Besluitenlijst:
Datum:

B&W-vergadering
05/03/2019

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
S. Meijer

Stuknr.: NOT19-0078
001

Opening en mededelingen

002

Vaststellen notulen 26 februari 2019
De notulen zijn vastgesteld.

003
OudeG1
BW19-0119

Flexibele opvang in het AZC
Het college besluit:
1. geen medewerking te verlenen aan de wens van het COA om flexibele
opvang te realiseren in leegstaande panden op het AZC;
2. wethouder Oude Kotte het gesprek te laten voeren met de locatiemanager
om het gemeentelijk standpunt toe te lichten.

004
DoesJ1
Bij19-110,
BW19-0129

Raadsinformatie Voortgang pilot Hugo Oord
Het college besluit:
bijgevoegde raadsinformatiebrief over de voortgang van de doorstroompilot
Hugo Oord aan de raad te verzenden

005
StarJ1
Bij19-101,
Bij19-105,
BW19-0089

Raadsinformatiebrief Thuisondersteuning
Het college besluit:
in te stemmen met de doorzending van de raadinformatiebrief waarin de raad
wordt geïnformeerd over de huidige stand van zaken betreffende de
Thuisondersteuning.

006
BlasA1
Bij19-162,
BW19-0105

Bestuurlijke termijnagenda 2019-3
Het college besluit met wijzigingen:
in te stemmen met de bestuurlijke termijnagenda 2019-3.

007
OudeG1
Bij19-127,
BW18-0448,
BW18-0589,
INT18-5478

Nieuwe opdracht gemeentesecretaris 2019 definitief besluit
Aangehouden.
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008
StamM2
Bij19-023,
Bij19-129,
Bij19-155,
BW19-0044,
PRO029262

Regionale Energie Strategie
Het college besluit:
de raad te informeren via bijgevoegde raadsinformatiebrief.

009
DoesJ1
Bij19-120,
Bij19-121,
BW19-0080,
RB2019015

Vaststelling 10e herziening grondexploitatie De Draai d.d. april 2019
Het college besluit:
1. de 10e herziening grondexploitatie De Draai d.d. april 2019 (bijlage 2 Bij19121) goed te keuren met een positief resultaat op contante waarde per 1-12019 van ca. € 6,9 miljoen als gevolg van de voorgestelde aanpassingen en
deze na behandeling in de cie. SO d.d. 2 april 2019 ter vaststelling voor tte
leggen aan de gemeenteraad d.d. 23 april 2019;
2. de 10e herziening grondexploitatie De Draai d.d. april 2019 ter vaststelling
aan te bieden aan de gemeenteraad met hierin verwerkt de aanpassingen
zoals in bijlage 1 (Bij19-120) opgesomd;
3. de Raad voor te stellen om van de totaal te maken kosten uitvoering
sanering de Rietkuil een bedrag van ca. € 178.000,- te dekken uit de
reserve Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV-2).

010
DoesJ1
Bij19-132,
Bij19-133,
BW19-0096,
RB2019016

Vaststelling herziening grex Heerhugowaard-Zuid 2019 d.d. april 2019
Het college besluit met wijzigingen:
1. de herziening grondexploitatie Heerhugowaard-Zuid d.d. april 2019 (bijlage
2: Bij19-133) goed te keuren met een positief resultaat op contante waarde
per 1-1-2019 van ca. € 8,4 miljoen als gevolg van de voorgestelde
aanpassingen en deze na behandeling in de cie. SO d.d. 2 april 2019 ter
vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad d.d. 23 april 2019;
2. deze herziening ter vaststelling aan te bieden aan de gemeenteraad met
hierin verwerkt de aanpassingen zoals in bijlage 1 (Bij19-132) opgesomd.

011

Vaststelling bestemmingsplan Stadshart Lapis Lazuli en
omgevingsvergunning en besluit hogere waarde
Het college besluit met wijzigingen:
1. de gemeenteraad voor te stellen conform bijgevoegd raadsvoorstel:
1.1 de ingekomen zienswijzen te beantwoorden conform de zienswijzennota
Stadshart Lapis Lazuli en de zienswijzen ontvankelijk en ongegrond te
verklaren;
1.2 het bestemmingsplan Stadshart Lapis Lazuli ongewijzigd vast te stellen
overeenkomstig de bij dit besluit behorende toelichting, regels en
verbeelding met identificatiecode NL.IMRO.0398.BP77STADSHARTLAPVA01;
1.3 op grond van artikel 6.12 lid 2 onder a van de Wet ruimtelijke ordening
geen exploitatieplan vast te stellen, omdat de kosten anderszins worden
verhaald;
1.4 te bepalen dat voor de bepaling van de geometrische planobjecten
gebruik is gemaakt van een ondergrond die is ontleend aan de
Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) met datum: 9 januari
2019;
2. Het besluit hogere waarde Wet geluidhinder ten behoeve van de realisatie
van Stadshart Lapis Lazuli vast te stellen.

DoesJ1
Bij19-156,
Bij19-157,
Bij19-158,
Bij19-164,
BW19-0116,
E201908746,
E201908748,
RB2019019

012

Proces informatievoorziening Sociaal domein aan de raad
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DoesJ1
BW19-0117

Het college besluit:
in te stemmen met scenario 2 waarin een nieuwe vorm van
informatievoorziening over het sociaal domein aan de raad wordt voorgesteld.

013
DoesJ1
Bij19-165,
BW19-0132

Raadsinformatiebrief stand van zaken beperkte instroom WSS
Het college heeft:
kennisgenomen van de stand van zaken beperkte instroom van de William
Schrikker Stichting en besluit de raad actief te informeren middels bijgevoegde
raadsinformatiebrief.

015

Ter informatie

Bij19-154

Besluitenlijst GS

Aldus vastgesteld te Heerhugowaard d.d. 12 maart 2019

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

H.J. Leemhuis

A.B. Blase
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