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Vaststellen notulen d.d. 2018-03-20
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Aanpassingen aan gemeenschappelijke regeling RHCA
Voorstel:
Het advies is in te stemmen met de aanpassingen aan de gemeenschappelijke
regeling RHCA.

P&A

Besluit:
1. In te stemmen met het voorstel om de huidige gemeenschappelijke regeling
Regionaal Historisch Centrum Alkmaar (RHCA) te wijzigen van een gemengde
regeling in een collegeregeling en voorts te wijzigen zoals aangegeven in
onderhavig voorstel;
2. de raad voor te stellen om te besluiten tot uittreding uit de
gemeenschappelijke regeling conform bijgaand raadsvoorstel;
3. de raad voor te stellen toestemming te verlenen voor de overige
voorgenomen wijzigingen van de gemeenschappelijke regeling conform
bijgaand raadsvoorstel.

004
DickL1
MZ
Bij18-190,
Bij18-191,
Bij18-192,
Bij18-193,
Bij18-194,
BW18-0161

Benoeming stadsfotograaf Heerhugowaard
Voorstel/Besluit
Het college besluit:
1. De heer Niels Brokaar te benoemen tot stadsfotograaf van Heerhugowaard
per 1 april 2018 tot 1 april 2019.
2. De raad te informeren met bijgevoegde raadsinformatiebrief
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DECRA - ALV 5 april 2018 Jaarstukken 2017 en jaarplan 2018
Voorstel:
Uitgeest en Heiloo zich bij het fonds aangesloten. DECRA richt zich op het
aanjagen van duurzame energieprojecten in de regio en het investeren van
de opbrengsten in nieuwe duurzame projecten. Alle leden (gemeenten en
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PROGRAM
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HVC) hebben een startbedrag (voor gemeenten naar rato van het aantal
inwoners) ingelegd en HVC levert daarnaast ook haar brede technologische
kennis en ervaring van duurzame energieprojecten in (warmte, biomassa, wind,
zon en geothermie). De gemeenten leveren de ambtelijke ondersteuning voor
de start en aansturing en afronding van duurzame energieprojecten.
De coöperatie produceert aan het eind van het eerste kwartaal van elk jaar
jaarstukken (jaarrekening en jaarverslag van het voorgaande jaar en een
jaarplan voor het huidige jaar). Op 4 april 2018 worden deze stukken ter
vaststelling voorgelegd aan het bestuur en de Algemene Ledenvergadering van
DECRA.
Besluit:
1. de verantwoordelijk wethouder V.C.M. Stam, te mandateren in de ALV op 4
april 2018: de jaarrekening 2017, het jaarverslag 2017, de toevoeging van het
resultaat aan overige reserves in de jaarrekening 2017 en het jaarplan 2018
vast te stellen en het bestuur decharge te verlenen.
2. de gemeenteraad te informeren door een raadsinformatiebrief en deze bij dit
collegeadvies gevoegde raadsinformatiebrief vast te stellen.
Kaderbrief GR RHCA begroting 2019
Voorstel:
Het voorstel is akkoord te gaan met de kaderbrief GR RHCA begroting 2019 en
de bijgevoegde raadsinformatiebrief.

P&A

Besluit:
1. Akkoord te gaan met de Kaderbrief GR RHCA begroting 2019;
2. Akkoord te gaan met de raadsinformatiebrief betreffende de kaderbrief GR
RHCA begroting 2019.
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raadsinformatiebrief over Kaderbrief VRNHN begroting 2019
Voorstel:
De kaderbrief van de gemeenschappelijke regio is de basis voor de begroting
2019. Met uitzondering van de discussie over de indexatie en nacalculatie zijn
er geen inhoudelijke opmerkingen over de kaderbrief.

