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Burgemeester
Wethouder
Wethouder
Wethouder
Wethouder
Loco-secretaris
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J.M. Does
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A.M. Valent-Groot
H.J. Leemhuis

Afwezig:
Secretaris:

A.S. Meijer

Stuknr.: NOT19-0219
001

Opening en mededelingen

002

Vaststellen notulen 18 juni 2019
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.

003

Intrekken horecabeleid 2004, aanwijzen collectieve festiviteiten en
wijziging Terrassenbeleid 2012
Het college besluit:
1. het horecabeleid Horeca in goede handen van 17 augustus 2004 en de
herziening daarvan op 10 mei 2005 in te trekken;
2. artikel 3.1. van de Beleidsregels Terrassen gemeente Heerhugowaard 2012
te laten vervallen;
3. de volgende collectieve festiviteiten voor de gehele gemeente aan te wijzen:
de jaarwisseling en Koningsdag;
4. de volgende collectieve festiviteiten aan te wijzen voor een deel van de
gemeente: kermis ’t Kruis (’t Kruis), kermis De Noord (De Noord), kermis
Veenhuizen (Veenhuizen), de Swannerkermis (Oude centrum) en de
wielerronde (Raadhuisplein en omgeving, zie bijgevoegde kaart Bij19-432
d.d. 20 mei 2019).

BlasA1
Bij19-432,
BW18-0521

004
BlasA1
Bij19-166,
BW19-0090

Ambtelijke- en bestuurlijke bijeenkomst AIVD bewustwording spionage in
brede zin
Het college besluit bijgaande raadsinformatiebrief aan de gemeenteraad aan te
bieden.

005

Nu Niet Zwanger

DoesJ1
Bij19-487,
Bij19-495,
Bij19-496,
BW19-0216

Het college besluit:
1. aan te sluiten bij een 2-jarige pilot in de regio Alkmaar van het programma
Nu Niet Zwanger (NNZ) per september 2019;
2. de kosten t/m augustus 2021 ad € 36.131 te dekken uit het innovatiebudget;
3. eind 2020 de pilot te evalueren en eventuele vervolgfinanciering opvoeren
in de nieuwe voorjaarsnota.
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006
StamM2
Bij19-472,
Bij19-473,
BW19-0314,
DA00113912,
E201924242,
E201924243,
E201924244,
E201924245,
E201924246,
RB2019076

Versnelling nieuwbouw- en transformatielocaties
Het college besluit:
1. de ingediende initiatieven voor nieuwbouw- en transformatielocaties als
versnellingslocaties voor woningbouw te zien;
2. de initiatiefnemers per brief (gericht en aangepast op hun specifieke
initiatief) te informeren samen ontwikkeltrajecten in te gaan;
3. de gemeenteraad met raadsinformatiebrief Bij19-473 te informeren over
deze initiatieven;
4. provincie Noord-Holland, Regio Alkmaar en Holland Boven Amsterdam in
de relevante bestuurlijke overleggen te informeren over deze versnelling in
nieuwbouw- en transformatielocaties in Heerhugowaard;
5. het college stelt de raad voor de geheimverklaring van de volgende
ontwikkellocaties op te heffen per 25-06-2019:
a. Industriestraat 2, 2a en 2c met Stationsweg 111 en 115
(‘Stationskwadrant’, De Geus Ontwikkeling);
b. Handelsstraat 1 (HeikoHulsker Architecten);
c. Abe Bonnemaweg (Initiatief Urban Connection);
d. Dudokweg 45 (Horizon College & Breddels Architecten:
transformatie kantoor naar studentenlogies);
e. Deimoslaan 1-5 (GRID Vastgoedontwikkeling);
f. Hectorlaan 17-19 (Bot Bouw Initiatief).

