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Gereguleerd parkeren - uitbereiden vergunningparkeren Stationsweg
Voorstel / Besluit:
Het college besluit:
1. Vergunningparkeren in te voeren op het deel van de Stationsweg tussen
nummer 38 en 42.
2. Het gebied tussen nummer 38 en 42 toe te voegen aan de bestaande zone F
(van 10:00 – 20:00 maandag t/m zondag).
3. De nadere regels behorende bij artikel 4 van de parkeerverordening aan te
passen voor bovenstaande besluiten en vast te stellen en te publiceren.

004
DickL1
Bij18-150,
Bij18-152,
BW18-0124

Actualisatie diverse grexen 2018
Voorstel:
Ter voorbereiding op de Meerjaren Prognose Grondexploitaties 2018 en de
jaarrekening 2017 dienen diverse grondexploitaties geactualiseerd te worden
vastgesteld door het college van B&W.
Besluit:
Het college besluit:
1. De grex Zandhorst III d.d. maart 2018 vast te stellen met een positief
resultaat van € 653.000,-;
2. De grex de Horst d.d. maart 2018 vast te stellen met een positief resultaat
van € 603.000,-;
3. De grex Middenweg 4 d.d.maart 2018 vast te stellen met een positief
resultaat van € 69.000,-;
4. De grex Beveland d.d. maart 2018 vast te stellen met een positief resultaat
van € 982.000,-;
5. De grex Middenweg 30 d.d. maart 2018 vast te stellen met een saldo € 0,-;
6. De grex Broekhorn d.d. maart 2018 vast te stellen met een negatief resultaat
van € 6.000,- en dit verlies ten laste te brengen van het rekeningresultaat 2017;
7. De grex Tamarixplantsoen d.d. maart 2018 vast te stellen met een positief
resultaat van € 3.000,-;
8. De grex Acacialaan d.d. maart 2018 vast te stellen met een negatief resultaat
van € 12.000,- en dit verlies ten laste te brengen van het rekeningresultaat
2017;
9. De grex Middenweg 27 (Zonnesteen) d.d. maart 2018 vast te stellen met
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een saldo € 0,-;
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Investering nieuwe abri's
Voorstel:
In 2008 is met Exterion Media een overeenkomst gesloten met betrekking tot de
levering en plaatsing, het beheer en onderhoud en de exploitatie van abri’s en
losstaande reclamevitrines. In verband met het eindigen van de
overeenkomst worden in januari 2019 de huidige abri’s verwijderd. Door te
investeren in abri’s blijven deze objecten in de periode vanaf januari 2019 in het
straatbeeld aanwezig.
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Besluit:
Retour steller om aan te passen.
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Aanbesteding welzijnsdiensten ingaande 2019
Voorstel/Besluit:
Het college besluit:
1. Toepassen van een enkelvoudige procedure met de huidige aanbieder MET
welzijn.
2. Nieuwe contractperiode opdracht welzijnsdiensten van 4 jaar.
3. De nieuwe taakopdracht door het nieuwe college te laten vaststellen.
4. De raad hierover actief te informeren met bijgevoegde raadsinformatiebrief
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Regionale visie Verblijfsrecreatie NHN 2030 en bijbehorend
Ontwikkelkader
Voorstel:
In 2016 is in opdracht van de gemeenten in Noord-Holland Noord en het
Ontwikkelingsbedrijf een onderzoek uitgevoerd naar de vitaliteit van de
verblijfsrecreatie in de regio. De conclusie van het onderzoek is dat vraag en
aanbod niet meer op elkaar aansluiten. Tegelijkertijd zijn er veel nieuwe
plannen. Zonder gezamenlijk beleid dreigt een groot deel van de
recreatiebedrijven in de toekomst af te glijden. De gemeenten in Noord-Holland
Noord hebben, samen met het Ontwikkelingsbedrijf daarom een regionale visie
op verblijfsrecreatie met een uitnodigend ontwikkelkader opgesteld. Ook
ontwikkelde de regio een werkwijze van regionale afstemming voor
verblijfsinitiatieven die niet passend zijn in het bestemmingsplan.
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Besluit:
Het college besluit:
1. De Regionale visie Verblijfsrecreatie NHN 2030 en bijbehorend
Ontwikkelkader vast te stellen.
2. De werkwijze regionale afstemming verblijfsrecreatie NHN vast te stellen.
3. De Regionale visie met bijbehorend ontwikkelkader ter besluitvorming aan te
bieden aan de (nieuwe)raad.
4. De gemeenteraad hierover te informeren met de raadsinformatiebrief.
In het bijgaande voorstel worden enige tekstuele wijzigingen aangebracht.
Meerjarig contract regionale Jeugd & Gezinscoaches VO na 2018
Voorstel:
Voor een goede aansluiting tussen de scholen van voortgezet
onderwijs, die een bovengemeentelijke functie hebben, en de
gemeenten in de regio Alkmaar,zetten de gemeenten een
regionaal team jeugd&gezinscoaches (J&G-coaches) in.
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Tot en met 2018 is steeds voor één jaar een beslissing genomen over de inzet
en bekostiging.
Tijdens het regionale portefeuillehouderoverleg (PORA) in december 2017