VEILIG

Besluit:
Instemmen met de tekst van de raadsinformatiebrief en de griffie vragen de
brief in het nieuws van de dag te plaatsen en op de lijst van ingekomen stukken.
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Uitvoering Huygenpas in verband met Gemeentewet
Voorstel:
Vanaf 1 januari 2018 wordt de Huygenpas verstrekt op grond van de
Verordening Huygenpas 2018, welke gebaseerd is op de Gemeentewet. Voor
die tijd was de gemeentelijke Verordening Huygenpas gebaseerd op de
Participatiewet. Halte Werk is niet gemandateerd om een besluit te nemen ter
uitvoering van de Gemeentewet. Daarom moeten we dit alsnog regelen.
Besluit:
1. Mandaat te verlenen aan de directeur van Halte Werk met betrekking tot het
besluiten op een aanvraag tot het verstrekken van de Huygenpas op grond van
de Verordening Huygenpas 2018.
2. Dat ondermandaat is toegestaan inzake de onder besluit 1 genoemde
bevoegdheid.
3. Dat de besluiten onder 1 en 2 in werking treden met terugwerkende kracht
vanaf 1 januari 2018.
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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.
Besluit:
1. de raad voor te stellen een investeringskrediet in verband met de levering en
plaatsing van 31 abri’s te voteren van € 250.000 en de daaruit voortvloeiende
kapitaallasten van € 19.000 te dekken uit het product Straatmeubilair; en
2. het verwachte tekort ad € 16.000 mee te nemen in de najaarsnota 2018.
Voorontwerp bestemmingsplan Stationsweg 114
Voorstel:
Het voorontwerpbestemmingsplan ‘Stationsweg 114’ en de
aanmeldingsnotitie m.e.r. voor de duur van 4 weken ter inzage te leggen voor
de inspraak en voor het overleg als bedoeld in artikel 3.1.1. van het Besluit
ruimtelijke ordening naar de overleginstanties te zenden;
Op basis van de aanmeldingsnotitie ten behoeve van het bestemmingsplan
‘Stationsweg 114’, geen m.e.r.- procedure te volgen;
De raad te informeren door middel van de raadsinformatiebrief.
Besluit:
1. Het voorontwerpbestemmingsplan en de aanmeldingsnotitie als onderdeel
van het voorontwerpbestemmingsplan voor de inspraak voor de duur van 4
weken ter inzage te leggen en voor het overleg als bedoeld in artikel 3.1.1. van
het Besluit ruimtelijke ordening naar de overleginstanties te zenden;
2. Op basis van de aanmeldingsnotitie ten behoeve van het bestemmingsplan
‘Stationsweg 114’, geen m.e.r.- procedure te volgen;
3. De raad met een raadsinformatiebrief te informeren en deze vast te stellen.
Definitief verkeersbesluit verplaatsing afsluiting Taxuslaan
Voorstel:
Op 17 oktober 2017 heeft u een ontwerp verkeersbesluit genomen ten
behoeve van het verplaatsen van de afsluiting in de Taxuslaan. Op het
ontwerp verkeersbesluit zijn 39 zienswijzen ingediend. Graag leggen wij u de
voorgestelde beantwoording van deze zienswijzen en het definitief
verkeersbesluit voor.
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Besluit:
Het besluit luidt als volgt: Het college besluit:
De indieners van zienswijzen te beantwoorden met bijgevoegde
beantwoording
Een definitief verkeersbesluit te nemen tot: Verplaatsing van de afsluiting op
de Taxuslaan naar de noordzijde van de kruising met de Kastanjelaan, tussen
de kruisingen met de Kastanjelaan en het Tamarixplantsoen.
In het bijgaande voorstel worden enige tekstuele wijzigingen aangebracht.
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Aanstellen leden Cliëntenadviesraad
Voorstel:
Wegens opzegging van een lid van de Cliëntenadviesraad (CAR), en een
ondertal van leden, dienen nieuwe leden door uw college aangesteld te worden.

REALISATIE

Besluit:
Besluit:
Het college besluit op voordracht van de CAR tot
1. het aanstellen van de heer M. Krijger tot lid van de CAR met ingang van 1
januari 2018, voor en periode van vier jaar
2. het aanstellen van mevrouw L. Gomez tot lid van de CAR met ingang van 1
april 2018, voor een periode van vier jaar
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verlenging pilot GGZ-dagbesteding in 2018
Voorstel:
-VKA:Openbare besluitenlijst GS 20 maart 2018
-verlenging pilot GGZ-dagbesteding in 2018
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Aldus vastgesteld te Heerhugowaard d.d. 3 april 2018
Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard,
de secretaris,
de burgemeester,

A.S. Meijer

A.B. Blase
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