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Opening
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Besluiten openbaar

2.1

Goedkeuring dividenduitkering (Dijkman)
Alkmaar Sport N.V. heeft de jaarrekening 2017 en het jaarverslag vastgesteld. Het resultaat
is positief: € 62.920,- na VPB. De directie stelt voor dit bedrag als dividend uit te keren aan
de gemeente.
Besluit
1.
Goed te keuren het voorgenomen besluit van de directie van Alkmaar Sport N.V. om
de in 2017 behaalde winst uit te keren als dividend aan de gemeente Alkmaar.
2.
De jaarrekening 2017 van Alkmaar Sport N.V. met een begeleidend memo ter
kennisneming aan de raad toe te sturen.

2.2

Voorbereiding van een Europese subsidieaanvraag voor het realiseren van een
energiepositief en aardgasvrij gebied in de Kanaalzone (Braak)
Alkmaar wil een aanvraag indienen bij het Europese subsidieprogramma Horizon2020:
‘Smart Cities & Communities’. Met deze subsidie kan de benodigde extra inspanning (uren
en investeringen) bovenop een bestaand project worden gefinancierd. Met als doel om te
komen tot een energiepositief en aardgasvrij gebied in de Kanaalzone, door de
implementatie van innovatieve oplossingen. Om deze aanvraag te kunnen doen, moet
samen met de lokale stakeholders een projectplan opgesteld worden. Dit voorstel past in
het coalitie akkoord, omdat het bijdraagt aan doelstellingen voor duurzaamheid,
transformatie van de Kanaalzone en samenwerking met partners in de stad en regio. In
januari 2019 zal het college op basis van het afgeronde projectplan besluiten om de
subsidie wel of niet aan te vragen.
Besluit
Opdracht te geven om de subsidieaanvraag Horizon 2020 voor te bereiden en daarvoor het
projectplan met lokale stakeholders op te stellen.

2.3

Motie Karavaan in Alkmaar (Braak)
Op 13 juli 2017 heeft de Raad een motie aangenomen waarmee het college werd
opgedragen om:
1 Met de Karavaan in gesprek te gaan over de kansen en mogelijkheden die zij voor de
gemeente Alkmaar bieden.
2 Voor de begroting 2018/2021 met een voorstel te komen om de Karavaan meerjarig aan
de gemeente Alkmaar te binden. Op basis van de motie, en gezien het feit dat de
subsidieafspraken met de Karavaan tot en met 2018 liepen, is de raad geïnformeerd dat op
basis van een evaluatie een voorstel voor de begroting van 2019-2022 zou komen. Op
basis van de evaluatie en de motie heeft Karavaan een voorstel voor 2019-2022 opgesteld.
Hieruit blijkt wat minimaal nodig is om de functie van Karavaan binnen de culturele
infrastructuur van Alkmaar te behouden.
Besluit
1.
Kennis te nemen van het voorstel van de karavaan, de geschetste scenario’s en de
kosten daarvan.
2.
De Karavaan al dan niet voort te zetten mee te nemen in de integrale afweging van
de begrotingsbehandeling 2019-2022.
3.
De kosten voor de jaarlijkse subsidie tot een maximum van 252.000 op te nemen in
de begroting.
4.
De raad naar aanleiding van de motie te informeren dat het voorstel mee wordt
genomen in de begrotingsbehandeling.

2.4

Annotatie ALV Parkeerservice 04-07-2018 (Konijn-Vermaas)
Donderdag 4 juli 2018 is de volgende Algemene Leden Vergadering van Coöperatie
ParkeerService (CPS). De integrale vergaderstukken zijn bijgevoegd als bijlage 1. Op
agendapunt 5 is een amendement ingediend wat is bijgevoegd als bijlage 2. Wethouder
Konijn-Vermaas heeft, zoals ook in de vorige bestuursperiode, een doorlopende machtiging
om namens het college te kunnen stemmen. In bijgevoegde annotatie worden alleen de
agendapunten ter besluitvorming behandeld. Opmerkingen en aanvullingen op de stukken,
notulen en actielijst zijn schriftelijk gemeld.
Besluit
1.
Kennis te nemen van de vergaderstukken van de Coöperatie ParkeerService (CPS).
2.
Te handelen volgens het genoemde in dit collegevoorstel tijdens de Algemene
Ledenvergadering.

2.5

Kandidaatstelling DB GGD Hollands Noorden (Konijn-Vermaas)
In het Pora is de kandidaatstelling en in het AB van de GGD de aanwijzing van de leden
van het dagelijks bestuur van de GGD Hollands Noorden geagendeerd. Voorgesteld wordt
mw. E.C. Konijn Vermaas kandidaat te stellen als lid van het dagelijks bestuur van de GGD
HN.
Besluit
Wethouder E.C. Konijn-Vermaas voor te dragen als lid van het Dagelijks Bestuur van de
GGD HN.

2.6

Voorbereidingsbudget overname buitenwegen van HHNK (Van Zon)
De raad heeft besloten de buitenwegen in de voormalige gemeente Schermer van het
HHNK per 1-1-2019 over te nemen. Om de verantwoordelijkheid voor deze
areaaluitbreiding te kunnen nemen is het noodzakelijk dat Stadswerk072 de nodige
voorbereidingen treft. Voor deze voorbereidende werkzaamheden is een separate
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eenmalige opdracht nodig ad € 118.360. Deze kosten kunnen uit het bestaande budget
worden gedekt.
Besluit
Voor een bedrag van € 118.360 een incidentele opdracht te verstrekken aan Stadswerk072
conform hun offerte om de overname van de wegen in de voormalige gemeente Schermer
van het HHNK voor te bereiden.
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