Besluitenlijst:
Datum:

B&W-vergadering
12/03/2019

Aanwezig:
Burgemeester
Wethouder
Wethouder
Wethouder
Wethouder
Loco- secretaris

A.B. Blase
J.M. Does
G.E. Oude Kotte
V.C.M. Stam-de Nijs
J.J. van der Starre
H.J. Leemhuis

Afwezig:
Secretaris

A.S. Meijer

Stuknr.: NOT19-0085
001

Opening en mededelingen

002

Vaststellen notulen 5 maart 2019
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.

003
StamM2
Bij19-159,
Bij19-160,
BW19-0131,
RB2019025

Vaststelling 15e herziene grondexploitatie Stadshart
Het college besluit:
1. de 15e grondexploitatie van het Stadshart d.d. april 2019 (Bijlage 2) goed te
keuren met een negatief resultaat op contante waarde per 1-1-2019 van €
5,8 miljoen als gevolg van de voorgestelde aanpassingen en deze na
behandeling in de cie. S&R d.d. 2 april 2019 ter vaststelling voor te leggen
aan de gemeenteraad d.d. 23 april 2019;
2. de 15e herziening grondexploitatie Stadshart d.d. april 2019 ter vaststelling
aan te bieden aan de gemeenteraad met hierin verwerkt de aanpassingen
zoals in Bijlage 1 opgesomd.

004
StamM2
Bij19-149,
Bij19-150,
BW19-0127,
RB2019022

Vaststelling 9e herziene grondexploitatie De Vaandel
Het college besluit:
1. de 9e herziening grondexploitatie De Vaandel d.d. april 2019 (Bijlage 2)
goed te keuren met een positief resultaat op contante waarde per 1-1-2019
van € 0,67 miljoen als gevolg van de voorgestelde aanpassingen en deze
na behandeling in de cie. S&R d.d. 2 april 2019 ter vaststelling voor te
leggen aan de gemeenteraad d.d. 23 april 2019;
2. de 9e herziening grondexploitatie De Vaandel d.d. april 2019 ter vaststelling
aan te bieden aan de gemeenteraad met hierin verwerkt de aanpassingen
zoals in Bijlage 1 opgesomd;

005
OudeG1
Bij19-127,
BW18-0448,
BW18-0589,
INT18-5478

Nieuwe opdracht gemeentesecretaris 2019 definitief besluit
1. het college besluit zich voor te nemen de heer A.S. Meijer per 1 april 2109
tot 1 juli 2020, met mogelijke uitloop tot 1 juli 2021, een nieuwe opdracht als
gemeentesecreatris te geven;
2. het college besluit dat versterking van de directie onderdeel is van de
nieuwe opdracht van de gemeentesecretaris;
3. het college legt het voorgenomen besluit voor advies voor aan de
Ondernemingsraad;
4. de tekst in het voorstel wordt op onjuistheden gecontroleerd en
gecorrigeerd.
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006
DoesJ1
Bij19-167,
BW19-0130,
RB2019023

Ambtelijke fusie: definitief besluit en bedrijfsplan
Het college besluit:
1. het bedrijfsplan ambtelijke fusie Heerhugowaard-Langedijk d.d 11 maart
2019 vast te stellen als basis voor de oprichting en inrichting van de
fusieorganisatie;
2. de raad conform bijgaand raadsvoorstel het bedrijfsplan goed te laten
keuren en voor te stellen een ambtelijke fusie als voorbereiding op een
bestuurlijke fusie te bekrachtigen, met wijzigingen in de tekst van het
bedrijfsplan o.b.v. het voorstel van de gemeente Langedijk; tekst
Bedrijfsplan versie 11 maart Berenschot gebruiken.

