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1

Opening
De besluitenlijst van de vergadering van 29 mei 2018 wordt vastgesteld.

2

Besluiten openbaar

2.1

Jaarstukken 2017 en begroting 2019 RHCA (Bruinooge)
Het bestuur van het Regionaal Historisch Centrum Alkmaar biedt de Jaarrekening 2017 en
de Programmabegroting 2019 aan ter beoordeling. Ingevolge artikel 35 lid 3 van de Wet
gemeenschappelijke regelingen kunnen de raden van de deelnemende gemeenten hun
zienswijzen naar voren brengen over de jaarrekening en de ontwerpbegroting bij het
Dagelijks Bestuur van de gemeenschappelijke regeling. Deze zienswijzen worden
betrokken bij de behandeling van de jaarrekening en de ontwerp begroting die aan het
Algemeen Bestuur ter vaststelling worden aangeboden. Besluitvorming over de jaarstukken
2017 en de programmabegroting 2019 vindt plaats in de vergadering van het AB van 11 juli
2018.
Besluit
Het raadsvoorstel ter besluitvorming aan te bieden aan de raad.

2.2

Jaarrekening 2017
Formeel paraferen van de goedkeuring van de jaarstukken door het college en de datum
van het afgeven van de accountantsverklaring door EY is 22 mei 2018.
Deze twee data moet gelijk zijn. Dit is op 8 mei 2018 besproken bij de collegespecial
jaarstukken. Uit het gesprek met de accountant op 17 mei 2018 zijn nog een aantal
technische verzoeken gekomen tot technische tekst aanpassingen in de
waarderingsgrondslagen, bijlage begrotingsrechtmatigheid en bijlage.
Besluit
1.
De laatste versie van de jaarstukken 2017 d.d. 05-06-2018 openbaar te maken.
2.
Bijgaand raadsvoorstel ter vaststelling voor te leggen aan de raad.

2.3

Financiële Evaluatie Sociaal Domein en de Reserve Sociaal Domein (Dijkman)
Voor u ligt de Financiële Evaluatie van het Sociaal Domein 2015-2017.
In 2015 zijn er met de decentralisatie in het Sociaal Domein extra taken,
verantwoordelijkheden en
financiën naar de gemeente toegekomen
Besluit
1.
De Financiële Evaluatie Sociaal Domein 2015-2017 vast te stellen.

2.

3.

2.3

De Financiële Evaluatie Sociaal Domein ter kennisname aan te bieden aan de
gemeenteraad zodat deze kan worden betrokken bij de behandeling van de
jaarrekening 2017.
In te stemmen met het in stand houden van de Reserve Sociaal Domein voor het jaar
2018.

Bestuursrapportage gemeente Alkmaar peildatum 1 mei 2018 (Dijkman)
Deze eerste bestuursrapportage is gebaseerd op de eerste vier maanden van 2018 en
geeft een overzicht van substantiële afwijkingen t.o.v. de begroting, zowel beleidsmatig als
financieel. Tevens worden de risicovolle projecten gerapporteerd. De projecten waarover
gerapporteerd wordt zijn geselecteerd overeenkomstig de in uw raad van 14 januari 2016
besproken procedure. De wijzigingen uit deze bestuursrapportage die leiden tot financiële
wijzigingen t.o.v. de begroting 2018 worden in de Begrotingswijzigingen voorgelegd ter
besluitvorming.
Besluit
1. Akkoord te gaan met de Bestuursrapportage gemeente Alkmaar peildatum 1 mei
2018.
2. Bijgaand raadsvoorstel aan te bieden aan de Raad.

2.4

2e begrotingswijziging 2018 (Dijkman)
De raad heeft op 3 december 2015, bijlage nr 2015-1870 besloten om in het kader van de
Bestuurlijke richtlijnen P&C producties en de Financiële verordening het aantal
begrotingswijziging per jaar te bepalen op 6 stuks. De 1e begrotingswijziging 2018 is
behandeld in de raad van 15 maart 2018. De 2e begrotingswijziging 2018 staat voor de
raad van 2 juli 2018 gepland. Het instrument begrotingswijziging dient om de budgetten van
de programma’s en producten in formele zin te wijzigen. Dit leidt tot een actuele financiële
stand van zaken, zodat betere sturing op budgetten mogelijk wordt.
Besluit
Bijgaand raadsvoorstel ter besluitvorming voor te leggen aan de Raad.

