Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders van 28-06-2018
Aanwezig

P.M. Bruinooge, voorzitter
P.F. Dijkman
C. Braak
P.G.M. Verbruggen
mw. E.C. Konijn-Vermaas
M.J.L. van Zon
W. van Twuijver, secretaris
mw. S. Barnhoorn-Bakker, ambtelijk secretaris
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Opening
De besluitenlijsten van de vergadering van 13 en 19 juni worden vastgesteld

2

Besluiten openbaar

2.1

Kaderbrief 2019 (Dijkman)
In deze kaderbrief geeft het college inzicht aan de gemeenteraad welk financieel kader zij
hanteert bij het opstellen van de Programmabegroting 2019. Het financieel kader is
gebaseerd op de stand van de lopende, goedgekeurde begroting 2018, de
begrotingswijzigingen en de maart- en meicirculaire 2018. Bij het opstellen van de
Programmabegroting 2019 worden naast het coalitieakkoord andere zaken betrokken als
autonome ontwikkelingen, aangenomen moties en amendementen.
Besluit
Het raadsvoorstel Kaderbrief 2019 aan de raad aan te bieden.

2.2

Verlengen Addendum intentieovereenkomst preventie (Konijn-Vermaas)
In te stemmen met verlengen van de intentieovereenkomst preventie coalitie tot 3 augustus
2019 door het toevoegen van een addendum.
Besluit
1.
De intentieovereenkomst preventiecoalitie “samenwerken aan integrale
domeinoverstijgende zorg- en hulpverlening in de regio Alkmaar” tot 3 augustus 2019
te verlengen door het toevoegen van een addendum.
Burgemeester:
2.
Volmacht te verlenen aan wethouder Konijn-Vermaas om de intentieovereenkomst
namens de gemeente Alkmaar te ondertekenen.

2.3

Aanvraag RUPS-subsidie (Van Zon)
Het college wordt geadviseerd een aanvraag in te dienen voor subsidie uit de RUPSregeling. Deze regeling is bedoeld voor het ontwikkelen van activiteiten die sekswerkers
helpen uit de prostitutiesector te stappen. Met de aan te vragen middelen kan het huidige
zorgaanbod aangepast worden aan de veranderingen die afgelopen jaren in de sector
hebben plaatsgevonden.
Besluit

1.

2.
2.4

Bijgaande subsidieaanvraag voor de Regeling Uitstapprogramma’s Prostituees bij
het ministerie van Veiligheid en Justitie in te dienen, mede namens GGD Hollands
Noorden en Mee & de Wering.
De raad te informeren over de ingediende aanvraag.

Vertraging aansluiting A9 Heiloo (Van Zon)
De Raad van State heeft de behandeling van de beroepen op het bestemmingsplan voor
de realisatie van de aansluiting A9 stilgelegd. Dit is gedaan voor alle projecten in Nederland
die te maken hebben met het Programma Aanpak Stikstof 2015-2021 (PAS). De Raad van
State heeft namelijk vragen gesteld aan het Hof van Justitie van de Europese Unie over de
toepassing van PAS binnen de Europese richtlijnen. Naar verwachting komt het Hof in het
najaar 2018 uitspraak over het wel of niet handhaven van de wettelijke normering binnen
de PAS. De totale vertraging zal naar verwachting negen maanden bedragen waardoor de
geplande oplevering eind 2020 naar verwachting ook opschuift.
Besluit
De raad te informeren met bijgaand raadsmemo.

2.5

Vertegenwoordiging in de besturen van gemeenschappelijke regelingen (Bruinooge)
Er is geconstateerd dat het college vastgesteld raadsvoorstel Vertegenwoordiging in de
besturen van gemeenschappelijke regelingen onvolledig is.
In het Recreatieschap Geestmerambacht zijn twee vertegenwoordigers en twee
plaatsvervangers nodig in plaats van 1. Dit heeft te maken met de wettelijke verhouding
tussen Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur (ca. 1:2).
Als adviseur voor de recreatieschappen stel ik u voor om wethouder Braak toe te voegen,
vanwege de natuurdoelstellingen en Groen Kapitaal projecten in dit recreatieschap en het
te hernieuwen bestemmingsplan voor dit gebied. Voor de tweede plaatsvervanger heb ik
geen specifiek advies.
Besluit
Bijgaand raadvoorstel ter besluitvorming aan te bieden aan de Raad
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