Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders van 15 mei 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 8 mei 2018 wordt vastgesteld.
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Besluiten openbaar

2.1

Stand van zaken ontwikkeling NWZ en ondergrondse parkeergarage (Dijkman)
De gemeente Alkmaar en de Stichting Noordwest Ziekenhuisgroep hebben op 20
december 2017 een intentieovereenkomst getekend over een te realiseren gestapelde
verkeersvoorziening vernieuwbouw Noordwest Ziekenhuisgroep. In de overeenkomst is
afgesproken om te streven voor 1 mei 2018 duidelijkheid te hebben over de haalbaarheid.
De gemeente en het NWZ zijn echter op dit moment nog volop in gesprek over de
financiële en technische uitgangspunten van het realiseren van een ondergrondse
parkeergarage aan de voorzijde van het ziekenhuis. Naar verwachting is er medio juni
2018 duidelijkheid over de haalbaarheid van een ondergrondse parkeergarage.
Besluit
1. Kennis te nemen van de bijgevoegde memo stand van zaken ontwikkeling NWZ en
ondergrondse parkeergarage.
2. Betreffende memo ter kennisname naar de leden van de gemeenteraad te sturen.

2.2

Tweede ontsluiting Jozefschoollocatie (Dijkman)
Bij de vaststelling van de Ontwikkelvisie ‘Herontwikkelingslocaties Graft De Rijp’ Door de
gemeenteraad van Graft de Rijp in 2014 is door het college een onderzoek toegezegd naar
een mogelijk tweede ontsluiting van de Jozefschoollocatie. Naar aanleiding hiervan is
recent een enquête uitgevoerd in de Kerkstraat en omgeving. Tevens is een kostenraming
gemaakt van een te bouwen brug. De enquête wijst uit dat er weinig draagvlak is voor een
tweede ontsluiting.
Besluit
1. Kennis te nemen van de uitslag van de enquête inzake tweede ontsluiting
Jozefschoollocatie en te besluiten van realisering af te zien.
2. Het memo inzake de enquête en de raming van de kosten ter kennisname aan de raad
te sturen.
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2.3

Jaarrekening 2017 en Begrotingen 2018 en 2019 Recreatieschap GAB en
Recreatieschap RAUM (Nagengast)
Namens de Dagelijkse Besturen van Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer
(RAUM) en van het Recreatieschap Geestmerambacht (GAB) zijn door Recreatie NoordHolland NV de jaarrekeningen 2017, de begrotingswijzigingen 2018 en de begrotingen
2019 aangeboden. Deze documenten zijn geagendeerd, voor de vergadering van het
Algemeen Bestuur van het RAUM van 4 juli 2018 en voor de vergadering van het
Algemene Bestuur van het GAB van 11 juli 2018. Aan de behandeling daarvan gaat een
zienswijzen traject in de raden vooraf.
Besluit
Het college besluit bijgaand raadsvoorstel voor te leggen aan de raad.

2.4

Ontwerp begroting 2019 en jaarrekening 2017 van de GR
Werkvoorzieningsgemeenschap Noord Kennemerland (WNK) (Nagengast)
Op grond van artikel 34 WGR lid 1 en lid 3 stelt het Algemeen bestuur van GR WNK de
begroting vast voorgaand aan het jaar waarvoor zij dient en de jaarstukken volgend op het
jaar waarop zij betrekking heeft. De raden van de deelnemende gemeenten kunnen het
dagelijks bestuur hun zienswijze aanbieden. Voor 15 april 2018 zijn de ontwerp begroting
2019 en de jaarstukken 2017 aangeboden aan de gemeente. Besluitvorming door het
Algemeen Bestuur van WNK over de ontwerp begroting 2019 en de jaarstukken 2016 vindt
plaats in de vergadering op 2 juli 2018.
Besluit
De ontwerp begroting 2019 en jaarrekening 2017 van de GR
Werkvoorzieningsgemeenschap Noord Kennemerland (WNK) voor te leggen aan de
gemeenteraad, conform bijgaand raadsvoorstel.

