Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders van 1 mei 2018
Aanwezig

Afwezig

P.M. Bruinooge, voorzitter
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
drs. V.H. Kloos
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Opening

2

Besluiten openbaar

2.1

Jongerenplatform (Bruinooge)
De raad heeft een Raadswerkgroep ingesteld om vorm te geven aan participatie van
jongeren bij de lokale politiek in Alkmaar. In de raadsvergadering van 5 oktober 2017 is
daartoe een voorstel aangenomen tot de oprichting van een jongerenplatform. Het college
heeft hiervoor een voorstel uitgewerkt dat bestaat uit twee mogelijke varianten.
Besluit
Bijgaand Raadsvoorstel aan te bieden aan de Raad.

2.2

Bouwplan Febo en Subway Olympiapark (Dijkman)
Op 21 december 2017 is Kavel B in het Olympiapark verkocht aan SKA
Projectmanagement BV voor de vestiging van twee restaurants met Drive Through ten
behoeve van de vestiging van de Febo en Subway. De benodigde aanvraag
omgevingsvergunning is ingediend. Het bouwplan is in lijn met de in het bestemmingsplan
Westrand Zuid opgenomen regels. Er is echter sprake van een uit te werken bestemming
waarbij is bepaald dat pas mag worden gebouwd indien uitwerking heeft plaatsgevonden.
Die uitwerking heeft nog niet plaatsgevonden, zodat aan het bouwplan alleen medewerking
kan worden verleend d.m.v. een uitgebreide afwijkingsprocedure voor het verlenen van een
omgevingsvergunning. Uit de bij de aanvraag behorende ruimtelijke onderbouwing volgt dat
geen van de beschreven ruimtelijke aspecten een belemmering vormt voor het verlenen
van de omgevingsvergunning. Er is sprake van een project waarvoor reeds een ruimtelijk
kader bestaat dat is vastgesteld door de gemeenteraad. Het bouwplan past binnen die
kaders, zodat geen verklaring van geen bedenkingen van de gemeenteraad is vereist.
Besluit
1.
In te stemmen met het opstarten van de uitgebreide voorbereidingsprocedure (als
bedoeld in de Wabo) voor het verlenen van de omgevingsvergunning.
2.
De verdere besluitvorming te mandateren aan de unitmanager V&S.
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2.3

Motie inzake Roze Loper (Dijkman)
In de raadsvergadering van 15 maart 2018 is een motie aangenomen met betrekking tot de
Roze Loper. In bijgaande brief wordt deze motie beantwoord.
Besluit
In te stemmen met bijgaande beantwoording.

2.4

Vervolg raadsmotie trailerhelling: keuze en dekking (Nagengast)
In lijn met de raadsmotie ‘Trailerhelling in Alkmaar’ (d.d. 30 maart 2017) is op 31 juli 2017
een tijdelijke trailerhelling gerealiseerd. Op 29 januari 2018 zijn in staf de mogelijkheden
voor een definitieve versie besproken, waarbij gekozen is optie “Helling Havinghastraat
verbeteren in 2018”. Voor opdrachtverstrekking is een B&W besluit van toepassing. Na
realisatie van deze verbeteringen is de raadsmotie afgedaan.
Besluit
1.
In te stemmen met de verbetering van de trailerhelling aan de Havingastraat.
2.
De kosten ad € 48.000,- excl BTW te dekken uit bestaande budgetten.

2.5

Jaarstukken 2017 en ontwerpbegroting 2019 RUD NHN (Nagengast)
De jaarstukken 2017 en de ontwerpbegroting 2019 worden aangeboden op basis van de
Gemeenschappelijke regeling Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord.
Besluit
Bijgaand raadsvoorstel aan te bieden aan de Raad.

2.6

Raadsvragen OPA inzake Verplichte tegenprestatie staat in het huidige
coalitieprogramma (Konijn-Vermaas)
Het lid van de Raad, J. Hoekzema, heeft ons bij brief van 7-02-2018 vragen gesteld. Deze
brief heeft de volgende inhoud: In het coalitieakkoord ‘Het wordt zomer’ van dit zittende
College staat opgenomen;
Besluit
In te stemmen met bijgaande beantwoording.

2.7

Raadsvragen Pvd D inzake Laanweg 9 Zuidschermer (Van de Ven)
Het lid van de Raad, Janine Visser, heeft ons op 29-03-2018 vragen gesteld over het
uitbreiden van het veeteeltbedrijf aan Laanweg 9 te Zuidschermer.
Besluit
In te stemmen met bijgaande beantwoording.

