Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders van 24 april 2018
Aanwezig

P.M. Bruinooge, voorzitter
drs. V.H. Kloos
drs. P.F. Dijkman
J.P. Nagengast MBA
mw. E.C. Konijn-Vermaas
mw. A.J.A. van de Ven
W. van Twuijver, secretaris
mw. S. Barnhoorn-Bakker, ambtelijk secretaris
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Opening
De besluitenlijst van de vergadering van 17 april 2018 wordt vastgesteld.
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Besluiten openbaar

2.1

Activiteiten Klim naar de Hemel (Bruinooge/Kloos)
De gewenste activiteiten bestaan uit:
- een bezoek of rondleiding aan de Klim naar de Hemel buiten openingstijden (maximaal 3
keer per week tussen 18.00 uur en 22.30 uur);
- lezing/presentatie of vergadering/bijeenkomst (maximaal 3 keer per week tussen 18.00
uur en 22.30 uur en maximaal 3 keer per week gedurende openingstijden tussen 09.00 uur
en 18.00 uur);
- concerten (maximaal 2 keer per maand tussen 19.30 uur en 22.30 uur);
- openingsevent op 1 mei om 08.00 uur voor alleen genodigden;
- eerdere openstelling op Hemelvaartsdag om 05.00 uur;
- afsluitend event of 8 oktober event.
Voor deze activiteiten wenst de organisator een paraplu evenementenvergunning te
ontvangen waarbij er voorafgaand aan de activiteiten een melding wordt gedaan welke
activiteiten er plaatsvinden.
Besluit
Burgemeester:
1.
Een paraplu evenementvergunning te verlenen met hierin opgenomen:
a)
Openingstijden van Klim naar de Hemel conform het evenementenbeleid. Dit houdt
in dat de Klim van maandag tot en met donderdag geopend kan zijn tot 22.00 uur
en op vrijdag tot en met zondag de gewenste openingstijden van 22.30 uur kan
hebben. Waarbij er niet vaker dan drie keer per week gebruik mag worden gemaakt
van deze latere openingstijden.
b)
Dat er extra rondleidingen mogen worden gegeven gedurende de hierboven onder
1a genoemde openingstijden na 18.00, waarbij er geen gebruik mag worden
gemaakt van versterkt geluid en waarbij er maximaal 3 keer per week een activiteit
in de avond mag worden georganiseerd.
c)
Dat lezingen/presentatie en vergaderingen/bijeenkomsten maximaal 3 keer per
week na 18.00 uur mogen worden georganiseerd en maximaal 3 keer per week
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d)

e)

f)

2.
3.

2.2

gedurende de periode tussen 09.00 uur en 18.00 uur. De eindtijden kunnen hierbij
niet later komen te liggen dan genoemd onder 1a. Deze activiteiten moeten
minimaal 2 weken voorafgaand aan de activiteit gemeld worden.
Dat gedurende de openstelling van de Klim naar de Hemel in de periode van mei
tot en met oktober maximaal 2 concerten per maand mogen worden gegeven
conform de uitvoeringsregels evenementen.
Bij activiteiten waarbij geluid ten gehore wordt gebracht dient minimaal 4 weken
voorafgaand aan de activiteit een akoestisch rappoort te worden overgelegd omdat
het een bijzondere locatie betreft.
Voor de concerten kan gebruik worden gemaakt van een tijdelijke terrasvergunning
behorende bij de paraplu evenementvergunning onder de voorwaarden dat:
a. Van het tijdelijk terras gebruik kan worden gemaakt conform de tijden zoals
opgenomen in het evenementenbeleid;
b. van de terrasvergunning mag alleengebruik worden gemaakt in de pauze
van het concert, voorafgaand aan en aansluitend op het concert dient
gebruik te worden gemaakt van de reguliere horeca in de Grote Kerk;
c. er geen alcoholhoudende dranken worden geserveerd;
d. er alleen een koud borrelhapje of koekje mag worden geserveerd en geen
maaltijden of lunches;
e. er geen parasols en overkappingen mogen worden geplaatst.
f.
Dat er een vroegere openingstijd op Hemelvaartsdag wordt toegestaan
vanaf 05.00 uur omdat er hier sprake is van een eenmalige bijzondere
festiviteiten namelijk Hemelvaartsdag 2018 gedurende het 500 jarig
bestaan de van de Grote kerk.
g. Dat aan het einde van de periode van Klim naar de Hemel conform de
tijden van het evenementenbeleid een evenement kan worden
georganiseerd als afsluiting van Klim naar de Hemel danwel ter opluistering
van de 8 oktober festiviteiten. Dit event dient minimaal 4 weken
voorafgaand te worden gemeld waar noodzakelijk kunnen er dan
aanvullende maatregelen worden opgelegd.
Voor de opening op 1 mei geen evenementvergunning te verlenen omdat dit geen
voor publiek toegankelijke verrichting van vermaak is, maar een besloten festiviteit is.
De toezicht en handhaving bij evenementen zoals omschreven in de
uitvoeringsregels evenementen, onverkort toe te passen op dit evenement.

