BESTUURLIJKE TERMIJNAGENDA

PLANNING
Orgaan Datum

Advies Datum

Onderwerp

Ph. Status

Realiseren volkstuin aan
Middenweg 2

JS

Toelichting

Bron

Orgaan Datum

Middel

2022
Raad

2e helft 2022 Cie S&R

nnb

Openstaand

Evaluatie organiseren om te bekijken hoe de
Going
prijzen zich in de omringende gemeenten
concern
ontwikkelen en/of verdere aanpassing rechtvaardig
is. De uitkomsten hiervan in de Begrotingsraad
2023 voorleggen aan de gemeenteraad.

Raadsvoorstel

2021

2020
Raad

Mei 2020

Raad

2020

Raad

2019

Risico contour
bestemmingsplan
Heerhugowaard Oost

Raad

Q4

Cie S&R

Voortgang uitvoering
raadsagenda
Grondexploitatie
Titanialaan/Umbriellaan

Openstaand

Besloten bij het vaststellen van de raadsagenda.

Raadsagenda
Onderdeel van afinancieringsvoorstel stapsgewijze Going
ontwikkeling stationsgebied. Conform raadsbesluit concern
ontwikkelingsstrategie Stationsgebied van
september 2016.

Raad

Raadsinformatiebrief
Raadsvoorstel

MS

Toegevoegd

JD

Openstaand

Het college voert gesprekken met de eigenaar
Toezegging
(Tankstation Sijs - risico contour bestemmingsplan
Oost) op dit moment. Als daar meer duidelijkheid
over is komt de wethouder bij de commissie terug.
De wethouder suggereert dat de raad deze kaders
zelf heeft gesteld en daar wellicht op moet op
terug komen.
4/12: gesprekken met tankstationhouder zijn nog
gaande; nog niet duidelijk wanneer we hiermee
naar de raad kunnen.

Cie SO

6-jun-17

CityMarketing doe je niet alleen MS

Toegevoegd

De raad verzoekt het college om bij het opstellen Motie
van een CityMarketing plan samen te werken met:
1. Inwoners van Heerhugowaard;
2. Ondernemers uit Heerhugowaard;
en gebruik maken van kennis en expertise van
andere gemeenten die ervaring en kennis hebben
op het gebied van city-marketing.

Raad

12-nov-18

2019
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PLANNING
Orgaan Datum

Advies Datum

Onderwerp

Ph. Status

Toelichting

Bron

Orgaan Datum

Middel

Raad

17-dec-19

Cie S&R

03-dec

Belastingverordeningen 2020

GO

Openstaand

Jaarlijks worden in de vergadering van december
de belastingverordeningen vastgesteld voor het
volgende jaar.

Going
concern

n.v.t.

Raadsvoorstel

Raad

17-dec-19

Cie S&R

03-dec

GO

Openstaand

P&C cyclus

n.v.t.

Raadsvoorstel

Raad

4-nov-19

Cie S&R

Begrotingswijziging n.a.v.
bestuursrapportage 2019
Raadsbegroting 2020

GO

Openstaand

P&C cyclus

n.v.t.

Raadsvoorstel

Raad

4-nov-19

Cie S&R

Substantieel hogere frequentie MS
treinvervoer +
OV-knooppuntenbeleid +
Zuidtangent met
spoorondergang

Openstaand

Raad

4-nov-19

Cie S&R

Najaarsnota 2019

GO

Openstaand

P&C cyclus

n.v.t.

Raadsvoorstel

Raad

29-okt-19

Cie S&R

Bestuursrapportage 2019
(burap 2019)

GO

Openstaand

Het college informeert de raad door middel van
P&C cyclus
een tussentijdse rapportage over de realisatie van
de begroting van de gemeente over de eerste acht
maanden van het lopende boekjaar.

n.v.t.

Raadsinformatiebrief

Raad

29-okt-19

Bereikbare woningen voor
iedereen (jaarlijks)

MS

Openstaand

Stand van zaken over de uitvoering van de motie is Motie
jaarlijks terugkerend in oktober, zie motie.

Raad

Cie M&S

15-okt-19

GO
JD
JS

Openstaand

Ieder kwartaal vindt er in de commissie M&S een
presentatie plaats over het Sociaal Domein.

Raad

Q3

Kwartaalpresentatie Sociaal
Domein: cijfers en inhoudelijk
thema
*afhankelijk van afhandeling
van toezegging van 16 oktober
2018
Gebouw Hugo Oord

JD

Openstaand

De wethouder zegt toe dat de gemeenteraad wordt Toezegging
meegenomen in de evaluaties m.b.t. het tijdelijke
gebruik van het gebouw.

Raad

September

Substantieel hogere frequentie MS
treinvervoer +
OV-knooppuntenbeleid +
Zuidtangent met
spoorondergang

Openstaand

De raad tot eind 2019 3x per jaar informeren over
de voortgangs- en financiele rapportage over (1)
substantieel hogere frequentie treinvervoer, (2) OVknooppuntenbeleid en (3) Zuidtangent met
spoorondergang. De momenten van informeren
zijn de voorjaarsnota, na de zomer en bij de
begrotingsbehandeling.

Cie M&S

9-jul-19

GO
JD
JS

Openstaand

Ieder kwartaal vindt er in de commissie M&S een
presentatie plaats over het Sociaal Domein.

Raad

4-jul-19

Kwartaalpresentatie Sociaal
Domein: cijfers en inhoudelijk
thema
*afhankelijk van afhandeling
van toezegging van 16 oktober
2018
Voorjaarsnota 2019

GO

Openstaand

Cie S&R

08-okt

11-jun

De raad tot eind 2019 3x per jaar informeren over Going
de voortgangs- en financiele rapportage over (1)
concern
substantieel hogere frequentie treinvervoer, (2) OVknooppuntenbeleid en (3) Zuidtangent met
spoorondergang. De momenten van informeren
zijn de voorjaarsnota, na de zomer en bij de
begrotingsbehandeling.
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n.v.t.

