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001

Opening en mededelingen

002

Vaststellen notulen van 29 december 2020
De notulen zijn ongewijzigd vastgesteld.
Notulen van 22 december laten terugkomen in eerstvolgende B&W vergadering

003
grooa1
BW20-0660,
PRO032495,
PRO032496

Overdracht dijken en dijkwegen
Het college besluit:
1. Dat de gemeente bereid is met het hoogheemraadschap Hollands
Noorderkwartier (HHNK) te onderzoeken onder welke voorwaarden het
eigendom, beheer en onderhoud van dijkwegen door degemeente
Heerhugowaard en (vice versa) dijken door HHNK van elkaar kunnen worden
overgenomen.
2. Het bijgevoegde plan van aanpak, waarin opgenomen een uitwerking van
alle noodzakelijke werkzaamheden, overlegstructuur, projectcommunicatie en
globale planning en de leidraad vast te stellen.
3. Dat de uiteindelijke administratieve en financiële consequenties aan de
gemeenteraad Heerhugowaard en het dagelijks bestuur van HHNK ter
besluitvorming zullen worden voorgelegd.

004
StamM2
Bij20-1005,
Bij20-1006,
Bij20-1008,
BW20-0677

Brief taakstelling huisvesting statushouders Regio Alkmaar
Het college besluit de brief Verhoogde taakstelling statushouders Regio
Alkmaar ter kennisname aan te bieden aan de gemeenteraad.

005
grooa1
Bij20-967,
BW20-0680

Raadsinformatiebrief Programma klimaatrobuustheid
Het college besluit bijgaande Raadsinformatiebrief over het programma
Klimaatrobuustheid naar de raad te versturen.

006
fintb1
B202009305,
Bij20-1013,
BW20-0682

Beoordeling Interbestuurlijk Toezicht Informatiebeheer 2020
Het college besluit de gemeenteraad te informeren over de beoordeling door de
provincie over het Interbestuurlijk Toezicht Informatiebeheer 2020.
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007
DoesJ1
Bij20-1032,
Bij20-1033,
BW20-0687,
E202038274,
E202041193,
RB2020111

herstel constructiefout basisschool De Vlindertuin
Het college besluit:
1. Bijgaand raadsvoorstel voor te leggen aan de gemeenteraad van 16 februari
2021;
2. De raad geheimhouding op te leggen op de financiële bijlage (Bij20-1032) tot
na de uitvoering van het herstel van de gevel conform artikel 25, lid 2 van de
Gemeentewet.

008
StamM2
Bij20-1024,
Bij20-1025,
BW20-0695

Vrijgeven zoekgebieden RES voor lokale participatie
Het college besluit:
1. De in bijlage1 in groen genoemde gebieden in gemeente Heerhugowaard vrij
te geven voor lokale participatie.
2. De raad informeren door middel van bijgevoegde raadsinformatiebrief.

009
BlasA1
Bij20-1029,
BW20-0699

Bestuurlijke termijnagenda (BTA) januari 2021
Het college besluit de bijgevoegde bestuurlijke termijn agenda van december
2020 - januari 2021 vast te stellen en aan het presidium, dat op 12 januari
vergadert, aan te bieden.

010
BlasA1
Bij20-1037,
Bij2024394,
Bij2024395,
Bij2024396,
BW20-0709

Derde tussenrapportage en eindrapportage aanpak VR coronacrisis
Het college besluit de raadsinformatiebrief (Bij20-1037) over de derde
tussenrapportage en eindrapportage aanpak coronacrisis van de voorzitter van
de veiligheidsregio naar de gemeenteraad te sturen.

Aldus vastgesteld te Heerhugowaard d.d.12 januari 2021

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

M.J. Diependaal

A.B. Blase
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