Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders van 6 maart 2018
Aanwezig

P.M. Bruinooge, voorzitter
drs. V.H. Kloos
drs. P.F. Dijkman
J.P. Nagengast MBA
mw. E.C. Konijn-Vermaas
mw. A.J.A. van de Ven
W. van Twuijver, secretaris
mw. S. Barnhoorn-Bakker

1.

Opening
De besluitenlijst van de vergadering van 20 februari 2018 wordt vastgesteld.

2.

Besluiten openbaar

2.1

Raadsvragen CDA inzake veiligheid van minderjarige meisjes (Bruinooge)
Het lid van de Raad, Iris Zeijlemaker , heeft ons op 09-02-2018 vragen gesteld over
veiligheid van minderjarige meisjes.
Besluit
In te stemmen met bijgaande beantwoording.

2.2

Uitvoeringsregels evenementen (Bruinooge & Kloos)
De Uitvoeringsregels evenementen omvat het toetsingskader voor de
vergunningverlening rond evenementen en het kader voor de handhaving en toezicht
bij evenementen. De Uitvoeringsregels vormen samen met de op 10 oktober 2016
vastgestelde Strategienota evenementen 2017-2021 het evenementenbeleid. In de
uitvoeringsregels zijn alle bestaande regelingen van de voormalige gemeenten
Alkmaar, Graft-de Rijp en Schermer geharmoniseerd en geactualiseerd. Overbodige
regels zijn geschrapt. Op basis van een onderzoeksrapport van een
geluidsadviesbureau en het advies van de klankbordgroep evenementen is een nieuw
kader opgenomen voor geluidsniveaus bij evenementen, waarbij de C-normering
(bastonen) als uitgangspunt is genomen. Conform het advies van de klankbordgroep
wordt ingezet op verbetering van de communicatie richting omwonenden en striktere
toezicht en handhaving bij evenementen.
Besluit
1.
Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester besluiten,
ieder voor zover betreffende zijn eigen bevoegdheid; de Uitvoeringsregels
evenementen vast te stellen voor de periode van 1 maart 2018 tot
31 december 2018.
2.
Tot een evaluatie met de klankbordgroep in oktober 2018.
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2.3

Openbaar maken documentatie omtrent de vernieuwbouw voor het NWZ
(Dijkman)
Op 6 oktober 2017 heeft de gemeente Alkmaar een brief van stichting Red De Hout
ontvangen, waarin op grond van de Wet Openbaarheid van Bestuur (hierna: WOB)
informatie verzoekt over de vernieuwbouw van het ziekenhuis te Alkmaar, te
ontvangen. Een aantal van deze documenten zijn indertijd door het college als
vertrouwelijk bestempeld. Gevraagd wordt om deze vertrouwelijkheid op te heffen en
de documenten openbaar te stellen.
Besluit
De documenten genummerd van 1 tot en met 24, zoals genoemd elders in deze nota,
openbaar te maken.

2.4

Nota BW 94ste wijziging CAR-LAR FLO en WW (Dijkman)
Met dit B&W besluit worden er verschillende wijzigingen in de CAR-LAR vastgesteld.
Dit betreft de wijzigingen omtrent het FLO overgangsrecht, het derde jaar WW en het
verplichte loopbaanadvies. Per 1 januari 2018 treden deze wijzigingen in werking.
Besluit
Om de door het LOGA aangekondigde wijzigingen van de arbeidsvoorwaarden in de
circulaires van:
• 20 november 2017 (U201700829 en U201700897);
• 13 december 2017 (U201700977 en U201700991);
per 1 januari 2018 op te nemen in de CAR-LAR overeenkomstig de bijlagen bij dit
voorstel.

2.5

Samenwerkingsovereenkomst Aangepast Sporten regio Alkmaar en opdracht
uitvoering (Dijkman)
Sinds 2004 werken de gemeenten Alkmaar, Heerhugowaard, Langedijk, Bergen en
Castricum samen op het gebied van aangepast sporten. Begin 2015 hebben Heiloo en
Uitgeest zich daarbij aangesloten. Om de regionale samenwerking te borgen is een
samenwerkingsovereenkomst opgesteld waarin onze gezamenlijke visie,
doelstellingen, bevoegdheden, verantwoordelijkheden en financiële verplichtingen zijn
vastgelegd. Deze samenwerkingsovereenkomst ligt ter ondertekening voor bij alle
deelnemende gemeenten. Na ondertekening van deze samenwerkingsovereenkomst
wordt door de gemeente Alkmaar, namens de samenwerkende gemeente, de
opdracht gegeven aan Alkmaar Sport NV om de werkzaamheden uit te voeren.
Besluit
1.
De Samenwerkingsovereenkomst Aangepast Sporten regio Alkmaar
(zie bijlage 1) aan te gaan.
Burgemeester:
2.
Volmacht te verlenen aan wethouder P. Dijkman tot de ondertekening van de
onder 1 genoemde Samenwerkingsovereenkomst.

