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Sluiting dossier schade aan woningen, tuinmuren en straatwerk
Oosterweg Noord De Draai
Voorstel:
Voorgesteld wordt om het dossier ‘Schade aan woningen, tuinmuren en
straatwerk Oosterweg Noord De Draai’ te sluiten en geen juridische stappen te
ondernemen richting aannemer Haarsma Infra & Milieu BV.
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Besluit:
Het college besluit:
1. Het dossier ‘Schade aan woningen, tuinmuren en straatwerk Oosterweg
Noord De Draai’ te sluiten;
2. Geen verdere juridische stappen te ondernemen richting aannemer Haarsma
Infra & Milieu BV en leverancier Pelt & Hooykaas;
3. De Raad via actieve informatie vanuit het College te informeren over het
Collegebesluit.
Heroverweging in het kader van bezwaar Mettiusstraat
Voorstel:
Gelet op de huidige situatie, het advies van de commissie bezwaarschriften en
de uitspraak van de voorzieningenrechter het bezwaarschrift ongegrond te
verklaren en het bestreden besluit in stand te houden en niet over te gaan tot
vergoeding van de proceskosten

Besluit:
Het college besluit:
1. Het bezwaarschrift ongegrond te verklaren en het bestreden in stand te
houden
2. Niet over te gaan tot vergoeding van de proceskosten
Ontvangen zienswijzen nav aanvraag omgevingsvergunning 49
appartementen Van Foreeststraat
Voorstel:
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De aanvraag omgevingsvergunning omvat o.a. de activiteit ‘handelen in strijd
met regels ruimtelijke ordening’. Om medewerking te verlenen is een
uitgebreide Wabo afwijkingsprocedure gevolgd en heeft het plan ter inzage
gelegen. Het college heeft zienswijzen ontvangen. Uw college dient de
zienswijzen te betrekken bij de besluitvorming over de aanvraag
omgevingsvergunning.
De raad heeft op 23 januari 2018 besloten (RB2017-0448) besloten dat als er
zienswijzen worden ingediend deze worden voorgelegd aan de commissie SO.
De commissie besluit of de zienswijzen aanleiding geven de
besluitvorming over de definitieve verklaring van geen bedenkingen aan de
raad voor te leggen. Indien de commissie geen aanleiding ziet, wordt de
ontwerpverklaring alsnog als definitieve verklaring beschouwd. Hierbij is de nota
beantwoording zienswijzen gevoegd. Deze dient te worden voorgelegd aan de
commissie SO van 15 mei a.s..
Besluit:
Het college besluit:
1. De aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwplan Van Foreeststraat
samen met de nota beantwoording zienswijzen aan de commissie SO voor te
leggen met de vraag of de zienswijzen aanleiding geven om de besluitvorming
over de definitieve verklaring van geen bedenkingen aan de raad te laten;
2. zodra de verklaring van geen bedenkingen wordt afgegeven, de zienswijzen
ontvankelijk, maar ongegrond te verklaren;
3. de omgevingsvergunning verder af te handelen en te verlenen;
4. de indieners van de zienswijzen schriftelijk op de hoogte te stellen van het
besluit.
Overbruggingscontract crisishulp TriversumVoorstel:
In december 2017 hebben alle colleges in de regio Alkmaar besloten om de
bovenregionale integrale crisisdienst te gunnen aan een consortium van
aanbieders. Onderdeel van dit besluit is om in aanloop naar deze crisisdienst
voor de crisisdienst en de ambulante crisishulp een overbruggingscontract af te
sluiten met de organisaties die in 2017 deze functies leverden. Op deze manier
kan voor de periode die moet worden overbrugd de crisishulp
worden gecontinueerd. Voor de regio Alkmaar gaat het hierbij om Parlan en
Triversum. Met Parlan is inmiddels een overbruggingscontract afgesloten. Het
afsluiten van het overbruggingscontract met Triversum heeft vertraging
opgelopen vanwege de tarifering. Inmiddels is de door de regio gewenste
duidelijkheid verkregen en is het tarief getoetst en redelijk bevonden. Het
overbruggingscontract met Triversum kan daarom nu definitief gemaakt
worden.
Besluit:
Het college besluit:
1. Het overbruggingscontract voor ambulante crisishulp en de crisisdienst met
Triversum aan te gaan.
2. Het uurtarief voor ambulante crisishulp van Triversum vast te stellen op: €
126,60 per uur (€ 2,11 per minuut).
3. Het tarief voor de beschikbaarheidscomponent per crisisinterventie van
Triversum van te stellen op: € 352,93.
Voorlopig ontwerp herinrichting Middenweg-Centrumwaard
Voorstel:
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Het college wordt geadviseerd om te kiezen voor het model Eenrichting als
basis voor de herinrichting van de Middenweg ter hoogte van Centrumwaard.
Besluit:
Het college besluit:
1. het model Eenrichting te kiezen als basis voor de nieuwe inrichting van de
Middenweg ter hoogte van Centrumwaard;
2. de aanvullende verkeersmaatregelen in omliggende straten hiervoor uit te
werken, in samenspraak met bewoners, ondernemers en andere stakeholders
in de buurt;
3. het gekozen model en het erfgoedadvies in samenspraak met de
ontwerpgroep nader uit te werken in een gedetailleerd definitief ontwerp;
4. de financiële consequenties van de verkeersmaatregelen in beeld te
brengen.
Vaststellen Overwinstregeling Heerhugowaard 2018
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 en daarmee de
woningen toegankelijk te houden voor de doelgroep is in 2001 de
overwinstregeling van kracht geworden. Deze is echter niet meer actueel.
Voorgesteld wordt om de regeling aan te passen.
Besluit:
Besluit akkoord conform, maar met tekstuele wijzigingen in het voorstel of de
bijlagen.
Het besluit luidt als volgt: Besluit:
Het college besluit in te trekken per 17 april 2018 de Overwinstregeling, zoals
door de gemeenteraad vastgesteld in maart 2001, en vast te stellen de
bijgevoegde Overwinstregeling Heerhugowaard 2018.
In het bijgaande voorstel worden enige tekstuele wijzigingen aangebracht, zoals
door B&W hieronder aangegeven:
Let op!
Volgende week opnieuw agenderen, maar dan onder ter informatie om te
bezien of de wijzigingen juist zijn verwerkt.
Opmerkingen:
1. graag de aanpassing dat dit voorstel niet geldt voor de plannen van De Nijs
in het centrum.
2. graag de aanpassing dat de opmerkingen van de portefeuillehouder
Financiën goed verwerkt zijn.

