Besluitenlijst:
Datum:

B&W-vergadering
10/07/2018

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.: NOT18-0174
001

Opening en mededelingen

002

Vaststellen notulen d.d. 2018-07-03

003
DoesJ1
Bij18-328,
Bij18-329,
Bij18-330,
Bij18-331,
Bij18-407,
Bij18-409,
Bij18-412,
BW18-0271

Ontwerp Wijzigingsplan 't Cranenbosch kavel D
Voorstel:
Dit wijzigingsplan maakt de sloop van de voormalige bedrijfswoning aan de
Rustenburgerweg 110 en nieuwbouwvan een woning op de gewenste locatie
planologisch mogelijk. Het wijzigingsplan is gereed om in ontwerp ter visie
te leggen.

REGTM1
Bij18-316,
Bij18-325,
Bij18-326,
Bij18-327,
004
DoesJ1
BW18-0339

REGTM1

Besluit:
Het College besluit:
1. In te stemmen met het ontwerp wijzigingsplan ’t Cranenbosch kavel D;
2. Het ontwerp wijzigingsplan voor een termijn van 6 weken ter inzage te
leggen.
Aanvulling pleegzorgfonds
Voorstel:
Sinds de decentralisatie in 2015 zijn gemeenten aan zet als het gaat om het
beheer van het pleegzorgfonds. Tot nu toe was er nog voldoende budget in het
fonds aanwezig om aanvragen te honoreren en hebben gemeenten
geen bijdrage hoeven leveren. De verwachting is echter dat dit rond de zomer
niet langer het geval is. Dit voorstel betreft het advies om een aanvulling in het
fonds te doen zodat aanvragen in heel 2018 toch gehonoreerd kunnen
worden.
Besluit:
Het college besluit:
1. in te stemmen met een aanvulling in het provinciale pleegzorgfonds van €
4.600 voor gemeente Heerhugowaard ten behoeve van aanvragen in 2018 van
pleeggezinnen uit de gemeente
2. deze aanvulling in het pleegzorgfonds ten laste te brengen van
maatwerkdienstverlening 18-.

Besluitenlijst B&W-vergadering d.d.10-07-2018

1

005
BlasA1
BW18-0354

OV

006
OudeG1
BW13-0599,
BW18-0357,
E201824369

REGTM1

007
DoesJ1
Bij18-437,
BW18-0368

Verlengen bestaande exploitatievergunning escortbureau
Voorstel:
De aanvrager heeft verzocht om een verlenging van de huidige vergunning voor
de exploitatie van het bestaande escortbedrijf vanuit een woning gelegen aan
Zuiderlicht 51 in Heerhugowaard.
Op grond van regelgeving en beleid kan opnieuw een vergunning voor de duur
van twee jaar voor de exploitatie van een escortbedrijf vanuit een woning,
gelegen aan Zuiderlicht 51 in Heerhugowaard verleend worden.
Besluit:
Het College besluit:
1. Aanvrager toe te staan nogmaals voor een periode van twee jaar een
escortbureau te exploiteren
2. De aangevraagde vergunning voor het voorzetten van het huidige
escortbedrijf voor de duur van twee jaar te verlenen.
Procedureregeling functiebeschrijving en functiewaardering gemeente
Heerhugowaard 2018
Voorstel:
In 2013 en 2014 is HR21 ingevoerd als functiewaarderingssysteem voor de
gemeente Heerhugowaard. Hierbij zijn afspraken gemaakt met het
Georganiseerd Overleg en heeft het college besluiten genomen. Hierbij zijn
onder andere besluiten genomen over de module coördinatie. Deze gaat over
wanneer coördinatie van toepassing is bij een functie.
Op 12 november 2013 heeft het college definitief ingestemd met de
procedureregeling functiebeschrijving en functiewaardering gemeente
Heerhugowaard. Hierbij is per abuis verzuimd in de regeling de tekst op te
nemen over hoe om te gaan met de module coördinatie. Met dit voorstel wordt
deze tekst toegevoegd aan de procedureregeling functiebeschrijving en
functiewaardering gemeente Heerhugowaard. Dit betreft een technische
wijziging.
Besluit:
Het college besluit:
1. zich voor te nemen in te stemmen met bijgaande Procedureregeling
functiebeschrijving en functiewaardering gemeente Heerhugowaard 2018 per 1
november 2018 waardoor de omgang met de module coördinatie is toegevoegd
aan de procedureregeling.
2. het bovenstaande besluit voor te leggen aan het Georganiseerd Overleg.
Voorgenomen verhuizing van het Oogcentrum naar het Stationsgebied
Voorstel:
College en raad zijn in februari 2018 in beslotenheid geïnformeerd over de
voorgenomen verhuizing van het Oogcentrum naar het Stationsgebied.
Inmiddels is de planvoorbereiding nagenoeg afgerond en zal medio juli de
benodigde ruimtelijke ordeningsprocedure worden gestart.

REGTM2

Besluit:
Het college besluit de raad door middel van bijgevoegde raadsinformatiebrief te
informeren over de stand van zaken, de benodigde procedure en het
communicatietraject.

008
StarJ1

Terugkoppeling motie Geschoolde vrijwilligers
Voorstel:
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Bij18-436,
BW18-0355,
E201807316
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Bij18-441,
Bij18-442,
Bij18-444,
Bij1807325,
Bij1807326,
Bij1807328,
Bij1807329,
Bij1807330,
Bij1807331,
Bij1807332,
Bij1807333,
Bij1807334,
Bij1807335,
Bij1809603,
BW18-0332,
BW18-0370,
E201820634,
E201824613,
E201824680,
INT18-0381,
INT18-0382,
RB2018057

Besluit:
Besluit akkoord conform, maar met tekstuele wijzigingen in het voorstel of de
bijlagen.
Het college besluit de Raadsinformatiebrief 'terugkoppeling motie geschoolde
vrijwilligers' naar de gemeenteraad te versturen.
Ter informatie
Voorstel:
vka -Toezeggingen commissies en raad 2018
vka -Openstaande moties 2018
-VKA:Vragen nr. 55VKA: Advies Gezondheidsraad over gezondheidseffecten bij
blootstelling aan magnetische velden van hoogspanningslijnen
-Informatienota: Inkomenseffectrapportage en armoedemonitor
-Informatienota: Vergadering Algemeen Bestuur RHCA van 10 juli 2018.

Aldus vastgesteld te Heerhugowaard d.d. 17-07-2018
Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard,
de secretaris,
de burgemeester,

A.S. Meijer

A.B. Blase
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