Besluitenlijst:
Datum:

B&W-vergadering
16/04/2019

Aanwezig:
Burgemeester
Wethouder
Wethouder
Wethouder
Secretaris

A.B. Blase
J.M. Does
V.C.M. Stam-de Nijs
J.J. van der Starre
A.S. Meijer

Stuknr.: NOT19-0120
001

Opening en mededelingen

002

Vaststellen notulen 9 april 2019
De notulen zijn vastgesteld.

003
DoesJ1
Bij19-278,
BW19-0224

Vragen commissie Stad en Ruimte over parkeren bij Lapis Lazuli
Het college besluit
1. kennis te nemen van de raadsinformatiebrief;
2. in te stemmen met de inhoud;
3. de raadsinformatiebrief te versturen naar de raad zodat de raad kan
overgaan tot vaststelling van het bestemmingsplan Stadshart Lapis Lazuli
op 23 april 2019.

004
DoesJ1
Bij19-258,
Bij19-279,
BW19-0064

Evaluatie geluidsnormen bij evenementen
Het college besluit:
1. een adviesbureau in te schakelen om antwoord te krijgen op de volgende
vragen:
a. zijn geluiddempende maatregelen (technisch of fysiek) mogelijk zodat
ook op harde terreinen (omgeven door bebouwing en op korte afstand
van woningen) kan worden voldaan aan de maximale geluidsnorm van
75 dB(A) en 90 dB(C)?
b. is het mogelijk om op harde terreinen hogere geluidsnormen op te
nemen, rekening houdend met de beleving van omwonenden?
c. is het Stadsplein na het bouwen van de nieuwbouw ‘Lapis Lazuli’ nog
geschikt als evenementenlocatie voor alle geluidscategorieën?
d. op welke manier kunnen de geluidsnormen het beste in het
bestemmingsplan worden opgenomen?
e. Hoe gaan we om met het geluid bij kermissen?
f. Wanneer is er sprake van overschrijding van de geluidsnorm?
2. de kosten voor het adviesbureau te dekken uit het budget wat beschikbaar
is voor onderzoek in het taakveld openbare orde en veiligheid;
3. de overige aanbevelingen uit de evaluatie zelf op te pakken;
4. de gemeenteraad te informeren over de evaluatie van de geluidsnormen bij
evenementen en de acties die hieruit volgen.

005
DoesJ1

Kinderkrant voor regio Heerhugowaard en Langedijk
Het college besluit:
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BW19-0133
Bij19-247,
Bij19-264,

1. voor tien edities van de Kinderkrant deze financieel te ondersteunen en
verspreiden in de regio Heerhugowaard;
2. de raad te vragen om bij de bestemming van het rekeningresultaat 2018
€ 16.000 te bestemmen in een reserve om de lasten te kunnen dekken;
3. bijgevoegde raadsinformatie brief ter informatie naar de raad te zenden.

006
StarJ1
BW19-0195,
E201910959,
E201914048,
RB2008067

Reactie op brief KSV inzake kunstgrasveld
Aangehouden.

007
DoesJ1
BW19-0200

Leefbaarheidsfonds, verhuizing opslag Materialencommissie
Het college besluit:
1. de jaarlijkse kosten van huur voor opslag van materialen van de
Materialencommissie van € 9.970 te dekken uit het Leefbaarheidsfonds;
2. de eenmalige kosten van het in gebruik nemen/aanpassen van de
opslagruimtes van € 2.955 te dekken uit het Leefbaarheidsfonds;
3. de eenmalige kosten van de verhuizing van € 730 te dekken uit het
Leefbaarheidsfonds

008

Evaluatie van de werking van de Veiligheidsketen Jeugd in de regio
Alkmaar
Het college besluit:
1. het rapport “Werken aan een cultuur van verantwoordelijkheid,” de evaluatie
van de werking van de Veiligheidsketen Jeugd in de regio Alkmaar met
bijgaande Raadsinformatiebrief als oplegger aan de Raad te zenden;
2. in lijn met de aanbevelingen in te stemmen met de oprichting van een
middenmanagement sturingsoverleg Veiligheidsketen Jeugd, waar
structurele knelpunten in de Veiligheidsketen worden aangepakt;
3. opdracht te geven de overige aanbevelingen en actiepunten uit het rapport
waar mogelijk te integreren in lopende projecten zoals het transformatieplan
Jeugdhulp en het bovenregionale project “Geweld hoort nergens thuis”.

DoesJ1
Bij19-263,
Bij19-280,
BW19-0205

009
BlasA1
BW19-0211

Toekennen straatnaam Zilverlindepad

010
DoesJ1
BW19-0181,
BW19-0212,
E201912675

Vaststellen Sociaal Statuut GR Heerhugowaard en Langedijk

011

Vaststellen Reglement Bijzonder Georganiseerd Overleg (BGO)
ambtelijke fusie HHWLD

Het college besluit de naam Zilverlindepad goed te keuren voor de inbreilocatie
nabij de Lindenlaan/Beukenlaan in Heerhugowaard.

Het college besluit het Sociaal Statuut ten behoeve van de vorming van de GR
HHWLD vast te stellen.

DoesJ1
BW19-0213,
E201912704

Het college besluit het Reglement BGO ambtelijke fusie HHWLD vast te stellen.

012
StarJ1

Deelname EK wielrennen 2019
Het college besluit, met enige tekstuele wijzigingen:
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BW19-0215,
E201915593,
RB2019038
013
DoesJ1
BW19-0217

1. een intentieverklaring af te geven voor deelname aan EK Wielrennen
2019 als partner van de organisator gemeente Alkmaar, onder
voorbehoud van goedkeuring van de Raad voor dekking;
2. de Raad middels bijgevoegd raadsvoorstel RB2019038 voor te stellen een
krediet ad € 45.000 te herbestemmen voor deelname EK Wielrennen 2019.
Beantwoording schriftelijke vragen Onderwijs bij aanbesteding
JeugdzorgPlus
Het college besluit in te stemmen met de beantwoording van de schriftelijke
vragen ex artikel 55 van raadslid dhr. Kwint met betrekking tot het onderwijs bij
de aanbesteding JeugdzorgPlus.

014
DoesJ1
BW19-0222

Verlenging periode bovenregionale samenwerking Verwijsindex
Het college besluit:
1. de bovenregionale samenwerking Verwijsindex NHN te verlengen voor de
periode 01-06-2019 tot 01-06-2022;
2. de inzet van het bureau relatiemanagement Verwijsindex NHN,
ondergebracht bij de gemeente Alkmaar, te continueren voor de periode
van 01-06-2019 tot 01-06-2022, inclusief de bijbehorende formatie van 1,5
fte;
3. de jaarlijkse kosten ad €14.952 ten laste te brengen van de middelen voor
Jeugdhulp.

015
DoesJ1
Bij19-282,
BW19-0221

Extra toelichting raadsvoorstel votering krediet vervanging en aanpassing
inrichting gemeentehuis Heerhugowaard
Het college besluit:
1. in te stemmen met de extra toelichting op het raadsvoorstel “Votering
krediet vervanging en aanpassing inrichting gemeentehuis Heerhugowaard”
zoals opgenomen in de bijgevoegde raadsinformatiebrief;
2. de raad te informeren via de bijbehorende raadsinformatiebrief.

016

Ter informatie

Bij19-253,
BW19-0146,
E201915772

Pilot Vroegsignalering
Openbare Besluitenlijst GS 10-04-2019

Aldus vastgesteld te Heerhugowaard d.d.23 april 2019

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

H.J. Leemhuis

A.B. Blase
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