20-feb-18

Going
concern

Raadsinformatiebrief
Presentatie

Cie S&R

10-jul-18

Going
concern

Presentatie

P&C cyclus

Raadsvoorstel

PLANNING
Orgaan Datum

Advies Datum

Onderwerp

Raad

4-jul-19

Cie S&R

11-jun

Substantieel hogere frequentie MS
treinvervoer +
OV-knooppuntenbeleid +
Zuidtangent met
spoorondergang

Openstaand

De raad tot eind 2019 3x per jaar informeren over Going
de voortgangs- en financiele rapportage over (1)
concern
substantieel hogere frequentie treinvervoer, (2) OVknooppuntenbeleid en (3) Zuidtangent met
spoorondergang. Dit gebeurt bij de Voorjaarsnota,
na de zomer en bij de Begroting.

Raad

4-jul-19

Cie S&R

11-jun

Motie Groene muren en daken JS

Toegevoegd

De raad verzoekt het college:
Motie
1. na te gaan wat de mogelijkheden en kosten zijn
voor meer groen op de muren en daken van
gemeentelijke gebouwen en wat de bijdrage is aan
het vasthouden van regenwater;
2. de gemeenteraad hierover te rapporteren voor
de behandeling van de Voorjaarsnota 2019.

Raad

12-nov-18

Raad

4-jul-19

Cie S&R

11-jun

Duurzaamheidsfonds in HHW

Toegevoegd

De raad verzoekt het college:
Motie
1. Duidelijke voorwaarden te stellen die gericht zijn
om de CO2-reductie in Heerhugowaard te behalen;
2. Het Duurzaamheidsfonds Heerhugowaard
beschikbaar te stellen voor inwoners, VVE’s,
scholen, (sport)verenigingen, maatschappelijke
organisaties en bedrijven die hun vastgoed willen
verduurzamen;
3. Met een voorstel te komen bij de voorjaarsnota
2019 over de voorwaarden die worden verbonden
aan de projecten en daarnaast periodiek te
informeren over de bestedingen die er mee
gedaan worden.

Raad

12-nov-18

Raad

12-nov-18

Ph. Status

MS

Toelichting

Bron

Orgaan Datum

13/11: naar aanleiding van het BOT-overleg over
warmtenet in de rivierwijk gaan we de
duurzaamheidsreserve inzetten voor inwoners en
gaan we de voorwaarden voor het gebruik van
deze reserve herijken. Ook gaan we aan de slag
met de vraag welke regelingen er al zijn voor
VVE's, scholen, (sport)verenigingen,
maatschappelijke organisatie en bedrijven.
Raad

4-jul-19

Cie S&R

11-jun

Motie opstellen 2-jarig
uitvoeringsprogramma
duurzaamheid

MS

Toegevoegd

De raad verzoekt het college:
1. Om met een 2-jarig uitvoeringsprogramma
duurzaamheid te komen bij de voorjaarsnota
waarin concrete plannen staan voor het verder
verduurzamen van Heerhugowaard;
2. De resultaten en voortgang van het
uitvoeringsprogramma duurzaamheid elk jaar te
presenteren aan de raad.
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Motie

Middel

PLANNING
Orgaan Datum

Advies Datum

Onderwerp

Ph. Status

Toelichting

Raad

4-jul-19

Cie S&R

Heerhugowaard bruist van de
evenementen

JD

Toegevoegd

De raad draagt op/verzoekt het college:
Motie
1. Een integraal onderzoek te doen naar kansen en
knelpunten, waarbij alle onderdelen die te maken
hebben met het organiseren en uitvoeren van
evenementen aan elkaar verbonden worden;
2. Hierbij vooral de organisaties en vrijwilligers, te
betrekken en gebruik te maken van de denkkracht,
kennis en kunde van onze inwoners;
3. Bij de voorjaarsnota 2019 met een actieplan te
komen.

Raad

12-nov-18

Raad

Juli

Evenementenbeleid

JD

Toegevoegd

N.a.v. de bespreking van het raadsvoorstel over de Toezegging
begroting 2019: het evenementenbeleid wordt in
2019 tussentijds geëvalueerd. Qua planning
aansluiting zoeken bij de motie.

Cie S&R

6-nov-18

Raad

2-jul-19

Cie S&R

11-jun

Jaarstukken 2018

GO

Openstaand

P&C cyclus

Raadsvoorstel

Raad

2-jul-19

Cie S&R

11-jun

Openstaand

P&C cyclus

Raadsvoorstel

Raad

2-jul-19

Cie S&R

11-jun

Nota reserves en voorzieningen GO
2019
Meerjaren Prognose
GO
Grondexploitaties (MPG) 2019

Openstaand

Going
concern

Raadsvoorstel

Raad

2-jul-19

Cie S&R

11-jun

JS

Openstaand

Going
concern

Raad

2-jul-19

Cie S&R

11-jun

BB

Openstaand

Going
concern

Raad

2-jul-19

Cie S&R

11-jun

GO

Openstaand

Raad

2-jul-19

Cie S&R

11-jun

GO

Openstaand

Raad

2-jul-19

Cie S&R

11-jun

JS

Openstaand

Raad

2-jul-19

Cie S&R

11-jun

JD

Openstaand

Raad

2-jul-19

Cie M&S

11-jun

JS

Openstaand

Raad

2-jul-19

Cie M&S

11-jun

GO

Openstaand

Raad

2-jul-19

Cie M&S

11-jun

GO

Openstaand

Raad

Medio 2019

Cie S&R

nnb

JD

Openstaand

Going
concern
Going
concern
Going
concern
Going
concern
Going
concern
Going
concern
Going
concern
Going
concern

Raad

Medio 2019

Cie M&S

nnb

Raad

Medio 2019

n.v.t.

