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Opening en mededelingen
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Vaststellen notulen d.d. 2018-04-24
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Extra bijdrage aan Zomertoer
Voorstel:
De Zomertoer een extra bijdrage van € 5000 te geven vanuit het collegebudget.

REGTM2
BW18-0198
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Bij18-284,
Bij18-285,
Bij18-288,
BW18-0203

Besluit:
Het college besluit:
1. De Zomertoer een extra bijdrage te geven van € 5000.
2. Dit bedrag te dekken vanuit het collegebudget.
Vaststellen indeningsvereisten, voorschriften, procedureregels,
constructieve richtlijn evenementen
Voorstel:
Wijzigingen in de regelgeving, jurisprudentie en opvattingen over
risicobeheersing leiden ertoe dat herziening van de indieningsvereisten en het
opstellen van nieuwe voorschriften voor het houden van vergunningvrije en
meldingplichtige evenementen noodzakelijk is. Daarnaast is er bij evenementen
sprake van schaarse vergunningen waarvoor een transparante
toewijzingsprocedure moet gelden. Tenslotte is vanuit oogpunt van
veiligheid en rechtszekerheid het vaststellen van een richtlijn voor de
constructies bij evenementen wenselijk.
Besluit:
Het college besluit:
1. Kennis te nemen van het voornemen van de burgemeester om positief te
besluiten op onderhavig voorstel.
2. De algemene voorschriften voor vergunningvrije en meldingplichtige
evenementen zoals vastgesteld op 6 mei 2014 in te trekken.
De burgemeester besluit:
1. De bijgesloten indieningsvereisten voor de evenementenvergunning vast te
stellen.
2. De bijgesloten voorschriften voor vergunningvrije en meldingplichtige
evenementen vast te stellen.
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3. De bijgesloten procedureregels voor concurrerende vergunningaanvragen en
schaarse vergunningen vast te stellen.
4. De bijgesloten Richtlijn voor Constructieve Toetsingscriteria bij een aanvraag
voor een Evenementenvergunning vast te stellen.
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Huurovereenkomst volkstuinersvereniging
Voorstel:
Vigerende huurovereenkomst voor de complexen De Vork en Molenkrocht
beëindigen en bijgaande huurovereenkomst aangaan.

VG

Besluit:
Het college besluit de huidige huurovereenkomst met de
volkstuindersvereniging beëindigen en tegelijkertijd de bijgevoegde
overeenkomst met de volkstuindersvereniging aangaan.
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Beantwoording motie van gas los
Voorstel:
Op 6 november 2017 is de unaniem aangenomen motie van gas los ingediend
door de gemeenteraad (zie gekoppeld document E201735681). De
gemeenteraad verzoekt het college middels de motie het volgende:
1. Te onderzoeken of Heerhugowaard vanaf 2019 alle nieuwbouw van gas los
kan produceren en dit waar mogelijk te realiseren.
2. De potentie van de warmtenetleiding als gebruiken als één van de
mogelijkheden om woningen van gas los te krijgen en over te schakelen op
warmterecht.
3. In overleg te treden met de regio om gezamenlijk te komen tot afspraken
over van gas los bouwen.
In de raadsinformatiebrief (bijlage Bij18-293) is de beantwoording van de motie
te vinden.
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Besluit:
Het college besluit bijgaande raadsinformatiebrief betreffende de
beantwoording van de motie van gas los te versturen naar de gemeenteraad.
Ter informatie
-VKA:openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van NH d.d. 24 april
2018

Aldus vastgesteld te Heerhugowaard d.d. 08-05-2018
Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard,
de secretaris,
de burgemeester,

A.S. Meijer

A.B. Blase
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