2.5

Financiering voor Kracht on Tour omzetten in budget (Konijn-Vermaas)
In 2016 en 2017 zijn Kracht on Tour-evenementen georganiseerd. Deze evenementen
hebben tot doel vrouwen bewuster te maken van het belang van economische
zelfstandigheid en hen te helpen stappen te zetten naar een betere economische positie.
Ze dragen daarmee bij aan de doelstelling van het college om mensen aan het werk te
helpen, zodat zij zelfstandig en niet afhankelijk van de overheid hun leven kunnen inrichten.
Vanwege het succes van de evenementen heeft de gemeente Alkmaar als
centrumgemeente voor 2018 €40.000 financiering aangevraagd bij het Ministerie van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Als cofinanciering is vanuit het RPAnhn €40.000
gereserveerd. De financiering van OC&W is toegekend en komt via het gemeentefonds
binnen. Het dient in budget te worden omgezet, zodat het kan worden ingezet voor de
realisatie van de evenementen.
Besluit
De middelen die via het gemeentefonds beschikbaar gesteld worden ad. €40.000 te
bestemmen voor het organiseren van drie Kracht on Tourevenementen in 2018 en dit te
verwerken in de eerstvolgende begrotingswijziging op Programma 9 Maatschappelijke
ondersteuning.

2.6

Zienswijze jaarstukken 2017 en begroting 2019 GGD Hollands Noorden (Van de Ven)
De raad wordt in de gelegenheid gesteld om een zienswijze te geven op de
conceptbegroting 2019 en de conceptjaarstukken 2017 van de Gemeenschappelijke
Regeling GGD Hollands Noorden.
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Besluit
Bijgaand raadsvoorstel aan te bieden aan de raad.
2.7

Omgevingsvergunning nieuwbouw woning Zuideinde 7 De Rijp (Van de Ven)
Voor Zuideinde 7 De Rijp is een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor het
bouwen van een vrijstaande woning. Het perceel heeft de bestemming “BedrijfNutsvoorziening” zonder een bouwvlak. Het realiseren van de woning is in strijd met deze
bestemming.De omgevingsvergunning kan worden verleend met gebruikmaking van artikel
2.12 eerste lid, onder a, onder 3º, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).
Besluit
1. Over te gaan tot het volgen van een uitgebreide voorbereidingsprocedure als bedoeld in
de Wabo voor het verlenen van een omgevingsvergunning voor de bouw van een woning
op het perceel Zuideinde 7 in De Rijp.
2. De verdere afhandeling van de procedure te mandateren aan de unitmanager
Vergunning & Subsidieverlening als er geen zienswijzen zijn ingediend op het plan.

2.8

Brief Provincie Noord-Holland (Dijkman)
In december 2017 heeft de Provincie Noord-Holland na een quick-scan geïnformeerd over
het toezichtregime dat voor Alkmaar geldt met betrekking tot het financieel toezicht. In een
brief van 26 april 2018 meldt de Provincie Noord-Holland dat evenals voorgaande jaren
geen aanleiding is om de gemeente Alkmaar voor 2018 onder het preventieve toezicht te
plaatsen. De provincie Noord-Holland geeft een compliment voor de wijze waarop het
fusieproces, diverse verzelfstandigen zijn gerealiseerd en daarnaast de bezuinigingen tot
stand zijn gebracht met als resultaat weer een gezond financieel vaarwater.
Besluit
Kennisnemen van de brief van de provincie Noord-Holland omtrent de financiële positie
gemeente Alkmaar 2018.

2.9

Vervolg motie Alkmaar een blinkend schone toeristenstad (Nagengast)
In de raadsvergadering van 14 september 2017 is een motie ' Alkmaar een blinkend
schone toeristenstad' aangenomen waarin het college vanuit de Raad wordt opgedragen:
Aan te dringen bij het Rijk, dat de geluidswand aan de Heilooër Tolweg (N9) toe is aan een
grondige opknapbeurt en voor te stellen om er een duurzame geluidswand van te maken,
wat voor een groen uiterlijk zorgt met als extra voordeel dat het nog meer geluiddempend is
en meer fijn stof opvangt.
En dat de groene geluidswand er voor het nieuwe toeristenseizoen in 2018 staat. Op 10
oktober 2017 heeft het college medegedeeld een brief te zullen sturen naar
Rijkswaterstaat. Het college heeft tevens toegezegd om de Raad op de hoogte te brengen
van de uitkomst van het verzoek.
Middels bijgevoegde brief wordt de Raad op de hoogte gebracht van de uitkomst van het
verzoek.
Besluit
In te stemmen met het aanbieden van bijgevoegde brief aan de Raad.
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