hebben de wethouders aangegeven dat zij de regionale J&G coaches uit de
projectfase willen halen. De wethouders hebben daarbij aangegeven uiterlijk
einde van het eerste kwartaal 2018 een voorstel te willen ontvangen over de
structurele inzet. Dat voorstel ligt nu voor. Voorgesteld wordt om over te gaan
tot een aanbesteding voor een driejarige periode vanaf 2019 (met optie tot
verlenging. Over dit voorstel heeft regionale afstemming plaatsgevonden in het
PORA van 7-3-2018. De inzet van de regionale J&G coaches komt ten laste
van het jeugdhulpbudget.
Besluit:
Het college besluit:
1. de inzet van de regionale jeugd & gezinscoaches voortgezet onderwijs (VO)
te borgen;
2. hiertoe in te stemmen met een aanbestedingsprocedure om te komen tot een
regionale overeenkomst met betrekking tot de regionale jeugd & gezinscoaches
VO;
3. de overeenkomst per 1-1-2019 aan te gaan voor de duur van drie jaar (voor
de jaren 2019, 2020 en 2021), met opties tot verlenging van de overeenkomst
met drie keer een jaar (t/m uiterlijk 31-12-2024);
4. de kosten van de regionale jeugd & gezinscoaches VO ten laste te brengen
van het jeugdhulpbudget (ZIN).
Afwijken van contractuele afspraken Reservelocatie
Voorstel:
De koers zoals we die in de externe stuurgroep van 5 februari jl. met De Nijs
hebben bepaald ten aanzien van:
- een wijziging in het aantal woningen (van 193 naar 207) en
- de planning (indiening omgevingsvergunning 6 september 2018 i.p.v. 1 april
2018) te communiceren met de Raad.
Besluit:
Het college besluit de gemeenteraad met een raadsinformatiebrief te
informeren over het afwijken van contractuele afspraken Reservelocatie zonder
dat dit financiële gevolgen heeft voor de GREX.
Vaststelling bestemmingsplan Actualisatieplan 2017
Voorstel / Besluit:
Het college besluit de gemeenteraad, na positief advies van de commissie
Stadsontwikkeling, voor te stellen:
1. Het bestemmingsplan Actualisatieplan 2017 ambtshalve te wijzigen conform
het bijgevoegde raadsvoorstel.
2. Het bestemmingsplan Actualisatieplan 2017 met IMROcode
NL.IMRO.0398.BP70ACTUALISATIE-VA01 gewijzigd vast te stellen.
Regionale afstemming van woningbouwprojecten
Het PORA heeft steeds ingestemd met die projecten. De colleges van B&W
hebben echter hierover nog geen uitspraak gedaan. Daarom zijn deze projecten
nu verzameld in deze nota. De colleges wordt voorgesteld om, in navolging van
het PORA, in te stemmen met deze projecten en zo de ‘regionale afspraak’ te
maken in de zin van de Provinciale Ruimtelijke Verordening en de bijbehorende
Uitvoeringsregeling.
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Besluit:
Het college besluit in te stemmen met de woningbouwprojecten in bijgevoegd
overzicht.
Vergoeding geleden planschade voor het perceel Acacialaan 4
Voorstel Besluit:
Het college besluit:
1. Het uitgebrachte advies en de motivering daarvan over te nemen.
2. De tegemoetkoming voor de geleden planschade voor het perceel
Acacialaan 4 conform het uitgebrachte advies vast te stellen op € 6.700,vermeerderd met de wettelijke rente
3. Het betaalde drempelbedrag terug te storten op de rekening van de
aanvrager.
Afhandeling WOZ-bezwaren door Cocensus
Voorstel:
Op 10 maart jl. was in de uitzending van het programma Kassa een item over
de effecten van de WOZ-beschikking c.q. de afhandeling van WOZ-bezwaren
over 2017, voor huurders bij de vaststelling van de hoogte van de huur.
Tijdens dit item is een top 5 van gemeenten gepresenteerd die het traagst zijn
bij de afhandeling van WOZ- bezwaren. Cocensus, die namens Heerhugowaard
de WOZ-bezwaren afhandelt, stond in deze top 5 op de 5e
plaats. In bijgaande memo van Cocensus aan het algemeen bestuur van
Cocensus (waarin Heerhugowaard is vertegenwoordigd door wethouder
Dickhoff) is een reactie op deze uitzending van Kassa opgenomen die dit item
en de daaraan verbonden conclusies in een wat beter perspectief plaatsen,
aldus Cocensus. Op grond van de Wet waardering onroerende zaken dienen
WOZ-bezwaren binnen het kalenderjaar te worden afgedaan. Aan deze
formele eis voldoet Cocensus.
Wij adviseren de Raad te informeren over de memo van Cocensus middels de
raadsinformatiebrief. Op 13 maart jl. bent u overigens door wethouder Dickhoff
per mail al geïnformeerd over de memo.
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Besluit:
Het college besluit akkoord te gaan met bijgaande raadsinformatiebrief
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-VKA: openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van NH d.d. 13 maart
2018
--Beheer regionaal fietsnetwerk

Aldus vastgesteld te Heerhugowaard d.d. 27-03-2018
Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard,
de secretaris,
de burgemeester,

A.S. Meijer

A.B. Blase
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