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A.S. Meijer

Stuknr.: NOT19-0155
001

Opening en mededelingen

002

Vaststellen notulen 7 mei 2019
Notulen zijn ongewijzigd vastgesteld.

003
StamM2
Bij19-318,
BW19-0220,
RB2019056

Financiële uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen
Het college besluit:
1. Kennis te nemen van de Financiële Uitgangspunten Gemeenschappelijke
Regelingen en bijbehorende bijlagen;
2. Aan de raad het volgende besluit voor te leggen:
a. de Uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen 2012 in te
trekken;
b. Financiële Uitgangspunten Gemeenschappelijke Regelingen 2019
vast te stellen.

004
DoesJ1
Bij1906311,
BW19-0210,
E201915641

Rapport volledigheid en kwaliteit zaakdossiers
Het college besluit:
1. akkoord te gaan met de volgende acties om de volledigheid van de digitale
zaakdossiers te verbeteren en de kwaliteit van de metadata op een hoger
niveau te brengen:
1.1 De manager Omgevingsvergunning en Toezicht & Handhaving
verzoeken de gemaakte afspraken/werkinstructies over de archivering van
WABO zaken (INT15-2093) nogmaals onder de aandacht te brengen bij de
medewerkers.
1.2 Het RAA verzoeken de problematiek omtrent het vrij toekennen van
metagegevens onder de aandacht te brengen bij het Omgevingsloket
Landelijke Overheid.
1.3 De applicatiebeheerder Squit XO in overleg met Informatiebeheer laten
onderzoeken of via de koppeling Squit-XO en Corsa het probleem met de
benaming van de documenten kan worden opgelost.
1.4 Het team Informatiebeheer kwaliteitscontroles laten uitvoeren op de
documentomschrijvingen.
2. de aanbeveling om te bepalen in hoeverre de (beschrijvende en
administratieve) metadata die in Squit XO is achtergebleven van
toegekende waarde kan zijn voor het DMS Corsa voorlopig niet over te
nemen, maar mee te nemen in de implementatie van een nieuw
zaaksysteem/DMS;
3. het Regionaal Archief Alkmaar te beantwoorden conform bijgaande brief.
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005
StarJ1
Bij1908148,
Bij1908149,
Bij1908150,
Bij1908151,
BW19-0241,
E201917610,
E201917757,
INT19-2266,
RB2019047
006
DoesJ1
Bij1908285,
Bij1908286,
Bij1908287,
Bij1908288,
BW19-0238,
E201916766,
E201917773,
RB2019046

Financiële jaarstukken van de Gemeenschappelijke Regeling
Recreatieschap Geestmerambacht
Het college besluit:
1. beoordeling financiële jaarstukken Gemeenschappelijke Regeling
Recreatieschap Geestmerambacht (INT19-2266) vast te stellen;
2. de bijgevoegde zienswijze voor de programmabegroting 2020 en
jaarrekening 2018 aan de raad voor te stellen;
3. de begrotingswijziging 2019 ter kennisname aan de gemeenteraad aan te
bieden.

Jaarstukken 2018 en zienswijze begroting 2020 GR Regionaal Historisch
Centrum Alkmaar
Het college besluit de raad voor te stellen een positieve zienswijze
af te geven voor de jaarstukken 2018 en de begroting 2020 van de
gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum Alkmaar.

007
DoesJ1
Bij18-334,
Bij18-335,
Bij18-336,
BW19-0214,
RB2019039

Wijziging Bouwverordening
Het college besluit de gemeenteraad te adviseren de gewijzigde
Bouwverordening vast te stellen en de Bouwverordening 2012 (RB2012042)
van 2 mei 2012 in te trekken.

008
StarJ1
Bij19-281,
Bij1907656,
BW19-0225

Raadsinformatiebrief Jaarverslag 2018 HugoHopper
Het college besluit:
1. het jaarverslag 2018 van vervoersvereniging HugoHopper voor
kennisgeving aan te nemen;
2. via bijgevoerd raadsinformatiebrief de gemeenteraad te informeren over het
jaarverslag 2018 van de vervoersvereniging HugoHopper alsmede een
aantal toekomstige ontwikkelingen m.b.t. de HugoHopper.

