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Toetreding tot LSI-Convenant
Voorstel:
De Landelijke Stuurgroep Interventieteams (LSI) ontstond vanuit het eerste
SZW-handhavingsprogramma 2003- 2006. Het was de wens van het kabinet
om fraude actiever en gezamenlijk te bestrijden. Het Ministerie van SZW
en handhavingspartners uit het fiscale en sociale domein zijn sindsdien door het
LSI- convenant in staat om samen te werken en makkelijker gegevens uit te
wisselen.
Het ondertekenen van het LSI-convenant zorgt ervoor dat convenantpartners
samenwerken in interventieteams ter voorkoming van en terugdringing van
verschillende vormen van individuele fraudevormingen.
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Besluit:
1. Het college stemt in met het sturen van een schriftelijk verzoek tot toetreding
aan de voorzitter van LSI en mandateert wethouder G. Oude Kotte tot het
ondertekenen van dit verzoek.
2. Het college mandateert wethouder G. Oude Kotte het Model Toetreding te
ondertekenen.
Ontwerp-bestemmingsplan Jan Glijnisweg 18 bc
Voorstel:
Het ontwerp-bestemmingsplan Jan Glijnisweg 18b en 18 c vrij te geven voor
procedure ingevolge de Wet ruimtelijke ordening.
Het ontwerp-besluit hogere waarden Wet geluidhinder ingevolge afdeling 3.4
van de Algemene wet bestuursrecht in procedure te brengen.
Besluit:
Het college besluit:
1. In te stemmen met het ontwerp-bestemmingsplan Jan Glijnisweg 18 bc
2. Het ontwerp-bestemmingsplan Jan Glijnisweg 18ben 18c ingevolge artikel
3.8 lid 1 onder a Wro voor een termijn van zes weken ter inzage te leggen en
beschikbaar te stellen via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl en de
kennisgeving hiervan te publiceren.
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3. In te stemmen met het ontwerpbesluit ‘hogere waarden Wet geluidhinder’
4. Het ontwerpbesluit ‘hogere waarden Wet geluidhinder ex artikel 83 jo 110a
van de Wet geluidhinder voor een termijn van zes weken ter inzage te leggen
en de kennisgeving daarvan te publiceren
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Raadsinformatiebrief over integriteitsbevordering en portefeuilleverdeling.
Voorstel/Besluit:
Besluit akkoord conform, maar met tekstuele wijzigingen in het voorstel of de
bijlagen.
Het besluit luidt als volgt:
Het college besluit akkoord te gaan met bijgaande raadsinformatiebrief waarin
de raad wordt geïnformeerd over de onderwerpen integriteitsbevordering
rondom de collegevorming en de portefeuilleverdeling van het college.
In het bijgaande voorstel worden enige tekstuele wijzigingen aangebracht, zoals
door B&W hieronder aangegeven:
Wethouder Does: Project Hugo Oord Toevoegen
Burgemeester: Huiselijk geweld, ondermijning en Stedenband schrappen
Op 15 en 22 mei is de volgende onderlinge waarnemingsregeling B&W bij
afwezigheid en ziekte.
Aanwijzen tot:
a. 1e loco-burgemeester: wethouder Gido Oude Kotte
b. 2e loco-burgemeester: wethouder Monique Stam
c. 3e loco-burgemeester: wethouder John Does
d. 4e loco-burgemeester: wethouder Jan van der Starre
e. Waarnemer van portefeuille burgemeester Blase: wethouder Gido Oude
Kotte
e. Waarnemer van portefeuille wethouder Oude Kotte: Wethouder Monique
Stam
f. Waarnemer van portefeuille wethouder Stam: Wethouder John Does
g. Waarnemer van portefeuille wethouder John Does: wethouder Jan van der
Starre
h. Waarnemer van portefeuille wethouder Jan van der Starre: wethouder Gido
Oude Kotte
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Aanwijzing vertegenwoordigers in besturen van gemeenschappelijke
regelingen
Voorstel:
Na collegevorming dienen de vertegenwoordigers in gemeenschappelijk
regelingen (verlengd bestuur) te worden aangewezen/benoemd. Wie bevoegd
is tot benoeming van de vertegenwoordigers en hun plaatsvervangers is
afhankelijk van het soort regeling. Bij een collegeregeling is het college
bevoegd, bij raads- of gemengde regeling is de raad bevoegd. Hierbij wordt u
een voorstel gedaan voor zover u zelf bevoegd bent. Voor het overige is een
raadsvoorstel toegevoegd.
Besluit:
Besluit akkoord conform, maar met tekstuele wijzigingen in het voorstel of de
bijlagen.
Het besluit luidt als volgt: 1. Tot aanwijzing van de in onderstaand schema
aangegeven wethouders in besturen van gemeenschappelijke regelingen,
deelnemingen en overleggen,
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Bij een aantal verbonden partijen geen vervanger is aangegeven, er wordt per
keer door het college een vervanger geregeld. Hierbij geldt ook de
waarnemingsregeling.
Gemeenschappelijke regeling
Regionale uitvoeringsdienst (RUD)
Veiligheidsregio ( GR noemt zelf
deelname alleen burgemeester en
plaatsvervanger)
Regionaal Historisch Centrum
Alkmaar (RHCA)
Haltewerk
Werkvoorzieningschap NoordKennemerland
Cocensus
Private samenwerkingsverbanden
Sport NV
BNG
Ontwikkelingsbedrijf NHN
Cool
Overig
Netwerkorganisatie jeugd
Accountgesprekken aanbieders; Parlan
WMO: bestuurlijk overleg aanbieders
Regietafel, transistietafel
HONK
Stuurgroep jeugd en veiligheid