GR Geestmerambacht:
jaarstukken 2018 en begroting
2020
GR Veiligheidsregio:
jaarstukken 2018 en begroting
2020
GR Cocensus jaarstukken 2018
en begroting 2020
GR RHCA jaarstukken 2018 en
begroting 2020
GR VVI jaarstukken 2018 en
begroting 2020
GR RUD jaarstukken 2018 en
begroting 2020
GR GGD jaarstukken 2018 en
begroting 2020
GR WNK jaarstukken 2018 en
begroting 2020
GR HalteWerk jaarstukken
2018 en begroting 2020
Herziening bestemmingsplan
De Draai
Uitvoeringsnota verbonden
partijen
Maatschappelijke agenda

11-jun

Openstaand
GO
JD
JS

Bijgewerkt

4/12: vraagt om hernieuwde aandacht en vraag
naar urgentie.
4/12: januari 2019 is niet realistisch. Planning
aangepast en onderwerp gewijzigd naar
Maatschappelijke agenda (i.p.v. nieuw strategisch
kader Sociaal Domein)
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Bron

Going
concern

Orgaan Datum

Middel

PLANNING
Orgaan Datum

Advies Datum

Onderwerp

Ph. Status

Toelichting

Bron

Raad

Q2

Streven naar grenzeloze
milieustraten met
regiogemeentes

JS

Bijgewerkt

4/12: Aan de afhandeling van de motie wordt
Motie
gewerkt. Afhandeling staat gepland op Q2 in 2019.

Raad

Q2

Bestemmingsplan Van
Duivenvoordestraat

JD

Toegevoegd

Het door de gemeenteraad vastgestelde plan is bij Going
de Raad van State behandeld. De Raad van State concern
heeft een tussenuitspraak gedaan, naar aanleiding
waarvan het plan op onderdelen moet worden
aangevuld en opnieuw ter vaststelling aan de
gemeenteraad moet worden aangeboden.

Raad

28-mei-19

Lokale veiligheidsplan

BB

Toegevoegd

Burgemeester zegt toe dat het lokale
Going
veiiligheidsplan op de termijnagenda wordt gezet. concern
De verwachting is dat het opstellen van het nieuwe
lokale integrale veiligheidsplan in mei bij de raad
ligt.

Cie M&S

23-apr-19

GO
JD
JS

Openstaand

Ieder kwartaal vindt er in de commissie M&S een
presentatie plaats over het Sociaal Domein.

Raad

23-apr-19

Cie S&R

02-apr

JD

Openstaand

Raad

23-apr-19

Cie S&R

02-apr

MS

Openstaand

Raad

23-apr-19

Cie S&R

02-apr

JD

Openstaand

Raad

23-apr-19

Cie S&R

02-apr

GO

Openstaand

Raad

Q1

Kwartaalpresentatie Sociaal
Domein: cijfers en inhoudelijk
thema
*afhankelijk van afhandeling
van toezegging van 16 oktober
2018
Herziening Grondexploitatie De
Draai
Herziening Grondexploitatie De
Vaandel
Herziening Grondexploitatie
Heerhugowaard-Zuid
Herziening NBK1 (Nota
Bovenwijkse Kosten)
Groenewand, met de bewoners
en ontwikkelaar in gesprek
gaan om te komen tot een
evenwichtig groen aanbod.

JD

Bijgewerkt

Cie M&S

14-mei

Wordt opgepakt in de uitwerking van het plan van
Duivenvoordestraat met ontwikkelaar Leven
Vastgoed.
4/12: verwachting is dat de raad in Q1 wordt
geinformeerd over de uitvoering van de motie.
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Orgaan Datum

Middel

Raad

27-mrt-18

Raadsinformatiebrief

Cie S&R

9-okt-18

Raadsvoorstel

Going
concern

Presentatie

Going
concern
Going
concern
Going
concern
Going
concern
Motie

Raadsvoorstel
Raadsvoorstel
Raadsvoorstel
Raadsvoorstel
23-jan-18

PLANNING
Orgaan Datum

Advies Datum

Onderwerp

Ph. Status

Toelichting

Bron

Orgaan Datum

Middel

Raad

Q1

Uitvoering Wmo-verordening
(thuisondersteuning)

JS

Bijgewerkt

In november wordt een RIB gestuurd over de
Toezegging
uitvoering van de Wmo-verordening
(thuisondersteuning). Hierna volgt een BOToverleg in januari 2019.
12/11: er is een RIB verzonden n.a.v. de uitspraak
van de CRvB over resultaatgericht beschikken.
Bekeken gaat worden wat deze uitspraak betekent
voor Heerhugowaard. Hierna komt er een BOToverleg.
4/12: bij de beantwoording van de vragen van de
VVD over thuisondersteuning in juni is een RIB
aangekondigd over de uitvoering van de Wmoverordening (TO). Deze RIB is nog niet verzonden,
omdat we de impact van de uitspraak van de
CRvB nog willen analyseren. Hierover is een RIB in
november verzonden. De uitkomst van deze
impactanalyse willen we tegelijk met de
berichtgeving over de evaluatie TO meenemen. Na
de RIB beoordelen of er een verdieping nodig is en
op welke manier (presentatie, BOT-overleg).