007
StarJ1
Bij19-173,
Bij19-174,
BW18-0626

Stand van zaken aanpak verward gedrag
Het college besluit:
1. kennis te nemen van de ‘Stand van Zaken mensen met verward gedrag,
regio Alkmaar’;
2. kennis te nemen van de regionale en lokale verbeterpunten;
3. de regionale projectgroep mensen met verward gedrag / OGGZ de opdracht
te geven de regionale en lokale verbeterpunten op te pakken en uit te
werken;
4. wethouder Van der Starre te machtigen het aanvraagformulier Voucher
Vliegende Brigade + van ZonMw te ondertekenen.

008
StarJ1
BW19-0128

Aanleg drainage Rivierenwijk-Zuid apart aanbesteden
Het college besluit de werkzaamheden voor de aanleg van drainage in
Rivierenwijk-Zuid los te koppelen van de herinrichting en de aanbesteding
hiervoor zo snel mogelijk te starten.

009
DoesJ1
BW18-0565

Verkoop kavels De Horst
Het college besluit:
1. de ontwikkeling en verkoop van de kavels aan de Middenweg in
Bestemmingsplan De Horst vooralsnog te beperken tot de 2 zuidelijke
kavels;
2. deze 2 kavels als projectmatig te ontwikkelen woningen te verkopen voor
een totaalbedrag van € 623.150,- vrij op naam, zijnde € 515.000,- excl.
BTW (prijspeil 1-1-2019);
3. de eis te stellen dat de 2 woningen op energetisch gebied als Nul-op-de
Meter-woningen gerealiseerd worden;
4. de kavels onder voorwaarden 2 en 3 aan te bieden aan Kamp Bouwbedrijf
BV op basis van eerder getoonde interesse in de kavels, markconformiteit
en omdat het een voor deze historische plek aan de Middenweg
betrouwbare partner is;
5. de grondverkoop te laten plaatsvinden nadat de Omgevingsvergunning voor
de 2 te realiseren woningen onherroepelijk is geworden.

010

Plan van aanpak en offerte Berenschot, Herindelingsontwerp en
herindelingsadvies
Het college besluit:
1. de raad te informeren over het plan van aanpak en de offerte van
Berenschot voor de ondersteuning bij het herindelingsontwerp en -advies
met bijgevoegde raadsinformatiebrief;
2. de offerte wordt op één punt gewijzigd.

BlasA1
Bij19-168,
Bij19-184,
BW19-0143
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011
StamM2
Bij19-175,
Bij19-176,
Bij19-177,
Bij19-178,
Bij19-179,
Bij19-180,
BW19-0137

Woningbouwafspraken regio Alkmaar
Het college besluit:
1. de notitie Woningbouwafspraken en programmering regio Alkmaar vast te
stellen;
2. in te stemmen met de gemeentelijke bijdrage aan de Woningmakers;
3. in te stemmen met de aanbiedingsbrief aan het college van Gedeputeerde
Staten;
4. de woningbouwafspraken, inclusief memo, ter informatie aan te bieden aan
de gemeenteraad;
5. in het stuk wordt een zin aangepast over de afstemming met hogere
overheid.

012
StamM2
Bij19-188,
BW17-0325,
BW18-0021,
BW19-0104

Opdracht ontwikkeling Lokale Energiestrategie aan Engie
Het college besluit:
1. akkoord te gaan met opdracht voor de Lokale Energiestrategie aan het
bureau Engie voor een bedrag van €38.400 exclusief btw;
2. de opdracht financieel onder te brengen in het EU samenwerkingsproject
SOLARISE (BW17-0325) waarbij de kosten kunnen worden gedekt uit de
subsidieinkomsten voor dit project;
3. in afwijking van het inkoop- en aanbestedingsbeleid de opdracht
enkelvoudig onderhands te gunnen.

013
E201910390

Ter informatie
Openbare besluitenlijst GS van Noord-Holland d.d. 5 maart 2019 is voor
kennisgeving aangenomen.

Aldus vastgesteld te Heerhugowaard d.d. 19 maart 2019
Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard,
de secretaris,
de burgemeester,

A.S. Meijer

A.B. Blase
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