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Onderwerp:

00.

Opening
De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur en heet een ieder welkom.

01.

Vragenhalfuurtje
Wordt geen gebruik van gemaakt.

02.

Spreekrecht burgers
Wordt geen gebruik van gemaakt.

02.

Vaststellen raadsagenda
De concept-agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld, zij het dat op aangeven van de
fractie GroenLinks agendapunt 13 (Herbenoeming leden van de Sociale Kamer van de
commissie voor bezwaarschriften) als een akkoordstuk wordt behandeld.

04.

Vaststellen besluitenlijsten raadsvergaderingen
De besluitenlijsten van de raadsvergaderingen van 8 oktober 2019, 29 oktober 2019,
30 oktober 2019 (fusieraad), 30 oktober 2019 en 4 november 2019 zijn ongewijzigd
vastgesteld.

05.

Voorstel voorzitter m.b.t. afdoening ingekomen stukken
De voorgestelde afdoening in de rubrieken AA,AB en C wordt conform voorstel
overgenomen.

06.

Raadsvoorstel Verlengen overeenkomst met rekenkamer (RB2019080)
De raad heeft zonder discussie unaniem besloten:
- bijgaande dienstverleningsovereenkomst met de heer J.H.W. Oostendorp (kenmerk
RI15423) aan te gaan, als directeur van de Rekenkamerfunctie gemeente
Heerhugowaard voor de periode van 1 januari 2020 tot 1 januari 2022.

07.

Eerst begrotingswijziging 2019 Omgevingsdienst Noord-Holland-Noord
(RB2019102)
De raad heeft zonder discussie unaniem besloten:
- 1. Geen zienswijze in te dienen tegen de 1e begrotingswijziging 2019 van de OD NHN;
2. De extra financiële bijdrage ad € 3.260,-- dekken uit het bestaande budget voor de
OD NHN.

08.

Initiatiefvoorstel invulling regionale raadsavonden en regionale
informatievoorziening (RB2019111)
De raad heeft zonder discussie unaniem besloten:
1. Een gezamenlijk informatieportaal voor de Regio Alkmaar in te stellen en in te laten
richten;
2. Over te gaan tot het jaarlijks organiseren van één of meerdere raadsconferenties;
3. Een Regionale Raadsgroep op te richten en daar als raad twee leden voor af te
Vaardigen.

09.

Begroting Veilig Thuis 2020 en verdeelsleutel (RB2019097)
De raad heeft zonder discussie unaniem besloten:
- Akkoord te gaan om voor 2019 een overschrijding van € 18.131,-- op het product Veilig
Thuis in de jaarrekening te melden en het bedrag van € 55.000,-- mee t nemen bij de
Voorjaarsnota.

10.

Fusie Stichting De Blauwe Loper (RB2019096)
De raad heeft zonder discussie en unaniem besloten:
1. Goed te keuren het besluit tot het aangaan van de fusie tussen Stichting De Blauwe
Loper en Stichting Atrium.
2. In te stemmen met de wijziging van de statuten van Stichting De Blauwe Loper ten
behoeve van de fusie met Stichting Atrium op 1 januari 2020.
3. In te stemmen met de oprichtingsstatuten van Holdingstichting DBL SKL (voorlopige
werknaam) ten behoeve van het onder één rechtspersoon onderbrengen van Stichting
De Blauwe Loper en Stichting Kinderopvang Langedijk.

11.

1e wijziging GR Werkorganisatie Langedijk en Heerhugowaard (RB2019089)
De raad heeft zonder discussie en unaniem besloten:
- toestemming aan het college te geven voor de 1e wijziging Gemeenschappelijke
regeling werkorganisatie Langedijk Heerhugowaard.

12.

Kadernota Integrale veiligheid 2019-2023 (RB2019100)
De raad heeft zonder discussie en unaniem besloten:
- De Kadernota Integrale Veiligheid 2019-2023 en de daarin benoemde prioriteiten vast te
stellen.

13.

Herbenoeming leden van de Sociale Kamer van de commissie voor
bezwaarschriften (RB2019101)
De raad heeft zonder discussie en unaniem besloten:
1. Dat het college in afwijking van de verordening commissie bezwaarschriften gemeente
Heerhugowaard twee leden van de Sociale Kamer van de commissie voor
bezwaarschriften voor een langere periode, dan vastgesteld in de verordening, mag
benoemen;
2. Dat het college in afwijking van de verordening commissie bezwaarschriften gemeente
Heerhugowaard de voorzitter van de Sociale Kamer van de commissie voor
bezwaarschriften voor een langere periode, dan vastgesteld in de verordening, mag
benoemen.

14.

Start Regionale Energietransitie (RB2019103)
De raad heeft in een termijn over dit onderwerp gesproken en unaniem het volgende
besloten:
- Het college van B&W opdracht te geven tot het opstellen van de regionale
energiestrategie Noord-Holland Noord zoals aangegeven in het raadsvoorstel en binnen
de kaders van de Startnotitie en afspraken in het nationale Klimaatakkoord.

Niets meer aan de orde zijnde sluit te voorzitter de vergadering om 20.35 uur.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad
van de gemeente Heerhugowaard d.d. 17 december 2019,
de griffier,

de voorzitter,

G.J. de Graaf

A.B. Blase

