Concept Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders van 10-07-2018
Aanwezig

Afwezig

P.M. Bruinooge, voorzitter
P.F. Dijkman
C. Braak
P.G.M. Verbruggen
mw. E.C. Konijn-Vermaas
W. van Twuijver, secretaris
mw. S. Barnhoorn-Bakker, ambtelijk secretaris
M.J.L. van Zon
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Opening
De besluitenlijst van de vergadering van 28 juni 2018 wordt vastgesteld.
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Besluiten openbaar

2.1

Raadsvragen OPA inzake het aanstellen van 5 senior inspecteurs stadstoezicht
(Bruinooge)
Het lid van de Raad, de heer Hoekzema, heeft ons op 26.6.2018 vragen gesteld over het
aanstellen van 5 senior inspecteurs stadstoezicht.
Besluit
In te stemmen met bijgaande beantwoording.

2.2

Raadsvragen OPA inzake Blurring (Dijkman)
Het lid van de Raad, de heer Kloos heeft ons op 18 juni 2018 vragen gesteld over Blurring.
Besluit
In te stemmen met bijgaande beantwoording.

2.3

Benoeming Ambtenaren van de Burgerlijke Stand (Dijkman)
Onlangs zijn mevrouw F.Z. Akidas, mevrouw H. Satılmış en de heer K. El Bouziani tijdelijk
werkzaam bij de unit Burgerzaken. Zij dienen werkzaamheden te kunnen verrichten in de
functie van ambtenaar van de burgerlijke stand. Er wordt daarom voorgesteld om hen te
benoemen voor de duur van het dienstverband bij de gemeente Alkmaar te benoemen tot
ambtenaar van de burgerlijke stand.
Besluit
Te benoemen tot ambtenaar van de burgerlijke stand voor de duur van het dienstverband
met de gemeente Alkmaar:
- Mevrouw F.Z. Akidas
- Mevrouw H. Satılmış
- De heer K. El Bouziani
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2.4

Rekenkundige uitgangspunten Begroting 2019 (Dijkman)
In de kaderbrief 2019 zijn geen rekenkundige financiële uitgangspunten voor de begroting
opgenomen. Dit was de afgelopen jaren wel het geval in de voorjaarsnota. Voor de opbouw
van de basisbegroting is het nodig om bepaalde rekenkundige uitgangspunten te hanteren.
Het betreft geen definitieve besluitvorming voor de begroting, maar het zijn de
uitgangspunten om de basisbegroting op te stellen.
Besluit
In te stemmen met onderstaande rekenkundige uitgangspunten voor de begroting 2019.
a) Indexatie Gemeenschappelijke Regelingen 3,54%
b) Indexatie uitgevlochten onderdelen conform systematiek GR-en
c) Compensatie overige te verstrekken subsidies 1,4%
d) Prijscompensatie inkoop materieel 1,4%
e) Looncompensatie intern 3,6%
f) Renteomslag 1,5%
g) Stijging opbrengsten van tarieven 2,3% (inflatie in 2019)
h) Volumestijging afvalstoffenheffing en rioolrechten kostendekkend

2.5

Plaatsing stolpboerderijen op de gemeentelijke monumentenlijst (Braak)
Tien stolpboerderijen in de Schermer worden voorgedragen voor plaatsing op de
gemeentelijke monumentenlijst. De stolpen zijn door betreffende eigenaren aangemeld
voor deze bescherming. De Welstands- en monumentencommissie heeft positief
geadviseerd op de voordracht. Om de procedure af te ronden is een besluit van B&W
noodzakelijk. De plaatsing heeft geen financiële consequenties.
Besluit
Onderstaande 10 stolpboerderijen te plaatsen op de lijst van gemeentelijke monumenten:
Oostdijk 10, Driehuizen
Noordeinde 60, Grootschermer
Dorpsstraat 38, Oterleek
Lange Molenweg 26 en 26A, Oterleek
Noordervaart 111, Stompetoren
Ursemmerweg 3, Ursem
Laanweg 2, Zuidschermer
Westdijk 19, Zuidschermer
Zuidervaart 33, Zuidschermer
Zuidervaart 69, Zuidschermer

2.6

Vaststellen bestemmingsplan Aanpassing N243 gemeente Alkmaar (Braak)
Diverse provinciale wegen in Noord-Holland worden onderhouden of heringericht. Samen
met de gemeenten Alkmaar, Koggenland en Beemster, de politie en het
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier werkt de provincie Noord-Holland aan de
herinrichting van de N243 tussen Alkmaar en Avenhorn. Doel: een betere bereikbaarheid,
doorstroming, leefbaarheid en verkeersveiligheid.
Besluit
1.
In te stemmen met de Nota van zienswijzen.
2.
De gemeenteraad voor te stellen het bestemmingsplan Aanpassing N243 gemeente
Alkmaar gewijzigd vast te stellen, conform bijgevoegd raadsvoorstel en raadsbesluit.
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2.7

Jaarverslag TH 2017 en uitvoeringsprogramma VTH omgevingsrecht 2018 (Braak)
Het jaarverslag Toezicht en Handhaving (TH) 2017 is een rapportage waarin de
gemeentelijke inspanningen over het jaar 2017 zijn opgenomen, met betrekking tot het
toezicht en de handhaving op het gebied van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
(Wabo). Met andere woorden: wat is er bereikt, hoe hebben we dat bereikt en wat zijn de
resultaten? Het uitvoeringsprogramma vergunningen, toezicht en handhaving (VTH)
omgevingsrecht 2018 geeft een overzicht van de voorgenomen activiteiten binnen de
disciplines VTH voor het jaar 2018 met betrekking tot de Wabo-activiteiten (bouwen,
slopen, strijdig gebruik, uitvoeren van een werk, milieu, monumenten en brandveilig
gebruik).
Besluit
1.
Het jaarverslag TH 2017 vast te stellen.
2.
Het uitvoeringsprogramma VTH omgevingsrecht 2018 vast te stellen.
3.
Het jaarverslag TH 2017 en het uitvoeringsprogramma VTH omgevingsrecht 2018 en
de nota ter informatie aan te bieden aan de Raad.

2.8

Subsidieaanvraag Midwinterfeest (Konijn -Vermaas)
De Stichting Midwinterfeest Graft-De Rijp heeft voor hun negende editie in 2018 een
subsidieaanvraag ingediend van eenmalig €25.000,-. De gemeente ondersteunt deze
activiteit al van voor de fusie middels een subsidie. Daarnaast heeft de organisatie
gevraagd om over te gaan naar een jaarlijkse subsidie, die per 2 jaar opgeteld minimaal
gelijk is aan de subsidie die nu eens per 2 jaar wordt verleend. Dit vermindert de
administratieve druk, maar geeft bovenal zekerheid aan de organisator.
Besluit
1.
In te stemmen met het verlenen van een subsidie van €20.000,- t.b.v. editie 2018
(optie 2).
2.
In te stemmen met een jaarlijkse subsidieaanvraag gedurende de jaren 2019 t/m
2022 van maximaal €10.000,- per kalenderjaar (optie 5).
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