Besluitenlijst:
Datum:

B&W-vergadering
15/01/2019

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.: NOT19-0017
001

Opening en mededelingen

002

Vaststellen notulen van 8 januari 2019
Notulen zijn vastgesteld.

003
StarJ1
Bij19-006,
BW18-0643

Waarborgen continuïteit dagbesteding dementie De Horst
Het college besluit:
1. de dagbesteding in De Horst als reguliere algemeen toegankelijke
voorziening aan te merken;
2. geen subsidie te verstrekken uit het leefbaarheidsfonds;
3. subsidie verstrekken vanuit de deelsubsidieverordening WWZ tot maximaal
€ 25.000 per jaar aan Wonen Plus Welzijn vanaf 1 januari 2019;
4. de raad via een raadsinformatiebrief te informeren over de beslispunten 1.,
2. en 3.

004

Verzoekbesluit tot onteigening t.b.v. bestemmingsplan Reconstructie
Middenweg Zuid
Het college besluit:
1. de gemeenteraad voor te stellen het besluit te nemen De Kroon te
verzoeken om conform titel IV van Onteigeningswet, ten name van de
gemeente Heerhugowaard te besluiten tot onteigening van het op de
grondtekening en de onteigeningslijst vermelde perceelsgedeelte, ten
behoeve van de realisatie van het bestemmingsplan “Reconstructie
Middenweg Zuid”;
2. de gemeenteraad voor te stellen dit verzoek te baseren op het te nemen
raadsbesluit en de daarbij behorende stukken bestaande uit onder meer het
bestemmingsplan “Reconstructie Middenweg Zuid”, een grondtekening en
een onteigeningsbesluit zoals vermeld in artikel 79 van de Onteigeningswet;
3. de gemeenteraad voor te stellen de uitvoering van het te nemen
raadsbesluit (waaronder toezending aan De Kroon ingevolge artikel 156 van
de Gemeentewet) over te dragen aan het college van burgemeester en
wethouders, inclusief de bevoegdheid tot het verbeteren en aanvullen van
het verzoekschrift, waarbij zij de termijn en de voorwaarden van artikel 79
van de Onteigeningswet in acht zullen nemen.

OudeG1
Bij18-811,
Bij18-812,
BW18-0645,
RB2018118

005
DoesJ1

Regeling bijzondere kosten pleeggezinnen
Het college besluit:
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Bij19-000,
Bij19-001,
Bij19-002,
Bij19-003,
BW18-0650

1. de Regeling bijzondere kosten pleeggezinnen vast te stellen;
2. de Regeling bijzondere kosten pleeggezinnen toe te passen voor zowel
vrijwillig geplaatste kinderen als kinderen met een maatregel;
3. de Regeling bijzondere kosten pleeggezinnen middels bijgevoegd
addendum toe te voegen aan de overeenkomst Zorgveld Jeugdhulp met
verblijf 2018 met de aanbieders van pleegzorg in pleeggezinnen;
4. het tarief van Jeugdhulp met verblijf, onderdeel pleegzorg in pleeggezinnen
opvoedvariant, te verhogen met 1,66 euro per kind per etmaal;
5. deze tariefverhoging te dekken uit het budget taakveld
Maatwerkvoorzieningen 18-.

006

Kadernota 2020 Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap
Geestmerambacht
Het college besluit de raad voor te stellen de bijgevoegde zienswijze
op de Kadernota 2020 van het Recreatieschap Geestmerambacht af te geven.

StarJ1
Bij1817967,
BW19-0006,
E201847093,
E201900576,
RB2019002
007
OudeG1

BW19-0010

Rentepercentage overige vergoedingen en erfpacht 2019
Het college besluit:
Op grond van het geldende rentebeleid dient jaarlijks per 1 januari het
rentepercentage voor rente wegens te late betaling, rente ten behoeve van
optieverlening en rente voor erfpacht te worden vastgesteld.
1. het rentepercentage voor rente te late betaling en optieverlening 2019 vast
te stellen op 2,05%;
2. het rentepercentage voor rente wegens te late afname grond 2019 vast te
stellen op 4,05%;
3. het rentepercentage voor erfpacht 2019 vast te stellen op 2,73%.

008
blasa1
BW19-0012,
E201840081

Volksreferendum buiten de Kieswet
Het college besluit:
1. geen medewerking te verlenen aan het houden van een volksreferendum
buiten de Kieswet op 20 maart 2019;
2. Stichting Burgercomité Nederland per mail te informeren over dit besluit.

009
OudeG1
BW19-0016,
E201820258,
E201901141

Vaststellen LOGA-circulaires 2018
Het college besluit de LOGA circulaires opgenomen in dit
B&W voorstel vast te stellen.

010
OudeG1
BW19-0022
RB2019007

Principebesluit bestuurlijke fusie Heerhugowaard-Langedijk
Het college besluit in te stemmen met het raadsvoorstel
Principebesluit bestuurlijke fusie Heerhugowaard-Langedijk.
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011
StamM2
Bij19-019,
BW19-0024

Raadsinformatiebrief BOT/informatiebijeenkomst woningbouwopgave
Het college besluit akkoord te gaan met de verzending van
bijgevoegde raadsinformatiebrief.
In het bijgaande voorstel worden enige tekstuele wijzigingen aangebracht, zoals
door B&W aangegeven:
a. in het Presidium van 15 januari 2019 vragen om een extra besloten
commissie uit te schrijven op 22 januari 2019;
b. aandacht voor realiteit van de locaties genoemd op de lijst;
c. het college wordt over de lijst geinformeerd per informatienota in het college
van 22 januari 2019.

012
Bij19-018,
BW19-0021,
E201901232

Ter informatie VKA:
- Openbare besluitenlijst GS 08-01-2019
- Bestuurlijke termijnagenda, 2019-1, en bijlage-1

Aldus vastgesteld te Heerhugowaard d.d. 22 januari 2019

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

A.S. Meijer

A.B. Blase
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