Besluitenlijst:
Datum:

B&W-vergadering
12/01/2021

Aanwezig:
Burgemeester
Wethouder
Wethouder
Wethouder
Wethouder
Secretaris

A.B. Blase
J.M. Does
B.J.N. Fintelman
A.M. Groot
V.C.M. Stam-de Nijs
M.J. Diependaal

Stuknr.: NOT21-0008
001

Opening en mededelingen

002

Vaststellen notulen van 5 januari 2021 en 22 december 2020
Deze notulen worden ongewijzigd vastgesteld

003
fintb1
Bij20-1017,
Bij20-879,
BW20-0575

Wet Inburgering; notitie Leidende Uitgangspunten
Retour steller voor bespreking.

004
fintb1
Bij20-1036,
BW20-0640,
PFHO200420

Aansluiting Geldfit
Het college besluit:
1. In te stemmen met het aangaan van een overeenkomst met Geldfit van 3 jaar
als preventief middel dat inwoners helpt bij het voorkomen van hoogoplopende
schulden.
2. De kosten à €14.883 ten laste te brengen van de middelen voor
minimabeleid.

005

Raadsvoorstel Zienswijze kadernota 2022 GR Recreatieschap
Geestmerambacht
Het college besluit:
1. De raad voor te stellen de volgende zienswijzen in te dienen op de kadernota
2022 van GR Recreatieschap Geestmerambacht:
a. Het gesprek aan te gaan met de gemeenten over hoe de GR Recreatieschap
Geestmerambacht kan meebewegen met de financiële uitdagingen waar
gemeenten in de komende jaren voor staan.

grooa1
Bij2023566,
Bij2023567,
BW20-0684,
RB2020109
006
fintb1
Bij2022766,
BW20-0643,
E202040798,
RB2020105

Kadernota begroting 2022 gemeenschappelijke regeling Regionaal
Historisch Centrum Alkmaar (RHCA)
Het college besluit de raad voor te stellen de volgende zienswijze in te dienen
op de kadernota 2022 gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch
Centrum Alkmaar (GR-RHCA)
1. Het gesprek aan te gaan met de gemeenten over hoe de GR-RHCA kan
meebewegen met de financiële uitdagingen waar gemeenten in de komende
jaren voor staan.
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007
grooa1
Bij2023994,
Bij2023997,
Bij2024252,
BW20-0686,
RB2020110

Vaststelling paraplubestemmingsplan woonbegrippen en verwijzing
parkeerkencijfers gemeente Heerhugowaard
Het college besluit de gemeenteraad voor te stellen in overeenstemming met
bijgevoegd raadsvoorstel:
1. Het paraplubestemmingsplan ‘Woonbegrippen en verwijzing
parkeerkencijfers’ gemeente Heerhugowaard zoals vervat in de bestandenset
NL.IMRO.0398.BP83WONENPARKEREN-VA01 gewijzigd vast te stellen;
2. Op grond van artikel 6.12.lid 2, van de Wet ruimtelijke ordening af te zien van
het vaststellen van een exploitatieplan;
3. Te bepalen dat voor de bepaling van de geometrische planobjecten gebruik
is gemaakt van een ondergrond die is ontleend aan de Basisregistratie
Grootschalige Topografie (BGT) met datum 7 augustus 2019;
4. De vaststelling te publiceren in de Staatscourant en het Heerhugowaardse
Stadnieuws en het bestemmingsplan digitaal beschikbaar te stellen op de
website ruimtelijkeplannen.nl

008
DoesJ1
Bij20-1034,
BW20-0702

Voortgangsrapportage onderwijskansen 2021
College neemt kennis van dit stuk. Titel aanpassen naar Voortgangsrapportage.

009

Afvalinzameling - zienswijze kadernota 2022 gemeenschappelijke
regeling VVI
Het college besluit de raad voor te stellen geen zienswijze in te dienen op de
kadernota 2022 van de GR Vuilverbrandingsinstallatie Alkmaar en omstreken
(VVI)

grooa1
Bij2023590,
BW20-0705,
E202042068,
RB2020113
010
grooa1
Bij20-1039,
Bij20-1040,
Bij20-1041,
BW20-0710

Voorontwerpbestemmingsplan Volkstuinen
Aangehouden.

011
StamM2
BW20-0657,
PRO032188,
RB2020104

Omgevingsprogramma Mobiliteit
Aangehouden.
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012
grooa1
Bij2023555,
Bij2023557,
Bij2023711,
Bij2023713,
Bij2023715,
BW21-0004,
RB2021003

Zienswijze Kadernota 2022 & 1e Begrotingswijziging 2021 GGD HN
Het college besluit:
De raad voor te stellen de volgende zienswijzen in te dienen op de kadernota
2022 en de 1e begrotingswijziging 2021 van de GR GGD HN:
1. Onderstaande zienswijze af te geven over de kadernota 2022 GGD Hollands
Noorden
a. De beleidsmatige uitgangspunten in de kaderbrief 2022 te ondersteunen;
b. De GGD te verzoeken om met ingang van 2022 binnen de begroting dekking
te vinden voor de structurele lasten voor informatiebeveiliging en
privacybescherming;
c. De GGD te verzoeken om de aanpak van informatiebeveiliging en
privacybescherming te monitoren en actief te informeren over de voortgang;
d. De GGD te verzoeken om haar algemene reserve opnieuw op te bouwen
conform het financieel herstelplan 2018 om risico’s, indien zij optreden, te
kunnen opvangen;
e. Het gesprek aan te gaan met de gemeenten en de GGD over hoe de GGD
Hollands Noorden kan meebewegen met de financiële uitdagingen waar
gemeenten in de komende jaren voor staan.
2. Onderstaande zienswijze af te geven over de 1e begrotingswijziging 2021
GGD Hollands Noorden
a. De wijzigingen te ondersteunen;
b. Het voorstel om een bedrag van € 545.000,- ten laste te brengen van de
algemene reserve van de GGD te ondersteunen; De GGD te verzoeken om
haar algemene reserve opnieuw op te bouwen conform het financieel
herstelplan 2018 om risico’s, indien zij optreden, te kunnen opvangen.

