht aan de hand van de te
beïnvloeden 4 P’s: Programma, Prijs, Planning en Parameters.
De gevolgen van de herziening zullen op diverse plaatsen in de jaarstukken
2017 verwerkt worden, waaronder in de Meerjaren Prognose Grondexploitaties
2018.
Besluit:
Het college besluit:
1. De 14e grondexploitatie van het Stadshart d.d. april 2018 (Bijlage 2) goed te
keuren met een negatief resultaat op contante waarde per 1-1-2018 van € 5,8
miljoen als gevolg van de voorgestelde aanpassingen;
2. de 14e herziening grondexploitatie Stadshart d.d. april 2018 ter vaststelling
aan te bieden aan de gemeenteraad met hierin verwerkt de aanpassingen zoals
in Bijlage 1 opgesomd.
Vaststelling 8e herziene grondexploitaite De Vaandel
Voorstel:
De grex8 De Vaandel betreft de jaarlijkse herziening van de grondexploitatie die
is aangepast aan de ontwikkelingen in 2017 en die qua planning en fasering het
meest reëel gedachte scenario vertegenwoordigt.
Net als voorgaande jaren worden de gehanteerde uitgangspunten en de
mutaties ten opzichte van vorig jaar toegelicht aan de hand van de te
beïnvloeden 4 P’s: Programma, Prijs, Planning en Parameters.
De gevolgen van de herziening zullen op diverse plaatsen in de jaarstukken
2017 verwerkt worden, waaronder in de Meerjaren Prognose Grondexploitaties
2018.
Besluit:
Het college besluit:
1. de 8e herziening grondexploitatie De Vaandel d.d. april 2018 (Bijlage 2) goed
te keuren met een positief resultaat op contante waarde per 1-1-2018 van €
0,76 miljoen als gevolg van de voorgestelde aanpassingen;
2. de 8e herziening grondexploitatie De Vaandel d.d. april 2018 ter vaststelling
aan te bieden aan de gemeenteraad met hierin verwerkt de aanpassingen zoals
in Bijlage 1 opgesomd;
Actualisatie Grondexploitatie HHW-Zuid 2018
Voorstel:
met dit voorstel wordt de actualisatie 2018 van de integrale grex ter vaststelling
aangeboden. De in 2017 doorgevoerde mutaties binnen de 4 P’s: Planning,
Programma, Prijs en Parameters, zijn nagenoeg niet veranderd. Daarom wordt
uw college voorgesteld om in 2018 een actualisatie vast te stellen,
die niet apart aan de raad ter vaststelling hoeft te worden aangeboden.
Besluit:
Het college besluit de actualisatie van de grondexploitatie Heerhugowaard-Zuid
d.d. april 2018 (bijlage 1) goed te keuren met een positief resultaat op contante
waarde per 1-1-2018 van ca. € 8,0 miljoen.
wijziging bestemming detailhandel
Voorstel:
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Niet mee te werken aan het verzoek tot toevoeging detailhandel aan de
bestemming Bedrijf 2 met ABC-codering.
Besluit:
Het college besluit:
1. Het principeverzoek tot toevoeging van de functie detailhandel aan de
panden met de bestemming Bedrijf 2 met ABC-codering, op de locatie
Pascalstraat 12-14 op het bedrijventerrein Zandhorst, af te wijzen;
2. Verzoeker hierover middels bijgevoegde brief te informeren;
3. De raad middels bijgevoegde raadsinformatiebrief van het besluit in kennis
stellen.
Onderwijs-zorgarrangement JGGZ in het Voortgezet (Speciaal) Onderwijs
Voorstel:
Gemeenten en het primair en voortgezet onderwijs hebben in 2016 een
gezamenlijke transformatieagenda vastgesteld en in 2017 een regionaal
thuiszitterspact gesloten. Eén van de speerpunten is verbetering van de
aansluiting tussen onderwijs en jeugdhulp. In dit kader zijn ambities
geformuleerd onder de noemer onderwijs- zorgarrangementen. Deze betreffen
het snijvlak van de verantwoordelijkheid van onderwijs en gemeenten. Er ligt
nu een gezamenlijk projectplan voor een verbeterde inzet van JGGZdeskundigheid (JGGZ: jeugd geestelijke gezondheidszorg) in het voortgezet
onderwijs. Een expertiseteam brengt deskundigheid in de school op het gebied
van psychiatrische problematiek van jongeren en draagt bij aan het
handelingsbekwaam maken van docenten.
Ook worden samenwerkingsafspraken tussen onderwijs en jeugdhulp opgesteld
en geborgd. Uitvoering van het tweejarige project vergt een tijdelijke investering
die moet leiden tot betere ondersteuning van jeugdigen en per saldo minder
maatschappelijke kosten.
Besluit:
Het college besluit:
1. Het regionale project ‘Onderwijs-zorgarrangement JGGZ in het Voortgezet
(Speciaal) Onderwijs’ zoals beschreven in het projectplan uit te laten voeren.
2. Hiervoor voor de gehele projectperiode € 27.000 ter beschikking te stellen
ten laste van het budget jeugdhulp (zorg in natura).
Raadsinformatiebrief marktverkenning Stationsplein
Voorstel:
De raad middels een raadsinformatiebrief te informeren over de
opdrachtverlening aan Bureau Stedelijke Planning inzake het uitvoeren van een
marktverkenning en het formuleren van een bijbehorende
ontwikkelingsstrategie ten behoeve van de ontwikkeling van het Stationsplein.
Besluit:
Het college besluit:
De raad middels een raadsinformatiebrief te informeren over de
opdrachtverlening aan Bureau Stedelijke Planning inzake het uitvoeren van een
marktverkenning en het formuleren van een bijbehorende
ontwikkelingsstrategie ten behoeve van de ontwikkeling van het Stationsplein.
Groot onderhoud openbare ruimte 2018
Voorstel:
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Beschikbaar stellen krediet om groot onderhoud te kunnen doen aan
gemeentelijke eigendommen in de openbare ruimte, zoals wegverhardingen,
groenvoorzieningen en gemeentelijke gebouwen.
Besluit:
Het college besluit:
1. De benodigde kredieten voor het groot onderhoud openbare buitenruimte en
openbare gebouwen ter beschikking te stellen ad €. 5.879.000.
2. De kredieten groot onderhoud (bijzondere) kunstwerken, wegen, openbare
verlichting, wijken en gebouwen te dekken uit de desbetreffende voorzieningen
(zie matrix bij financiële gevolgen).
Verduurzamen maatschappelijk vastgoed
Voorstel:
Naar aanleiding van de gehouden presentatie Op weg naar stroomneutrale
maatschappelijke accommodaties.
in de commissie SO d.d. 9 september 2017 is unaniem aangegeven met een
voorstel te komen om de genoemde accommodaties te verduurzamen.
Besluit:
Het college besluit:
1. De in de presentatie genoemde accommodaties welke volledig in eigendom
zijn van de gemeente te verduurzamen.
2. Hiervoor de gemeenteraad voor te stellen een uitvoeringskrediet
beschikbaar te stellen van €905.000,00 inclusief BTW.
3. Het rapport Opgewekt Sportief en de drie subsidiebeschikkingen als bijlage
meesturen en verwerken in de tekst bij het raadsvoorstel genoemd onder
besluitpunt 2.
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-Openbare besluitenlijst van de vergadering van ged. staten van NH op 6 maart
2018
-verruiming openingstijden Mc Donald's

Aldus vastgesteld te Heerhugowaard d.d. 20-03-2018

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

A.S. Meijer

A.B. Blase
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