Concept Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders van 28-08-2018
Aanwezig

Afwezig

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

1

Opening
De besluitenlijst van 14-08-2018 wordt vastgesteld.

2

Besluiten openbaar

2.1

Plaatsing op gemeentelijke monumentenlijst van de St. Michaëlskerk en de
voormalige parochie in Zuidschermer (Braak)
De St. Michaëlskerk en de voormalige pastorie in Zuidschermer worden gezamenlijk
voorgedragen voor plaatsing op de gemeentelijke monumentenlijst. De bescherming is
in overeenstemming met de eigenaar van de gebouwen. 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
De St. Michaëlskerk, Zuidervaart 63 en de voormalige pastorie, Zuidervaart 65 in
Zuidschermer te plaatsen op de lijst van gemeentelijke monumenten.

2.2

Plaatsing op gemeentelijke monumentenlijst van het Wilhelminagemaal en
voormalige machinistenwoning in Schermerhorn (Braak)
Het voormalige Wilhelminagemaal en voormalige machinistenwoning in Schermerhorn
worden gezamenlijk voorgedragen voor plaatsing op de gemeentelijke
monumentenlijst. De bescherming is in overeenstemming met de eigenaar van de
gebouwen. 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
Het voormalige Wilhelminagemaal en bijhorende voormalige machinistenwoning,
Molendijk 9 in Schermerhorn, te plaatsen op de lijst van gemeentelijke monumenten.

2.3

Beleidskader Schuldhulpverlening 2019 – 2022 ter opiniërende bespreking
aanbieden (Verbruggen)

Op 20 maart 2018 heeft het voormalig college het beleidskader Schuldhulpverlening
2018-2022 vastgesteld. Het beleidskader is aangeboden aan de commissie maar na
een hoofdelijke stemming is het agendapunt controversieel verklaart. De
portefeuillehouder wil graag de beleidsnota Schuldhulpverlening ter opiniërende
bespreking aanbieden aan de commissie Sociaal van 13 september 2018.
Besluit
Instemmen met de het bijgaande commissievoorstel.
2.4

Verlengen samenwerking Regenboogsteden 2019-2022 (Verbruggen)
Sinds 2012 zet de gemeente Alkmaar in samenwerking met het ministerie van OCW in
op het vergroten van de veiligheid, weerbaarheid en sociale acceptatie van
lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en transgender personen (LHBT). De
minister van OCW heeft het college uitgenodigd deze samenwerking voort te zetten
voor de periode 2019-2022. De minister stelt per jaar €20.000 euro beschikbaar en
verzoekt de Gemeente Alkmaar als cofinanciering een equivalent ter beschikking te
stellen in de vorm van budget of personele capaciteit. Instemming met deze
uitnodiging is in lijn met het uitgangspunt dat de coalitie staat voor een inclusieve
samenleving waarin niemand wordt uitgesloten.
Besluit
1.
In te stemmen met het aangaan van een nieuwe meerjarige samenwerking met
het ministerie van OCW voor de periode 2019-2022.
2.
Volmacht te verlenen aan wethouder P.G.M. Verbruggen om de
‘Intentieverklaring Lokaal emancipatiebeleid 2019-2022 lesbiennes,
homoseksuelen, biseksuelen, transgender- en intersekse personen’ namens de
gemeente Alkmaar te ondertekenen.
3.
De jaarlijkse lasten ad. €20.000 voor de periode 2019 tot en met 2022 op te
nemen in de Programmabegroting 2019 en meerjarenraming 2020-2022.

2.5

Verlenging contracten technisch- en functioneelbeheer Verwijsindex (KonijnVermaas)
Ingaande 01-10-2018 lopen de contracten technisch- en functioneelbeheer
Verwijsindex af, die zijn aangegaan met Multisignaal. De regio Alkmaar heeft een
bovenregionale samenwerking met de regio’s Kop Noord Holland en West-Friesland.
Genoemde contracten zijn in genoemde twee samenwerkingsregio’s inmiddels voor 3
jaar verlengd. Als deelnemende gemeente in de regio Alkmaar is het advies om ook in
de gemeente Alkmaar ingaande 01-10-2018 tot 01-10-2021 de contracten technischen functioneelbeheer Verwijsindex te verlengen bij Multisignaal.
Besluit
Ingaande 01-10-2018 tot 01-10-2021 de contracten technisch- en functioneel beheer
Verwijsindex bij Multisignaal te verlengen.
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