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Vaststellen notulen 2018-03-27
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Proces Focusagenda en jaarafsluiting begroting Regio Alkmaar
Besluit
1. college steunt de richting
2. voor dekking 2019 en verder verwacht het college voorstel
voor VJN 2018; daarna te verwerken in NJN 2018/begroting.
3. de extra uitgaven 2018 te verantwoorden in de burap
Het besluit is hierop als volgt aangepast:
 Het college neemt kennis van bijgevoegde brief en de
route naar de focusagenda en draagt deze over naar de
volgende collegeperiode.
 Op basis van de inhoud van de brief besluit het college
het volgende:
o Het Regioteam op korte termijn uit te breiden met
0,6 fte secretariële ondersteuning, 0,2 fte
communicatiemedewerker en 0,6 fte
regiocoördinator Sociaal. Deze kostenuitbreiding
voor Heerhugowaard, te bepalen op € 28.500,00
per jaar.
o Dit bedrag voor 2018 ten laste te brengen van de
begrotingspost 10103000 – bestuurlijke
samenwerking en te verantwoorden in de burap.
o Bovengenoemd bedrag samen met de huidige
kosten voor de regiocoördinatoren en
ondersteuning (circa € 250.000,- voor gehele
regio) op te nemen in het budget Regio Alkmaar.
o Regio Alkmaar op de hoogte te stellen van het
besluit.
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De gemeentesecretarissen van Regio Alkmaar op te dragen de
volgende werkzaamheden onderling te verdelen en de eventuele
kosten nader in beeld te brengen:
 Uitbreiding van het Regioteam.
 Overdracht van het budget Regio Alkmaar van de
gemeente Heerhugowaard naar een van de deelnemende
gemeenten in de GR Werkorganisatie BUCH, inclusief
verrekening restant voorgaande jaren.
 Overgang van Dropbox naar iBabs vanwege nieuwe weten regelgeving.
 Ondersteuning op strategisch HRM-gebied aan het traject
richting de focusagenda.
 Overheveling van het domein RegioAlkmaar.nl en het
bieden van de bijbehorende ondersteuning.
o De verhoging budget in 2018 voor de extra werkzaamheden aan de
focusagenda van € 4.750,00 eenmalig ten laste te brengen van
begrotingspost 131010 - regionale economische agenda.
o Voor het bedrag van € 28.500,- wordt een voorstel gedaan voor
structurele dekking in het kader van de Voorjaarsnota 2018 (en
daarna te verwerken in begroting 2019).

o

ontwikkeling expertisecentrum passend onderwijs
Voorstel:
Om de ontwikkeling van het expertisecentrum passend onderwijs vlot te trekken
zijn gesprekken gevoerd met Stichting Maatschappelijk Vastgoed (SMV). Deze
partij ontwikkelt, financiert en exploiteert maatschappelijk
vastgoed, waaronder schoolgebouwen in opdracht van derden. Deze
gesprekken zijn positief verlopen. De stuurgroep met Heliomare en Aloysius
acht het concept van SMV interessant en wil nader onderzocht hebben of
langs deze lijn het expertisecentrum gerealiseerd zou kunnen worden. Hiertoe
wordt een intentie-overeenkomst aangegaan met SMV.
Besluit:
Het college besluit:
1. Akkoord met ondertekening van de intentieovereenkomst met Stichting
Maatschappelijk Vastgoed
2. De Raad over deze stap te informeren met een Raadsinformatie brief
Constructiefout schoolgebouw 't Vierspan
Voorstel:
De dakconstructie van ’t Vierspan is aangetast door bruinrot. Snel ingrijpen is
geboden. Aan het college wordt een voorstel gedaan voor het beschikbaar
stellen van budget en de dekking ervan alsmede een procedurevoorstel richting
de raad.
Besluit:
Het college besluit:
1. Een bedrag van € 220.000 beschikbaar te stellen voor de aanpak van het
bouwkundig probleem in schoolgebouw ’t Vierspan;
2. Aan de raad voor te stellen om dit bedrag te dekken uit het rekeningresultaat
2017;
3. Met bijgaande raadsinformatiebrief het dilemma m.b.t. het tijdstip van de
besluitvorming voor te leggen aan de raad.
Vaststellen Overwinstregeling Heerhugowaard 2018
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Voorstel:
De gemeente Heerhugowaard wil variatie zien in het woningaanbod binnen de
gemeente, met zowel goedkopere als duurdere koopwoningen. Om
prijsopdrijving van goedkope koopwoningen te voorkomen kan de gemeente
gebruik maken van een overwinstregeling. We hadden een dergelijke regeling
aan het begin van deze eeuw, maar die is niet meer actueel.
Voorgesteld wordt om met onmiddellijke ingang een nieuwe vereenvoudigde
regeling in te voeren.
Besluit:
Retour steller om aan te passen.
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Raadsinformatiebrief maartcirculaire 2018 gemeentefonds
Voorstel/Besluit
Het college besluit:
1. De raad middels een raadsinformatiebrief te informeren over de ontwikkeling
van het meerjarenperspectief als gevolg van het verschijnen van de
maartcirculaire 2018 gemeentefonds.
2. het staatje met genomen raadsbesluiten tlv MJP aanvullen met PM bedrag
voor school in De Draai.
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Ter informatie
-VKA:openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van NH d.d. 27 maart
2018
-Toezeggingen commissies en raad 2018
-Openstaande moties 2018

INT18-0381,
INT18-0382

Aldus vastgesteld te Heerhugowaard d.d. 10 april 2018

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

A.S. Meijer

A.B. Blase
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