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Stuknr.: NOT18-0119
001

Opening en mededelingen

002

Vaststellen notulen d.d. 2018-05-08
Notulen zijn vastgesteld. Bij agendapunt 6, besluitpunt 4 wordt aanvullend door
Wethouder Stam opgemerkt 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.

003
BlasB1

Constituerend beraad
Geen voorstel/geen besluit

004
OudeG1
BW18-0246

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
005
StamM2
Bij18-270,
BW18-0192

Besluit:
Retour steller om aan te passen.
Pilot Life Center
Voorstel:
In de afgelopen twee jaar heeft Stichting Teen Challenge Nederland (TCN) het
Life Center ontwikkeld in Heerhugowaard. Deze organisatie richt zich op
mogelijkheden om zorg, wonen en buurt met elkaar te verbinden
met als doel om (jonge) mensen te stimuleren tot een actieve en gezonde
deelname aan de maatschappij. Life Center draagt hiermee bij aan de
vernieuwing van zorg en ondersteuningsvormen die met de transformatie in
Sociaal Domein wordt beoogd (de participatiesamenleving) en wil daarin samen
optrekken met de gemeente. Met dit voorstel wordt de samenwerking
geconcretiseerd.
Besluit:
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REGTM1

Het college besluit:
1. Een lokale pilot te starten voor de opvang en begeleiding van 8 (jonge)
kwetsbare inwoners met uiteenlopende vragen op diverse levensgebieden die
elders (onvoldoende) terecht kunnen;
2. Hiervoor aan Stichting Teen Challenge een incidentele subsidie beschikbaar
te stellen van € 50.000,- op jaarbasis;
3. De kosten te dekken uit het innovatiebudget Sociaal Domein;
4. Eén jaar na aanvang de pilot te evalueren.

006
StamM2
Bij18-300,
BW18-0215,
E201816815

Definitief verkeersbesluit Kruispunt Jan Glijnisweg-Rustenburgerweg
Voorstel:
Op 18 juli 2017 heeft u een ontwerp verkeersbesluit genomen voor het
aanpassen van de voetgangersoversteekplaatsen, instellen van een stopverbod
en instellen van een stopgebod . Op het ontwerp
verkeersbesluit zijn zes zienswijzen ingediend. Graag leggen wij u de
voorgestelde beantwoording van deze zienswijzen en het aangepaste ontwerp
en het definitief verkeersbesluit voor.

REGTM2

Besluit:
Besluit:
1. Het definitief verkeersbesluit Jan Glijnisweg-Rustenburgerweg vast te stellen
2. De indieners van zienswijzen te beantwoorden met bijgevoegde brief
3. Het aangepaste ontwerp voor de kruising vast te stellen

007
OudeG1
Bij18-263,
Bij18-264,
Bij18-291,
Bij18-292,
BW18-0218,
E201817032,
RB2018053

Jaarrekening 2017 en Begroting 2019 Halte Werk
Voorstel:
Per 1 januari 2015 is de Gemeenschappelijke Regeling Halt Werk in werking
getreden. In deze GR nemen de gemeenten Heerhugowaard, Alkmaar en
Langedijk deel, en heeft als taakgebied het uitvoeren van de
Participatiewet en daaraan verwante regelingen.
De Begroting 2019 en de jaarstukken 2017 van Halte Werk zijn aangeboden
aan de gemeente. In bijgaand raadsvoorstel wordt ingegaan op financiële
effecten die volgen uit genoemde stukken.

FIN

Besluit:
Het college besluit bijgaand voorstel met betrekking tot de begroting 2019 en de
jaarrekening 2017 van Halte Werk aan de gemeenteraad voor te leggen.

008
OudeG1
Bij18-266,
BW18-0223,
RB2018055

REGTM1

Extra middelen kleine geldstroom Halte Werk 2018
Voorstel:
De GR BVO Halte Werk heeft in het begrotingsjaar 2018 met ontwikkelingen te
maken waarmee in de begroting 2018 geen rekening is gehouden. De reden
hiervoor is dat ten tijde van het opstellen van de begroting 2018 deze
ontwikkelingen nog niet in beeld waren. Het bestuur van Halte Werk heeft
tijdens de vergadering van 7 maart 2018 besloten om voor deze ontwikkelingen
extra financiële middelen aan de kleine geldstroom van Halte Werk toe te
kennen. Deze extra financiële middelen zijn nodig om in te kunnen spelen op de
ontwikkelingen die spelen op het gebied van Allegro 2.0 en de Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Artikel 6 van de Uitgangspunten van de Raad geeft aan dat dit voor zienswijze
dient te worden voorgelegd aan de Raad.
Besluit:
Het college besluit bijgaand raadsvoorstel ter instemming voor te leggen aan de
gemeenteraad. De bedragen (22%) incidenteel en structureel specifiek
benoemen in besluitpunten 1 en 2 van het raadsvoorstel.
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009
OudeG1
Bij18-277,
Bij18-278,
Bij18-279,

