Besluitenlijst:
Datum:

B&W-vergadering
05/02/2019

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.: NOT19-0063
001

Opening en mededelingen

002

Vaststellen notulen van 29 januari 2019
Notulen zijn vastgsteld.

003
StarJ1
Bij18-737,
BW18-0642

Plan van aanpak Ruimtelijke Adaptatie
Het college besluit:
1. in te stemmen met het proces zoals genoemd in het plan van aanpak
Ruimtelijke Adaptatie Noord Kennemerland Noord;
2. het plan van aanpak Ruimtelijke Adaptatie Noord Kennemerland ter
kennisname aan te bieden aan de gemeenteraad;
3. wethouder Van der Starre door het college aan te wijzen als bestuurlijk
trekker voor het onderwerp klimaatadaptatie.

004
DoesJ1

Benoeming leden raad van toezicht stichting De Blauwe Loper
Het college besluit in te stemmen met raadsvoorstel
RB2019003, te weten:
1. de heer S. Meijn te benoemen tot lid van de raad van toezicht van stichting
De Blauwe Loper voor de periode van 1 januari 2019 tot 1 januari 2023;
2. de heer E. Warmoltz te benoemen tot lid van de raad van toezicht van
stichting De Blauwe Loper voor de periode van 1 januari 2019 tot 1 januari
2023.

B201812459,
Bij1900386,
Bij1901348,
BW19-0011,
E201902592,
RB2019003
005
DoesJ1
Bij19-078,
BW19-0046,
E201903275

Actieplan Geluid 2018-2023
Het college besluit:
1. het definitieve Actieplan Geluid 2018-2013 agglomeratie Alkmaar
vaststellen;
2. de Commissie Stad en Ruimte d.m.v. raadsinformatiebrief in kennis te
stellen.

006
BlasA1
BW19-0050,
RB2019010

Afhandeling moties jongerenraad januari 2018
Het college besluit de raad bijgaand raadsvoorstel te doen over de
afhandeling van de moties van de jongerengemeenteraad d.d. 15 januari 2018.
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007
OudeG1
Bij19-053,
BW19-0063,
E201901278

Raadsinformatiebrief Managementletter Accountant Interimcontrole 2018
Het college besluit de voorliggende concept raadsinformatiebrief vast te
stellen en naar de raad te sturen.

008
DoesJ1
B201808383,
B201808554,
B201808815,
Bij19-061,
Bij19-062,
Bij19-063,
Bij19-064,
Bij19-066,
BW19-0068,
E201829593,
RB2019013

(Gewijzigde) vaststelling bestemmingsplan Stationsweg 114
Het college besluit:
1. ten behoeve van het bestemmingsplan ‘Stationsweg 114’ een hogere
waardenbesluit Wet geluidhinder vast te stellen;
2. in te stemmen met de voorgestelde ambtshalve wijzigingen, zoals
opgenomen in de Staat van Wijzigingen en de beantwoording van de
ingekomen zienswijzen, zoals opgenomen in de Nota van Beantwoording;
3. de raad voorstellen:
3.1 om over de ambtshalve wijzigingen te besluiten overeenkomstig
bijgevoegde Staat van Wijzigingen en om over de ingekomen
zienswijzen te besluiten overeenkomstig bijgevoegde Nota van
Beantwoording;
3.2 om het bestemmingsplan ‘Stationsweg 114', zoals vervat in de
bestandenset met planidentificatie
NL.IMRO.0398.BP64STATIONSWEG-ON01 gewijzigd vast te stellen,
conform bijgevoegd raadsvoorstel en concept raadsbesluit;
3.3 op grond van artikel 6.12, lid 2, van de Wet ruimtelijke ordening af te
zien van het vaststellen van een exploitatieplan;
3.4 te bepalen dat voor de bepaling van de geometrische planobjecten
gebruik is gemaakt van een ondergrond welke is ontleend aan de BGT
met datum 1 mei 2018.
4. Van het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan kennisgeven, met
in achtneming van het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke
ordening.

