Besluitenlijst:
Datum:

B&W-vergadering
26/02/2019

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.: NOT19-0072
001

Opening en mededelingen

002

Vaststellen notulen 19 februari 2019
Notulen zijn vastgesteld.

003
DoesJ1
BW18-0524

Grondverkoop aan Esdege-Reigersdaal voor project De Rotonde
Het college besluit:
1. in te stemmen met de voorgenomen grondverkoop van ca. 5.000 m2 op de
locatie aan de Krusemanlaan, ten westen van de begraafplaats, aan
Esdégé-Reigersdaal ten behoeve van de realisatie van behandelkliniek De
Rotonde;
2. in te stemmen met het hanteren van een maatschappelijke grondprijs van €
119,- per m2 (excl. BTW, prijspeil 1-1-2019);
3. voor deze locatie een grondexploitatie op te stellen waarin de kosten en
opbrengsten worden opgenomen;
4. deze grondexploitatie middels een separaat voorstel aan college en raad
aan te bieden.

004
DoesJ1
Bij1904291,
BW19-0095,
INT19-1019

Onderzoek vorming streekomroep
Het college besluit:
1. een gezamenlijk onderzoek te laten uitvoeren naar de vorming van één
streekomroep voor alle gemeenten binnen de Regio Alkmaar. Dit onderzoek
te laten doen door een externe adviseur, voorgedragen door het NLPO.
2. de kosten voor de gemeente Heerhugowaard ad € 3.422 (naar rato van het
aantal inwoners) te dekken uit het product Media (productnummer 1560).

005
DoesJ1
Bij19-131,
BW19-0097

Subsidieregeling Evenementen Heerhugowaard 2019
Het college besluit:
1. de subsidieregeling vast te stellen;
2. akkoord te gaan met het subsidieplafond van € 50.000 voor zowel 2019 als
voor 2020.

006
BlasA1
BW19-0099

Wijziging mandaatregeling
Het college besluit de mandaatregeling Heerhugowaard te wijzigen
conform de bijlage bij dit voorstel.
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007
BlasA1
BW19-0100

Wijze van afhandelen moties jongerengemeenteraad
Het college besluit:
1. het procesvoorstel voor de afhandeling van de moties Jongeren
gemeenteraad vast te stellen;
2. de burgemeester het voorstel met het presidium af te laten stemmen.

008
DoesJ1
Bij19-115,
BW19-0101

Raadsinformatiebrief Beperkte instroom William Schrikker Stichting
Het college besluit in te stemmen met doorzending van bijgevoegde
raadsinformatiebrief inzake de beperkte instroom van nieuwe cliënten tot en
met maart 2019 bij de William Schrikker Stichting.

009
StamM2
Bij19-135,
BW19-0108

Verantwoording budget 2018, begroting 2019 en reservering Focusagenda
Het college besluit:
1. kennis te nemen van de opgenomen verantwoording over het budget 2018;
2. te bevestigen dat het college akkoord is met de (begin 2018 voorgestelde)
begroting voor 2019 zodat we de Focusagenda kunnen afronden en starten
met de realisatie;
3. het restant 2018 te behouden voor Regio Alkmaar en over te hevelen naar
2019 als ‘Reservering Focusagenda’.

010
DoesJ1
BW19-0110
Bij19-128,
Bij19-130,
Bij19-142, ,
E201908535

Aanmelding bestemmingsplan verbrede reikwijdte Stationsgebiedplangrens stationsgebied
Het college besluit het bestemmingsplan Stationsgebied aan te melden
als ‘bestemmingsplan verbrede reikwijdte’ bij het ministerie van Infrastructuur
en Milieu middels de bij dit besluit gevoegde brief en aanmeldformulier.

011
OudeG1
BW19-0112

Pilot Open Embassy
Het college besluit:
1. de pilot Open Embassy in de regio Alkmaar te implementeren voor de duur
van een jaar;
2. de kosten van de pilot, € 234.100,-, te dekken uit de bestemmingsreserve
‘Verhoogde Asielinstroom’;
3. de kosten van de pilot te dragen voor de hele regio;
4. met de regio-gemeenten tot een afspraak te komen dat bij het slagen na
evaluatie de kosten alsnog te verrekenen.
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012
OudeG1
Bij19-134,
BW19-0114

Ontwikkeling gezamenlijke visie op de dienstverlening aan inwoners en
uitwerking via een drietal pilots uitvoering Participatiewet
Het college besluit:
1. in te stemmen met de ontwikkelingen zoals beschreven in dit
collegevoorstel met als hoofduitgangspunten:
a. de visie te onderschrijven;
b. te starten met een drietal pilots gericht op Mens in Beeld,
vergunninghouders en kennis delen;
c. op basis van de uitkomsten van deze pilots te bepalen welke
structuur nodig is om maximaal bij te dragen aan de gezamenlijke
doelstelling voor inwoners en dit zo (financieel) duurzaam te
organiseren;
d. akkoord te gaan met de benoeming van Willem van Eijk als
kwartiermaker voor deze ontwikkeling;
e. akkoord te gaan om de benodigde ambtelijke ondersteuning voor
deze ontwikkeling vrij te spelen.
2. de gemeenteraad hierover te informeren middels bijgesloten
raadsinformatiebrief.

013
OudeG1
BW19-0119

Flexibele opvang in het AZC
Besluit:
Aangehouden.

014
BlasA1
BW19-0107,
E201907065

Vergadering Algemeen Bestuur Veiligheidsregio 1 maart 2019
Vka

Aldus vastgesteld te Heerhugowaard d.d. 05-03-2019

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

A.S. Meijer

A.B. Blase
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