Cie M&S

16-okt-18

Raadsinformatiebrief

Raad

Q1

Uitvoering Wmo-verordening
(thuisondersteuning)

JS

Bijgewerkt

Cie M&S

16-okt-18

BOT-overleg

Raad

Q1

In januari 2019 wordt er een Bot-overleg over de
Toezegging
uitvoering van de Wmo-verordening
(thuisondersteuning) georganiseerd.
4/12: het moment van het BOT-overleg is
afhankelijk van hoe we als HHW omgaan met de
uitspraak van de CRvB. Vraag is of BOT-overleg
het gewenste middel is (zie hierboven).
Verwachting is dat begin 2019 het
Going
bestemmingsplan De Rotonde in de raad komt.
concern
Het betreft een project van Esdégé-Reigersdaal
(een klinische functie voor crisisopvang en verblijf)
dat ten westen van de begraafplaats aan de
Krusemanlaan is gepland.

Raad

Q1

Raad

Q1

Raad

Raad

Cie S&R

Bestemmingsplan De Rotonde JD
(ontwikkeling van een cluster
van Esdégé-Reigersdaal nabij
de rotonde van de
Krusemanlaan/Oosttangent)

Openstaand

Onderzoek naar bestuurlijke
fusie Heerhugowaard en
Langedijk

GO

Openstaand

Financiële verordening

GO

Toegevoegd

Q1

(Aanbieding) begroting

GO

Toegevoegd

Q1

Inzicht huisvestingskosten

GO

Toegevoegd

Cie S&R

Q1

Q1

Het onderzoek naar een bestuurlijke fusie tussen
Heerhugowaard en Langedijk kan parallel lopen
naast het opstellen van een bedrijfsplan voor de
ambtelijke fusie, zodat de gemeenteraden begin
2019 op basis van een volledig beeld een
beslissing kunnen nemen.
Aanpassen van de financiële verordening.
De wethouder gaat het gesprek aan met de raad
over het verbeteren van de aanbieding van de
begroting.
De wethouder zal het gesprek met de raad
aangaan om inzicht te geven waarom bepaalde
keuzes zijn gemaakt, of dat dat eventueel anders
moet en wat dat dan betekent.
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Raadsvoorstel

Motie

Raadsvoorstel

Going
concern
Toezegging

Raadsvoorstel
Raad

12-nov-18

Toezegging

Raad

12-nov-18

PLANNING
Orgaan Datum

Advies Datum

Onderwerp

Raad

Q1

Cie S&R

Bestemmingsplan Stationsweg JD
114

Raad

Q1

Pijlen van de hardlooproutes

Raad

Q1

Raad

Toelichting

Bron

Bijgewerkt

Verzet vanuit november
15/10: verzet vanuit december. Het
bestemmingsplan is in voorbereiding en neemt
meer tijd in beslag, waardoor december niet
haalbaar is.
19/11: door vertrek van een collega is het dossier
overgedragen. In combinatie met de benodigde
voorbereidingstijd is de planning gewijzigd.

Going
concern

JD

Toegevoegd

N.a.v. de bespreking van het raadsvoorstel over de Toezegging
begroting 2019: de pijlen van de hardlooproutes
worden gerepareerd. Ook wordt er gekeken naar
een duurzamere oplossing voor de pijlen.

Cie S&R

6-nov-18

Gemaakte onkosten HVC

GO

Toegevoegd

N.a.v. de bespreking van het raadsvoorstel over de Toezegging
begroting 2019: de wethouder bespreekt met het
college of en hoe HVC om een financiële bijdrage
wordt gevraagd voor de gemaakte onkosten.

Cie S&R

6-nov-18

Q1

Afvalstoffenheffing

GO

Toegevoegd

N.a.v. de bespreking van het raadsvoorstel over de Toezegging
begroting 2019: wethouder zegt toe een lijst met
taakmutaties aan de raad te sturen.

Cie S&R

6-nov-18

Raad

Q1

Niet uitvoeren van
verordeningen

GO

Toegevoegd

N.a.v. de bespreking van het raadsvoorstel over de Toezegging
begroting 2019: wethouder komt op deze vraag
samen met de auditcommissie terug.

Cie S&R

6-nov-18

Raad

Q1

Grondexploitatie Stationsgebied MS
- Gildestraat e.o.

Toegevoegd

Raad

Q1

Continuïteit Jeugdzorg Plus

Toegevoegd

Raad

Q1

Onderdeel van het financieringsvoorstel
stapsgewijze ontwikkeling stationsgebied. Conform
raadsbesluit ontwikkelingsstrategie Stationsgebied
van september 2016.
Namens de gemeenteraad haar zorgen uit te
spreken over de duurzame borging en continuïteit
van de Jeugdzorg Plus als gevolg van (verplichte)
aanbesteding bij de minister en de Vereniging van
Nederlandse Gemeenten
De commissie adviseert de moties te laten
voorzien van een verduidelijkend raadsvoorstel dat
opgesteld wordt door het college. In dat voorstel
worden de opmerkingen die in deze
commissievergadering zijn gemaakt verwerkt.

Raad

Q1

Cie S&R

Q1

Q1

Ph. Status

GO
JD
JS

Moties Jongerengemeenteraad
d.d. 15 februari 2018

Regionale visie
verblijfsrecreatie NHN (n.a.v.
raadsvoorstel)

Openstaand

MS

Bijgewerkt

Orgaan Datum

Middel
Raadsvoorstel

Going
concern

Raadsvoorstel

Motie

Raad

12-nov-18

Toezegging

Cie S&R

10-jul-18

Raadsvoorstel

Wethouder Stam zegt toe een terugkoppeling te
Toezegging
geven van het gesprek tussen de provincie en
Alkmaar over het voorbehoud dat Alkmaar bij het
vaststellen van de regionale visie wil maken.
PORA van november.
19/11: het gesprek over het voorbehoud komt in
het PORA, maar op een later moment. Zodra het
hier besproken is informeert de portefeuillehouder
de commissie.