2.5

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Ontwikkelingsbedrijf 7 juni 2018
(Dijkman)
Gemeente Alkmaar is een van de aandeelhouders van N.V. Ontwikkelingsbedrijf NoordHolland Noord. De inbreng van de gemeente Alkmaar in de aandeelhoudersvergaderingen
wordt door het college bepaald.
Besluit
1.
Tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 7 juni 2018 de in deze
nota voorgestelde inbreng te leveren.
2.
Wethouder Pieter Dijkman te machtigen de namens gemeente Alkmaar het woord te
voeren tijdens deze Algemene Vergadering van Aandeelhouders van het
Ontwikkelingsbedrijf.
3.
Kennis te nemen van het jaarverslag van het Ontwikkelingsbedrijf via deze link:
http://jaarverslag2017.nhn.nl.

2.6

Voortgangsrapportage Wmo (Van de Ven)
Op 2 juli 2015 heeft de gemeenteraad het Wmo-beleidskader 2015 – 2018 ‘Ondersteuning
op maat en dichtbi’ 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.
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Besluit
Bijgaand raadsvoorstel ter besluitvorming voor te leggen aan de raad.
2.7

Uitvoering raadsmotie terugbrengen kerkhofmuur bij Grote St. Laurenskerk (Van de
Ven)
Op 26 juni 2017 is de motie over het terugbrengen van een begraafplaatsmuur bij de Grote
Sint Laurenskerk unaniem aangenomen. Er is onderzoek gedaan naar de mogelijkheden
en er heeft een participatietraject plaatsgevonden. Dat heeft geresulteerd in een
herinrichtingsontwerp en een kostenraming. Het ontwerp met financieringsvoorstel ligt ter
besluitvorming aan u voor.
Besluit
1.
In te stemmen met voorgesteld herinrichtingsontwerp.
2.
In te stemmen met het starten van het vergunningstraject en de realisatie van het
ontwerp in najaar 2018 en voorjaar 2019.
3.
De kosten voor 2018 ad € 74.000 te dekken binnen het bestaande budget voor het
programma cultuur.
4.
De kosten voor 2019 ad € 50.000 te dekken uit de budgetten beheer openbare
ruimte.
5.
De raad hierover te informeren met een memo.

2.8

Stand van Zaken Veilig Thuis Noord Holland Noord (Van de Ven)
Op 31 mei heeft u een bericht ontvangen van de GGD Hollands Noorden (GGD). De GGD
informeert u over de stand van zaken bij Veilig Thuis Noord Holland Noord (VT NHN).
Besluit
1.
Kennis te nemen van de brief van de GGD, inclusief bijlagen.
2.
In te stemmen met bijgaand memo aan de raad.

2.9

Evaluatie afsprakenkader Overdie (Van de Ven)
In 2015 hebben een aantal partners uit de wijk Overdie met elkaar afgesproken om
gezamenlijk het sociale afsprakenkader uit te voeren. De doelstellingen van het
afsprakenkader waren op hoofdlijnen:
- Het verbeteren van de veiligheid en verder terugdringen jongerenoverlast
- Terugdringen van de schooluitval; meer jongeren met een startkwalificatie
- Terugdringen werkeloosheid en afhankelijk van een uitkering, verhogen van de kansen op
een plek op de arbeidsmarkt
Afgelopen 1 januari 2018 is het afsprakenkader beëindigd. De aanpak van Overdie is toen
ingeschoven bij het buurtgericht samenwerken. Van de aanpak is een evaluatie met
aanbevelingen opgesteld.
Besluit
1.
In te stemmen met de voor de wijk Overdie opgestelde evaluatie, inclusief de
aanbevelingen.
2.
De betreffende aanbevelingen mee te geven als advies voor de volgende
collegeperiode.
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