007
DoesJ1
Bij19-470,
BW19-0356

Indexatie inkoopcontracten sociaal domein
Het college besluit:
1. De tarieven in het kader van nieuwe gemeentelijke contracten Jeugdwet,
Wmo jaarlijks te indexeren langs de volgende lijn:
a. Voor de loonindexatie gaan we uit van de (meerjarige) cao cijfers
per peildatum 1 september jaar T-1 (cao geldig op 1 september van
het jaar voorafgaand aan het begrotingsjaar). Dit betreft de cao met
bijbehorende schalen zoals die gebruikt is bij het opstellen van de
tarieven voor het betreffende product door de gemeenten.
b. Op materiele kosten wordt het prijsindexcijfer toegepast, waarbij
wordt uitgegaan van de prijsontwikkeling van de Prijs Bruto
Binnenlands Product zoals opgenomen in het Centraal Economisch
Plan (CEP) van het CPB per peildatum 1 september jaar T-1 (stand
1 september van het jaar voorafgaand aan het begrotingsjaar).
2. Lopende contracten zonder indexatiebepaling langs dezelfde lijn te
indexeren indien deze tarieven eenzelfde componentenopbouw hebben als
hierboven wordt onderscheiden.
3. Lopende contracten met een indexatiebepaling te handhaven en bij het
sluiten van nieuwe contracten de boven voorgestelde lijn door te voeren.
4. Voor lopende contracten zonder indexatiebepaling waarvoor tarieven niet
zijn opgebouwd uit bovengenoemde te onderscheiden componenten, wordt
het prijsindexcijfer toegepast, waarbij wordt uitgegaan van de
prijsontwikkeling van de Prijs Bruto Binnenlands Product zoals opgenomen
in het Centraal Economisch Plan (CEP) van het CPB per peildatum 1
september jaar T -1 (stand 1 september van het jaar voorafgaand aan het
begrotingsjaar).
5. Een clausule in de overeenkomsten op te nemen dat de gemeenten
tezamen, zich het recht voorbehouden van bovenstaande af te wijken.
6. De indexatie jaarlijks toe te passen, tenzij er aanleiding is om hiervan af te
wijken, zulks ter (gezamenlijke) besluitvorming door de zeven colleges
bijvoorbeeld in de situatie dat de huidige prijsstelling al hoger ligt dan wat
beoordeeld kan worden als een reële bijstelling.
7. Opdracht te geven aan de regionale netwerkorganisatie dit besluit te
communiceren per brief aan alle betrokken marktpartijen.
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008
DoesJ1
BW19-0340

Verlengde pleegzorg oud amv’ers
Het college besluit:
1. Pleegzorg voor amv’ers standaard in te zetten tot 21 jaar.
2. Eventuele extra kosten voor verlengde pleegzorg voor amv’ers te dekken
vanuit het taakveld maatwerktrajecten 18-.

009
DoesJ1
BW19-0345,
INT19-3130,
INT19-3132

Voorlopig vaststellen Sociaal Plan
Het college besluit:
1. het Sociaal Plan 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 Plan.

010
DoesJ1
Bij19-493,
Bij19-494,
BW19-0363

Uitvoering Pact "Wonen met ondersteuning'
Het college besluit:
1. deel te nemen aan de regionale projectorganisatie die uitvoering geeft aan
het Pact ‘Wonen met ondersteuning, commitment op leefbaarheid’, waarbij
gekozen wordt voor een werkstructuur met een stuurgroep en een
projectgroep.
2. voor de periode van juni 2019 tot juni 2020 een budget beschikbaar te
stellen van €12.000,- voor deelname.
3. de kosten ad €12.000,- te dekken vanuit het innovatiebudget Sociaal
Domein.

011
fintb1
Bij19-489,
Bij19-491,
BW19-0369

Kwartaalrapportage Sociaal Domein
Het college besluit:
1. het dashboard sociaal domein Q1 2019 als basis te nemen voor de actieve
informatieverstrekking aan de raad.
2. het dashboard Sociaal Domein aan te bieden met bijgaande
raadsinformatiebrief (Bij19-489).

