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Voorontwerpbestemmingsplan Stadshart Lapis Lazuli
Voorstel:
Kennisnemen van het voorontwerpbestemmingsplan Stadshart Lapis Lazuli en
vrijgeven voor de inspraak ter voorbereiding op de bestemmingsplanprocedure.
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Besluit:
Besluit akkoord conform, maar met tekstuele wijzigingen in het voorstel of de
bijlagen.
Het besluit luidt als volgt: het college besluit:
1. Kennis te nemen van het voorontwerpbestemmingsplan Stadshart Lapis
Lazuli;
2. In te stemmen met de inhoud van het plan;
3. Het voorontwerp-bestemmingsplan vrij te geven voor de inspraakprocedure
en daartoe:
4. Het plan op te sturen naar de overlegpartners in het kader van het
vooroverleg ex artikel 3.1.1. Besluit ruimtelijke ordening (Bro) en andere
belanghebbenden;
5. Een inloopavond op 9 juli 2018 te organiseren voor omwonenden;
6. Het plan gedurende zes weken ter inzage te leggen voor de inwoners van
Heerhugowaard ingevolge de inspraakverordening gemeente Heerhugowaard.
In het bijgaande voorstel worden enige tekstuele wijzigingen aangebracht, zoals
door B&W hieronder aangegeven:
Veiligheidsmonitor gemeente Heerhugowaard 2017 (rapportage mei 2018)Raadsinformatiebrief
Voorstel:
Eind mei hebben wij de rapportage Veiligheidsmonitor Heerhugowaard
20171 ontvangen en deze willen wij graag met u delen. De
Veiligheidsmonitor is een tweejaarlijks onderzoek naar de veiligheid,
leefbaarheid en slachtofferschap dat wordt uitgevoerd in opdracht van het
ministerie van Justitie en Veiligheid, gemeenten en politie. Heerhugowaard
heeft voor de derde keer meegedaan. Dit keer is een aanvullend
vragenblok over het thema ‘vuurwerkoverlast’ meegenomen, als reactie op
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de motie ‘vuurwerkoverlast’, 11 februari 2016. Het college had namelijk
toegezegd dat er een valide onderzoek wordt gedaan naar de mate van
overlast van particulier vuurwerk.
De monitor brengt in beeld wat de mening van de inwoner is ten aanzien van de
verschillende onderwerpen, zijn waardering voor de rol en het functioneren van
de gemeente: wat leeft er, waar maakt men zich zorgen over? Maar ook: wat is
er prettig aan de wijk en buurt?
Inzicht in de leefwereld van inwoners is essentieel om beleid uit te stippelen, bij
te sturen waar nodig en de communicatie met inwoners aansprekend vorm te
geven.
Besluit:
Het college besluit de bijgaande raadsinformatiebrief te verzenden naar de
gemeenteraad.
Jaarverslag 2017 van de commissie voor bezwaarschriften
Voorstel:
Namens de voorzitters van de commissie voor bezwaarschriften biedt de
afdeling Realisatie / Bedrijfsvoering u het jaarverslag 2017 van de commissie
aan Het verslag is onderwerp van gesprek in het jaarlijks overleg tussen het
college en de voorzitters van de commissie, dit keer op 5 juli 2018.
Het college wordt verzocht:
1. kennis te nemen van het jaarverslag 2017 van de commissie voor
bezwaarschriften;
2. het jaarverslag te bespreken met de voorzitters van de commissie op 5 juli
2018;
3. haar vragen aan de voorzitters voorafgaand aan het overleg kenbaar te
maken;
4. het verslag ter kennisname aan te bieden aan de gemeenteraad.
Besluit:
Het college besluit:
1. Het jaarverslag 20017 van de commissie voor bezwaarschriften te bespreken
met de voorzitters van de commissie op 5 juli 2018;
2. Vragen aan de voorzitters kenbaar te maken voorafgaand aan de
bespreking;
3. Het jaarverslag met een raadsinformatiebrief aan te bieden aan de
gemeenteraad.
Camperplaatsen bij jachthaven Broekhorn
Voorstel:
- De bestemmingsplanregeling aan te passen naar zes camperplaatsen zodra
de gelegenheid voor een bestemmingsplanherziening zich voordoet;
- Eerst de raad met een raadsinformatiebrief in te lichten over dit besluit;
- Vervolgens de bewoners schriftelijk te informeren dat het bestemmingsplan
wordt aangepast naar zes camperplaatsen zodra de gelegenheid van een
bestemmingsplanherziening voor Broekhorn zich voordoet;
Besluit:
Besluit akkoord conform, maar met tekstuele wijzigingen in het voorstel of de
bijlagen.
Het besluit luidt als volgt: Besluit:
1. De bestemmingsplanregeling aan te passen naar zes camperplaatsen zodra
de gelegenheid voor een bestemmingsplanherziening zich voordoet;
2. Eerst de raad met een raadsinformatiebrief in te lichten over dit besluit;
3. Vervolgens de bewoners schriftelijk te informeren dat het bestemmingsplan
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wordt aangepast naar zes camperplaatsen zodra de gelegenheid van een
bestemmingsplanherziening voor Broekhorn zich voordoet;
In het bijgaande voorstel worden enige tekstuele wijzigingen aangebracht, zoals
door B&W hieronder aangegeven:
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Ter informatie-Collegeadvies bij agenda ALV 27 juni 2018 (VNG Congres
2018)
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-VKA:openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van NH d.d. 19 juni
2018
-VKA: Voorbereiden agenda en stukken VNG Jaarcongres d.d.27 juni 2018
-Collegeadvies bij agenda ALV 27 juni 2018 (VNG Congres 2018)

P&A

Besluit:
De stukken worden ter informatie vastgesteld. Bij de bespreking van de moties
zijn de adviezen overgenomen, muv het advies over de motie over
abonnementstarief WMO. Dit wordt nog besproken tussen wethouders Stam en
Van der Starre.
Het college heeft de wijziging van de motie van Heerhugowaard die door de
gemeente Ooststellingwerf zijn aangebracht besproken.

Aldus vastgesteld te Heerhugowaard d.d. 03-07-2018
Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard,
de secretaris,
de burgemeester,

A.S. Meijer

A.B. Blase
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