Besluitenlijst:
Datum:

B&W-vergadering
12/06/2018

Aanwezig:
Burgemeester
Wethouder
Wethouder
Wethouder
Wethouder
Secretaris

A.B. Blase
J.M. Does
G.E. Oude Kotte
V.C.M. Stam-de Nijs
J.J. van der Starre
A.S. Meijer

Stuknr.: NOT18-0142
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Opening en mededelingen

002

Vaststellen notulen BW d.d. 2018-06-05
Conform met wijziging: wethouder Van der Starre in plaats van wethouder Stam
als vertegenwoordiger van het Recreatieschap Geestmerambacht.
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BlasA1
Bij18-322,
Bij18-332,
BW18-0279

Jaarverantwoording Kinderopvang Heerhugowaard 2017
Voorstel:
Middels dit voorstel wordt het college op de hoogte gebracht van de
jaarverantwoording 2017 van de kinderopvang. Door vaststelling van de
jaarverantwoording kan de Raad en de Inspectie van het Onderwijs
geïnformeerd worden.

HH

004
BlasA1
Bij18-367,
BW18-0312
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Besluit:
Het college besluit:
- de jaarverantwoording Kinderopvang Heerhugowaard 2017 vast te stellen.
Hiermee onderschrijft het college dat de gegevens compleet en kwalitatief op
orde zijn;
- de Raad te informeren over de jaarverantwoording Kinderopvang
Heerhugowaard 2017 door middel van bijgevoegde raadsinformatiebrief (Bij18332);
- dat middels dit collegebesluit de vastgestelde jaarverantwoording naar de
Inspectie van het Onderwijs gezonden wordt;
- goedkeuring te geven aan de Inspectie van het Onderwijs om de vastgestelde
jaarverantwoording te publiceren.
convenant woonfraude
Voorstel:
Akkoord te gaan met het convenant ‘Samenwerking aanpak woonfraude’.
Besluit:
Het college besluit:
1. In te stemmen met het convenant ‘Samenwerking aanpak woonfraude’
2. De burgemeester te machtigen het convenant op 21 juni a.s. namens de
gemeente Heerhugowaard te ondertekenen.
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005
DickL1
B201804180,
Bij18-337,
Bij18-338,
BW18-0281,
REGTM2
E201741592
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OudeG1
BW17-0068,
BW18-0283,
E201819971,
E201819974,
INT18-2080
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VEILIG
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motie bekostiging onderwijshuisvesting VNG-congres
Voorstel:
De motie over bekostiging onderwijshuisvesting in te dienen voor het a.s. VNGcongres.
Besluit:
Het college besluit de motie over bekostiging onderwijshuisvesting in te dienen
voor het a.s. VNG-congres.
Regeling TOP-gesprekken 2018
Voorstel:
Het college heeft op 14 maart 2017 kennis genomen van de resultaten van het
casusonderzoek en het onderzoek duurzaam presteren. Toen is duidelijk
geworden dat er behoefte is aan een eenduidige manier van sturen en
aandacht geven door managers. Hiervoor zijn onder andere alle personele
regelingen binnen het MT afgestemd zodat daar eenduidig mee wordt
omgegaan. Daarnaast is het belangrijk dat er een eenduidige manier is voor het
voeren van een gesprek over functioneren en ontwikkelen. Hiervoor is het
TOPgesprek ontwikkeld. Het TOPgesprek komt in de plaats van het vroegere
functioneringsgesprek en gaat over het functioneren en de ontwikkeling van de
professional. Het TOPgesprek is een manier om de ontwikkeling van
medewerkers te faciliteren en deze ontwikkeling te borgen door middel van
toetsing en planning. De afkorting TOP staar voor Toetsing, Ontwikkeling en
Planning en sluit nauw aan bij onze interne visie: samen voor een TOP
dienstverlening. Om dit te ondersteunen is de regeling TOPgesprekken 2018
gemaakt. De Ondernemingsraad heeft hiermee ingestemd op 31 mei 2018.
Voorgesteld wordt een nieuwe regeling TOPgesprekken 2018 vast te stellen.
Besluit:
Het college stelt de Regeling TOPgesprekken 2018 vast.
Convenant informatiedeling CTER (contra terrorisme, extremisme em
radicalisering)
Voorstel:
- In te stemmen met de inhoud van het convenant informatiedeling CTER
(contra terrorisme, extremisme en radicalisering);
- De burgemeester te machtigen om het convenant informatiedeling CTER
(contraterrorisme, extremisme en radicalisering) namens het college van
burgemeester en wethouders te ondertekenen.
Besluit:
- Instemmen met de inhoud van het convenant informatiedeling CTER (contra
terrorisme, extremisme en radicalisering;
- De burgemeester machtigen om het convenant informatiedeling CTER
(contraterrorisme, extremisme en radicalisering) namens het college van
burgemeester en wethouders te ondertekenen.
Regeling Eenduidigheid opleidingen
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Voorstel:
Het college heeft op 14 maart 2017 kennis genomen van de resultaten van
het casusonderzoek en het onderzoek duurzaam presteren. Toen is duidelijk
geworden dat er behoefte is aan een eenduidige manier van sturen en
aandacht geven door managers. Hiervoor zijn onder andere alle personele
regelingen binnen het MT afgestemd zodat daar eenduidig mee wordt
omgegaan. Hieronder valt een regeling voor het omgaan met opleidingen. De

