Besluitenlijst:
Datum:

B&W-vergadering
08/01/2019

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.: NOT19-0004
001

Opening en mededelingen

002

Vaststellen notulen van 18 december 2018
Notulen zijn vastgesteld.

003
OudeG1
B201812784,
BW18-0636,
INT18-2164,
RB2018120

Kadernota 2020 Gemeenschappelijke Regeling Cocensus
Het college besluit:
1. de raad voor te stellen geen zienswijze af te geven op de Kadernota 2020
van de GR Cocensus;
2. dat bijgaand raadsvoorstel over Kadernota 2020 van de GR Cocensus ter
besluitvorming wordt voorgelegd aan de gemeenteraad.

004
DoesJ1
Bij18-797,
Bij18-798,
Bij18-802,
BW18-0638

Uitvoering specifieke Rijksuitkering onderwijsachterstandenbeleid
Het college besluit met wijzigingen:
1. de specifieke Rijksuitkering onderwijsachterstandenbeleid vanaf 2019 te
besteden aan het vergroten van onderwijskansen van kinderen in de leeftijd
van 2 tot 12 jaar en aan voorschoolse educatie;
2. de lopende activiteiten, zoals opgenomen in bijlage 1, vanaf 2019 voor te
zetten onder de specifieke Rijksuitkering onderwijsachterstandenbeleid;
3. de vier nieuwe activiteiten, zoals opgenomen in bijlage 3, te financieren uit
de specifieke Rijksuitkering onderwijsachterstandenbeleid en deze te
starten met ingang van 2019.

005
OudeG1
BW18-0634

Wijzigingen beleidsregels loonkostensubsidie
Het college besluit de gewijzigde beleidsregels omtrent loonwaarde en
loonkostensubsidie gemeente Heerhugowaard vast te stellen.

006
StamM2
Bij18-810,
BW18-0646

Instemming met en ondertekening gebiedsakkoord Alton
Het college besluit met wijzigingen:
1. in te stemmen met de ondertekening van het “Gebiedsakkoord Alton en
omliggende buitengebied”;
2. wethouder Stam te mandateren om het "Gebiedsakkoord Alton en
omliggende buitengebied" te ondertekenen;
3. na ondertekening van het Gebiedsakkoord de bijbehorende organisatie op
te tuigen en in stand te houden;
4. de financiële gevolgen van dit Gebiedsakkoord inzichtelijk te maken en
hierover het college te informeren.
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007
BlasA1
BW18-0648,
E201846590,
E201846878,
INT18-2164,
RB2018122

Kadernota 2020 Veiligheidsregio
Het college besluit:
1. de raad voor te stellen geen zienswijze af te geven op de Kadernota 2020
van de Veiligheidsregio Noord- Holland Noord;
2. de organisatie opdracht geven de technische opmerkingen ambtelijk te
laten bespreken met medewerkers Veiligheidsregio;
3. bijgaand concept raadsvoorstel over de Kadernota 2020 ter besluitvorming
voor te leggen aan de gemeenteraad.

008
DoesJ1
BW18-0653,
E201846591,
E201846617,
INT18-2164,
RB2018123

Kadernota 2020 RUD NHN
Het college besluit met wijzigingen:
1. de raad voor te stellen een zienswijze af te geven op de Kadernota 2020
van de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (RUD NHN);
2. het Dagelijks bestuur van de RUD NHN na raadsbehandeling conform
bijgevoegde zienswijzebrief informeren;
3. bijgaand concept raadsvoorstel over de Kadernota 2020 ter besluitvorming
voor te leggen aan de gemeenteraad.

009
OudeG1
Bij1817536,
Bij1818165,
BW18-0654,
E201846177,
E201847018,
INT18-2164,
RB2018121

Kadernota GR RHCA begroting 2020
Het college besluit:
1. de gemeenteraad te adviseren geen zienswijze in te dienen op de
kadernota 2020 gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch
Centrum Alkmaar;
2. de gemeenteraad te adviseren dit middels bijgevoegde antwoordbrief aan
het DB RHCA mede te delen.

010
StarJ1
BW18-0657,
E201847625,
RB2018128

Afvalinzameling - VVI zienswijze kadernota 2020
Het college besluit de gemeenteraad voor te stellen geen zienswijze af te geven
op de Kadernota 2020 van de Vuilverbrandingsinstallatie Alkmaar en omstreken
(VVI).

011
StarJ1
Bij1817867,
Bij1817868,
BW19-0001,
RB2018124

Zienswijze Kadernota 2020 GGD Hollands Noorden
Het college besluit de raad voor te stellen de volgende zienswijze in te dienen
op de Kadernota 2020 GGD Hollands Noorden:
1. het te betreuren dat er alleen financiële uitgangspunten en geen
beleidsinhoudelijke uitgangspunten voor de begroting 2020 in deze
kadernota zijn opgenomen;
2. de voorgestelde zorgvuldige bestuurlijke herijking van de kaders voor de
komende jaren toe te juichen;
3. voor beleidsontwikkeling, inclusief financiële consequenties, gemeenten
alsnog in de beleidsvorming te betrekken voorafgaand aan de
ontwerpbegroting 2020 en hiervoor zo snel mogelijk een procesvoorstel te
doen;
4. voor grip en sturing op de gemeenschappelijke regeling is een onderscheid
nodig in GR taken aanvullende/niet GR taken, met zowel voor de GR taken
als de aanvullende taken een onderverdeling, die inzichtelijk maakt welke
keuzes door wie gemaakt kunnen worden.
5. vooruitlopend op de zienswijzeprocedure inzake de wijziging van de GR
GGD in 2019 geven wij mee het gestelde onder II. en III. te borgen in de GR
GGD HN.
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012
OudeG1
BW19-0003,
E201900142,
RB2018126

Zienswijze Kadernota 2020 Halte Werk
Het college besluit de raad voor te stellen de volgende zienswijze in te dienen
op de Kadernota 2020 Halte Werk:
1. De bestuurlijke focus te leggen op de spoedige ontwikkeling van één
Participatiebedrijf waarmee de effectiviteit van de uitvoering van de
Participatiewet en de Wet Sociale Werkvoorzieningen verbeterd wordt.
2. De uitkomsten van de diverse lopende pilots schuldhulpverlening af te
wachten alvorens structureel extra middelen beschikbaar te stellen voor de
geïntegreerde uitvoering van schulphulpverlening.
In het bijgaande voorstel worden enige tekstuele wijzigingen aangebracht.

013
OudeG1
BW19-0004,
E201847139,
RB2019001

Zienswijze Kadernota 2020 WNK Personeeldsdiensten
Het college besluit de raad voor te stellen de volgende zienswijze in te dienen
op de Kadernota 2020 WNK Personeelsdiensten:
1. De bestuurlijke focus te leggen op de spoedige ontwikkeling van één
participatiebedrijf waarmee de effectiviteit van de uitvoering van de
Participatiewet en de Wet Sociale Werkvoorzieningen verbeterd wordt.
2. Vooruitlopend op de toekomstige herpositionering van WNK
personeelsdiensten dient een plan van aanpak opgesteld te worden om te
komen tot een sluitend meerjarenbegroting.
In het bijgaande voorstel worden enige tekstuele wijzigingen aangebracht.

014
StamM2
Bij18-732,
BW19-0005

Artikel 55 vragen : bedrijfswoningen toestaan als reguliere bewoning
Retour steller om aan te passen.

015
Bij18-814

Ter informatie
De openbare besluitenlijst van Gedeputeerde Staten van
Noord-Holland van 18 december 2018
VKA

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

A.S. Meijer

A.B. Blase
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