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001

Opening en mededelingen

002

Vaststellen notulen d.d. 2018-05-15
Aanvulling op notulen van 8 mei :
aanvulling op besluit BW18-0259:wijziging punt 4. Twee deelsubsidieplafonds
2018 van de deelsubsidieverordening Kunst en Cultuur gewijzigd vast te stellen
conform Bij18-299.
Notulen van 15 mei zijn vastgesteld

003

Mandaat penvoerder gemeente Langedijk voor de aanbesteding voor het
leveren van de verzekering van aansprakelijkheid
Voorstel:
Op 1 januari 2019 loopt de huidige overeenkomst van de verzekering van
aansprakelijkheid en goed werkgeverschap af. Deze overeenkomst is via een
Europese aanbesteding tot stand gekomen. De verzekering van
aansprakelijkheid en goed werkgeverschap wordt ingekocht samen met de
gemeente Langedijk. Iedere gemeente krijgt afzonderlijk een
verzekeringsovereenkomst.

OudeG1
BW18-0267

INKOOP

Besluit:
Het college besluit de Gemeente Langedijk het mandaat te geven als
penvoerder voor de Europese aanbesteding voor het leveren van de
verzekering van aansprakelijkheid en goed werkgeverschap.

004
BlasB1

Constituerend beraad
Besluit:
Document is doorgenomen en wordt op 29-05-2018 bij de notulen vastgesteld.

005

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.

DickL1
BW18-0265,
E201816102,
RB2018057

Besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 22-05-2018

1

Besluit:
Het college besluit de raad voor te stellen de volgende zienswijze af te geven:
Bij1805512,
Bij1805515,
Bij1805516,

Ten aanzien van de begroting 2019:
1.Het RHCA te verzoeken om voortaan een tabel in de begrotingen op te
nemen met de standen van reserves met begrote stortingen en onttrekkingen,
inclusief een toelichting.

P&A

Ten aanzien van de jaarstukken 2017:
2. Akkoord te gaan met het toevoegen van het resterend batig saldo van
€ 55.498,- aan het nieuw te vormen bestemmingsreserve Digitalisering, mits
aan het volgende wordt voldaan. Het RHCA dient vóór september 2018 met
een plan te komen waarin de verwachte toevoegingen en/of
onttrekkingen van de soort bestedingen worden weergegeven, inclusief
onderbouwing.
Deze dient aan het AB te worden voorgelegd.

006
OudeG1
AVV18-009,
BW18-0239,
RB2018065

B&W advies Coördinatieverordening
Voorstel:
Met toepassing van de Coördinatieverordening gemeente Heerhugowaard
wordt het mogelijk gemaakt om gecoördineerd te besluiten over een ruimtelijk
plan met een of meer daarmee samenhangende (omgevings)vergunningen,
afwijkingen en ontheffingen en daarmee een kortere proceduretijd te
bewerkstelligen.

REGTM2

Besluit:
Het college besluit de gemeenteraad te adviseren de Coördinatieverordening
gemeente Heerhugowaard vast te stellen.

008
OudeG1
BW18-0273

Raadsinformatiebrief aanpak wachtlijsten Veilig Thuis
Voorstel:
Raadsinformatiebrief aanpak wachtlijsten Veilig Thuis

REGTM1
Bij18-317,
Bij18-318,
Bij18-319,
Bij18-320

Besluit:
Het college heeft kennis genomen van de eerste monitor Wachtlijsten 2018
Veilig Thuis, Factsheet over het werk van Veilig Thuis en de technische vragen
van dhr Mandersloot (Senioren Heerhugowaard) en besluit de raad middels
bijgevoegde raadsinformatiebrief (Bij18-320) actief te informeren over de
voortgang waarin ook de beantwoording van de vragen wordt meegenomen.

009
OudeG1
Bij18-314,
BW18-0272

Raadsinformatiebrief traject besluitvorming uitvoeringsprogramma,
jaarstukken etc 2018
Voorstel:
Een raadsinformatiebrief is opgesteld (zie bijlage). Oogmerk van deze brief is
de raad te informeren over de opzet en tijdsplanning van het
besluitvormingstraject over het Uitvoeringsprogramma (incl Voorjaarsnota
2018), de Jaarstukken 2017, de Nota reserves en voorzieningen 2018 en de
Meerjaren Prognose Grondexploitaties 2018. Dit vooral omdat het
besluitvormingstraject er voor 2018 anders uitziet dan andere jaren door de
verkiezingen en de vorming van een nieuw college van B&W.
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010
E201818364

Besluit:
Het college besluit de raad met een raadsinformatiebrief te informeren over de
opzet en tijdsplanning van het besluitvormingstraject over het
Uitvoeringsprogramma (incl Voorjaarsnota 2018), de Jaarrekening 2017, de
Nota reserves en voorzieningen 2018 en de Meerjaren Prognose
Grondexploitaties 2018.
Ter informatie
VKA:openbare besluitenlijst van GS 15-05-2018

Aldus vastgesteld te Heerhugowaard d.d. 29-05-2018
Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard,
de secretaris,
de burgemeester,

A.S. Meijer

A.B. Blase
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