009
BlasA1
Bij19-322,
BW19-0271,
INT19-2047

Jaarverslag 2018 van de commissie voor bezwaarschriften
Aangehouden.

010
DoesJ1
Bij19-305,
BW19-0242

Wijziging subsidieregeling Peuteropvang en Voor- en Vroegschoolse
Educatie
Het college besluit de subsidieregeling Peuteropvang en Voor- en
Vroegschoolse Educatie (VVE) te wijzigen, zoals vermeld in bijlage 1 (BIJ19305).

011

Ontwerp-besluit van deelneming Stichting Zeg maar Hugo
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StamM2
Bij19-329,
Bij19-330,
Bij19-331,
BW19-0243,
RB2019051

Besluit akkoord conform, maar met tekstuele wijzigingen in het voorstel of de
bijlagen. Het besluit luidt als volgt:
1. een ontwerp-besluit te nemen van deelneming aan de Stichting Zeg maar
Hugo;
2. in een “voorhangprocedure” de raad de mogelijkheid geven wensen en
bedenkingen te uiten;
3. Annemiek Adams onder mandaat te benoemen als vertegenwoordiger van
de gemeente in het bestuur van de Stichting Zeg maar Hugo.

012

Vervallen

013
StarJ1
Bij1907962,
Bij1907963,
Bij1907964,
Bij1907965,
Bij1907966,
Bij1907967,
BW19-0253,
RB2019048

Zienswijze GGD begroting 2020 en jaarstukken 2018
Het college besluit de raad voor te stellen de volgende zienswijzen in te dienen
op de jaarstukken 2018 en programmabegroting 2020 van de GGD Hollands
Noorden:
1. onderstaande zienswijze af te geven over de jaarstukken 2018 GGD HN:
a. te constateren dat de financiële positie van de GGD verbeterd is en
daarin vooruit loopt op het financieel herstelplan;
b. te verzoeken in de jaarstukken 2019 in een oogopslag aan te geven in
welke mate maatschappelijke effecten en dit mede te onderbouwen met
monitorinformatie uit gezondheidsonderzoeken van de GGD;
c. te verzoeken met ingang van de jaarstukken 2020 een bijlage toe te
voegen, waarin per gemeente staat vermeld welke extra taken, met
bijbehorende kosten, zijn uitgevoerd.
2. onderstaande zienswijze af te geven over de programmabegroting 2020
GGD HN:
a. te constateren dat de begroting aansluit bij de beleidsarme kaderbrief
2020 en eerdere zienswijzen over het onderscheid maken tussen
wettelijke en niet-wettelijke taken en het formuleren van kengetallen zijn
verwerkt;
b. aanvullend te verzoeken om aan de begroting 2020 en in de begroting
van de jaren erna toe te voegen
- beoogde resultaten en maatschappelijke effecten;
- een begroting van plustaken per gemeente.

014

Jaarrekening 2018 en ontwerpbegroting 2020 Omgevingsdienst NoordHolland Nood (OD NHN)
Het college besluit:
1. in te stemmen met de zienswijzen op de jaarrekening 2018 en de
ontwerpbegroting 2020 zoals verwoord in het raadsvoorstel;
2. jaarrekening 2018 en de ontwerpbegroting 2020 van de OD NHN met
bijbehorende stukken aanbieden aan de gemeenteraad;
3. na raadsbehandeling het Dagelijks bestuur van de ODNHN schriftelijk in
kennis stellen van onze zienswijzen.

DoesJ1
Bij1907934,
Bij1907935,
Bij1907936,
Bij1907937,
Bij1907939,
Bij1907940,
BW19-0256,
E201918032,
RB2019049
015

Raadvoorstel zienswijze begroting 2020 en jaarrekenng 2018 en oprichting
brandweerschool
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BlasA1
Bij1907912,
Bij1907913,
Bij1907914,
Bij1907915,
Bij1907916,
Bij1907917,
Bij1909060,
BW19-0257,
E201846590,
E201916032,
E201917398,
E201918651,
RB2019050

Aangehouden.

016
StamM2
Bij19-310,
BW19-0258

Raadsinformatiebrief stand van zaken herstructurering Alton
Aangehouden.

