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Opening en mededelingen
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Vaststellen notulen d.d. 2018-04-03
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Alternatief via werkgever voor vervallen Anw-compensatie
Voorstel:
De Algemene nabestaandenwet (Anw) regelt het recht op een uitkering aan
nabestaanden en wezen. Wegens versobering van de personenkring van de
Anw is er binnen de pensioenregeling een maatregel getroffen die voorziet in
een pensioenaanvulling voor nabestaanden van overleden ABP-deelnemers, de
‘Anw-compensatie’.
De Anw-compensatie wordt afgeschaft met ingang van 1 mei 2018 omdat de
regeling zoals die bestond niet meer uitvoerbaar en te complex is. Dat betekent
dat als een medewerker na 30 april 2018 overlijdt, de partner niet meer in
aanmerking komt voor Anw-compensatie van het ABP.
De VNG en vakbonden bieden ieder een alternatief voor medewerkers waarin
de werkgever een rol heeft.
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Besluit:
Uw college wordt voorgesteld:
1. ter dekking van het vervallen van de Anw-compensatie het contract aan te
gaan met Elipse.Life
2. het GO ten aanzien van dit besluit te informeren.
Plan van Aanpak Wachtlijsten 2018 GGD Noord-Holland Noord
Voorstel:
Plan van aanpak Wachtlijsten 2018 Veilig Thuis

Besluit:
Besluit akkoord conform, maar met tekstuele wijzigingen in het voorstel of de
bijlagen.
Het besluit luidt als volgt: Het college heeft kennis genomen van het Plan van
aanpak Wachtlijsten 2018 Veilig Thuis en besluit de raad middels bijgevoegde
raadsinformatiebrief actief te informeren
In het voorstel worden enige tekstuele wijzigingen aangebracht.
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Vaststellen Woonvisie HHW 2050-Vaststellen Woonvisie Heerhugowaard
2018-2050
Voorstel:
1. De concept Woonvisie –voorzien van de verwerkte opmerkingen als gevolg
van de ter visielegging en het ingediende raadsamendement-- door de nieuwe
gemeenteraad vast te laten stellen.
2. De indiener van de zienswijze formeel te laten weten hoe wij zijn omgegaan
met zijn opmerkingen.
3. De raad te informeren over de Woonagenda als uitvoeringsprogramma van
de Woonvisie voor de eerste 4 jaar. De woonagenda is ten tijde van dit voorstel
nog in ontwikkeling en zal na separaat B&W-besluit medio juni aan de raad als
actieve informatie worden aangeboden via een presentatie in de commissie
Stad & Ruimte
Besluit:
Besluit akkoord conform, maar met tekstuele wijzigingen in het voorstel of de
bijlagen.
Het besluit luidt als volgt: 1. De Woonvisie Heerhugowaard 2018-2050 met als
ondertitel “Wonen doen we samen” aan de raad ter vaststelling aan te bieden
2. De indiener van de zienswijze formeel te berichten over de afhandeling van
zijn reactie
3. De Woonvisie na vaststelling te publiceren
4. De raad te informeren dat de aangekondigde Woonagenda --als
uitvoeringsprogramma van de
Woonvisie--nog in ontwikkeling is en dat de raadsleden na het B&W-besluit
actief geïnformeerd zullen worden via een presentatie in de commissie Stad &
Ruimte
In het voorstel worden enige tekstuele wijzigingen aangebracht.
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Ter informatie

E201812640,
INT18-1458

- VKA: openbare besluitenlijst GS 03-04-2018
- Memo voor de Raden inzake transitiebudget maart 2018 / Eindresultaat
uitvoering bedrijfsplan Personeelsdiensten WNK (toelichting door G. Oude
Kotte)

Bij18-235,
Bij18-236,
Bij18-237,
BW18-0195

Bijgaande notulen van de Bestuursvergaderingen Halte Werk van december
2017, januari en februari 2018 ontvangt u ter kennisname.

Aldus vastgesteld te Heerhugowaard d.d. 17-04-2018
Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard,
de secretaris,
de burgemeester,

A.S. Meijer
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