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1

Opening
De besluitenlijst van de vergadering van 22 mei 2018 wordt vastgesteld.

2

Besluiten openbaar

2.1

Jaarrekening 2017 Veiligheidsregio Noord-Holland-Noord (Bruinooge)
Het Algemeen Bestuur (AB) van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord
(hierna: VR-NHN) heeft op 13 april 2018. de begroting 2019, de meerjarenraming
2020-2022 en de jaarstukken 2017 naar de deelnemende gemeenten gezonden. Op 6 juli
2018 worden in de vergadering van het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio NHN de
financiële stukken behandeld. Dit advies behandelt de jaarstukken 2017 van de VR-NHN.
De begroting en meerjarenbegroting worden in een apart advies behandeld.
Besluit
Bijgaand raadsvoorstel ter besluitvorming aan te bieden aan de Raad.

2.2

Ontwerpbegroting 2019 en de meerjarenraming 2020-2022 Veiligheidsregio NoordHolland Noord (Bruinooge)
Het Algemeen Bestuur (AB) van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord
(hierna: VR-NHN) heeft op 13 april 2018. de begroting 2019, de meerjarenraming
2020-2022, de financiering van CTER en de jaarstukken 2017 naar de deelnemende
gemeenten gezonden. Op 6 juli 2018 worden in de vergadering van het Algemeen Bestuur
van de Veiligheidsregio NHN de financiële stukken behandeld. Dit advies behandelt de
financiering voor de structurele nieuwe taken in het kader van CTER, de begroting 2019 en
meerjarenbegroting 2020-2022 van de VR-NHN. De jaarstukken 2017 worden in een apart
advies behandeld.
Besluit
Bijgaand raadsvoorstel ter besluitvorming aan te bieden aan de Raad.

2.3

Raadsvragen PvdA inzake overvolle vuilcontainers (Nagengast)
Het lid van de Raad, mevrouw Kerssens, heeft ons op 14-05-2018 vragen gesteld over
overvolle vuilcontainers.
Besluit
1

In te stemmen met bijgaande beantwoording.
2.4

Voorstel tot toetreden tot convenant Landelijke Stuurgroep Interventieteams (LSI)
(Konijn-Vermaas)
In 2017 is het bestaande LSI-convenant door de LSI-partners, zoals Belastingdienst, VNG.
UWV, SVB, IND, Inspectie SZW etc., geactualiseerd. De gemeente Alkmaar was ook bij het
vorige convenant aangesloten. Namens het RPF-NH heeft op 17 maart 2017 de
vertegenwoordigende gemeente van dit platform, de gemeente Hoorn, het convenant
symbolisch namens de platformgemeenten ondertekend. Als onderdeel van de actualisatie
is vastgesteld dat iedere gemeente gevraagd wordt via het geactualiseerde convenant toe
te treden tot de interventieteams. Hiermee onderstreept de gemeente Alkmaar dat zij in
haar aanpak één-overheidsbenadering voorstaat.
Besluit
1.
In te stemmen met het sturen van een schriftelijk verzoek tot toetreding aan de
voorzitter LSI.
2.
In te stemmen met deelname aan het LSI-convenant door Model Toetreding te
ondertekenen.
Burgemeester:
3.
Tot verlening volmacht aan wethouder Participatie, mevr. E.C Konijn-Vermaas om dit
toetredingsverzoek namens de gemeente Alkmaar te ondertekenen.
4.
Tot verlening volmacht aan wethouder Participatie, mevr. E.C Konijn-Vermaas om dit
Model Toetreding namens de gemeente Alkmaar te ondertekenen.

2.5

Ontwerpbegroting 2019 en jaarrekening 2017 GR Halte Werk (Konijn-Vermaas)
Per 1 januari 2015 is de Gemeenschappelijke regeling Halte Werk in werking getreden. In
deze GR nemen de gemeenten Alkmaar, Heerhugowaard en Langedijk deel, met als
taakgebied het uitvoeren van de Participatiewet en daaraan verwante regelingen. De
begroting die voor ligt betreft de begroting van de uitvoeringsorganisatie. De kosten van de
uitvoeringsorganisatie wordt ook aangeduid als de kleine geldstroom.
Besluit
De ontwerp begroting 2019 en jaarrekening 2017 GR Halte Werk voor te leggen aan de
gemeenteraad, conform bijgaand raadsvoorstel met zienswijze.

2.6

Raadsvragen CDA inzake mogelijke constructiefouten in Alkmaar (Van de Ven)
Het lid van de Raad, mevrouw Zeijlemaker, heeft ons bij brief van 14 mei jl. vragen gesteld
inzake mogelijke constructiefouten in Alkmaar.
Besluit
In te stemmen met bijgaande beantwoording.

2.7

Terinzagelegging ontwerpwijzigingsplan Noordervaart 11 Schermerhorn (Van de
Ven)
Het wijzigingsplan voorziet in het omzetten van een stopboerderij naar een burgerwoning
aangezien de agrarische activiteiten beëindigd zijn. De achterliggende schuren zullen
worden gebruikt voor hobbymatig gebruik en stille opslag van historische
landbouwvoertuigen van de Stichting tot Behoud van Oude Landbouwwerktuigen. Deze
stichting is al een tijd op zoek naar een goede locatie voor de collectie aan machines en
heeft nu eindelijk een plek gevonden.
Besluit
2

1.
2.
3.

2.8

In te stemmen met het wijzigingsplan Noordervaart 11 Schermerhorn.
Het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken gedurende 6 weken ter
inzage te leggen conform artikel 3.8 Wro.
Het ontwerpwijzigingsplan met bijbehorende stukken ter informatie toe te zenden aan
de commissie Ruimte.

Bezwaarschriften omgevingsvergunning Schutterswei (Van de Ven)
Tegen de omgevingsvergunning voor de verbouw van de voormalige gevangenis
Schutterswei tot hotel zijn diverse bezwaren ingediend. De commissie bezwaarschriften
heeft aangegeven dat het onderzoek en de motivering van de vergunning niet volledig is.
Naar aanleiding daarvan is een ruimtelijke onderbouwing opgesteld, waarin een
aanvullende motivering is opgenomen. Deze ruimtelijke onderbouwing is met omwonenden
besproken. Met inachtneming van de ruimtelijke onderbouwing kan de vergunning
gehandhaafd blijven.
Besluit
De omgevingsvergunning voor Schutterswei te handhaven.
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