Besluitenlijst:
Datum:

B&W-vergadering
12/02/2019

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.: NOT19-0056
001

Opening en mededelingen-

002

Vaststellen notulen 5 februari 2019

003
StamM2
Bij19-054,
BW19-0051

Bestuursopdracht Samen aan de slag
Het college besluit
1. Een 'Bestuurgroep' te vormen die de gezamenlijkheid van de colleges van
Heerhugowaard en Langedijk vormgeeft en initieert daarmee een periodiek
overleg waarin de bestuurgroep vanuit de gezamenlijke opdracht aanstuurt.
Deze bestuurgroep heeft tot taak tot een gezamenlijk gedragen visie rondom
het stationsgebied en Oosterdel te komen.
2. Opdracht te geven aan het management om de ambtelijke ondersteuning en
voorbereiding voor de bestuurgroep vanuit die gezamenlijkheid vorm te geven,
hetgeen in ieder geval inhoudt dat:
- secretariële ondersteuning wordt geboden voor de bestuurgroep.
- de gezamenlijke opdracht wordt vertaald in de bezetting van de ambtelijke
overlegvormen die de adviezen en bespreekpunten voorbereiden voor de
'bestuurgroep'.
- dat daarbij een extern onafhankelijk deskundige wordt ingezet in opdracht van
de bestuurgroep
3. Bijgaande verklaring vast te stellen over de wijze van samenwerking tussen
Heerhugowaard en Langedijk in het Stationsgebied en Oosterdel.
4. Het college van Langedijk voor te stellen om de kosten 50/50 te verdelen.

004
DoesJ1
Bij19-052,
Bij19-088,
Bij19-090,
BW19-0059

Bestemmingsplan van Duivenvoordestraat
Het college besluit de Raad voor te stellen:
1. Het bestemmingsplan van Duivenvoordestraat, zoals vervat in de
bestandenset met planidentificatie NL.IMRO.0398.BP61DUIVENVOORDEVA02, gewijzigd vast te stellen, conform de uitspraak van de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State d.d. 14 november 2018;
2. Het aanvullend akoestisch rapport en het groeninrichtingsplan toe te voegen
en het bestemmingsplan daarop aan te passen;
3. Te bepalen dat voor de bepaling van de geometrische planobjecten gebruik
is gemaakt van
een ondergrond welke is ontleend aan de Basisregistratie Grootschalige
Topografie (BGT) met datum 25- 07-2016;
4. Het gewijzigde besluit te publiceren in de Staatscourant en het
Heerhugowaards Nieuwsblad.
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005
StarJ1
Bij19-059,
BW19-0066

Stand van zaken Buurtbus Langedijk en Heerhugowaard
Het college besluit via bijgevoerd raadsinformatiebrief de gemeenteraad te:
informeren over de stand van zaken Buurtbus Langedijk en Heerhugowaard.

006
DoesJ1
Bij19-083,
Bij19-098,
BW19-0074

Bestuursopdracht Bovenregionale Specialistische Jeugdhulp 2019-2022
Het college besluit:
1. In te stemmen met de bijgevoegde bestuursopdracht 2019-2022
Bovenregionale specialistische jeugdhulp;
2. In te stemmen met de voorgestelde samenwerkingsstructuur;
3. In te stemmen met doorzending van bijgevoegde raadsinformatiebrief naar
de raad inzake de
bestuursopdracht 2019-2022 Bovenregionale specialistische jeugdhulp NoordHolland Noord.

007
DoesJ1
Bij19-095,
Bij19-096,
Bij19-097,
BW19-0078,
E201905044,
RB2019012

Begroting Veilig Thuis 2019-bijdrage Veilig Thuis
Het college besluit:
1. Het door GGD gevraagde bedrag voor de uitvoering voor Veilig Thuis van €
694.158, waarvan
€ 94.085 incidenteel, voor deze taak te reserveren.
2. Voor de verhoging van het bedrag ten opzichte van het bedrag wat hiervoor
is opgenomen in de begroting 2019 akkoord te vragen aan de Raad via
bijgevoegd Raadsvoorstel RB2019012.
3. Alleen tot volledige uitkering over te gaan als monitoring uitwijst dat het
aantal meldingen, adviezen en onderzoeken in lijn is met de aannames in de
begroting.
4. Mandaat te verlenen aan de Bovenregionale Stuurgroep Specialistische
Jeugdhulp voor het maken van afspraken met de GGD over de aard en
frequentie van de monitoring en over het berekenen van een integrale kostprijs
en het nemen van besluiten over de hoogte van de voorschotten op basis van
de uitkomsten van genoemde monitoring;
5. Aan de Raad voor te stellen het besluit te nemen de ongedekte effecten voor
2019 te bestemmen uit het rekeningresultaat 2018 en wanneer daar niet
voldoende ruimte voor blijkt, de overige kosten me te nemen in de 1e Burap
2019
6. Aan de Raad voor te stellen het besluit te nemen de structurele effecten
vanaf 2020 mee te nemen in de Voorjaarsnota 2019

008
DoesJ1
Bij19-099,
BW19-0083,
RB2019009

Vaststelling bestemmingsplan Deprogrammering De Draai
Het college besluit:
1. De gemeenteraad voor te stellen conform bijgevoegd raadsvoorstel:
1.1. Het bestemmingsplan Deprogrammering De Draai met IMRO-code
IMRO.0398BP79DEDRAAIDEPROG-VA01 ongewijzigd vast te stellen;
1.2 Het vaststellingsbesluit te publiceren in de Staatscourant en het
Heerhugowaards Nieuwsblad/Gemeentepagina en het plan raadpleegbaar te
stellen op ruimtelijkeplannen.nl.

009
StamM2
Bij19-021,
Bij19-033,
BW18-0630,
BW19-0086

Groei op het Spoor- Raadsinformatiebrief
Het college besluit de raadsinformatiebrief 'Groei op het Spoor' aan de raad
aan te bieden
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010
OudeG1
BW19-0087

Projectstructuur voorbereiding fusie
Het college besluit de projectstructuur voor de ambtelijke fusie
en de bestuurlijke fusie vast te stellen.

011
DoesJ1
BW19-0092

Afwijking regels Leefbaarheidsfonds
Het college besluit in afwijking van Artikel 2. Van de Uitvoeringsregeling
Leefbaarheidsfonds de activiteit ‘Uitje oudjes Molenwijk’ voor een bedrag van €
4300,00 te subsidiëren uit het Leefbaarheidsfonds

012
BlasB1
Bij19-106,
Bij1903189,
BW19-0093

Fusie: RIB over communicatiestrategie
Het college besluit de Raad via bijgaande Raadsinformatiebrief te informeren
over de communicatiestrategie rond de fusie met de gemeente Langedijk

013

Ter informatie

Aldus vastgesteld te Heerhugowaard d.d. 19-02-2019

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

H.J. Leemhuis

A.B. Blase
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