Concept besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders van 04-09-2018
Aanwezig

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

1

Opening
De besluitenlijst van de collegevergadering van 28-08-2018 wordt vastgesteld

2

Besluiten openbaar

2.1

Naamgeving openbare ruimte Oudorperhout: Oldeburghpad (Bruinooge)
De secretaris van de Stichting Oudorperhout heeft verzocht om naamgeving van een
wandelpad in het groengebied achter De Vuyk en verzorgingstehuis De Oldeburgh
Besluit
1. De openbare ruimte in de Oudorperhout de naam ‘Oldeburghpad’ te geven
volgens de op bijgevoegde kaart weergegeven ligging.
2. Dit besluit in werking te laten treden op 22 september 2018.

2.2

Stand van zaken motie inzake De Groene Stadsmuur (Braak)
De gemeenteraad nam in haar vergadering van 14 december 2017 de motie ‘De
Groene Stadsmuur’ aan. Hierop antwoordde het college op 13-2-2018. In bijgaande
brief wordt de stand van zaken aan de raad gemeld.
Besluit
In te stemmen met bijgaande brief aan de raad.

2.3

Ter inzage leggen ontwerp Actieplan Geluid 2018-2023 (Braak)
In het kader van de Europese Richtlijn omgevingslawaai moeten grote stedelijke
agglomeraties geluidbelastingskaarten en actieplannen maken om de geluidsituatie in
beeld te brengen. De richtlijn richt zich vooral op het vaststellen, beheersen en waar
nodig verlagen van geluidniveaus in de leefomgeving. Het toepassingsgebied beperkt
zich tot een aantal gedefinieerde brontypen, te weten wegverkeer, railverkeer,
gezoneerde industrieterreinen en luchtvaart. In opdracht van de gemeente Alkmaar
zijn door de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (hierna RUD NHN) de
geluidbelastingskaarten opgesteld, welke op 27 juni 2017 door uw college zijn
vastgesteld.
Besluit

1.
2.
3.

2.4

In te stemmen met het Ontwerp Actieplan Geluid 2018-2023 zoals opgesteld
door de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord, d.d. 14 mei 2018.
Het ontwerp actieplan ter kennisname aan te bieden aan de commissie Ruimte.
Het ontwerp actieplan zes weken ter inzage te leggen voor het indienen van
zienswijzen, waarna het Actieplan Geluid 2018-2023 vastgesteld kan worden.

Ontwerpbestemmingsplan Overstad-Kwakelhuis (Verbruggen)
Het gebouw ‘Kwakelhuis’ gelegen aan de Noorderkade is na enkele jaren als kantoor
en
bedrijfsverzamelgebouw niet meer in gebruik en volgens de initiatiefnemer niet meer
geschikt om voor die bestemming gebruikt te worden. Op 13-02-2018 is besloten om
het voorontwerpbestemmingsplan voor vier weken ter inzage te leggen. Het plan
voorziet in maximaal 135 appartementen en 5 stadswoningen. Daarnaast is er
overeenstemming bereikt over een anterieure overeenkomst.
Besluit
1.
In te stemmen met de Nota Inspraakreacties voorontwerp bestemmingsplan
Overstad-Kwakelhuis.
2.
In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan Overstad-Kwakelhuis, waarbij
de huidige gemengde bestemming wordt gewijzigd in een woonbestemming ten
behoeve van maximaal 135 appartementen en 5 stadswoningen, en deze
gedurende zes weken ter visie te leggen conform artikel 3.8 Wro;.
3.
Op grond van artikel 2.9 lid 1 sub a van de Crisis- en herstelwet (Chw), de Chw
op de planologische procedure van toepassing te verklaren conform artikel 11
van het besluit uitvoering Crisis-en herstelwet.
4.
Het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken ter informatie aan te
bieden aan de commissie Ruimte.
5.
De anterieure overeenkomst aan te gaan met Kwakelhuis Alkmaar B.V.,
gevestigd te Nieuwkoop, onder de voorwaarden zoals opgenomen in de
bijgevoegde overeenkomst.

2.5

Raadsvragen GL inzake onafhankelijke klachtenprocedure voor mensen met een
bijstandsuitkering (Verbruggen)
Het lid van de Raad, mevrouw I. Bozelie heeft ons op 23 juli 2018 vragen gesteld over
de klachtenprocedure voor mensen met een bijstandsuitkering.
Besluit
In te stemmen met bijgaande beantwoording.

2.6

Uitvoering motie Behoud de Hortus (Verbruggen)
De gemeenteraad heeft op 12 juli 2018 de motie Behoud de Hortus aangenomen. In
bijgaande brief met bijlagen wordt aangegeven hoe het college de motie voornemens
is uit te voeren.
Besluit
1.
De brief van B&W betreffende uitvoering motie Behoud de Hortus vast te
stellen.
2.
De rapportage Hortus incl. plattegrond vast te stellen en als bijlage mee te
zenden met de brief.

2.7

Raadsvragen GL inzake de verkeersveiligheid oversteekplaats BeethovensingelBernard Zweersstraat (Van Zon)
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Het lid van de Raad, mevrouw Kardinaal, heeft ons op 10 augustus 2018 vragen
gesteld over de verkeersveiligheid op de oversteekplaats Beethovensingel-Bernard
Zweersstraat.
Besluit
In te stemmen met bijgaande beantwoording.
2.8

Participeren in Partnerprogramma “Epoxy Modificatie Bitumen” (Van Zon)
Dura Vermeer heeft een Partnerprogramma “Epoxy Modificatie Bitumen” ontwikkeld
waarin proeven worden gedaan met een meer duurzaam soort asfalt. In het
programma wordt geparticipeerd door een aantal gemeenten en de provincie N-H.
Ook Alkmaar is benaderd om hieraan mee te doen.
Besluit
1.
Te participeren in het Partnerprogramma “Epoxy Modificatie Bitumen”, door
ondertekening van dit Programma op de ‘Kick-off’ bijeenkomst op 26 september
2018.
.Burgemeester:
2.
Volmacht te verlenen aan wethouder Dijkman om het Partnerprogramma
namens de gemeente Alkmaar te ondertekenen.

2.9

Voetbalkooi Stompetoren (Van Zon)
In het kader van de fusie zijn er ARHI gelden gereserveerd voor de realisatie van een
voerbalkooi in Stompetoren (€97.000). De afgelopen jaren heeft meerdere malen
overleg plaatsgevonden met de Dorpsraad en tevens met de ruitervereniging en de
ijsclub in relatie tot een locatie aan de Dres. Nadat eind vorig jaar door het college een
besluit was genomen voor een locatie op het parkeerterrein naast het Smikkelpaleis bij
de Dres heeft op 12 juni 2018 een inloopbijeenkomst plaatsgevonden.
Besluit
1.
Af te zien van de realisatie van een voetbalkooi in Stompetoren.
2.
De dorpsraad Stompetoren uit te nodigen met alternatieve voorstellen te komen
voor de besteding van de vanuit ARHI beschikbaar gestelde €97.000 .
3.
De gemeenteraad via bijgaand memo te informeren.
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