012
grooa1
BW19-0374

Antwoorden schriftelijke vragen HOP over begroting en jaarrekening GGD
Het college besluit in te stemmen met de beantwoording van de schriftelijke
vragen ex artikel 55 van raadslid de Nijs-van Marle met betrekking tot
zienswijze GGD begroting 2020 en jaarstukken 2018.

013
DoesJ1
Bij19-497,
Bij19-498,
BW19-0380

Prognose kosten jeugdhulp
Aangehouden.

014

Gemeentegrond tussen het nog aan te leggen voetpad Oosttangent en de
erfgrens van Larixplantsoen 100
Het college besluit:
1. gemeentegrond te verhuren langs het voetpad de Oosttangent ter hoogte
van Larixplantsoen 100 t/m 120;
2. de reeds bestaande bouwwerken op de verhuurde grond langs het voetpad
de Oosttangent ter hoogte van Larixplantsoen 100 t/m 120 toe te staan.
3. een hekwerk te plaatsen met hedera op verhuurde grond langs het voetpad
Oosttangent ter hoogte van Larixplantsoen 100 t/m 120, waarbij de
gemeente de kosten draagt voor het plaatsen van de erfafscheiding.

grooa1
BW19-0378
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015
fintb1
Bij19-499,
BW19-0377

Raadsinformatiebrief analyse Meicirculaire 2019 etc.
Het college besluit de Raadsinformatiebrief analyse Meicirculaire 2019 etc. vast
te stellen en naar de Raad te sturen

016

Voorontwerpbestemmingsplan Stationsweg 101, m.e.r.beoordelingsbesluit
Het college besluit:
1. het voorontwerpbestemmingsplan en de aanmeldingsnotitie als onderdeel
van het voorontwerpbestemmingsplan voor de inspraak voor de duur van 4
weken ter inzage te leggen en voor het overleg als bedoeld in artikel 3.1.1.
van het Besluit ruimtelijke ordening naar de overleginstanties te zenden;
2. op basis van de aanmeldingsnotitie ten behoeve van het bestemmingsplan
‘Stationsweg 101’, geen m.e.r.- procedure te volgen;
3. de raad te informeren met bijgaande raadsinformatiebrief (Bij19-471).

DoesJ1
Bij19-452,
Bij19-454,
Bij19-455,
Bij19-456,
Bij19-457,
Bij19-458,
Bij19-459,
Bij19-460,
Bij19-461,
Bij19-462,
Bij19-464,
Bij19-465,
Bij19-466,
Bij19-467,
Bij19-468,
Bij19-469,
Bij19-471,
Bij19-502,
BW19-0359
017
BlasB1
Bij19-451,
Bij19-485,
BW19-0379,
RB2019072

Portefeuilleverdeling
Het college besluit:
1. de portefeuilleverdeling zoals hieronder vermeld staat vast te stellen (
TABEL 1);
2. bij verhindering of ontstentenis van de burgemeester de onderstaande
wethouders aan te wijzen als zijn vervanger in de voorgestelde volgorde:
- 1e loco M.Stam
- 2e loco J. DoeS
- 3e Loco A. Valent
- 4e loco B. Fintelman
3. bij verhindering of ontstentenis van de portefeuillehouders tot de volgende
(TABEL 2) vervanging te besluiten:
4. vertegenwoordiging van bestuurders aan gemeenschappelijke regelingen,
deelnemingen overleggen vast te stellen (TABEL 3);
5. stelt de raadsinformatiebrief vast met daarin de portefeuilleverdeling.

018
E201924950

Ter informatie
Vka: openbare besluitenlijst van de vergadering van GS op 11 juni 2019

Aldus vastgesteld te Heerhugowaard d.d. 2 juli 2019
Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard,
de secretaris,
de burgemeester,
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A.S. Meijer
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A.B. Blase
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