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001

Opening en mededelingen

002

Vaststellen notulen van 2 februari 2021
De notulen zijn ongewijzigd vastgesteld

003
BlasA1
AVV20-034,
Bij2023103,
Bij2023104,
Bij2023107,
BW21-0046,
RB2020099

Vaststellen verordening gegevensverstrekking BRP
Het college besluit conform, met enige tekstuele wijzigingen:
1. De raad voor te stellen om onder intrekking van de verordening
gegevensverstrekking Basis Registratie Personen (BRP) van 19 augustus 2014
de nieuwe verordening gegevensverstrekking BRP vast te stellen, volgens
bijgaand raadsvoorstel en raadsbesluit.
2. Voorafgaand advies in te winnen van de commissie M&S.
3. Onder intrekking van het reglement aangewezen derden van 19 augustus
2014 de nadere regeling gegevensverstrekking BRP vast te stellen en dit
besluit in te laten gaan onder voorbehoud van een positief raadsbesluit over de
vaststelling van de verordening gegevensverstrekking BRP.

004
GrooA1
Bij21-0082,
Bij21-0083,
Bij21-0084,
BW21-0056,
RB2021020

Gebiedsvisie Centrumwaard
Het college besluit, met enige tekstuele wijzigingen:
1. Kennis te nemen van de gebiedsvisie Centrumwaard inclusief de bijlagen
2. Kennis te nemen van de waarderingen op de richtinggevende uitspraken, de
beschreven dillema’s en scenario’s
3. In te stemmen met de gebiedsvisie Centrumwaard (bijlage 1);
4. In te stemmen dat de richtinggevende uitspraken (bijlage 2 + 3), waar
overeenstemming over is als gevolg van de waardering, als uitgangspunten
worden gehanteerd voor verdere uitwerking in het masterplan.
5. In te stemmen met het uitgangspunt dat de dillema’s (bijlage 3) die zijn
blijven bestaan, nader moeten worden onderzocht in de masterplanfase
6. In te stemmen met het voorstel dat de masterplanfase wederom via de
aanpak van Democratische Vernieuwing wordt vormgegeven.
7. De gebiedsvisie ter vaststelling voor te leggen aan de Raad, met
inachtneming van bovenstaande punten.

005
DoesJ1
Bij21-0033,
BW21-0055

Raadsinformatiebrief ontwikkelingen jeugdbescherming
Het college besluit bijgevoegde raadsinformatiebrief over de ontwikkelingen
Jeugdbescherming door te sturen aan de raad.
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006
BlasA1
Bij21-0081,
BW21-0061

Raadsinformatiebrief vaststellen over organisatie verkiezingen
Het college besluit bijgaande raadsinformatiebrief over de organisatie van de
komende verkiezingen naar de gemeenteraad te sturen

007

(Gewijzigde) vaststelling bestemmingsplan De Vaandel Zuid, besluit
hogere grenswaarden Wet geluidhinder
Het college besluit, met enige tekstuele wijzigingen:
1. Ten behoeve van het bestemmingsplan ’De Vaandel Zuid’ een hogere
waardenbesluit Wet geluidhinder vast te stellen;
2. In te stemmen met de voorgestelde ambtshalve wijzigingen en de
beantwoording van de ingekomen zienswijzen, zoals opgenomen in de ‘Nota
van beantwoording zienswijzen’;
3. De raad voorstellen:
- Om over de ambtshalve wijzigingen en ingekomen zienswijzen te besluiten
overeenkomstig bijgevoegde Nota van beantwoording zienswijzen;
- Om het bestemmingsplan De Vaandel Zuid, zoals vervat in de bestandenset
met planidentificatie NL.IMRO.0398.BP52DEVAANDELZUID-VA01 gewijzigd
vast te stellen, conform bijgevoegd raadsvoorstel en concept raadsbesluit;
- Om aanvullende welstandscriteria, zoals opgenomen in het document
‘Beeldkwaliteitplan De Vaandel Zuid’ vast te stellen;
- Op grond van artikel 6.12, lid 2, van de Wet ruimtelijke ordening af te zien van
het vaststellen van een exploitatieplan;
- Te bepalen dat voor de bepaling van de geometrische planobjecten gebruik is
gemaakt van een ondergrond welke is ontleend aan de Basisregistratie
Grootschalige Topografie (BGT) met datum 1 mei 2018.
4. Van het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan kennisgeven, met in
achtneming van het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening.