Cie S&R

9-okt-18

Actieve
informatieplicht
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PLANNING
Orgaan Datum

Advies Datum

Onderwerp

Raad

26-mrt-19

Cie S&R

05-mrt

Evaluatie startersleningen +
MS
vrijkomende middelen regeling
startersleningen +
grondopbrengsten

Toegevoegd

Raad

26-mrt-19

Cie S&R

05-mrt

Bestemmingsplan Stadshart
Lapis Lazuli

JD

Bijgewerkt

Raad

26-mrt-19

Cie S&R

05-mrt

Tegemoetkoming bij het
verduurzamen van woningen

MS
GO

Toegevoegd

Raad

26-feb-19

Cie S&R

05-feb

Kaderbrief GR
Geestmerambacht

JS

Openstaand

Alle raden in de regio Kop NH hebben besloten dat Going
de GR'en een kaderbrief aanleveren voor 1-1-19. concern
Dat moet in jan/febr 19 in de raad voor zienswijzen.

Raadsvoorstel

Raad

26-feb-19

Cie S&R

05-feb

Kaderbrief GR Veiligheidsregio BB

Openstaand

Alle raden in de regio Kop NH hebben besloten dat Going
de GR'en een kaderbrief aanleveren voor 1-1-19. concern
Dat moet in jan/febr 19 in de raad voor zienswijzen.

Raadsvoorstel

Raad

26-feb-19

Cie S&R

05-feb

Kaderbrief GR Cocensus

GO

Openstaand

Alle raden in de regio Kop NH hebben besloten dat Going
de GR'en een kaderbrief aanleveren voor 1-1-19. concern
Dat moet in jan/febr 19 in de raad voor zienswijzen.

Raadsvoorstel

Raad

26-feb-19

Cie S&R

05-feb

Kaderbrief GR RHCA

GO

Openstaand

Alle raden in de regio Kop NH hebben besloten dat Going
de GR'en een kaderbrief aanleveren voor 1-1-19. concern
Dat moet in jan/febr 19 in de raad voor zienswijzen.

Raadsvoorstel

Raad

26-feb-19

Cie S&R

05-feb

Kaderbrief GR VVI

JS

Openstaand

Alle raden in de regio Kop NH hebben besloten dat Going
de GR'en een kaderbrief aanleveren voor 1-1-19. concern
Dat moet in jan/febr 19 in de raad voor zienswijzen.

Raadsvoorstel

Raad

26-feb-19

Cie S&R

05-feb

Kaderbrief GR RUD

JD

Openstaand

Alle raden in de regio Kop NH hebben besloten dat Going
de GR'en een kaderbrief aanleveren voor 1-1-19. concern
Dat moet in jan/febr 19 in de raad voor zienswijzen.

Raadsvoorstel

Raad

26-feb-19

Cie M&S

12-feb

Kaderbrief GR GGD

JS

Openstaand

Alle raden in de regio Kop NH hebben besloten dat Going
de GR'en een kaderbrief aanleveren voor 1-1-19. concern
Dat moet in jan/febr 19 in de raad voor zienswijzen.

Raadsvoorstel

Raad

26-feb-19

Cie M&S

12-feb

Kaderbrief GR WNK

GO

Openstaand

Alle raden in de regio Kop NH hebben besloten dat Going
de GR'en een kaderbrief aanleveren voor 1-1-19. concern
Dat moet in jan/febr 19 in de raad voor zienswijzen.

Raadsvoorstel

Raad

26-feb-19

Cie M&S

12-feb

Kaderbrief GR HalteWerk

GO

Openstaand

Alle raden in de regio Kop NH hebben besloten dat Going
de GR'en een kaderbrief aanleveren voor 1-1-19. concern
Dat moet in jan/febr 19 in de raad voor zienswijzen.

Raadsvoorstel

Ph. Status

Toelichting

Bron

N.a.v. raadsinformatiebrief van 31 oktober 2018
over Bereikbare woningen voor iedereen:
evaluatienota startersleningen alsmede een
voorstel voor de inzet van vrijkomende middelen uit
de regeling startersleningen en grondopbrengsten
van ontwikkelingen als aan de Van Foreeststraat
en De Genestetlaan.
9/10: B&W besluit om het bestemmingsplan in
procedure te brengen. Hierover is een RIB
verzonden.
De raad roept het college op:
1. Om te onderzoeken of differentiatie of korting bij
de OZB effectief en haalbaar is in Heerhugowaard
door duurzame investeringen of energielabel;
2. In dit onderzoek geen stijging toe te staan voor
individuele huishoudens ten aanzien van de
huidige situatie.
3. Dit te rapporteren in maart 2019.

Going
concern
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Orgaan Datum

Going
concern
Motie

Middel

Raadsvoorstel

Raad

12-nov-18

PLANNING
Orgaan Datum

Advies Datum

Onderwerp

Ph. Status

Toelichting

Bron

Raad

26-feb-19

Cie M&S

Bestuursopdracht
Democratische Vernieuwing

JD

Bijgewerkt

Raadsagenda

Presidium

12-feb-19

n.v.t.

