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Opening en mededelingen-

002

Vaststellen notulen d.d. 25-06-2018
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StarJ1
BW18-0337,
E201806414,
RB2018084

Afvalinzameling - Verruimen openingstijden gemeentewerf op zaterdag
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. Uit het onderzoek blijkt dat
er organisatorisch draagvlak is voor de verruiming. De jaarlijkse kosten worden
geraamd op € 50.000. Dekkingvan de kosten kan alleen door deze op te nemen
in de afvalstoffenheffing. Het is aan de gemeenteraad om hetbesluit te nemen
of het verhogen van de service richting de inwoners, deze kosten
gerechtvaardigd.
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StamM2
BW18-0344
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Besluit:
Aangepast besluit zie hieronder.
Het college besluit het bijgevoegde raadsvoorstel vast te stellen.
Uitzondering op Wet Voortgang Energietransitie t.a.v. vrije kavels De Draai
en Broekhorn
Voorstel:
Voor de in dit voorstel benoemde vrije kavels in De Draai en Broekhorn een
uitzondering te maken ten aanzien van de Wet Voortgang Energietransitie en
de eigenaren de mogelijkheid te bieden om de woning te realiseren met een
gasaansluiting, indien de omgevingsvergunningaanvraag voor de betreffende
woningen uiterlijk 31-12-2018 wordt ingediend.
Besluit:
Aangepast besluit zie hieronder.
Het college besluit:
1. Voor de vrije kavels Nachtegaalstraat 67 en 69 en Distelvlinder erf 11 t/m 16
in De Draai en de 19 vrije kavels van veld 9 in Broekhorn een uitzondering te
maken ten aanzien van de Wet Voortgang Energietransitie en de eigenaren van
deze woningen de mogelijkheid te bieden om de woning te realiseren met een
gasaansluiting, indien de omgevingsvergunningaanvraag voor de betreffende
woningen uiterlijk 31-12-2018 wordt ingediend.
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2. de Raad met een raadsinformatiebrief te informeren over beslispunt 1
(mandaat wethouder en gemeentesecretaris).
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Ontwerpbestemmingsplan Stationsweg 114, aanmeldingsnotitie m.e.r.,
ontwerpbesluit hogere grenswaarde
Voorstel/Besluit:
Aangepast besluit zie hieronder.
Het college besluit:
1. in te stemmen met de weergave en beoordeling van de vooroverlegreacties
op het voorontwerp bestemmingsplan en de aanmeldingnotitie, zoals vervat in
de Nota Inspraak – en overlegreacties;
2. toepassing te geven aan artikel 3.8, lid 1, van de Wet ruimtelijke ordening
door het ontwerpbestemmingsplan inclusief aanmeldingsnotitie voor
zienswijzen ter inzage te leggen;
3. van dit besluit kennis te geven door publicatie in de Staatscourant, het
Stadsnieuws en het langs elektronische weg verzenden van een kennisgeving
aan de betrokken diensten en bestuursorganen, als bedoeld in artikel 3.8, lid 1,
onder a. en b. van de Wet ruimtelijke ordening;
4. het ontwerpbestemmingsplan, als vervat in de bestandenset met
planidentificatie NL.IMRO.0398.BP64STATIONSWEG -OW01 digitaal
beschikbaar te stellen via de landelijke voorziening RO-Online;
5. in te stemmen met ontwerpbesluit hogere grenswaarden als bedoeld in
artikel 76 van de Wet geluidhinder en deze gelijktijdig met het
ontwerpbestemmingsplan voor zienswijzen ter inzage te leggen.
6. de raad te informeren met de bijgevoegde raadsinformatiebrief.
7. de brief aan de provincie Noord-Holland vast te stellen met daarin de reactie
van het college op de ingebrachte zienswijze van de provincie in het kader van
het vooroverleg bestemmingsplan.
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Bij18-422,
Bij18-423,
Bij18-424,

ontwerpbestemmingsplan Reinderseiland
Voorstel/Besluit:
Het college besluit:
1. Het ontwerp-bestemmingsplan Reinderseiland ter inzage te leggen op grond
van artikel 3.1.1. Besluit ruimtelijke ordening;
2. De gemeenteraad te informeren via bijgevoegde raadsinformatiebrief.
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Vergadering Algemeen Bestuur Veiligheidsregio 6 juli 2018
Voorstel/Besluit:
Aangepast besluit zie hieronder.
Het college besluit de informatie uit dit collegeadvies tot zich te nemen. Het AB
lid betrekt de informatie bij de besluitvorming in de AB vergadering van de VR
NHN.
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BW18-0349,
E201823339,
E201823810

Antwoord op OR advies werving gemeentesecretaris
Voorstel:
Op 22 mei 2018 heeft u een voorgenomen besluit genomen over werving
gemeentesecretaris. Op 20 juni 2018 is een positief advies ontvangen van de
Ondernemingsraad mits door het college wordt nagedacht over de omvang van
het dienstverband. Op 25 juni 2018 heeft u definitief besloten over werving
gemeentesecretaris. Hierbij wordt u voorgesteld om een antwoordbrief aan de
OR te versturen.

REGTM1

Besluit:
Besluit akkoord conform, maar met tekstuele wijzigingen in het voorstel of de
bijlagen.
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Het besluit luidt als volgt: Het college besluit de bijgaande brief in antwoord op
het advies van de Ondernemingsraad over werving gemeentesecretaris te
versturen.
In het bijgaande voorstel worden enige tekstuele wijzigingen aangebracht, zoals
door B&W hieronder aangegeven:
Het college besluit de bijgaande brief in antwoord op het advies van de
Ondernemingsraad over werving gemeentesecretaris te versturen (mandaat
wethouder en gemeentesecretaris).
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raadsbrief tijdspad naar bestuursopdracht democratische vernieuwing
Voorstel:
Op 29 mei 2018 heeft de gemeenteraad de raadsagenda vastgesteld. Voor
thema 6: Democratische vernieuwing vindt een verdere uitwerking in een
bestuursopdracht plaats.
In bijgaande raadsinformatiebrief wordt ter kennisname in het nieuws van de
dag het tijdspad richting uitvoering van deze opdracht door het College
geschetst.
Besluit:
Besluit akkoord conform, maar met tekstuele wijzigingen in het voorstel of de
bijlagen.
Het besluit luidt als volgt: Het college besluit biigevoegde raadsinformatiebrief
met daarin het tijdspad naar de vaststelling van de bestuursopdracht
democratische vernieuwing naar de raad sturen.
In het bijgaande voorstel worden enige tekstuele wijzigingen aangebracht, zoals
door B&W hieronder aangegeven:
Ter informatie
VKA: Openbare besluitenlijst GS 26 juni 2018
VKA: Beantwoorde schriftelijke vragen nr. 64-2018 van mw. Kaamer van
Hoegee.

Aldus vastgesteld te Heerhugowaard d.d. 10 juli 2018

Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard,
de secretaris,
de burgemeester,

A.S. Meijer

A.B. Blase
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