Gemandateerd bestuurder
J. Does
B.Blase

Vervanger
G. Oude Kotte
G. Oude Kotte

G. Oude Kotte

J. van der Starre

G. Oude Kotte
G. Oude Kotte

J. van der Starre
J. van der Starre

G. Oude Kotte

J. Does

J. Does
G. Oude Kotte
M. Stam
J. Does

*
*
*
*

J. Does
J. Does
J.van der Starre
J. van der Starre
J.van der Starre
J. Does

*
*
*
*
*
*

2. De raad middels bijgaand raadsvoorstel voor te stellen over te gaan tot
aanwijzing van de in onderstaand schema aangegeven wethouders in besturen
van gemeenschappelijke regelingen,
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Gemeenschappelijke regeling

Gemandateerd bestuurder

Vervanger

GGD Hollands Noorden

J. van der Starre

J. Does

Recreatieschap Geestmerambacht

J. Does

J. van der Starre

Vuilverbrandingsinstallatie Alkmaar
en omgeving (VVI)

J. Van der Starre

G. Oude Kotte

Algemene Aandeelhoudersvergadering Ontwikkelingsbedrijf NHN 07-062018
Voorstel:
Gemeente Heerhugowaard is een van de aandeelhouders van het
Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord N.V. (ONHN). Op 7 juni 2018
wordt een aandeelhoudersvergadering (AvA) gehouden. Het college wordt
gevraagd om in te stemmen met de punten die aan de orde komen tijdens
deze aandeelhoudersvergadering.
Besluit:
Het college besluit:
1. Tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders Ontwikkelingsbedrijf
NHN van 7 juni 2018 de in deze nota voorgestelde inbreng te leveren.
2. Akkoord te gaan met verzending van bijgaande Raadsinformatiebrief aan de
raad.
Verzoek inzake bouwmogelijkheid Jan Glijnisweg 5b
Voorstel/Besluit:
Akkoord gaan met het aangaan van een inspanningsverplichting voor de
gemeente voor het planologisch mogelijk maken van een Westfriese stolp
geschikt voor dubbele bewoning op het perceel Jan Glijnisweg 5b in plaats
van de bestaande bouwmogelijkheid van één woning en het bouwvlak daarop
aan te passen
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Besluit:
Aangehouden.
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Ter informatie-VKA:
VKA: Openbare besluitenlijst van de vergadering van GS d.d. 29 mei 2018

Aldus vastgesteld te Heerhugowaard d.d. 12 juni 2018
Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard,
de secretaris,
de burgemeester,

A.S. Meijer

A.B. Blase
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