Bestuurlijke termijnagenda

BB

Toegevoegd

Raad

Januari

Raad

29-jan-19

Cie S&R

17/10: verplaatst i.v.m. wens op te richten
commissie Meespraak en Communicatie in het
kader van democratische vernieuwing.
6/11: wethouder Does zegt toe dat de
bestuursopracht in de raadsvergadering van
februari 2019 wordt behandeld.
Mirjam is aanwezig bij het presidium om
ervaringen uit te wisselen over het proces voor de
bestuurlijke termijnagenda.
Vanuit de gemeenteraad is de vraag gesteld of
deze APV in lijn is met die in de regio. Wethouder
Oude Kotte heeft toegezegd de vraag schriftelijk te
zullen beantwoorden.
4/12: in de termijnagenda 2019-1 komt er een
update over deze toezegging.
Er komt een wijziging GR Cocensus aan. Deze
moet per 1-1-19 gaan gelden (voorafgaande
besluitvorming AB van de GR in dec 18).
4/12: uitgesteld naar januari i.v.m. vertraging in de
besluitvorming bij Cocensus.

Cie M&S

15-jan-19

n.v.t.

Going
concern

Cie M&S

15-jan-19

n.v.t.

Cie M&S

Cie M&S

12-feb

Presidium 16-okt-18

Toezegging

Raad

Going
concern

n.v.t.

Bijgewerkt

Wijziging gemeenschappelijke
regeling Cocensus

GO

Bijgewerkt

Kwartaalpresentatie Sociaal
Domein: cijfers en inhoudelijk
thema
*afhankelijk van afhandeling
van toezegging van 16 oktober
Kwartaalpresentatie Sociaal
Domein

GO
JD
JS

Openstaand

Ieder kwartaal vindt er in de commissie M&S een
presentatie plaats over het Sociaal Domein.

JD

Toegevoegd

Er zal worden bekeken wat de meest effectieve
Toezegging
manier is om de raad of commissie te voorzien van
terugkoppeling over deze thema's. Dit naar
aanleiding van een opmerking van de voorzitter dat
deze wijze van terugkoppeling wellicht efficienter
kan in de toekomst.

December

Actuele stand van zaken Veilig JD
Thuis GGD

Toegevoegd

In de stuurgroep van Veilig Thuis de GGD staat
governance boven aan de agenda en heeft grote
prioriteit voor wethouder Does. Wethouder Does
zal voor het einde van het jaar de commissie
informeren over de actuele stand van zaken.

December

Voorzitterschap GGD

Afgedaan

20-feb-18

Presentatie

Cie M&S

16-okt-18

Toezegging

Cie M&S

16-okt-18

Wethouder van der Starre gaat de feedback die de Toezegging
VVD heeft gegeven (tijdens dit agendapunt) over
het voorzitterschap van het Dagelijks Bestuur
intern bespreken en koppelt dit terug aan de
commissie.
19/11: de heer Van der Starre heeft de feedback
over het voorzitterschap van de GGD in een
gesprek met mevrouw Van Gent op 25 oktober
aan de orde gesteld. Mevrouw van Gent is interim
voorzitter van het DB van de GGD. Er is nl. nog
geen definitieve voorzitter gekozen.

Cie M&S

16-okt-18
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Raadsinformatiebrief

Raadsvoorstel

2018

JS

Middel
Raadsvoorstel

Going
concern

Wijziging Algemene Plaatselijke JD
Verordening 2015

08-jan

Orgaan Datum

PLANNING
Orgaan Datum

Advies Datum

Onderwerp

Ph. Status

Toelichting

Bron

Orgaan Datum

Middel

Raad

18-dec-18

Cie S&R

04-dec

Rekenkamerrapport
Energietransitie

MS

Bijgewerkt

Going
concern

n.v.t.

Raadsvoorstel

Raad

18-dec-18

Cie S&R

04-dec

Rekenkamerrapport Privacy en GO
informatieveiligheid Sociaal
Domein

Bijgewerkt

Going
concern

n.v.t.

Raadsvoorstel

Raad

18-dec-18

Cie M&S

11-dec

Bedrijfplan ambtelijke fusie en
verkenning bestuurlijke fusie

GO

Toegevoegd

Going
concern

n.v.t.

Raadsvoorstel

Raad

18-dec-18

Cie S&R

04-dec

Nota vaste activa 2017

GO

Toegevoegd

Going
concern

n.v.t.

Raadsvoorstel

Raad

18-dec-18

Cie S&R

04-dec

Belastingverordeningen 2019

GO

Openstaand

Going
concern

n.v.t.

Raadsvoorstel

Raad

18-dec-18

Cie M&S

11-dec

GO

Openstaand

P&C cyclus

n.v.t.

Raadsvoorstel

Raad

18-dec-18

Cie S&R

04-dec

JS

Openstaand

Going
concern

n.v.t.

Raadsvoorstel

Raad

18-dec-18

Cie S&R

04-dec

Begrotingswijziging n.a.v.
bestuursrapportage 2018
(slotwijziging)
Kredietaanvraag groot
onderhoud
Afvalinzameling: verruiming
openingstijden gemeentewerf
op zaterdag

N.a.v. de bespreking van het raadsvoorstel over de
begroting 2019: het college besluit over de
bestuurlijke reactie op dit rapport van de
rekenkamer. Daarna stuurt de Rekenkamer het
rapport met conclusies en aanbevelingen aan de
raad waarna de opdracht is afgerond.
N.a.v. de bespreking van het raadsvoorstel over de
begroting 2019: het college besluit over de
bestuurlijke reactie op dit rapport van de
rekenkamer. Daarna stuurt de Rekenkamer het
rapport met conclusies en aanbevelingen aan de
raad waarna de opdracht is afgerond.
Rapportage over het bedrijfsplan richting presidium
eind november. Concreet voorstel in raad van
december. Aangekondigd in RIB.
22/11: RIB verzonden over bedrijfsplan inclusief
rapportage bedrijfsplan.
In de Nota vaste activa 2017 blijkt verschrijving te
staan waardoor een bepaalde afschrijvingstermijn
niet goed in de nota staat. Dit moet worden
gerepareerd.
Jaarlijks terugkerend.
6/11: college heeft ingestemd met het
raadsvoorstel voor de belastingverordeningen voor
2019.
Jaarlijks terugkerend.
6/11: college heeft het raadsvoorstel vastgesteld.

