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001

Opening en mededelingen

002

Vaststellen notulen d.d. 2018-05-01

003
DickL1
Bij1805945,
BW18-0240,
E201815451,
INT18-1644,
RB2018063

Gemeenschappelijke regelingen - zienswijze jaarstukken en begroting VVI
Voorstel:
De begroting 2019 en jaarstukken 2017 van de VVI te beoordelen en een
zienswijze voor te stellen. Het is aan de gemeenteraad om de zienswijze vast te
stellen en bij het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling aan te
bieden.

REGTM1

004
DickL1
Bij1805720,
Bij1805721,
Bij1805722,

REGTM2
E201815986,
INT18-1637,
RB2018060
Bij1805723,
BW18-0241,

Besluit:
Het college besluit:
1. Beoordeling jaarstukken en begroting - Gemeenschappelijke regeling VVI
(INT18-1644) vast te stellen.
2. Een positieve zienswijze voor de jaarstukken en begroting voor te stellen.
3. De voorgestelde zienswijze ter vaststelling aan de gemeenteraad aan te
bieden.
4. De zienswijze op te nemen in het voorgestelde Raadsbesluit.
GR Recreatieschap Geestmerambacht - zienswijze financiële jaarstukken
2017 en begroting 2019
Voorstel:
De financiële jaarstukken en begroting van Recreatieschap Geestmerambacht
met de beoordeling en het voorstel om een positieve zienswijze af te geven,
aan de gemeenteraad aan te bieden.
Besluit:
Het college besluit:
1. Beoordeling financiële jaarstukken Gemeenschappelijke Regeling
Recreatieschap Geestmerambacht (INT18-1637) vast te stellen.
2. Deze beoordeling aan de gemeenteraad aan te bieden.
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3. Een positieve zienswijze voor de programmabegroting 2019 en jaarrekening
2017 aan de raad voor te stellen (RB2018060).
4. De zienswijze verwerken in het voorgestelde Raadsbesluit
005
OudeG1
Bij1805491,
Bij1805492,
Bij1805525,
Bij1805526,
Bij1805527,

OV
BW18-0216,
E201814185,
RB2018052

006
REGTM2
StamM2
Bij18-296
BW18-0243

007
OudeG1
BW18-0246

Jaarrekening 2017 en ontwerpbegroting 2019 RUD NHN
Voorstel:
De RUD heeft ten behoeve van de vaststelling op 11 juli a.s. door het Algemeen
Bestuur. De jaarrekening 2017 en de ontwerpbegroting 2019 aan de
gemeenteraden van de deelnemende gemeenten en Gedeputeerde staten van
de Provincie gestuurd met het verzoek zienswijze(n) over deze stukken kenbaar
te maken.
Besluit:
Het college besluit:
1. In te stemmen met de zienswijzen op de jaarrekening 2017 en de
ontwerpbegroting 2019 zoals verwoord in het raadsvoorstel;
2. Jaarrekening 2017 en de ontwerpbegroting 2019 van de RUD NHN met
bijbehorende stukken aanbieden aan de gemeenteraad;
3. Na raadsbehandeling het Dagelijks bestuur van de RUD NHN schriftelijk in
kennis stellen van onze zienswijzen;
4. De zienswijze te verwerken in het voorgestelde Raadsbesluit.
Uitbreiding fietsenstalling Stationsplein
Voorstel/Besluit:
Het college besluit:
1. Samen met ProRail en NS te investeren in de uitbreiding van de
fietsenstalling aan het Stationsplein.
2. De gemeenteraad voor te stellen de reeds beschikbaar gestelde bijdrage aan
de investering van Prorail en NS aan te vullen van 21.000 naar 45.000 euro.
3. Het aanvullende bedrag van 24000 te dekken uit de reserve stationsgebied.
4. De raad met een raadsinformatiebrief te informeren dat het college
vooruitlopend op de kredietvotering verplichtingen met ProRail aan gaat.
Wethouder Stam merkt op dat in de raadsinformatiebrief de Gemeenteraad is
gevraagd om binnen een week te reageren indien zij niet akkoord zijn met het
aangaan van de verplichting met ProRail.
5. Bij de besluitvorming rond de reservekeeper aan de Raad voor te stellen het
college de bevoegdheid te geven om tot een bedrag van 25.000 uitgaven te
doen binnen de reserve Stationsgebied.
Middenweg 16, verhuur naastgelegen perceel
Voorstel:
1. Een nieuwe huurovereenkomst voor onbepaalde tijd aan te gaan met de
bewoners van Middenweg 16 voor een deel (350 m2) van perceel
HHG00P10158;
2. De jaarlijkse huursom voor dit perceel (350 m2) conform beleid te handhaven
op € 100,00, passend bij de omvang van deze kavel.

IB

Besluit:
Aangehouden.

008
OudeG1

Beslissing op bezwaarschrift Stationsweg 1
Voorstel:
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BW18-0248,
DA00097662,
E201816371,
E201816543
OV

Het advies van de commissie voor bezwaarschriften te volgen.

Besluit:
Het college besluit conform het advies van de commissie voor
bezwaarschriften:
- het besluit tot het verlenen van de vergunning in stand te laten, onder
verbetering van de motivering. In de bijlage treft u het aangevulde Besluit
omgevingsvergunning aan, welke integraal deel uitmaakt van de beslissing op
het bezwaarschrift;
- geen proceskostenvergoeding toe te kennen. Met de commissie zijn wij van
oordeel dat voor vergoeding van proceskosten geen aanleiding bestaat nu het
besluit, zij het met aanvulling van motivering, in stand kan blijven.

009
BlasA1
Bij1805545,
Bij1805546,
Bij1805547,
Bij1805548,
Bij1805549,
Bij1805550,
Bij1805551,
Bij1805552,
Bij1805553,
BW18-0255,
E201810609,
RB2018070
VEILIG

Jaarstukken Veiligheidsregio
Voorstel/Besluit
Het college besluit in te stemmen met het concept raadsvoorstel.

010

Verhoging subsidieplafonds 2018 deelverordening Wonen, Welzijn & Zorg
en sport
Voorstel:
Wijziging subsidieplafonds 2018 deelsubsidieverordeningen

DickL1
Bij18-299,
BW18-0259
REGTM1

011
Bij18-233,
BW18-0184

Besluit:
Het college besluit:
1. Het subsidieplafond 2018 van de deelsubsidieverordening Wonen, Welzijn en
Zorg vast te stellen op een bedrag van € 417.991,-2. Het subsidieplafond 2018 van de deelsubsidieverordening Sport vast te
stellen op een bedrag van € 159.292,-3. Het subsidieplafond 2018 van de deelsubsidieverordening Participatie en
Sociale Samenhang vast te stellen op een bedrag van € 184.721,-4. Twee deelsubsidieplafonds 2018 van de deelsubsidieverordening Kunst en
Cultuur gewijzigd vast te stellen conform Bij18-299.
Ter informatie
-Aangepaste Overwinstregeling

Aldus vastgesteld te Heerhugowaard d.d. 15 mei 2018
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Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard,
de secretaris,
de burgemeester,

A.S. Meijer

A.B. Blase
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