Zienswijze jaarstukken 2017 en begroting 2019 GGD Hollands Noorden
Voorstel:
Het college besluit:
1. Een zienswijze in te dienen bij de jaarrekening 2017 van de GGD Hollands
Noorden. De zienswijze op de jaarrekening 2017 luidt:
a. Akkoord te gaan met een incidentele nacalculatie over 2017 gezien het
negatieve resultaat over 2017.
b. Niet in te stemmen met een structurele doorwerking van de nacalculatie
2017 maar het onafhankelijk onderzoek af te wachten ten aanzien van het
verschil van inzicht over de nacalculaties.
c. De GGD te vragen mogelijke mutaties naar aanleiding van het
onafhankelijk onderzoek voor te leggen aan het AB.
d. Akkoord te gaan met het alsnog doorvoeren van de structurele
nacalculatie 2016.
e. Gezien het negatieve resultaat leidend tot een negatieve Algemene
reserve, de GGD de opdracht te geven om voor 1 september 2018 met een
zowel inhoudelijk als financieel plan te komen op welke wijze de negatieve
reserve ingelopen zal worden.
f. De GGD nogmaals op te leggen om normen te ontwikkelen voor de
financiële kengetallen en hiervoor een beoordeling op te nemen
g. De GGD te vragen een reëlere prognose van het jaarrekeningresultaat te
geven via de 2e bestuursrapportage, zodat bij de jaarrekening geen afwijkingen
gemeld hoeven te worden die al eerder in beeld waren.
2. De zienswijze in te dienen op de begroting 2019. De zienswijze op begroting
2019 luidt:
a. Voor september 2018 met een zowel inhoudelijk als financieel plan
te komen op welke wijze de in de programmabegroting 2019 opgenomen
taakstelling worden ingevuld.
b. De structurele bijdrage voor Veilig Thuis niet in de begroting te
verwerken, aangezien in 2018 incidenteel een verhoging van de bijdrage van €
940.000 is vastgesteld door het AB. Voor het structureel verhogen van de
bijdrage voor Veilig Thuis dient een afzonderlijk voorstel aan het AB te worden
voorgelegd.
c. De GGD op te leggen om normen te ontwikkelen voor de financiële
kengetallen en hiervoor een beoordeling op te nemen;
d. Opnieuw de GGD te vragen het onderscheid tussen wettelijk
verplichte en niet wettelijk verplichte taken duidelijk te maken.
e. De GGD te vragen een duidelijkere koppeling te maken tussen
inhoudelijke ontwikkelingen en doelstellingen en de financiële gevolgen
daarvan.
f. De GGD te vragen een meerjarenbegroting te maken waarin
loon/prijscompensatie en andere mutaties verwerkt zijn, zodat hier een meer
realistisch meerjarenperspectief wordt gepresenteerd.
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Bij1806338,
BW18-0233,
E201815197,
INT18-1766,
RB2018058
REGTM1

Besluit:
Het college besluit de zienswijzen als volgt aan te vullen. Bij onderdeel d. bij
besluitpunt 2 wordt opgemerkt dat bij het in beeld brengen van de plustaken
Heerhugowaard geen behoefte heeft aan aparte inzet door de GGD op het
gebied van eenzaamheid in de zin van een apart programma.
Het college vraagt zich overigens af of en op welke wijze onderdeel a van
besluitpunt 2 wordt ingevuld.

010
OudeG1
Bij18-297,
Bij18-298,
BW18-0260,
RB2018071

Jaarrekening 2017 en begroting 2019 WNK personeelsdiensten
Voorstel:
Op 13 april 2018 zijn de begroting 2019 en de jaarstukken 2017 aangeboden
aan de gemeenten.
In dit advies wordt ingegaan op belangrijke beleidsinhoudelijke en financiële
effecten die volgen uit genoemde stukken. Besluitvorming over de begroting
2019 en de jaarrekening 2017 vindt plaats in de vergadering van het AB
van WNK op 2 juli 2018.

FIN

011
DickL1
Bij1805512,
Bij1805515,
Bij1805516,
BW18-0265,
E201816102
P&A
012
E201817527,
INT18-0381,
INT18-0382

Besluit:
Het college besluit:
1. De begroting 2019 en de jaarrekening 2017 van WNK Personeelsdiensten
ter instemming aan de gemeenteraad voor te leggen;
2a. Voor de periode 2018 t/m 2021 om 60% van het Participatiebudget te
besteden bij WNK Personeelsdiensten;
2b Voor de periode 2018 t/m 2021 er mee in te stemmen dat onderschrijding
van 60% van het budget door WNK in rekening zal worden gebracht bij de
gemeente.
Jaarstukken 2017 en zienswijze begroting 2019 GR Regionaal Historisch
Centrum Alkmaar.
Voorstel:
De raad voor te stellen de volgende zienswijze aan het RHCA af te geven met
betrekking tot de begroting 2019 en de jaarstukken 217 van de GR RHCA.

Besluit:
Aangehouden.
Ter informatie-VKA: Openbare besluitenlijst van GS 08-05-2018
-Toezeggingen commissies en raad 2018
- Openstaande moties 2018

Aldus vastgesteld te Heerhugowaard d.d. 22-05-2018
Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard,
de secretaris,
de burgemeester,
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A.S. Meijer

A.B. Blase
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