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Opening en mededelingen

002

Vaststellen notulen 26 maart 2019
De notulen zijn vastgesteld.

003
DoesJ1
BW19-0183

Vaststellen Reglement Bijzonder Georganiseerd Overleg (BGO)
Het college besluit:
1. het Reglement BGO ambtelijke fusie HHWLD voorlopig vast te stellen;
2. een mandaat te verlenen aan de portefeuillehouder P&O de heer J.
Nieuwenhuizen, of diens plaatsvervanger, voor ondertekening van dit
reglement.
.
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StamM2
BW19-0186

Verzoek financiële bijdrage kwartiermaker Invest-NL
Het college besluit:
1. in te stemmen met het meedoen aan de kwartiermakersfase voor het
inrichten van een bureau voor Noord-Holland waaruit aanvragen t.b.v. het
rijkssubsidiefonds Invest-NL worden gedaan;
2. hiervoor € 1582,-- beschikbaar te stellen uit begrotingspost 1310,
economische ontwikkeling.
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StarJ1
BW19-0189,
RB2019035

Aanleg riolering 2019
Het college besluit:
1. de gemeenteraad te vragen het krediet voor de riolering de Draai ad €
1.067.000 en de Vaandel ad € 45.000 beschikbaar te stellen;
2. de gemeenteraad te vragen beide kredieten te kapitaliseren conform de in
het GRP vastgestelde kaders.
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(Voorlopig) vaststellen Sociaal Statuut GR Heerhugowaard en LangedijkSociaal Statuut tbv GR HHWLD
Het college besluit:
1. het Sociaal Statuut ten behoeve van de vorming van de GR HHWLD
voorlopig vast te stellen;
2. een mandaat te verlenen aan de portefeuillehouder P&O de heer J.
Nieuwenhuizen, of diens plaatsvervanger, voor ondertekening van dit
Sociaal Statuut.

DoesJ1
BW19-0181,
E201912675
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B201902726,
B201902727,
BW19-0152,
E201911638,
RB2018120,
RB2019028
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OudeG1
Bij1906156,
Bij1906157,
Bij1906158,
Bij1906159,
BW19-0040,
BW19-0167,
E201912380,
RB2019030

Jaarrekening 2018 en zienswijze begroting 2020 van de
Gemeenschappelijke Regeling Cocensus
Het college besluit:
1. bijgaand raadsvoorstel over de jaarrekening 2018 en begroting 2020 van de
GR Cocensus aan de gemeenteraad voor te leggen met het advies geen
zienswijzen af te geven;
2. de raad voor te stellen de bijdrage aan Cocensus voor 2020 op te nemen in
de (concept) begroting.
Toetreding gemeenten Uitgeest, Castricum en Heiloo bij de GR Cocensus
vanaf 1 januari 2020
Het college besluit:
1. in te stemmen met de toetreding van de gemeenten Uitgeest, Castricum en
Heiloo tot de Gemeenschappelijke Regeling Cocensus vanaf 1 januari
2020;
2. positief te beslissen op de voorliggende GR Cocensus 2020;
3. in te stemmen met de Dienstverleningsovereenkomst 2020;
4. de raad te vragen toestemming te verlenen voor de toetreding van de
gemeenten Uitgeest, Castricum en Heiloo en de daarvoor gewijzigde
Gemeenschappelijke Regeling.
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StarJ1
Bij1906773,
BW19-0172

Jaarverslag 2018 Cliënten Advies Raad
Het college besluit het Jaarverslag 2018 van de Cliënten Advies Raad
Heerhugowaard voor kennis geving aan te nemen.
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StamM2
AVV19-004,
AVV19-005,
Bij19-240,
Bij19-241,
Bij19-243,
BW19-0178,
RB2019036

Nieuwe Huisvestingsverordening en beleidsregels
Het college besluit:
1. de raad bijgevoegd raadsvoorstel aan te bieden over de vaststelling van de
Huisvestingsverordening Heerhugowaard 2019 met de beoogde
ingangsdatum van 1 juli 2019;
2. vast te stellen bijgevoegde beleidsregels urgenties, behorende bij de
Huisvestingsverordening Heerhugowaard 2019;
3. in te stemmen om vanaf 1 juli 2019 gedurende een jaar een pilot uit te
voeren met het aanbieden van woningen via loting;
4. het besluit onder 2 treedt in werking op dezelfde datum als de datum van
inwerkingtreding van de Huisvestingsverordening 2019;
5. de besluiten onder 2, 3 en 4 vervallen indien de raad de
Huisvestingsverordening 2019 niet vaststelt.
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Bij1817572,
Bij1817574,
Bij19-242,
BW19-0192,
RB2018084

Afvalinzameling - planning evaluatie openingstijden gemeentewerf
Het college besluit, met tekstuele wijzigingen in de raadsinformatiebrief:
1. planning voor de evaluatie van het besluit “verruiming openingstijden
gemeentewerf” aan te passen van 2020 naar 2019;
2. evaluatie ter besluitvorming aan de gemeenteraad, gelijktijdig met
tussenevaluatie grondstoffenbeleid, eind 2019 voor te leggen;
3. gemeenteraad over de aanpassing te informeren via een
raadsinformatiebrief.
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BlasA1
Bij19-244,
BW19-0191

Bestuurlijke termijnagenda 2019-4
Het college besluit in te stemmen met de bestuurlijke termijnagenda 2019-4.
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Ter informatie
Openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van NH d.d. 26 maart 2019

Aldus vastgesteld te Heerhugowaard d.d. 9 april 2019

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

A.S. Meijer

A.B. Blase
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