009
DoesJ1
Bij19-081,
Bij19-082,
BW19-0069

Intentieverklaring locatie JeugdzorgPlus
Het college besluit:
1. de bovenregionale intentieverklaring in de bijlage, specifiek vanwege punt 3
uit de verklaring, te ondertekenen, op voorwaarde dat op beslispunt 4
regionale overeenstemming bereikt is;
2. akkoord te gaan met een eenmalige bijdrage voor de inrichting van
onderwijs op de nieuwe JeugdzorgPlus locatie voor een bedrag van € 3.383
en dit ten laste te brengen van het taakveld geëscaleerde zorg 18-;
3. een bedrag ter hoogte van € 3.100 te reserveren ten behoeve van een
bijdrage aan onderwijs op de nieuwe locatie JeugdzorgPlus en dit ten laste
te brengen van het taakveld geëscaleerde zorg 18-;
4. wethouder Does te vragen om bij de concretisering van het principe van
regionale verevening voor de kosten voor JeugdZorgPlus de niet landelijk
gecompenseerde kosten voor HHW over de 2016 tot en met 2019 te
betrekken.
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010
BlasA1
BW19-0070

Het goedkeuren van een paar straatnamen
Het college besluit:
1. in te stemmen met de naam Oude Provincialeweg voor het vrijgevallen
stuk Provincialeweg na aanleg van een nieuw stuk weg Provincialeweg.
Dit is noodzakelijk voor de hulpdiensten in geval van calamiteiten. Zie
bijgaande situatietekening;
2. in te stemmen met het doorvoeren van de naam Kamerlingh Onnesweg
voor het nieuw aangelegde stuk weg N194 welk een verlengde is van de
reeds bestaande Kamerlingh Onnesweg. Deze weg loopt door tot aan de
Braken in Obdam waar de naamgeving overgenomen wordt door de
Gemeente Koggenland. Zie bijgaande tekening;
3. in te stemmen met de naam Karel van Manderstraat voor het stukje weg
dat is vrijgevallen tussen de Krusemanlaan en de Oostdijk (voorheen
Krusemanlaan). Zie tekening Kamerlingh Onnesweg.

011
DoesJ1
Bij19-075,
BW19-0073

Raadsinformatiebrief Huisvesting Horizon JeugdzorgPlus
Het college besluit in te stemmen met doorzending van bijgevoegde
raadsinformatiebrief naar de raad inzake de huisvesting van JeugdzorgPlus
door Horizon Jeugdzorg en Onderwijs in Sint Antonius te Bakkum, gemeente
Castricum, per 4 februari 2019.

012
StamM2
BW19-0075,
RB2019014

Geheimhouding lijst en kaart met ontwikkelmogelijkheden
Het college besluit
1. op grond van de Gemeentewet, artikel 25, lid 2, geheimhouding op te
leggen voor onbepaalde tijd van de topografische kaart en lijst met
woningbouwmogelijkheden zoals aan de raad gepresenteerd in het
besloten BO-overleg van 22 januari jl;
2. de gemeenteraad te vragen deze geheimhouding te bekrachtigen met een
raadsbesluit;
3. de betreffende topografische kaart en lijst voor de raad ter inzage te leggen
bij de griffie nadat de geheimhouding met het raadsbesluit is bekrachtigd.

013
BlasA1
Bij19-089,
BW19-0072

Bestuurlijke termijnagenda 2019-2
Het college besluit in te stemmen met de bestuurlijke termijnagenda 2019-2.

014
OudeG1
Bij19-091,
BW19-0079

Aanpak consultaties herindelingsontwerp
Het college besluit de raad via bijgaande raadsinformatiebrief te informeren
over de aanpak van de consultaties voor het herondelingsontwerp.

015

Ter informatie

Aldus vastgesteld te Heerhugowaard d.d. 12-02-2019,
Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard,
de secretaris,
de burgemeester,
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A.S. Meijer

A.B. Blase
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