Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders van 14-08-2018
Aanwezig

Afwezig

P.M. Bruinooge, voorzitter
P.F. Dijkman
C. Braak
P.G.M. Verbruggen
M.J.L. van Zon
W. Pelk , loco secretaris
E. Fabriek, notulist
E.C. Konijn-Vermaas, W van Twuijver, S. Barnhoorn.

1

Opening
De besluitenlijst van de vergadering van 31-07-2018 wordt vastgesteld.
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Besluiten openbaar

2.1

Machtiging burgemeester Convenant Informatiedeling CTER Noord-Holland
(Bruinooge)
In het Regionaal Bestuurlijk Overleg Politie (RBOP) van 24 mei jl. is het Convenant
Informatiedeling CTER Noord-Holland gepresenteerd, waarna het verzoek is gedaan
om de colleges van B&W van elke gemeente in de Eenheid Noord-Holland hun
burgemeester (als meest betrokken verwerkingsverantwoordelijke bij dit onderwerp) te
machtigen om namens hen het privacy convenant te ondertekenen.
Besluit
1. Het convenant Informatiedeling CTER Noord-Holland aan te gaan.
2. De burgemeester te machtigen om het convenant Informatiedeling CTER
Noord-Holland te ondertekenen namens de gemeente Alkmaar.

2.2

Raadsvragen VVD over hoeveelheid politieagenten (Bruinooge)
Het lid van de Raad, de heer Peetoom, heeft ons op 19.07.2018 vragen gesteld over
hoeveelheid politieagenten.
Besluit
In te stemmen met bijgaande beantwoording.

2.3

Raadsvragen VVD over woninginbraken in de zomervakantie (Bruinooge)
Het lid van de Raad, de heer Peetoom, heeft ons op 31 juli 2018 vragen gesteld over
woninginbraken in de zomervakantieperiode.
Besluit
In te stemmen met bijgaande beantwoording.

1

2.4

Ongewijzigd vaststellen bestemmingsplan Sloep 7 De Rijp (Dijkman)
Het ontwerpbestemmingsplan Sloep 7 De Rijp (voormalig gemeentehuis Graft-De Rijp)
heeft van 11 mei tot en met 21 juni 2018 ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen
ingediend.Door de ambtelijke organisatie zijn (stedenbouwkundige) randvoorwaarden
opgesteld en deze zijn vertaald in het voorliggende bestemmingsplan. Het betreft een
woningbouwplan voor maximaal 15 grondgebonden woningen (twee bouwlagen met
kap). In de regels is een afwijkingsbevoegdheid voor B&W opgenomen om gestapelde
woningen mogelijk te maken, tot maximaal 30 woningen. De maximale bouwhoogte
blijft daarbij ongewijzigd (10 meter). Het ontwerp hogere waarde besluit heeft
gelijktijdig met het ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegen. Ook hier zijn geen
zienswijzen op ingediend. Gevraagd wordt om in te stemmen het voorgestelde plan
aan te bieden aan de Raad. Ook wordt gevraagd het hogere waarde besluit vast te
stellen.
Besluit
1. Bijgaand raadsvoorstel ter besluitvorming aan te bieden aan de Raad.
2. Het bijgevoegde hogere waarde besluit vast te stellen.

2.5

Vaststelling subsidie 2017 Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord (Dijkman)
Het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord NV heeft in 2017 subsidie ontvangen
en is verplicht om vóór 1 juli 2018 een aanvraag tot vaststelling van deze in 2017
ontvangen subsidie te doen. Deze aanvraag is ontvangen. De subsidie die in 2017
verleend is, kan nu worden vastgesteld.
Besluit
1. De subsidie 2017 aan het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord vast te
stellen op € 205.953,- exclusief BTW en € 249.203,-- inclusief BTW.
2. In te stemmen met de beschikking tot vaststelling van de subsidie 2017 aan het
Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord en deze te versturen.