009
OudeG1
Bij18-259,
BW18-0211

Regionale woonvisie: vernieuwen tabel met categorie-indeling
Voorstel:
In de Regionale Woonvisie staat een tabel die aangeeft in welke prijsklasse een
woning valt. Deze tabel wordt jaarlijks aangepast. Voorgesteld wordt de tabel
anders op te zetten waardoor de jaarlijkse besluitvormingscyclus
niet meer nodig is. Dit bevordert de efficiency. Dit kan door nu eenmalig een
nieuwe versie van de tabel vast te stellen waarin niet langer bedragen worden
genoemd, maar waarin wordt verwezen naar bedragen in wetten. Met deze
nieuwe opzet is de tabel altijd actueel.
Het PORA heeft op 4 april 2018 ingestemd met dit voorstel.
Besluit:
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1. Het college besluit in de Regionale Woonvisie 2013-2020 tabel 3.1 met de
categorie-indeling te vervangen conform voorstel. Dit besluit gaat in met
terugwerkende kracht per 1 januari 2018.
2. Het college besluit de raad hierover te informeren via bijgaande
raadsinformatiebrief.
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-VKA: Openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van NH d.d. 10 april
2018

Aldus vastgesteld te Heerhugowaard d.d. 24-04-2018
Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard,
de secretaris,
de burgemeester,

A.S. Meijer

A.B. Blase
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