Het nieuwe veilig werken: zelfevaluatie ENSIA (Dijkman)
Alle gemeenten is gevraagd om een zelfevaluatie ENSIA en een audit op DIGiD en
SUWInet te doen. Deze zelfevaluatie informatieveiligheid maakt in Alkmaar onderdeel uit
van het programma: ‘het nieuwe veilig werken’. Met deze collegeverklaring geeft het
college van B en W aan in hoeverre de gemeente aan de beheersingsmaatregelen heeft
voldaan, gericht op DigiD en SUWInet. De collegeverklaring is de basis voor het assurance
rapport en wordt gezamenlijk met het assurance rapport (en separaat van het jaarverslag)
ter kennisname aan de gemeenteraad aangeboden.
Besluit
1.
In te stemmen met de collegeverklaring.
2.
De collegeverklaring en het assurancerapport ter informatie aan te bieden aan de
Raad.
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2.3

Jaarrekening 2017, Kadernota 2019-2023, Begroting 2019 en Meerjarenperspectief
2020-2023 GR Cocensus (Djkman)
De uitvoering van de gemeentelijke belastingen is opgedragen aan Cocensus. Cocensus is
een Gemeenschappelijke Regeling en vanaf 1 januari 2014 neemt Alkmaar hieraan deel.
Op 12 maart 2018 zijn de jaarstukken 2017 en de Kadernota 2019-2023, Begroting 2019 en
het Meerjarenperspectief 2020-2023 ontvangen. De Kadernota 2019-2023, Begroting 2019
en het Meerjarenperspectief 2020-2023 wordt aan de deelnemende gemeenten
aangeboden om in een zienswijze hun gevoelens te uiten. Deze stukken worden in de
vergadering van 27 juni 2018 door het AB van Cocensus vastgesteld. Voorgesteld wordt
een positieve zienswijze af te geven.
Besluit
Bijgaand raadsvoorstel ter besluitvorming aan te bieden aan de raad.

2.4

Regio Alkmaar, Uitbreiding Regioteam tot 1 januari 2019 (Dijkman)
Op 4 april jl. is in het college het voorstel ‘Regio Alkmaar, Versterking Regioteam en
Focusagenda’ behandeld om tot een impuls voor de strategische positionering te komen
mede door het opstellen van een Focusagenda en het hiervoor versterken van het
Regioteam. Het college was positief over de ontwikkeling, maar heeft wel aan de Regio
verzocht eerst met een nadere onderbouwing van de voorgestelde uitbreiding van het
Regioteam te komen. In bijgevoegd memo d.d. 18 april 2018 is de noodzaak van die
versterking van het Regioteam toegelicht.
Besluit
1.
Kennis te nemen van bijgevoegde brief en aanvullend memo en de route naar de
focusagenda en deze over te dragen naar de volgende collegeperiode.
2.
Het Regioteam zo snel mogelijk en tot 1 januari 2019 uit te breiden met 0,6 fte
secretariële ondersteuning, 0,2 fte communicatiemedewerker en 0,6 fte
regiocoördinator Sociaal. Deze kosten te bepalen op maximaal € 150.000,- en op te
nemen in het budget Regio Alkmaar.
3.
De huidige kosten voor de regiocoördinatoren en ondersteuning (circa € 250.000,-)
op te nemen in het budget Regio Alkmaar.
4.
In te stemmen met de bijdrage aan de Regio Alkmaar ad € 195.000, waarvan €
139.000 reeds wordt gedekt uit bestaande budgetten (€ 37.000) of wordt
gefactureerd aan de Regio (€ 47.000) en de overige gemeenten (€ 55.000, BUCH,
Langedijk en HHW) voor de inzet van eigen personeel.
5.
Het beschikbaar stellen van het incidentele budget 2018 van € 56.000 af te wegen bij
de 1ste Bestuursrapportage 2018.
6.
Regio Alkmaar op de hoogte te stellen van het besluit;
7.
De gemeentesecretarissen van Regio Alkmaar op te dragen de volgende
werkzaamheden onderling te verdelen en de eventuele kosten nader in beeld te
brengen:
a. Bovenstaande uitbreiding van het Regioteam.
b. Overdracht van het budget Regio Alkmaar van de gemeente Heerhugowaard
naar één van de deelnemende gemeenten in de BUCH-werkorganisatie,
inclusief verrekening restant voorgaande jaren (€ 5.004).
c. Overgang van Dropbox naar iBabs vanwege nieuwe wet- en regelgeving.
d. Ondersteuning op strategisch HRM-gebied aan het traject richting de
focusagenda.
e. Overheveling van het domein RegioAlkmaar.nl en het bieden van de
bijbehorende ondersteuning.
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2.5

