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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.
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Besluit:
Besluit akkoord conform, maar met tekstuele wijzigingen in het voorstel of de
bijlagen.
Het college besluit:
1. De opdracht met betrekking tot de gemeentelijke toegang tot de niet-vrij
toegankelijke jeugdhulp voort te zetten in 2019 en verder;
2. De werkinrichting per 2019 voort te zetten, dat wil zeggen: de
jeugddeskundigen in gemeentelijke dienst te laten en de benodigde
ondersteuning door J&G coaches in te kopen voor de periode 2019 tot en met
2021 met de optie van tweemaal één jaar verlenging;
3. Het opzeggen van de lopende contracten per 2019;
4. De ondersteuning door J&G coaches in te kopen door middel van een
Europese aanbesteding;
5. 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.
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Actieplan geluid 2018-2023 agglomeratie Alkmaar
Voorstel:
In het kader van de Europese richtlijn omgevingslawaai moeten grote stedelijke
agglomeraties geluidbelastingkaarten en actieplannen maken om de
geluidsituatie in beeld te brengen. De regio Alkmaar is als een dergelijke
agglomeratie aangewezen. De gemeente Heerhugowaard valt binnen de
agglomeratie Alkmaar.
De geluidbelastingkaarten zijn eerder op 20 juni 2017 door uw college
vastgesteld. Nu wordt u gevraagd het daaruit voortvloeiende concept Actieplan
vrij te geven voor publicatie en de gemeenteraad en burgers in de gelegenheid
te stellen een zienswijze te geven op het concept Actieplan. Na het verwerken
van de zienswijze wordt het Actieplan door het college vastgesteld.
Besluit:
Het college besluit:
1. Het Ontwerp Actieplan Geluid 2018-2023 zes weken ter inzage te leggen
voor het indienen van zienswijzen;
2. De gemeenteraad te informeren door middel van bijgevoegd raadsvoorstel
en de gelegenheid te geven een zienswijze te geven.
annotatie bij moties jongerenraad
Voorstel:
De jongerengemeenteraad heeft op 15 januari jl. moties aangenomen. Deze
worden op 28 juni aan de gemeenteraad aangeboden. De gemeenteraad neemt
de moties al dan niet over. Voor de discussie is het gewenst dat het college een
beeld heeft van de mogelijkheden om uitwerking te geven aan de moties.
Besluit:
Het college verzoekt de ambtelijke organisatie de annotaties in een
raadsinformatiebrief te schrijven en toe te sturen aan de gemeenteraad. In de
raadsinformatiebrief wordt ook aangegeven dat het college in de
raadsvergadering van 3 juli per motie een advies geeft. Het college behandelt
de adviezen en betreffende moties in de collegevergadering op 3 juli.
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Akkoord te gaan met de 4e wijziging gemeenschappelijke regeling
Regionaal Historisch Centrum Alkmaar
Voorstel:
Op 14 februari 2018 heeft het Algemeen Bestuur van gemeenschappelijke
regeling Regionaal Historisch Centrum Alkmaar (GR-RHCA) de deelnemende
gemeenten verzocht in te stemmen met de aanpassing van de tekst van de
gemeenschappelijke regeling. Het voorstel is definitief akkoord te gaan met de
4e wijziging gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum
Alkmaar (RHCA).
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Besluit:
Het college besluit:
1. Akkoord te gaan met het definitief vaststellen van de 4e wijziging
gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum Alkmaar;
2. Het besluit op de voorgeschreven wijze bekend te maken;
3. Het Algemeen Bestuur van de GR-RHCA middels brief met nummer
E201820831 te informeren;
4. De gemeenteraad met bijgevoegde raadsinformatiebrief te informeren.
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Strategie woningbouwopgave
Voorstel:
Onlangs bent u in een themabijeenkomst geïnformeerd over de huidige situatie
rondom de woningbouwprogrammering, met het dilemma tussen de
gemeentelijke (en regionale) ambitie en het provinciale beleid. Er is een context
geschetst met bovenregionale, regionale en lokale ambitie, ontwikkelingen en
beleid die een rol spelen. Daarbij is aan de orde gekomen dat we als gemeente,
maar ook als regio, tegen drempels aanlopen om nieuwe woningbouwplannen
in procedure te nemen. Woningbouwplannen die aansluiten bij de huidige
dynamiek op de woningmarkt en aansluiten bij de ambities, zowel lokaal,
regionaal als bovenregionaal. Dit collegevoorstel bevat een strategie met een
drietal sporen waarlangs gepoogd wordt de ambities waar te maken.
Besluit:
1. Het college besluit akkoord te gaan met de in de toelichting geschetste 3sporen strategie;
2. Het college besluit om in de komende herziening van het uit te werken
bestemmingsplan De Draai het maximaal aantal te bouwen woningen terug te
brengen van 3.000 naar 2.750;
3. Het college besluit de gemeenteraad te informeren over de besluiten onder 1
en 2 via bijgevoegde raadsinformatiebrief.
fase 1 ambtelijke fusie Heerhugowaard - Langedijk: uitkomst
haalbaarheidsonderzoek
Voorstel/Besluit:
Het college besluit:
1. Het rapport Haalbaarheidsonderzoek Ambtelijke fusie HeerhugowaardLangedijk vast te stellen
2. Het tijdpad met bijbehorend procesvoorstel vast te stellen
3. Te concluderen dat fase 1 “initiëren en verkennen” van de ambtelijke fusie
als afgerond kan worden beschouwd
4. Het rapport met bijgevoegde Raadsinformatiebrief aan te bieden aan de
Raad (mandaat burgemeester en gemeentesecretaris voor eventuele
wijzigingen naar aanleiding van stuurgroep).
Afvalinzameling - aanpassen openingstijden gemeentewerf (motie)
Voorstel:
Het college heeft via de door de gemeenteraad aangenomen motie de opdracht
gekregen om de mogelijkheid te onderzoeken voor het verruimen van de
openingstijden van de gemeentewerf op zatedag. De mogelijkheden en kosten
zijn bekend en kunnen worden teruggekoppeld aan de gemeenteraad.
Besluit:
Het college besluit de informatie van het onderzoek en de mogelijkheid om de
openingstijden uit te breiden met een raadsvoorstel aan de gemeenteraad aan
te bieden. Het college ontvangt hiertoe een separaat collegeadvies waarin het
raadsvoorstel wordt vastgesteld.
ter informatie
Voorstel:
-VKA:openbare besluitenlijst van GS 12-06-2018
-Beantwoording raadsvragen van VVD over autodiefstallen
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Aldus vastgesteld te Heerhugowaard d.d. 25 juni 2018
Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard,
de secretaris,
de burgemeester,

A.S. Meijer

A.B. Blase
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