JS

Openstaand

Afvalinzameling: verruiming
openingstijden gemeentewerf
op zaterdag

JS

Afgedaan

Aangepaste begroting GGD

JS

Openstaand

Raad

18-dec-18

Cie S&R

11-dec

11/9: Bespreekstuk voor de raad van 2 oktober
2018.
2/10: raad stemt in met uitstel, opnieuw
behandelen in commissie.
De raads- en commissieleden krijgen een
Toezegging
berekening van de ureninzet van personeel van de
werf.
25/9: afspraak in college dat er een spoed voorstel
komt met RIB.
2/10: verzoek in RIB over uitstel van de
behandeling van het voorstel.
13/11: het college heeft RIB vastgesteld en
verzonden, met een nadere toelichting over de
bezetting van de gemeentewerf, waarbij is bezien
of zonder extra kosten in een verruiming van de
openingstijden op zaterdag kan worden voorzien.
6/11: het college heeft het raadsvoorstel
vastgesteld over (de zienswijzen op) de
aangepaste begroting van de GGD.

Bestuurlijke termijnagenda
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Raadsvoorstel

11-sep-18

Raadsinformatiebrief

PLANNING
Orgaan Datum

Advies Datum

Onderwerp

Ph. Status

Toelichting

Bron

Orgaan Datum

Middel

Raad

18-dec-18

Cie S&R

Gezamenlijk het financiële
probleem bij de GGD
aanpakken

JS

Bijgewerkt

Motie

Raad

27-jun-18

Raadsvoorstel

Raad

11-dec-18

Jeugdhulp

JD

Toegevoegd

Raadsagenda

Raad

12-nov-18

Raad

November

Jeugdhulp

JD

Afgedaan

Na onafhankelijk onderzoek naar de structurele
doorwerking van de nacalculatie van de
indexeringen blijkt dat de financiën van de GGD er
anders uit komen te zien. Er komt een aangepaste
begroting voor 2019 en financieel herstelplan.
Aangepaste begroting in raad van november voor
een zienswijze.
25/10: de aangepaste begroting komt in de raad
van december.
6/11: het college heeft het raadsvoorstel
vastgesteld over (de zienswijzen op) de
aangepaste begroting van de GGD. Motie is bij de
behandeling van de begroting van de GGD
afgedaan.
De wethouder zal in samenwerking met de griffie
een inhoudelijke avond organiseren over de
aanbesteding van de jeugdhulp.
4/12: presentatie vindt 11 december plaats.
Deze week ontvangt de raad
raadsinformatiebrieven + een info-document met
alle ontvangen vragen en antwoorden vanuit de
regio.
12/11: raadsinformatiebrieven zijn dezelfde dag
verzonden en in het college van 13/11 bekrachtigd.

Raadsagenda

Raad

12-nov-18

Raad

27-nov-18

Bestemmingsplan
Reinderseiland

GO

Afgedaan

Verzet vanuit oktober
16/10: het college heeft het raadsvoorstel
vastgesteld.
27/11: vastgesteld door de raad.

Going
concern

n.v.t.

Raad

27-nov-18

JD

Afgedaan

Toezegging

Cie S&R

6-nov-18

Raad

27-nov-18

Verordening kwaliteit VTH
taken Omgevingsrecht
Subsidieaanvraag provinciaal
OV knooppuntenprogramma

Jeugdhulp

Raad

12-nov-18

Cie S&R

11-dec

06-nov

Raad

Afgedaan

30/10: het college stemt in met verzending RIB en Going
besluit Opleggen geheimhouding documenten
concern
'subsidieaanvraag met ramingen’ (Bij18-690 &
Bij18-691). Bekrachtigen geheimhouding in
raadsvergadering van 27 november.
27/11: geheimhouding is opgelegd.

JD

Afgedaan

De wethouder zal toezien op afstemming van de
informatie richting gemeenteraden in de regio.

9/10: college heeft raadsvoorstel begroting 2019
P&C cyclus
vastgesteld.
12/11: raad heeft de begroting vastgesteld.
16/10: college heeft burap vastgesteld en RIB
P&C cyclus
verzonden.
5/11: stond per ongeluk op de termijnagenda voor
december in de raad. De bestuursrapportage wordt
echter al tijdens de begrotingsbehandeling
besproken en niet meer apart in december.
12/11: raad heeft tijdens de behandeling van de
begroting kennis genomen van de
bestuursrapportage 2018.

Raad

12-nov-18

Cie S&R

06-nov

Raadsbegroting 2019

GO

Afgedaan

Raad

12-nov-18

Cie S&R

01-jan

Bestuursrapportage 2018
(burap 2018)

GO

Afgedaan

Bestuurlijke termijnagenda
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Raadsagenda

Raadsvoorstel

Raadsvoorstel

n.v.t.

Raadsvoorstel

PLANNING
Orgaan Datum

Advies Datum

Onderwerp

Ph. Status

Raad

Cie S&R

Najaarsnota 2018

GO

Openstaand

06-nov

Raad

Oktober

Evaluatie starterslening

MS

Afgedaan

Raad

December

Evaluatie leges jachthaven
Broekhorn

JD

Afgedaan

Cie M&S

16-okt-18

Gezamenlijk het financiële
probleem bij de GGD
aanpakken.