Verlenging periode bovenregionale samenwerking Verwijsindex NHN (KonijnVermaas)
Bij besluit d.d. 10-1-2017 heeft het college ingestemd met een bovenregionale
samenwerking Verwijsindex NHN tussen de regio’s Alkmaar, Kop Noord-Holland en WestFriesland. Tevens is ingestemd met het formeren van het bureau relatiemanagement
Verwijsindex NHN met een tijdelijke formatieuitbreiding van 1.5 fte. De periode van de
samenwerking is van 1-6-2017 tot 1-6-2018. Genoemde periode van samenwerking is
geëvalueerd (zie bijlage). In het PORA regio Alkmaar van 4 april 2018 is afgestemd over de
evaluatie en de verlenging van de bovenregionale samenwerkingsperiode van 1-6-2018 tot
1-6-2019. Tevens is in het PORA van 4 april afgestemd over de continuering van het
bureau relatiemanagement Verwijsindex NHN gedurende dezelfde periode.
Besluit
1.
In te stemmen met de verlenging van de bovenregionale samenwerking Verwijsindex
NHN voor de periode 1-6-2018 tot 1-6-2019.
2.
In te stemmen met de voortzetting van het bureau relatiemanagement Verwijsindex
NHN in de gemeente Alkmaar voor de periode 1-6-2018 tot 1-6-2019.
3.
In te stemmen met de financiële bijdrage van € 25.180,33, inclusief extra kosten voor
de periode 1-6-2018 tot 1-6-2019 (conform bijlage kostenberekening).

2.6

Samenwerkingsovereenkomst Groene Hart Oudorp (Van de Ven)
Naar aanleiding van verzoek van bewoners om het voormalige Kolpingterrein in Oudorp
een groene invulling te geven, heeft het gebied in het bestemmingsplan Kolpingpad de
bestemming groen gekregen (Raad 12-10-2015). Het terrein is daarmee bestemd voor een
invulling met groenvoorzieningen, sport- en spel en recreatie. De bewoners hebben zelf
initiatief genomen en voor dit gebied de Visie Groene Hart Oudorp opgesteld, met ambities
op gebied van groen, ontmoeting & cultuur, spelen & sport. Met voorliggend voorstel
worden afspraken vastgelegd tussen gemeente en de Vereniging Groene Hart Oudorp,
over gezamenlijke realisatie van de Visie, de financiering daarvan en het toekomstig
onderhoud van voorzieningen.
Besluit
1. Voorliggende Samenwerkingsovereenkomst Groene Hart Oudorp aan te gaan met
de (binnenkort door de bewonerscommissie op te richten) Vereniging Groene Hart
Oudorp.
2. Deze nota ter informatie aan te bieden aan de commissie Ruimte.
Burgemeester:
3. Volmacht te verlenen aan de wethouder mw. A.J.A. van de Ven om de hierboven
genoemde samenwerkingsovereenkomst namens de gemeente Alkmaar te
ondertekenen.

2.7

Motie inzake Meer aandacht voor Floris V (Van de Ven)
In de raadsvergadering van 15-03-2018 van is een motie aangenomen met betrekking tot
meer aandacht voor Floris V.
Besluit
In te stemmen met bijgaande beantwoording.

2.8

Motie inzake Behoud bushalte Laat (Nagengast)
In de raadsvergadering van 15-03-2018 is een motie aangenomen met betrekking tot
behoud bushalte Laat.
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Besluit
In te stemmen met bijgaande beantwoording.
2.9

Terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan 1e Partiële herziening Landelijk Gebied
2014 (Van de Ven)
Op 30 september 2014 heeft de gemeenteraad van de toenmalige gemeente Schermer het
bestemmingsplan “Landelijk Gebied 2014” vastgesteld. Nadat het bestemmingsplan was
vastgesteld, is door diverse partijen beroep ingesteld. Op 27 januari 2016 heeft de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS) uitspraak gedaan. Verschillende
beroepsgronden zijn gegrond verklaard. Diverse plandelen zijn daarmee door de ABRvS
vernietigd.
Besluit
1. In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan 1e Partiële herziening Landelijk Gebied
2014.
2. Het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken gedurende 6 weken ter inzage
te leggen conform artikel 3.8 Wro.
3. Het ontwerpbestemmingsplan ter informatie toe te zenden aan de commissie Ruimte.
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