Besluitenlijst:
Datum:

B&W-vergadering
02/02/2021

Aanwezig:
Burgemeester
Wethouder
Wethouder
Wethouder
Wethouder
Secretaris
Notulist

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

Stuknr.: NOT21-0023
001

Opening en mededelingen

002

Vaststellen notulen
De notulen van 26 januari zijn ongewijzigd vastgesteld

003
GrooA1
Bij21-0034,
BW20-0656

Netwerk van AED's en burgerhulpverleners
Het college besluit:
1. In te stemmen met de realisatie voor een dekkend netwerk AED’s en
burgerhulpverleners in samenwerking met de Veiligheidsregio, Stan en
HartslagNU.
2. In te stemmen met de bijgevoegde raadsinformatiebrief.

004
StamM2
Bij20-1021,
Bij20-1022,
BW20-0694

Toeristisch Actieplan 2021 Regio Alkmaar
Het college besluit:
Aangehouden;.

005
GrooA1
Bij20-1030,
BW20-0700

Voorontwerpbestemmingsplan Heerhugowaard-Zuid 2021
Het college besluit:
1. Het voorontwerpbestemmingsplan Heerhugowaard-Zuid 2021 voor een
periode van 4 weken ter inzage te leggen en voor het overleg als bedoeld in
artikel 3.1.1 van het besluit ruimtelijke ordening (Bro) naar de overleginstanties
te zenden;
2. De raad over het bestemmingsplan te informeren via bijgevoegde
raadsinformatiebrief.

006
DoesJ1
Bij21-0055,
Bij21-0056,
Bij21-0057,
Bij21-0058,
Bij21-0059
Bij21-0060,

aanvullende opdrachtverlening expertisecentrum
1. Akkoord te gaan met het definitief ontwerp voor het expertisecentrum;
2. Akkoord te gaan met de aangepaste ontwikkel- en realisatieovereenkomst,
waarin een ontbindende voorwaarde is opgenomen voor de realisatiefase bij
juridische onuitvoerbaarheid van het plan;
3. Een aanvullend voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen van € 650.000,om de kosten van het vervolgtraject te kunnen betalen;
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BW21-0013,
E202102303,
INT21-0482,
RB2020086,
RB2021015
BW20-0488
B202009304,
B202009304,

4. De aanvullende voorbereidingskosten en overige samenhangende risico’s te
beschouwen als een risico van € 650.000,- boven het in de reserve huisvesting
expertisecentrum beschikbare bedrag;
5. Het onder 3 genoemde risico dat optreedt als het expertisecentrum
onverhoopt niet doorgaat, op te vangen met het dan in de begroting vrijvallende
structurele bedrag van € 301.000,-;
6. Het risico te aanvaarden van nader vast te stellen ontbindingskosten indien
uiteindelijk vanwege het bestemmingsplan een situatie ontstaat van juridische
onuitvoerbaarheid;
7. Voor de daadwerkelijke start van de bouw te verlangen dat het
bestemmingsplan en de omgevingsvergunning een onherroepelijke status
kennen;
8. Medewerking te verlenen aan de gevraagde reductie van de rentekosten
tijdens de bouw, zoals beschreven in het memorandum over de treasuryaspecten;
9. Voldoende aanvangsliquiditeit voor Stichting Gebouwbeheer De Vaandel te
creëren op de wijze zoals beschreven in het memorandum over de treasuryaspecten.
10. Bijgaande brief E202102303 te versturen aan Stichting Gebouwbeheer De
Vaandel;
11. Voorstel RB2021086 voor te leggen aan de gemeenteraad.
12. Geheimhouding op te leggen op de stichtingskostenraming (bijlage 6), de
ontwikkel- en realisatieovereenkomst (bijlage 8) en de projectadministratie
(bijlage 11), conform artikel 55, lid 1 van de Gemeentewet.
13. De raad geheimhouding tot het moment van tekenen van de
contractstukken op te leggen op de financiële paragraaf (bijlage 10) conform
artikel 25, lid 2 van de Gemeentewet.

007

Conceptbesluit uitbreiding bedrijfsbebouwing uitvaartbedrijf Dekker,
Laanderweg 15
Het college besluit:
Aangehouden.

GrooA1
Bij2101075,
Bij2101076,
Bij2101078,
Bij2101079,
Bij2101080,
Bij2101081,
BW21-0023
008
StamM2
Bij21-0043,
Bij21-0044,
BW21-0024

009
FintB1
Bij21-0061,
BW21-0044

Intentieovereenkomst Titanialaan 11 -13 (kantoortransformatie naar
woningen)
Het college besluit:
1. De intentieovereenkomst tussen de gemeente en initiatiefnemer de heer
Jazz-He Rood aan te gaan, om gezamenlijk te komen tot een concreet,
passend en haalbaar plan
2. De burgemeester draagt ambtenaar de heer Patrick Rentinck
(gebiedsontwikkelaar) op de overeenkomst met de heer Jazz-He Rood te
ondertekenen.
3. De raad met de bijgevoegde raadsinformatiebrief te informeren over deze
intentie tot samenwerking
Bestuurlijke termijnagenda januari-februari 2021
Het college besluit de bijgevoegde bestuurlijke termijn agenda (BTA) januarifebruari 2021 vast te stellen en aan het presidium, dat op 9 februari 2021
vergadert, aan te bieden.
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010
DoesJ1
BW21-0042

Reglement openbaarmaking nevenfuncties ambtenaren
Het college besluit:
1. het ‘Reglement openbaarmaking nevenfuncties ambtenaren’ vast te stellen
onder voorbehoud van instemming met het reglement door de OR.
2. om de medewerkers van wie de nevenfuncties openbaar worden gemaakt,
na vaststelling van de regeling, individueel te informeren, alvorens de functies
worden gepubliceerd.

011
FintB1
BW21-0048
Bij21-0068
Bij21-0069,

Traject naar een regionale uitvoeringsorganisatie voor de Participatiewet
Het college besluit de bijgaande raadsinformatiebrief over de start van het
traject naar één regionale uitvoeringsorganisatie voor de Participatiewet naar de
gemeenteraad te sturen.

012
E202103355

Ter informatie
Vka:Openbare besluitenlijst van de vergadering van Gedeputeerde Staten van
Noord-Holland op 26 januari 2021

Aldus vastgesteld te Heerhugowaard d.d. 9 februari 2021

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

M.J. Diependaal

A.B. Blase
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