JS

Afgedaan

Raad

September

Tweede begrotingswijziging
2018, RUD NHN

JD

Afgedaan

Toelichting

Bron

Orgaan Datum

P&C cyclus

Middel
Raadsvoorstel

30/10: het college stemt in met verzending van de
raadsinformatiebrief over bereikbare woningen
voor iedereen. In deze brief is het onderdeel
Starterslening meegenomen.
4/12: Jaarlijks wordt bezien of het noodzakelijk is
de hoogte van de tarieven te wijzigen. Dit gebeurt
ieder jaar bij het beoordelen van de
Belastingverordeningen. Voor 2018 staat het
onderwerp per ongeluk als afzonderlijk punt op de
termijnagenda. Gelet op het positieve jaarresultaat
van 2017 van de Stichting Recreatiehaven
Broekhorn hoeven de tarieven voor 2019 niet
gewijzigd te worden. Daarnaast blijven de huidige
tarieven in de pas lopen met onze referentie haven
in de gemeente Schagen.

Raadsinformatiebrief

Raadsinformatiebrief

Directeur GGD is aanwezig bij commissie Mens en Motie
Samenleving van 16 oktober 2018.
16/10: de directeur is aanwezig geweest bij de de
commissie M&S en heeft daar een toelichting
gegeven en vragen beantwoord.
De raad krijgt schriftelijk een overzicht van de
Toezegging
taken die de RUD voor de gemeente uitvoert.
27/9: in het Nieuws van de dag is aan deze
toezegging voldaan.

27-jun-18

Cie S&R

11-sep-18

Raad

20-feb-18

Raad

4-sep-18

NOG NIET INGEPLAND
Raad

Medio 2019

Meer ruimte voor
GO
Heerhugowaardse en regionale
ondernemers.

Afgedaan

Na onderzoek de bevindingen voorleggen aan de
raad voor begrotingsbehandeling 2019.
6/11/10: het college heeft de raadsinformatiebrief
vastgesteld en verzonden.

Raad

nnb

Brief aan AB GGD over de
motie van treurnis

Afgedaan

C. Kwint verzoekt om terugkoppeling van de
Toezegging
wethouder over de brief 04 (brief raad aan AB
GGD inzake motie van treurnis) in de commissie.
25/10: De motie van treurnis, gericht aan het
Dagelijks Bestuur van de GGD, die op 28 juni is
aangenomen, is door het Dagelijks Bestuur
beantwoord. Deze brief heeft de raad ontvangen.
Ook is de brief aan de orde geweest in het gesprek
met de heer Paulina, directeur van de GGD, in de
commissie M&S van 16 oktober 2018.

JS
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Motie

Raadsinformatiebrief

PLANNING
Orgaan Datum

Advies Datum

Onderwerp

Ph. Status

Toelichting

Bron

Orgaan Datum

Raad

nnb

Zienswijze jaarstukken 2017 en JS
begroting 2019 GGD Hollands
Noorden

Afgedaan

Wethouder zegt toe dat zowel hij als
plaatsvervanger wethouder Does louter in het
Algemeen Bestuur zitting nemen en geen plaats
nemen in het Dagelijks Bestuur van de GGD
Hollands Noorden.
4/12: deze toezegging is afgehandeld, zie de
verzamel RIB over de bestuurlijke termijnagenda.

Toezegging

Raad

28-jun-18

Raad

nnb

Zienswijze jaarstukken 2017 en JS
begroting 2019 GGD Hollands
Noorden

Afgedaan

Raad

28-jun-18

Raad

nnb

ICT en HalteWerk

GO

Afgedaan

Cie M&S

19-jun-18

Raad

nnb

Leeghwaterbrug

MS

Afgedaan

Wethouder zegt toe zijn uiterste best te doen de
Toezegging
zorgen van de raad te delen in de vergadering van
het AB en te zorgen om op termijn een oplossing
te vinden voor de problematiek die heerst, namelijk
de tekorten.
De wethouder heeft de zorgen gedeeld. Ook is er
een aangepaste begroting gekomen.
Wethouder Oude Kotte zal in het bestuurlijk team Toezegging
van HalteWerk de vraag vanuit de commissie
meenemen: Is de ICT op orde?
4/12: per ongeluk is nooit teruggekoppeld dat
wethouder de vraag in het bestuurlijk team heeft
gesteld en dat is aangegeven dat er geen
onregelmatigheden in de ICT zijn.
Wethouder Stam-de Nijs beantwoordt de vragen
Toezegging
en zegt toe regionaal aandacht te vragen voor dit
onderwerp en de vinger aan de pols te houden.
15/11: zie o.a. de brief aan de provincie (namens
aantal gemeenten) en het antwoord hierop in het
Nieuws van de dag van 15/11.

Raad

5-jun-18

Raad

nnb

Cie S&R

nnb

ER project Berckheidelaan

JD

Openstaand

Raad

nnb

Cie S&R

nnb

ER project Krusemanlaan

JD

Openstaand

Raad

nnb

Cie S&R

nnb

Bestemmingsplan De Noord
2016 (JD)

JD

Openstaand

Was december 2016. Huidige beheersvordening
voldoet nog - herziening bestemmingsplan pas als
plannen/ontwikkelingen concreet worden. Gaat van
de agenda af want dit is verwerkt in de
beheersverordening.

Raad

nnb

Cie M&S

nnb

Gezondheidsagenda 20172020

GO
JD
JS

Openstaand

Gezondheidsagenda 2017-2020 is verwijderd. In
het strategisch kader voor het sociaal domein komt
een gezondheidsparagraaf. Er komt dus geen
aparte Gezondheidsagenda.

4/12: verwijderd. Het project komt alsnog in De
Draai Zuid, de huidige planning en fasering in De
Draai bood daar mogelijkheden voor. Dit is dus
geen apart onderwerp meer op de bestuurlijke
termijnagenda.
4/12: verwijderd, staat er dubbel op.
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Middel

