Besluitenlijst:
Datum:

B&W-vergadering
19/03/2019

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
A.S. Meijer

Stuknr.: NOT19-091
001

Opening en mededelingen

002

Vaststellen notulen 12 maart 2019
De notulen zijn vastgesteld.

003

Jaarverslag 2018 en VTH-Uitvoeringsprogramma 2019 Omgevingsdienst
Noord-Holland Noord (OD NHN)
Het college besluit:
1. kennis nemen van het jaarverslag 2018 over uitvoering milieutaken door de
OD NHN;
2. het VTH-Uitvoeringsprogramma van de OD NHN 2019 vast stellen;
3. de commissie Stad en Ruimte informeren met raadsinformatiebrief.

DoesJ1
Bij19-181,
Bij19-203,
BW19-0054,
E201910433,
E201910440
004
DoesJ1
B201901913,
BW19-0134,
E201911173,
RB2019026

Naamswijziging van de Gemeenschappelijke regeling Regionale
Uitvoerings Dienst Noord-Holland Noord in Omgevingsdienst NoordHolland Noord
Het college besluit:
1. kennis nemen van het voorstel om de naam van Gemeenschappelijke
regeling RUD NHN te wijzigen in Omgevingsdienst Noord-Holland Noord
(OD NHN);
2. de naamswijziging welke op 1 maart jl. is in gegaan laten vast stellen door
de gemeenteraad.

005
Bij19-172,
BW19-0135

Reparatie pijlen hardlooproutes
Het college besluit de raad te informeren over de reparatie
van de pijlen via de Raadsinformatiebrief (Bij19-172).

006

Ontwerpbestemmingsplan De Draai 2019 en ontwerpbesluit hogere
waarden Wet geluidhinder-Raadsinformatiebrief B&W-besluit strategie
woningbouwopgave
Het college besluit:
1. kennis te nemen van het ontwerpbestemmingsplan De Draai 2019;
2. het ontwerpbestemmingsplan De Draai 2019 vrij te geven voor ter
inzagelegging;
3. het ontwerpbestemmingsplan, als vervat in de bestandenset met
planidentificatie NL.IMRO.0398.BP78DEDRAAI2019-ON01 digitaal
beschikbaar te stellen via de landelijke voorziening ruimtelijkeplannen.nl;

DoesJ1
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Bij19-183,
Bij19-197,
Bij19-199,
Bij19-200,
Bij19-201,
Bij19-202,
BW19-0139

4. in te stemmen met het ontwerpbesluit hogere grenswaarden als bedoeld in
artikel 76 van de Wet luidhinder en deze gelijktijdig met het
ontwerpbestemmingsplan voor zienswijzen ter inzage te leggen;
5. van dit besluit kennis te geven door publicatie in de Staatscourant, op de
Gemeentepagina van officiële bekendmakingen en het langs elektronische
weg verzenden van een kennisgeving aan de betrokken diensten en
bestuursorganen, als bedoeld in artikel 3.8, lid 1, onder a. en b. van de Wet
ruimtelijke ordening;
6. de raadsinformatiebrief ter kennisname te sturen naar de raad.

007
StamM2
BW19-0153

Vervanging RES regio-coördinatie
Het college besluit:
1. tot de inhuur van een strategisch adviseur EZ voor team R&O voor 18-24
uur, per 1 april 2019;
2. de uitgave van €78.000,- te laten dekken door het begrotingsresultaat 2019;
3. de gemeentesecretaris opdracht te geven afspraken te maken met de
gemeentesecretarissen uit Regio Alkmaar over de financiële dekking voor
de RES-coördinatie door Heerhugowaard.

0089
StarJ1
Bij19-196,
BW19-0156

Overdracht brug Veenhuizen
Het college besluit geen bezwaar te hebben tegen de overdracht aan de
gemeente Opmeer van een weggedeelte en kunstwerk binnen de
gemeentegrens, de verantwoordelijkheid voor het beheer en onderhoud daarbij
inbegrepen, zoals vastgelegd in de Overeenkomst inzake overdracht van een
weggedeelte aan de gemeente Opmeer.

009

VKA-stukken en ter informatie

Bij19-207
E201911493,
BW19-0164
E201911796
Bij19-192
BW19-0149

Besluitenlijst GS 12-03-2019
Vragen aan GS dhr. Hogervorst
Brief naar inwoners inzake Ichoosr
Burgemeestersbesluit:
1. de op 7 april 2014 aan Jack's Casino Heerhugowaard B.V. verleende
vergunning voor het exploiteren van een speelautomatenhal, Ccolplein 8,
alhier, met ingang van 7 april 2019 te verlengen voor een periode van vijf
jaar;
2. een convenant met JVH gaming & entertainment B.V. te sluiten om te
streven de exploitatie van het familie amusementscentrum, Coolplein 9,
gedurende de verlenging van de exploitatievergunning van Jack’s Casino
Heerhugowaard B.V., voort te laten duren.

Aldus vastgesteld te Heerhugowaard d.d. 26-03-2019
Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard,
de secretaris,
de burgemeester,

A.S. Meijer

A.B. Blase
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