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Stuknr.: NOT19-0098
001

Opening en mededelingen

002

Vaststellen notulen 19 maart 2019
Notulen zijn vastgesteld.

003

Verlenen mandaat t.b.v. verlengen bovenregionaal contract
Volwasseneneducatie
Het College besluit:
Het College mandateert de directeur sector Samenleving van de gemeente
Alkmaar om het bovenregionaal contract Volwasseneneducatie met het ROC
Kop van Noord-Holland namens gemeente Heerhugowaard te verlengen met
een half jaar voor de periode van 1 januari 2020 tot en met 31 augustus 2020.

DoesJ1
BW19-0122

004
OudeG1
Bij19-219,
Bij19-220,
BW19-0136

Actualisatie diverse grexen 2019
Het college besluit:
1. de grex G 735 van Foreeststraat d.d. maart 2019 vast te stellen met een
positief resultaat van € 1000,- (na winstneming) en een bedrag van €
645.000,- ten gunste te brengen van het rekeningresultaat 2018 en de
raad voor te stellen dit bedrag te reserveren voor de uitvoering van de
motie “betaalbare woningen voor iedereen” (Bij18-656);
2. de grex G 737 Stationsgebied – Gildestraat e.o. d.d. maart 2019 vast te
stellen met een positief resultaat van € 680.000,-;
3. de grex G 749 Zandhorst III d.d. maart 2019 vast te stellen met een
positief resultaat van € 106.000,- (na winstneming) en een bedrag van €
602.000,- ten gunste te brengen van het rekeningresultaat 2018;
4. de grex G 763 de Horst d.d. maart 2019 vast te stellen met een positief
resultaat van € 88.000,- (na winstneming) en een bedrag van € 371.000,ten gunste te brengen van het rekeningresultaat 2018;
5. de grex G 850 Beveland d.d. maart 2019 vast te stellen met een positief
resultaat van € 175.000 (na winstneming) en een bedrag van € 881.000,ten gunste te brengen van het rekeningresultaat 2018;
6. de grex G 733 Middenweg 30 d.d. maart 2019 vast te stellen met een
saldo van € 0,-;
7. de grex G 753 Broekhorn vast te stellen met een saldo van € 0,- (na
verliesneming) en een bedrag van € 9.000,- ten laste te brengen van het
rekeningresultaat 2018;
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8. de grex G 797 Acacialaan vast te stellen met een saldo van € 0,- (na
verliesneming) en een bedrag van € 23.000,- ten laste te brengen van het
rekeningresultaat 2018;
9. de grex G 802 Middenweg 4 af te sluiten en de positieve boekwaarde van €
67.000,- ten gunste van het rekeningresultaat 2018 te brengen;
10. de grex G 786 Tamarixplantsoen af te sluiten en de positieve boekwaarde
van € 3.000,- ten gunste van het rekeningresultaat 2018 te brengen;
11. de grex G 803 Middenweg 27 af te sluiten en de negatieve boekwaarde van
€ 3.000,- ten laste van te brengen van het rekeningresultaat 2018.
005
OudeG1
Bij19-215,
Bij19-216,
Bij19-224,
Bij19-225,
BW19-0146

Pilot Vroegsignalering
Het College besluit:
1. het plan van aanpak van de Pilot Vroeg Eropaf formeel vast te stellen;
2. het convenant Vroeg Eropaf (Bij190215) aan te gaan met Woonwaard;
3. de gemeenteraad over de beslispunten 1 en 2 met een raadsinformatiebrief
te informeren.

006
OudeG1
Bij19-076,
Bij19-077,
Bij19-218,
BW19-0157

Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Halte Werk
Het College besluit:
1. onder voorbehoud van toestemming van de gemeenteraad, vast te stellen
de 2e wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Halte werk, zoals
opgenomen in Bijlage 1 (Bij19-077);
2. bijgaand raadsvoorstel (RB2019020) ter besluitvorming aan te bieden aan
de Raad.

007
DoesJ1
Bij19-213,
BW19-0162

Verlenging termijn stadsfotograaf
Het College besluit:
1. de benoemingstermijn van stadsfotograaf Niels Brokaar te verlengen tot 1
april 2020;
2. de vergoeding voor het verlengingsjaar te verhogen van € 500 naar € 1.000,
te dekken uit het collegebudget.

008
OudeG1
Bij19-228,
Bij19-229,
Bij19-230,
BW19-0175,
RB2019031

Verordening cliëntenparticipatie HalteWerk 2019
Het College besluit
in te stemmen met bijgaand raadsvoorstel verordening cliëntenparticipatie
Participatiewet gemeente Heerhugowaard 2019

009
DoesJ1
Bij19-227,
BW19-0177

Nieuwe vorm van informatievoorziening sociaal domein
Het College besluit
via bijgevoegde raadsinformatiebrief de gemeenteraad te informeren over de
nieuwe wijze van informatievoorziening over het sociaal domein.

010
BW19-0094,
E201912674
BW19-0170,
INT19-1504
BlasA1

VKA:Openbare Besluitenlijst GS 19-02-2019
VKA:Bestuurlijke ontmanteling hennepkwekerijen
VKA: Informatienota Hoe informeer ik de raad
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011
StamM2
Bij19-208,
Bij19-209,
BW19-0168

Focusagenda 2019-2022
Het college besluit:
1. de Focusagenda Regio Alkmaar 2019-2022 vast te stellen;
2. de financiële consequenties voor 2019 van € 103.000 als overschrijding te
melden bij Burap 2019 en te verwerken bij slotwijziging 2019;
3. de financiële consequenties voor de jaren na 2019 mee te nemen bij de
integrale afweging rond de voorjaarsnota 2020-2023;
4. direct na akkoord vanuit alle colleges van de Regio Alkmaar de
Focusagenda voor kennisgeving voor te leggen aan de raad door middel
van een raadsinformatiebrief die is afgestemd met wethouder Stam.

012

Votering krediet vervanging inrichting en meubilair gemeentehuis
Heerhugowaard
Het college besluit, met een aantal tekstuele wijzigingen,
de raad voor te stellen:
1. een krediet te voteren voor de vervanging van inrichting en meubilair voor
het gemeentehuis van € 1.316.000,-;
2. de kapitaal- en exploitatielasten van € 158.000,- te dekken door de
vrijgevallen onttrekking vanuit de bestemmingsreserve Grote projecten;
3. de financiële effecten te verwerken in de begroting 2020.

DoesJ1
BW19-0173,
RB2019032

013
DoesJ1
Bij19-233,
Bij19-234,
Bij19-235,
BW19-0187

Onderwijs binnen de nieuwe JeugdzorgPlus voorziening
Het college besluit
de raad actief te informeren over de stand van zaken van onderwijs binnen de
nieuwe JeugdzorgPlus voorziening middels bijgevoegde raadsinformatiebrief.

014
DoesJ1
Bij19-236,
BW19-0182,
DA00109582,
DA00109688,
DA00110676,
DA00110677

Bouwplan herbouwen woning Jan Glijnisweg 48
Het college besluit:
in afwijking van het ambtelijk advies een omgevingsvergunning te verlenen voor
het herbouwen van een stolpboerderij met een inhoud van 1152 m3 op het
perceel Jan Glijnisweg 48.

Aldus vastgesteld te Heerhugowaard d.d. 2 april 2019

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

A.S. Meijer

A.B. Blase
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