DoesJ1
Bij21-0050,
Bij21-0062,
Bij21-0063,
Bij21-0064,
Bij21-0065,
Bij21-0066,
Bij21-0067,
BW21-0040,
RB2021016

008
DoesJ1
Bij21-0074,
Bij21-0075,
Bij21-0076,
BW21-0050

Samenvatting raadsinformatiebijeenkomst 19 januari invulling wettelijke
taken sociaal domein
Het college besluit de samenvatting van de raadsinformatiebijeenkomst van 19
januari 2021 over de invulling van de uitvoering wettelijke taken sociaal domein
ter informatie aan te bieden aan de gemeenteraad.

009
GrooA1
B202009396,
B202100123,
Bij21-0085,
Bij21-0086,
Bij21-0087,
Bij21-0088,
Bij2102067,
BW21-0026,
RB2021013

Vaststelling bestemmingsplan Schrijverswijk-Planetenwijk 2020
Het college besluit: de gemeenteraad voor te stellen in overeenstemming met
bijgevoegd raadsvoorstel:
1. Het bestemmingsplan ‘Schrijverswijk-Planetenwijk 2020’ gemeente
Heerhugowaard zoals vervat in de bestandenset
NL.IMRO.0398.BP75SCHRIJFPLANEET-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
Stadsnieuws en het bestemmingsplan digitaal beschikbaar te stellen op de
website ruimtelijkeplannen.nl

010
FintB1
BW21-0006,
RB2021021,
Win2000352

Financieel management m.b.t. de bestuurlijk fusie
Het college besluit in te stemmen met het voorstel over financieel management
m.b.t. de bestuurlijk fusie en deze ter besluitvorming aan te bieden bij de
gemeenteraad van Heerhugowaard
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011
FintB1
BW21-0031

VNG ALV 12 februari 2021
Het college besluit:
1. In te stemmen met het vaststellen van de notulen ALV 25 september 2020
(agendapunt 2);
2. In te stemmen met de verantwoording uitvoering moties eerdere ALV-en
(agendapunt 6);
3. In te stemmen met de “resolutie VNG-inzet kabinetsformatie” (agendapunt 7);
4. In te stemmen met de “Resolutie Digitale veiligheid” (agendapunt 8);
5. In te stemmen met de “invoering landelijke transitiearrangement Beschermd
Wonen” (agendapunt 9);
6. In te stemmen met de voorgestelde invulling vacatures VNG-bestuur en
commissies (agendapunt 10);
7. In te stemmen met het pre-advies OVERNEMEN op 1b. Motie Deventer ea
regie op warmtetransitie
8. In te stemmen met het pre-advies POSITIEF op 2b. Motie Krimpenerwaard
ea vergroting gemeentefonds
9. Wethouder Fintelman te mandateren tot het uitbrengen van een stem
10. In te stemmen met het pre-advies OVERNEMEN op 4b. Motie gemeente
Assen – financiële randvoorwaarden klimaatakkoord
11. In te stemmen met het pre-advies OVERNEMEN op 5b. Motie Lelystad
VNG verlengde onderwijstijd
12. De portefeuillehouder Fintelman te mandateren om namens
Heerhugowaard te stemmen over de besluiten 1 t/m 7 en nog in te dienen
moties die de komende week nog aan de agenda toegevoegd worden.

Aldus vastgesteld te Heerhugowaard d.d. 16 februari 2021

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

M.J. Diependaal

A.B. Blase
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