Besluitenlijst:
Datum:

B&W-vergadering
23/02/2021

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.: NOT21-0041
001

Opening en mededelingen

002

Vaststellen notulen van 16 februari 2021
De notulen zijn ongewijzigd vastgesteld.

003
BlasA1
BW21-0060,
E202104419,
RB2021023

Financiën Deelproject Start Dijk en Waard
Het college besluit de gemeenteraad voor te stellen vanuit de Algemene
Reserve een krediet beschikbaar te stellen van € 287.000,- voor uitvoering van
het Deelproject Start Dijk en Waard.

004
GrooA1
Bij20-280,
BW20-0408,
RB2020048

3e wijziging Gemeenschappelijke Regeling GGD Hollands Noorden
Het college besluit in te stemmen met de derde wijziging van de
Gemeenschappelijke regeling GGD Hollands Noorden

005
StamM2
Bij20-1021,
Bij20-1022,
BW20-0694

Toeristisch Actieplan 2021 Regio Alkmaar
Het college besluit:
1. Het Toeristisch Recreatief Actieplan 2021 Regio Alkmaar vast te stellen;
2. De raad te informeren via bijgevoegde Raadsinformatiebrief.

006

Vervolgproces Beleggen en Borgen van de taken Veilig Thuis NoordHolland Noord
Het college besluit:
1. Het geven van de opdracht tot het voorbereiden van het advies voor het
beleggen en borgen van de taken van Veilig Thuis in de Gemeenschappelijke
Regeling van de GGD Hollands Noorden;
2. De coördinatie van het vervolgproces ter voorbereiding van dit advies te
beleggen bij de bovenregionale stuurgroep specialistische jeugdhulp;
3. Het informeren van de gemeenteraad over het HHM-onderzoek via een
raadsinformatiebrief.

DoesJ1
Bij21-0029,
Bij2103595,
BW21-0037

007
DoesJ1
Bij21-0048,
BW21-0039

Raadsinformatie voortgang pilot Hugo Oord
Aangehouden.
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008
FintB1
AG21-0049,
Bij21-0070,
Bij21-0071,
Bij21-0072,
Bij21-0073,
BW21-0049

Machtiging Belastingdienst / Toeslagen hersteloperatie toeslagenaffaire
Het besluit luidt als volgt: Het college besluit, met enige tekstuele wijzigingen:
1. In te stemmen met de machtiging van de Belastingdienst/Toeslagen, zoals
opgenomen in de bijlage, opdat de gemeente bevoegd is gedupeerden te
benaderen in het kader van de hersteloperatie toeslagenaffaire.
2. De verwerkersovereenkomst, zoals opgenomen in de bijlage, aan te gaan
met het Ministerie van Financiën.
3. De directeur van GR BVO Halte Werk te machtigen voor de uitvoering van de
werkzaamheden zoals vermeld in de machtiging bedoeld onder beslispunt 1,
middels bijgevoegde ‘akkoordverklaring gegevensuitwisseling’.
4. Akkoord te gaan met de door de Belastingdienst gestelde voorwaarden voor
het gebruik van het portaal van de Belastingdienst/Toeslagen in kader van de
gegevensoverdracht tussen Belastingdienst/Toeslagen en de gemachtigde
Halte werk.

009
FintB1
BW21-0052

Opdrachtverstrekking Halte werk uitvoering convenanten
Het college besluit:
1. Opdracht te verstrekken aan het bestuur van Halte werk om namens de
gemeente plaats te nemen en informatie te delen binnen de overlegstructuur
van de convenanten voor zover het binnen de taken van de GR valt met
inachtneming van de afgesloten verwerkersovereenkomst tussen de gemeente
en Halte werk.
2. Ondermandaat toe te staan aan de directeur en/of medewerkers van Halte
werk;
3. Het bestuur van Halte werk en haar directeur in kennis te stellen van de
opdrachtverstrekking en verzoeken tot instemming.

010
GrooA1
BW21-0073,
DA00127968,
DA00131481,
DA00131524,
DA00131526,
DA00134887,
E202103080,
E202105302

Besluit op bezwaar omgevingsvergunning Jumpsquare
Aangehouden.

011
StamM2
Bij21-0102,
BW21-0074

Nieuwsbrief regio Alkmaar februari 2021
Het college besluit de door het regioteam Focusagenda gemaakte
raadsinformatiebrief (bij21-0102) naar de gemeenteraad te sturen

012
GrooA1
BW21-0063,
E202102181,
E202103966,
E202104597

Beslissing op bezwaar groenvak Laan van Broekhorn
Aangehouden.

013
BlasA1
Bij21-0112,
BW21-0064

Vaststellen vergoedingen stembureauwerkzaamheden
Het college besluit de voorgestelde vergoedingen voor
stembureauwerkzaamheden vast te stellen en deze daarmee gelijk te trekken
met de vergoedingen in de gemeente Langedijk.

014

mandaatverlening Halte Werk
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FintB1
Bij21-0094,
Bij21-0096,
Bij21-0108,
Bij21-0109,
Bij21-0110,
Bij21-0111,
BW21-0071

Het college besluit:
1. Te besluiten om aan de directeur en het bestuur van Halte Werk de
bevoegdheden te verlenen zoals vermeld in de bij dit besluit behorende:
- Mandaatregeling Besluit Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten
(TONK) en daarbij behorende Mandaatlijst zoals opgenomen in bijlage 1a en
1b;
- Mandaatregeling Besluit Uitvoering ondersteuning toeslagaffaire en daarbij
behorende Mandaatlijst zoals opgenomen in bijlage 2a en 2b
- Mandaatregeling Besluit adviesrecht bij schuldenbewind en daarbij behorende
Mandaatlijst zoals opgenomen in bijlage 3a en 3b
En wel op grond van afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht en op
boek 3 titel 3 van het Burgerlijk wetboek
2. Te bepalen dat ondermandaat/ ondervolmacht/ ondermachtiging is
toegestaan voor zover en onder de voorwaarden zoals vermeld in de
Mandaatlijsten bijlagen 1b, 2b en 3b;
3. Dat de besluiten in werking treden op de dag na de bekendmaking daarvan
en terug werken tot en met 1 december 2020.
4. M.b.t. het mandaat toeslagenaffaire (bijl.2a), opdracht te geven aan Halte
Werk voor het uitvoeren van de herstelacties n.a.v. de toeslagenaffaire
5. M.b.t. het mandaat adviesrecht (bijl.3a) de rechtbank op de hoogte stellen
van het feit dat het college gebruik wil maken van het adviesrecht voor hun
inwoners (art. 432a, lid 1 BW)

015
E202105848

Ter informatie
Vka: Openbare besluitenlijst van de vergadering van Gedeputeerde Staten van
Noord-Holland op 16 februari 2021 incl. Appendix

Aldus vastgesteld te Heerhugowaard d.d. 2 maart 2021

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

M.J. Diependaal

A.B. Blase
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