2.8

Gewijzigd vaststellen Parapluplan Parkeren 2018 (Van de Ven)
In dit Parapluplan Parkeren 2018 wordt voor een groot aantal bestemmingsplannen een
nieuwe parkeerregeling opgenomen die gebaseerd is op de vastgestelde
Parkeernormennota Alkmaar 2017-2027. Op 20 februari is het bestemmingsplan
vastgesteld door B&W. Het plan heeft van donderdag
1 maart 2018 tot en met woensdag 11 april 2018 ter inzage gelegen.
Besluit
1.
In te stemmen met de ambtshalve wijzigingen.
2.
Het raadsvoorstel gewijzigde Parapluplan 2018 ter vaststelling aan te bieden aan de
raad.
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2.9

Ontwerp-wijzigingsplan Noordervaart 45 Stompetoren (Van de Ven)
Voorliggend plan betreft een wijzigingsplan ex artikel 3.6 Wro van het bestemmingplan
Landelijk Gebied 2014. Met dit wijzigingsplan wordt een fysieke en ruimtelijke
kwaliteitsverbetering mogelijk gemaakt van het perceel aan de Noordervaart 45. Het
ontwerp-wijzigingsplan Noordervaart 45 is gereed voor de volgende stap in de procedure:
het ontwerp wordt gedurende zes weken voor een ieder ter inzage gelegd. Tegelijkertijd
wordt voor het plan een procedure hogere waarde in het kader van de Wet geluidhinder
gevoerd.
Besluit
1.
In te stemmen met ontwerp-wijzigingsplan Noordervaart 45 Stompetoren.
2.
Het ontwerp-wijzigingsplan te publiceren en gedurende zes weken ter inzage te
leggen.
3.
Een procedure hogere waarde in het kader van de Wet geluidhinder te voeren ten
behoeve van het plan.

2.10

Ontwerpbestemmingsplan Sloep 7 De Rijp (Van de Ven)
Vanuit de unit Vastgoed en Gronden is de vraag gekomen om een bestemmingsplan op te
stellen voor Sloep 7 in De Rijp (voormalige gemeentehuis) om in 2018 over te kunnen gaan
tot verkoop van de gronden.
Besluit
1.
In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan Sloep 7 De Rijp.
2.
In te stemmen met het concept besluit hogere waarde.
3.
Het ontwerpbestemmingsplan en het concept besluit hogere waarde gedurende 6
weken ter inzage te leggen.
4.
Het ontwerpbestemmingsplan ter informatie toe te zenden aan de commissie Ruimte.

2.11

Dienstverleningsovereenkomst Veilig Thuis (Van de Ven)
De bestuurlijke regiegroep Veilig Thuis heeft opdracht gegeven tot het ontwikkelen van een
dienstverleningsovereenkomst (DVO) tussen 18 gemeenten in Noord Holland Noord en de
Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Hollands Noorden (GGD) voor Veilig Thuis.
Besluit
1.
In te stemmen met de dienstverleningsovereenkomst voor de regio Noord-Holland
Noord (inclusief Uitgeest) voor de uitvoering van Veilig Thuis NHN. Met dien
verstande dat:
a.
aansluiting wordt gezocht bij de wijze van indexeren van de GR;
b.
er een afspraak wordt gemaakt met de GGD om een bandbreedte van 5% in te
voeren. Als het aantal meldingen bij VT stijgt met minder dan 5% neemt de GGD
dit voor eigen rekening. Als het aantal meldingen structureel stijgt met meer dan
5% treden de GGD en de gemeenten in overleg over hoe de gevolgen hiervan
kunnen worden opgevangen;
c.
er in 2018 nog niet zal worden gewerkt met KPI’s.
2. In te stemmen met de samenwerkingsovereenkomst tussen gemeenten met
betrekking tot het gezamenlijk opdrachtgeverschap voor Veilig Thuis (bijlage 2 bij de
DVO).
3. Met betrekking tot het contactmanagement:
a.
In principe in te stemmen met het inrichten van een bovenregionaal
contractmanagement voor Veilig Thuis;
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b.

c.

De bovenregionale stuurgroep Specialistische Jeugdvoorzieningen te vragen de
opdracht aan de contractmanager nader te laten uitwerken door de ambtelijke
werkgroep VT in samenspraak met de gemeentelijke controllers. Het doel van het
contractmanagement is het vergroten van de sturingsmogelijkheden op Veilig
Thuis;
De kosten hiervan te dekken binnen programma 9 Maatschappelijke
ondersteuning.
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