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B&W-vergadering
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Wethouder
Wethouder
Wethouder
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B.J.M. Fintelman
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Afwezig:
Secretaris
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Wethouder

A.S. Meijer
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Stuknr.: NOT19-0194
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Opening en mededelingen

002

Vaststellen notulen d.d. 3 juni 2019
De notulen zijn vastgesteld.

003
DoesJ1
Bij19-362,
Bij19-403,
Bij19-405,
Bij19-440,
BW19-0318

Voorontwerp bestemmingsplan De Rotonde
Het college besluit:
1. Kennis te nemen en in te stemmen van het voorontwerp bestemmingsplan
De Rotonde;
2. Het voorontwerp bestemmingsplan vrij te geven voor de inspraakprocedure
en daartoe:
3. Het plan op te sturen aan de overlegpartners in het kader van het
vooroverleg ex artikel 3.1.1. Besluit ruimtelijke ordening (Bro) en andere
belanghebbenden;
4. Initiatiefnemer Esdégé-Reigersdaal op te dragen een inloopavond te
organiseren voor omwonenden gedurende de ter visie legging;
5. Het plan gedurende zes weken ter inzage te leggen voor de inwoners van
Heerhugowaard ingevolge de inspraakverordening gemeente Heerhugowaard;
6. De Raad te informeren over uw besluit middels de Raadsinformatiebrief (met
kenmerk BIJ19-362).

004
DoesJ1
BW19-0321

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
Het college besluit:
1. De gewijzigde en aangescherpte Meldcode huiselijk geweld en
kindermishandeling vast te stellen en van toepassing te verklaren op
leerplichtambtenaren, jeugd- en gezinscoaches, WMO-consulenten,
jeugddeskundigen, gedragsdeskundigen en medewerkers Burgerzaken.
2. Professionals binnen de gemeente te scholen in het gebruik van de
aangescherpte meldcode en de kosten hiervoor te dekken uit het
opleidingsbudget.
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005
DoesJ1
Bij19-409,
BW19-0329

Vergoeden planschade Acacialaan 2
Het college besluit:
1. Het uitgebrachte advies en de motivering daarvan over te nemen;
2. De tegemoetkoming voor de geleden planschade voor het perceel
Acacialaan 2 conform het uitgebrachte advies vast te stellen op € 4.300,-,
vermeerderd met de wettelijke rente;
3. Het betaalde drempelbedrag terug te storten op de rekening van de
aanvrager.

006
StamM2
AG19-0222,
BW19-0168,
BW19-0327

Advies Hagemanrapport Focusagenda
Het college besluit:
1. Het college neemt kennis van het advies Samenwerken met vertrouwen.
(Governance Focusagenda Regio Alkmaar)
2. De reactie van het college via de regiosecretaris in te brengen in het
Coördinatieteam regio Alkmaar op 12 juni.

007
StamM2
B201810845,
Bij19-449,
Bij1904698,
BW19-0354,
E201729307,
E201909060,
E201923660,
E201923702,
E201923727,
E201923761,
INT19-3107,
INT19-3108

Correspondentie over het stationsgebied
Het college besluit:
1. De antwoordbrief aan de heer Ligthart vast te stellen (bijlage 1);
2. De antwoordbrieven aan de 26 ondernemers vast te stellen (bijlage 2, 3 en
4);
3. De raad te informeren door bijgevoegde raadsinformatiebrief vast te stellen.
(Bij19-4494).
4. De antwoordbrief aan de heer Ligthart uitsluitend aan de heer Ligthart sturen.
5. De brieven aan alle ondernemers aanpassen aan het besluit onder 4.

Aldus vastgesteld te Heerhugowaard d.d. 18-06-2019
Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard,
de secretaris,
de burgemeester,

A.S. Meijer
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