Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders van 22 mei 2018
Aanwezig

Afwezig

drs. V.H. Kloos, 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
P.M. Bruinooge
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Opening
De besluitenlijst van de vergadering van 15 mei 2018 wordt vastgesteld.
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Besluiten openbaar

2.1

Monitor In Control of Alcohol & Drugs 2016-2017 (Konijn-Vermaas)
In de monitor In Control of Alcohol & Drugs 2016-2017 van de gemeente Alkmaar is
zichtbaar gemaakt in hoeverre doelen uit de Kadernota In Control of Alcohol & Drugs 20162020 Noord-Holland Noord zijn behaald op zowel regionaal- als sub-regionaalniveau.
Besluit
1.
Kennis te nemen van de monitor In Control of Alcohol & Drugs 2016-2017.
2.
De monitor ter kennisname aan te bieden aan de Commissie Sociaal.

2.2

Derde en laatste voortgangsrapportage beleidskader Jeugdhulp (Konijn-Vermaas)
Op 2 juli 2015 heeft de gemeenteraad het beleidskader “Het resultaat telt” Jeugdhulp 2015
– 2018 vastgesteld. Jaarlijks wordt gepeild hoe het staat met de uitvoering van de acties en
doelen zoals vastgelegd in het beleidskader. Dit is de derde en laatste
voortgangsrapportage. Daarnaast zit het toegezegde financieel jaaroverzicht 2017
bijgevoegd bij het rapport.
Besluit
Bijgaand raadsvoorstel ter besluitvorming aan te bieden aan de Raad.

2.3

Bouwplan West-Friese Poort (Van de Ven)
Op de hoek van de Eilandswal en het Oudorperdijkje te Alkmaar is het voornemen om 31
nieuwe appartementen met een ondergrondse parkeergarage te realiseren. Het bouwplan
past niet binnen de regels van het bestemmingsplan. Medewerking is mogelijk door af te
wijken van het bestemmingsplan met gebruikmaking van artikel 2.12, eerste lid, sub a,
onder 3° Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (door de uitgebreide
voorbereidingsprocedure op te starten) waarbij voor onderhavig plan ook een ‘verklaring
van geen bedenkingen’ nodig is van de raad.
Besluit

1

1.
2.

In te stemmen met het opstarten van de uitgebreide voorbereidingsprocedure voor
het verlenen van de omgevingsvergunning.
De raad te verzoeken een ontwerp-verklaring van geen bedenkingen af te geven
voor onderhavig (bouw)plan.

2