BW17-0068,
BW18-0300,
E201820626,
E201820632

Ondernemingsraad heeft hiermee ingestemd op 3 mei 2018.
Voorgesteld wordt een nieuwe regeling eenduidigheid opleidingen vast te
stellen.

REGTM1
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Bij18-269,
Bij18-376,

Besluit:
Het college stelt de regeling eenduidigheid opleidingen vast.
Raadsvoorstel documenten raad 3 juli 2018: Kaderbrief 2019-2022;
Jaarstukken 2017; MPG 2018
Voorstel:
Op 3 juli stelt de raad de jaarstukken 2017 vast en neemt kennis van de
kaderbrief voorjaarsnota 2019-2022; MPG 2018

FIN
Bij18-377,
Bij1806619,
BW18-0308,
INT18-1839,
RB2018083

Besluit:
Het college besluit het raadsvoorstel dat hoort bij de documenten voor de raad
van 3 juli a.s.(RB 2018083) vast te stellen.
In het bijgaande voorstel worden enige tekstuele wijzigingen aangebracht.
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Werkinrichting J&G coaches per 2019
Voorstel:
Sinds de implementatie van de Jeugdwet werkt Heerhugowaard met extern
aangestelde Jeugd- en gezinscoaches (J&G coaches) en een ambtelijke
jeugddesk. Deze structuur is afgelopen jaar door onze buurgemeenten Alkmaar
en Langedijk overgenomen. Vanwege het verlopen van de huidige contracten
per 2019 en het continueren van de werkzaamheden van het J&G team in
Heerhugowaard, is er een besluit nodig over het voortzetten van de
werkinrichting per 2019. Voorgesteld wordt om de jeugddeskundigen in
gemeentelijke dienst te laten en de benodigde ondersteuning door J&G
coaches in te kopen middels een Europese aanbesteding voor de periode
2019 t/m 2021, met de optie van tweemaal één jaar verlenging. Daarbij wordt
voorgesteld om de gemeente Alkmaar te mandateren om namens de gemeente
Heerhugowaard de aanbestedingsprocedure uit te voeren,
waarbij het college op basis van de uitkomsten van de procedure beslist over
de definitieve gunning.

REGTM1

Besluit:
12-06 Aangehouden.
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Ter informatie
-Openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van NH op 5 juni 2018
-Toezeggingen commissies en raad 2018
-Openstaande moties 2018
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Aldus vastgesteld te Heerhugowaard d.d. 19-06-2018
Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard,
de secretaris,
de burgemeester,

A.S. Meijer

A.B. Blase
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