013
fintb1
B202009301,
BW21-0008,
RB2021004

Raadsvoorstel zienswijze Kadernota 2022 GR Cocensus
Het college besluit de raad voor te stellen de volgende zienswijzen in te dienen
op de Kadernota 2022 van GR Cocensus:
a. Het gesprek aan te gaan met de gemeenten over hoe de GR Cocensus kan
meebewegen met de financiële uitdagingen waar gemeenten in de komende
jaren voor staan.

014
fintb1
Bij21-0018,
BW21-0009,
RB2021005

Raadsvoorstel zienswijze kadernota 2022 GR WNK Personeelsdiensten
Het college besluit de raad voor te stellen de volgende zienswijzen in te dienen
op de kadernota 2022 GR WNK Personeelsdiensten:
WNK het gesprek aan te laten gaan met de deelnemende gemeenten over hoe
de GR WNK Personeelsdiensten bij de invulling van de inhoudelijke
doelstellingen kan meebewegen met de financiële uitdagingen waar gemeenten
in de komende jaren voor staan.

015
fintb1
Bij21-0019,
BW21-0010,
RB2021006

Raadsvoorstel zienswijze kadernota 2022 GR BVO Halte Werk
Het college besluit:
De raad voor te stellen:
1. De volgende zienswijzen in te dienen op de kadernota 2022 GR BVO Halte
Werk:
1.1. Halte Werk het gesprek aan te laten gaan met de gemeenten over hoe de
GR BVO Halte Werk bij de invulling van de inhoudelijke doelstellingen kan
meebewegen met de financiële uitdagingen waar gemeenten in de komende
jaren voor staan.
1.2. Halte werk opdracht te geven om voor de begroting 2022 de indexering van
1,3% te hanteren, conform de Financiële uitgangspunten gemeenschappelijke
regelingen Noord-Holland Noord (FUGR)
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016
grooa1
Bij21-0021,
BW21-0012,
E202100602,
RB2021009

017
BlasA1
Bij2023676,
Bij2023677,
Bij2023678,
Bij2023679,
Bij2023681,
Bij2023682,
Bij2023683,
Bij2023684,
BW21-0015,
RB2021010

018
fintb1
Bij21-0020,
BW21-0011

Raadsvoorstel zienswijze Kadernota 2022 Omgevingsdienst NoordHolland Noord
Het college besluit:
1. De raad voor te stellen de volgende zienswijzen in te dienen op de
Kadernota 2022 Omgevingsdienst Noord-Holland Noord.
a. de uitbreiding van formatie vanwege Omgevingswet met 3 fte dient geheel
uit bestaande formatie en middelen te worden gefinancierd;
b. het opstarten van Traineeship dient uit eigen middelen van de
Omgevingsdienst te worden gefinancierd;
c. de uitbreiding van formatie met 2 fte vanwege VTH-strategie dient uit
bestaande middelen en formatie te worden gerealiseerd;
d. maak inzichtelijk wat het bedrag van het weerstandvermogen momenteel is;
e. het gesprek aan te gaan met de gemeenten over hoe de Omgevingsdienst
Noord-Holland Noord kan meebewegen met de financiële uitdagingen waar
gemeenten in de komende jaren voor staan.
2. Deze zienswijze door middel van bijgevoegde brief aan het dagelijks bestuur
van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord kenbaar te maken.
VRNHN Kadernota 2022, voorstel Omgevingswet en besluit deelname aan
landelijke WVSV
Het college besluit:
De raad voor te stellen:
1. de volgende zienswijze in te dienen op de kadernota Veiligheidsregio NoordHolland Noord 2022:
a. Het gesprek aan te gaan met de gemeenten over hoe de Veiligheidsregio
Noord-Holland Noord kan meebewegen met de financiële uitdagingen waar
gemeenten in de komende jaren voor staan.
b. De kadernota 2022 gewijzigd vast te stellen, te weten zonder het bedrag van
€ 400.000 als gemeentelijke bijdrage voor het basispakket Omgevingswet.
2. de volgende zienswijze in te dienen op het voorstel Omgevingswet:
a. Het besluit over het minimale niveau voor het basispakket Omgevingswet (ad
€ 400.000) uit te stellen en het gesprek aan te gaan met de gemeenten over de
inhoud van het basispakket en de daarbij behorende kosten.
3. Geen zienswijze in te dienen over en het voorgenomen besluit tot deelname
aan de landelijke Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio’s.
4. Het college te verzoeken de hierboven genoemde zienswijzen van de raad
kenbaar te maken bij het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio NoordHolland Noord.
Vaststelling tarieven reisdocumenten en rijbewijzen Legesverordening
2021
Het college besluit:
1. Vaststellen tarieven in Legesverordening 2021:
a. Hoofdstuk 8 Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart
b. Hoofdstuk 9 Rijbewijzen

019
StamM2
Bij21-0001,
Bij21-0005,
Bij21-0006,
Bij21-0007,
BW21-0001

RIB start herinrichting Gildestraat
Het college besluit de Raadsinformatiebrief start herinrichting Gildestraat ter
kennisgeving te sturen aan de Raad

020
B202009693

Ter informatie
Vka: financieel toezichtregime 2021 Provincie Noord-Holland
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Aldus vastgesteld te Heerhugowaard d.d. 19 januari 2021

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

M.J. Diependaal

A.B. Blase

Besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 12 januari 2021

5