017
StarJ1
BW19-0266,
E201916584,
E201916589,
E201918844,
INT19-2532,
RB2019057

Gemeenschappelijke regeling: jaarstukken 2018 en begroting 2020 VVI
Het college besluit:
1. de raad voor te stellen geen zienswijze in te dienen op de jaarstukken 2018
van de GR VVI;
2. de raad voor te stellen geen zienswijze in te dienen op de begroting 2020
van de GR VVI;
3. de raad voor te stellen om het genomen standpunt over de financiële
stukken van de VVI, door middel van een brief aan het DB van de GR VVI
kenbaar te maken.

018
BlasA1
Bij19-324,
Bij19-325,
Bij19-326,
BW19-0269,
RB2019058

BVO Werkorganisatie Langedijk en Heerhugowaard
Het college besluit:
1. de Gemeenschappelijke regeling werkorganisatie Langedijk en
Heerhugowaard vast te stellen;
2. de Gemeenschappelijke regeling werkorganisatie Langedijk en
Heerhugowaard voor toestemming aan de gemeenteraad voor te leggen.

019
StarJ1
Bij19-292,
BW19-0247

Dekking deelname EK Wielrennen 2019
Aangehouden.

020
OudeG1
Bij1907978,
Bij1907979,
Bij1907980,
Bij1907986,
BW19-0255,
E201916085,
E201916086,
E201919547,
RB2019059

Zienswijze begroting 2020 en jaarstukken 2018 Halte Werk
Het college besluit de Raad voor te stellen:
1. een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de jaarstukken 2018
van Halte Werk;
2. een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de begroting 2020 van
de Halte Werk.
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021
BlasA1
Bij1906745,
BW19-0260,
E201913589

Ledenraadpleging over het beleidsplan van het College voor
Arbeidszaken
1. Het college besluit vóór het beleidsplan van het College voor Arbeidszaken
te stemmen en de gemeentesecretaris opdracht te geven dit kenbaar te
maken op het bijbehorende reactieformulier.
2. Het college besluit op het reactieformulier de volgende opmerking te
maken: “Het beleidsplan ademt eenduidigheid op de thema’s
arbeidsvoorwaarden van gemeenten, werkgever voor mensen met een
arbeidsbeperking en kwaliteit van het politieke ambt. Hierbij wordt ook veel
aandacht gezien voor ontwikkelingen als weerbaar bestuur, veranderende
arbeidsmarkt en robotisering en digitalisering. Het college van
Heerhugowaard ondersteunt dit van harte omdat we de publieke zaak het
beste kunnen dienen door ons als één sector sterk te maken om voldoende
en voldoende gekwalificeerde professionals te blijven binden en boeien. Het
college van Heerhugowaard ziet hier voor het College voor Arbeidszaken
een belangrijke rol in.”

023
Fintb1
Bij1908157,
Bij1908159,
Bij1908160,
BW19-0276,
E201916598,
E201919541,
RB2019060

Zienswijze jaarrekening 2018 en begroting 2020 WNK personeelsdiensten
Het college besluit de raad voor te stellen
1. geen zienswijze in te dienen op de jaarstukken 2018 van WNK
personeelsdiensten;
2. geen zienswijze in te dienen op de begroting 2020 van WNK
personeelsdiensten.

024
DoesJ1
Bij19-335,
Bij19-336,
BW19-0277

Vervolg draagvlakonderzoek
Het college besluit:
1. de opdracht voor de representatieve meting te gunning aan I&O Research;
2. in te stemmen met de gemeente Langedijk als opdrachtgever van de
adviesopdracht;
3. in te stemmen met de begeleidingsgroep.

025
DoesJ1
Bij19-290,
BW19-0236

Ter informatie - Verdeling Subsidieregeling Evenementen 2019
VKA

Aldus vastgesteld te Heerhugowaard d.d. 21 mei 2019
Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard,
de secretaris,
de burgemeester,

A.S. Meijer

A.B. Blase

Besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 14 mei 2019

5

Besluitenlijst B&W-vergadering «Agenda_Notitie» d.d.«Agenda_Datum»

6

