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1

Opening
De besluitenlijsten van de vergadering van 6 juni 2018 en de vergadering 8 juni 2018
worden vastgesteld.

2

Besluiten openbaar

2.1

Algemene ledenvergadering VNG (Bruinooge)
Op 27 juni 2018 vindt de Algemene Ledenvergadering van de VNG plaats. De
burgemeester zal namens de gemeente Alkmaar in de vergadering deelnemen aan de
stemmingen. Op 13 juni jl. heeft u al besloten om voor de motie van Heerhugowaard inzake
de bekostiging van onderwijshuisvestiging te zullen stemmen. De overige agendapunten
zijn mede door Financiën getoetst, het ambtelijk advies is om met alle punten in te
stemmen conform de voorstellen van de VNG.
Besluit
De burgemeester te machtigen om de gemeente bij de algemene ledenvergadering te
vertegenwoordigen.

2.2

Vaststellen bestemmingsplan Boeijerstraat 14 De Rijp (Dijkman)
Het ontwerpbestemmingsplan Boeijerstraat 14 De Rijp heeft van 8 maart 2018 tot en met
19 april 2018 ter inzage gelegen ten behoeve van de bekendmaking van zienswijzen.
Initiatiefnemer wil op de voormalige schoollocatie Boeijerstraat 14 15 woningen realiseren.
Het plan bestaat uit 10 rug- aan-rugwoningen en 5 vrijstaande woningen. De 10 rug-aanrug-woningen vallen in de sociale categorie. Het bestemmingsplan heeft tot doel deze
ontwikkeling mogelijk te maken. Gedurende de zienswijzen periode zijn geen zienswijzen
ingediend. Er zijn echter wel twee ambtelijke wijzigingen. Naar aanleiding van deze
ambtelijke zienswijzen wordt het bestemmingsplan op onderdelen gewijzigd. Gevraagd
wordt in te stemmen met de “Nota van wijzigingen bestemmingsplan Boeijerstraat” en de
raad voor te stellen het bestemmingsplan Boeijerstraat gewijzigd vast te stellen.
Besluit
1.
In te stemmen met de ‘Nota van wijzigingen bestemmingsplan Boeijerstraat 14 De
Rijp’.
2.
De gemeenteraad voor te stellen het bestemmingsplan Boeijerstraat 14 De Rijp
gewijzigd vast te stellen, conform bijgevoegd raadsvoorstel en raadsbesluit.

3.

2.3

De gemeenteraad met een memo te informeren over de resultaten van het gesprek
met omwonenden.

24 Appartenementen met maatschappelijke ruimte Louise de Colignystraat 20
(Braak)
Voor de realisatie van dit plan op de locatie van de huidige Trefpuntkerk is een aanvraag
omgevingsvergunning ingediend. De geldende maatschappelijke bestemming laat geen
woningbouw toe. Voorts wordt het complex hoger dan wat op grond van de geldende
bouwvoorschriften mogelijk is. Bij de ontwikkeling van het plan is in ruime mate overleg
gepleegd met (representanten van) de omwonenden en aan diverse wensen
tegemoetgekomen. Ondanks het feit dat niet alle wensen gehonoreerd konden worden,
steunt de aanvraag op een goede ruimtelijke onderbouwing en is een goede ruimtelijke
ordening hiermee geborgd. Noodzakelijk is dat voor een aantal appartementen in beperkte
mate een hogere grenswaarde wegverkeerslawaai wordt vastgesteld. Voorts dient de raad
te worden benaderd voor de afgifte van een Verklaring van geen bedenkingen (Vvgb).
Aangezien de uitgebreide voorbereidingsprocedure wordt gevolgd dienen al deze besluiten
eerst in ontwerp te worden genomen en ter inzage gelegd, ten einde een ieder de
gelegenheid te geven zienswijzen in te dienen. Met inachtneming daarvan kan vervolgens
definitief op de aanvraag worden besloten.
Besluit
1.
De bereidheid uitspreken om conform bijgevoegd ontwerp-vergunningbesluit
medewerking te verlenen aan een omgevingsvergunning voor alle aangevraagde
deelactiviteiten via een uitgebreide voorbereidingsprocedure ex. artikel 3 e.v. van de
Wabo.
2.
In dat verband tevens overeenkomstig bijgevoegd ontwerp-document vast te stellen
van de benodigde hogere grenswaarden Wet geluidhinder.
3.
De gemeenteraad in verband met afwijking van het door hem eerder vastgestelde
bestemmingsplan te verzoeken hiervoor een Verklaring van geen bedenkingen af te
geven overeenkomstig bijgevoegd ontwerp-besluit.

2.4

Jaarverslag 2017 en Jaarverantwoording Kinderopvang 2017 (Konijn-Vermaas)
De Inspectie van het Onderwijs verplicht Gemeenten de jaarverantwoording Toezicht
informatie Kinderopvang Alkmaar te laten vaststellen door het college en beschikbaar te
stellen aan de gemeenteraad. De informatie-uitvraag loopt via het platform
Waarstaatjegemeente.nl. De verschillende onderdelen van de jaarverantwoording gaan in
op de afhandeling van aanvragen, de uitvoering van inspecties en handhaving op
tekortkomingen. Aanvullend is het gebruikelijk in de gemeente Alkmaar om een jaarverslag
toezicht en handhaving vast te stellen en beschikbaar te stellen aan de
kinderopvangorganisaties en de gemeenteraad. Hierin zijn de cijfers vanuit de
jaarverantwoording opgenomen en de (gemeentelijke) ontwikkelingen op het gebied van
kinderopvang.
Ter informatie wordt verwezen naar twee landelijke rapporten toezicht kinderopvang over
2016.
Besluit
1. De jaarverantwoording Toezichtinformatie Kinderopvang Alkmaar 2017 ten
behoeve van de Inspectie van het Onderwijs vast te stellen en beschikbaar te
stellen.
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2.
3.
4.
5.

Akkoord te gaan met publicatie van de jaarverantwoording op
waarstaatjegemeente.nl.
Het jaarverslag kinderopvang en peuterspeelzalen 2017 gemeente Alkmaar vast te
stellen.
De jaarverantwoording 2017 en het jaarverslag 2017 ter kennisname aan de
gemeenteraad te verstrekken.
Kennis te nemen van de landelijke rapporten ‘Toezicht en handhaving
kinderopvang, Landelijke rapportage 2016’ en ‘Verschillen in GGD- toezicht in kaart
gebracht’.
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