2.6

Ontwerp besluit kapvergunning Clarissenbolwerk bij ijskelder ter inzage leggen
(Dijkman)
De gemeente Alkmaar heeft een kapvergunning aangevraagd voor het kappen van
een monumentale boom bovenop de ijskelder, die aangewezen is als Rijksmonument.
In de buitenmuur van de ijskelder ontstaat scheurvorming door de boom. De boom zelf
is aan het aftakelen, ondanks jaarlijkse inenting tegen de iepziekte. Duurzaam behoud
van de boom is niet mogelijk. Ter behoud van de ijskelder moet de boom gekapt
worden. In de boom zitten vleermuizen, waardoor er ontheffing nodig is van
Gedeputeerde Staten (GS) in het kader van de Wet Natuurbescherming. Een
ontwerpverklaring van geen bedenkingen is inmiddels verleend. De uitgebreide
voorbereidingsprocedure moet worden gevolgd.Dit betekent dat er een ontwerpbesluit
ter inzage moet worden gelegd, waarna er gedurende zes weken zienswijzen kunnen
worden ingediend. Daarna kan een vergunning worden verleend.
Besluit
1. Het ontwerpbesluit tot verlening van de gevraagde omgevingsvergunning ter
inzage te leggen.
2. Als er geen zienswijzen worden ingediend, de unitmanager Vergunningen &
Subsidieverlening te mandateren de vergunning te verlenen.
3. De raad te informeren via een memo.
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2.7

2e Begrotingswijziging 2018 Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord
(RUD NHN) (Braak)
Op 11 juli 2018 heeft het Algemeen Bestuur van de Regionale Uitvoeringsdienst NHN
besloten de voorgestelde begrotingswijziging als gevolg van de resultaatsbestemming
voor te leggen aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten en aan
Provinciale Staten van Noord-Holland zodat zij een zienswijze hierover bekend kunnen
maken.Met de voorgestelde begrotingswijziging wordt een reserve Omgevingswet
voor de jaren 2018-2020 ingesteld, de lening van de provincie Noord-Holland
afgehandeld, de bestemmingsreserve VTH-Plustaken gecontinueerd en de reeds
gefactureerde extra taken verwerkt.
Besluit
Bijgaand raadsvoorstel ter besluitvorming aan te bieden aan de Raad.

2.8

Aanpassen Beleidsregels huisvestingsindicatie en Beleidsregels urgenties
(Verbruggen)
De regiogemeenten hebben in 2017 een evaluatie uitgevoerd van de
Huisvestingsverordening. Deze evaluatie is aanleiding om de bestaande
Huisvestingsverordening en de bijbehorende beleidsregels op enkele onderdelen aan
te passen. Het PORA heeft op 4 juli ingestemd om deze voorstellen aan te bieden aan
de regiogemeenten. Met deze nota wordt u voorgesteld de tekst te wijzigen van de al
bestaande Beleidsregels huisvestingsindicatie en Beleidsregels urgenties. Het college
van B&W heeft de huidige versies vastgesteld respectievelijk in 2015 en 2017. Het
college is bevoegd om te besluiten over de nu voorgestelde wijziging. Voor de
aanpassing van de Huisvestingsverordening is een aparte B&W-nota met
raadsvoorstel gemaakt.
Besluit
1. In te trekken de Beleidsregels huisvestingsindicatie gemeente Alkmaar zoals
vastgesteld door het college van B&W op 07 juli 2015 en vast te stellen de
bijgevoegde Beleidsregels huisvestingsindicatie gemeente Alkmaar.
2. In te trekken de Beleidsregels urgenties gemeente Alkmaar zoals vastgesteld
door het college van B&W op 20 juni 2017 en vast te stellen de bijgevoegde
Beleidsregels urgenties gemeente Alkmaar.
3. Te bepalen dat de besluiten onder 1 en 2 in werking treden een dag na
bekendmaking en terug werken tot en met 1 augustus 2018.

2.9

Motie inzake “Thuis kunnen blijven is van groot belang” (Verbruggen)
In de raadsvergadering van 28 juni 2018 is een motie aangenomen met betrekking tot
“Thuis kunnen blijven is van groot belang”.
Besluit
In te stemmen met bijgaande beantwoording.

2.10

Raadsvragen D’66 inzake Toeslag voor studenten met een arbeidsbeperking
(Verbruggen)
Het lid van de Raad, dhr. P.J.M. van Diepen, heeft ons op 18 juli 2018 (ontvangen op
26 juli 2018) vragen gesteld over Toeslag voor studenten met een arbeidsbeperking.
Besluit
In te stemmen met bijgaande beantwoording.
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