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Stuknr.: NOT18-0330
001

Opening en mededelingen

002

Vaststellen notulen van 11 december 2018
Notulen zijn vastgesteld.

003

Vaststelling subsidieplafonds en technische aanpassing
deelsubsidieverordeningen.
Het college besluit:
1. de horizonbepaling van de deelsubsidieverordeningen Jeugd voor de
activiteit ‘sociaal culturele jeugdactiviteiten’ (art.15a), Kunst & Cultuur (art.
14 lid 2), Participatie & Sociale Samenhang (art. 15 lid 1) en Wonen,
Welzijn & Zorg (art. 15 lid 1) te verlengen met 1 jaar tot 1 januari 2021;
2. de deelsubsidieverordening Sport ingaande 1 januari 2019 te wijzigen
conform bijlage Bij18-789;
3. de deelsubsidieverordening Participatie & Sociale Samenhang met
terugwerkende kracht tot 1 januari 2017 te wijzigen conform Bij18-790;
4. de subsidieplafonds 2019 van de deelsubsidieverordeningen Sport; Kunst &
Cultuur; Participatie en Sociale Samenhang; Jeugd; Wonen, Welzijn en
Zorg; de subsidieregeling Peuteropvang en Voor- n Vroegschoolse
educatie; en van de uitvoeringsregeling Leefbaarheidsfonds
Heerhugowaard 2019, vast te stellen conform bijlage Bij18-791;
5. de Raad bij de Burap 2019 voor te stellen om incidenteel € 10.000 vanuit
het raadsprogramma Sport, Cultuur & Recreatie over te laten boeken naar
het raadsprogramma Sociaal domein.

StarJ1
Bij18-789,
Bij18-790,
Bij18-791,
Bij18-792,
Bij18-793,
BW18-0429

004
OudeG1
Bij18-751,
Bij18-796,
BW18-0608

Aanpassing (grond)prijzen per 1-01-2019
Het college besluit:
1. de in de nota grondprijsbeleid 2019 deel II opgenomen uitgangspunten en
(grond)prijzen vast te stellen;
2. de financiële effecten van de vast te stellen (grond)prijzen op basis van
uitvoering te verwerken in de hiervoor beschikbare rapportages (Burap en
MPG);
3. middels bijgaande raadsinformatiebrief, met een wijziging, de
gemeenteraad te informeren omtrent de in de nota rondprijsbeleid 2019
deel II opgenomen uitgangspunten en de voorgestane prijsaanpassingen.

005
DoesJ1

Beantwoording technische vraag Halt
Het college besluit, met een wijziging, de Raadsinformatiebrief
Bij18-784 met de
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Bij18-784,
BW18-0633,
E201844198

beantwoording van de technische vraag over Halt van de CDA fractie aan de
gemeenteraad te sturen.
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DoesJ1
Bij18-785,
BW18-0635,
E201842713

Beantwoording vragen CDA fractie Aanbesteding JeugdzorgPlus
Het college besluit de raadsinformatiebrief Bij18-785 met de beantwoording van
vragen over de aanbesteding Jeugdzorg Plus van de CDA fractie aan de
gemeenteraad te sturen.

007
DoesJ1
Bij18-786,
BW18-0639,
E201845665

Stand van zaken Veilig Thuis
Het college besluit de raadsinformatiebrief Bij18-786 over de Stand van
Zaken Veilig Thuis, met een wijziging, naar de gemeenteraad te sturen met als
bijlage de Monitor Wachtlijsten Veilig Thuis.
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StarJ1
Bij18-795,
BW18-0640

Verandering eigen bijdrage Wmo 2019
Het college besluit, met een wijziging, in te stemmen met doorzending van de
raadsinformatiebrief waarin de raad wordt geïnformeerd over de verandering
van de eigen bijdrage Wmo in 2019.
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StarJ1
BW18-0594

Groot onderhoud openbare ruimte 2019
Het college besluit
1. de benodigde kredieten voor het groot onderhoud openbare buitenruimte en
openbare gebouwen ter beschikking te stellen ad €. 3.483.000;
2. de kredieten groot onderhoud kunstwerken, wegen, openbare verlichting,
wijken en gebouwen te dekken uit de desbetreffende voorzieningen (zie
matrix bij financiële gevolgen).

010
StamM2
Bij18-800,
Bij18-801,
BW18-0641

Besluit Gedeputeerde Staten: subsidie OV-knooppuntenprogramma
Het college besluit het besluit van GS over de Heerhugowaardse subsidieaanvraag i.h.k.v. het OV-knooppuntenprogramma (d.d. 11 december 2018) te
delen met de gemeenteraad, door middel van een raadsinformatiebrief

011
DoesJ1
BW18-0600,
BW18-0617

Wensen en bedenkingen adviescommissie meespraak en communicatie
Het college besluit
1. de ambtelijke advies te beschouwen als input voor wethouder Does in het
overleg van de Stuurgroep;
2. de uitkomsten van het overleg van de Stuurgroep te bespreken in het
college via een informatienota of een collegeadvies.

012

VKA: openbare besluitenlijst van Gedeputeerde Staten 11-12-2018

Aldus vastgesteld te Heerhugowaard d.d.
Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard,
de secretaris,
de burgemeester,
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A.S. Meijer

A.B. Blase
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