2.6

Raadsvragen OPA over oplaadpunten elektrische voertuigen (Nagengast)
Het lid van de Raad, mevrouw Dubois, heeft ons op 15-02-2018 vragen gesteld over
oplaadpalen voor elektrische voertuigen.
Besluit
In te stemmen met bijgaande beantwoording.

2.7

Motie inzake GeluidVangrail & WhisstoneZV (Nagengast)
In de raadsvergadering van 25-01-2018 van is een motie aangenomen met betrekking
tot GeluidVangrail & WhisstoneZV.
Besluit
In te stemmen met bijgaande beantwoording.

2.8

Overeenkomst overdracht wegen buiten de bebouwde kom van
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier naar Alkmaar (Nagengast)
Op 15 februari stemde de raad in met de overdracht per 1-1-2019 van wegen buiten
de bebouwde kom van de voormalige gemeenten Graft-De Rijp en Schermer van het
hoogheemraadschap naar de gemeente Alkmaar. In bijgaande overeenkomst worden
de voorwaarden waaronder de overdracht plaats gaat vinden formeel vastgelegd.
Besluit
1.
In te stemmen met het aangaan van bijgaande overeenkomst.
Burgemeester:
2.
Wethouder Nagengast te machtigen om de overeenkomst voor overdracht
namens de gemeente Alkmaar te ondertekenen.

2.9

Actieagenda Jeugdhulp in Gezinsvormen (JiG) (Koijn-Vermaas)
Jeugdigen hebben recht op veilig opgroeien, bij voorkeur in het eigen gezin en ‘thuis’.
Binnen de regio Alkmaar willen we zoveel mogelijk jeugdigen die noodgedwongen niet
thuis kunnen wonen, op een zo goed mogelijke manier in een gezinssituatie laten
opgroeien in plaats van in een residentiële voorziening. De actieagenda JiG sluit aan
bij de huidige (landelijke) ontwikkelingen en zal naar verwacht bijdragen aan de
gewenste beweging van ‘zwaar naar licht’.
Besluit
In te stemmen met de onderliggende actieagenda JiG, met de daarin beschreven
thema’s, gewenste resultaten, acties en financiële paragraaf.

2.10

Bovenregionale samenwerking bij de inkoop van Jeugdbescherming en
Jeugdreclassering per 2019 (Konijn-Vermaas)
Om de continuïteit van de dienstverlening van de Gecertificeerde Instellingen voor
Jeugdbescherming en Jeugdreclassering te kunnen waarborgen is bestuurlijke
samenwerking nodig bij de inkoop van deze diensten vanaf 2019. Op 26 januari heeft,
op basis van een adviesrapportage van bureau Significant, bestuurlijk overleg plaats
gevonden tussen de regio’s Alkmaar, West Friesland, Gooi- en Vechtstreek, IJmond,
Kop van Noord-Holland en Zuid-Kennemerland. De bestuurders in dit overleg
adviseren de gemeenten in de genoemde regio’s om bij de inkoop vanaf 2019 samen
te werken en dit vast te leggen in een convenant. Ter uitvoering is een ambtelijke
werkgroep ingesteld, die zal worden ondersteund door een externe projectbegeleider.
Besluit
1.
Het komen tot een intensieve bovenregionale samenwerking om de continuïteit
van het aanbod jeugdbescherming en –reclassering in de zes regio’s te
waarborgen, door samen op te trekken en deze samenwerking vast te leggen in
de vorm van een convenant.
2.
In het convenant wordt vast gelegd:
a)
Afspraken over inhoud, duur, volume, herijking, bekostiging, monitoring
en verantwoording, veranderopgave, transitie en periodiek overleg.

Dat afwentelrisico’s worden voorkomen en indien deze toch aan de orde
zijn de betreffende gemeente(n) de restfrictie dragen als zij zelf de
veroorzaker zijn.
Dat de regio’s zelf de contractering uitvoeren en daarbij zorgen:
a)
Voor:bovenregionale afstemming in het samenwerkingsverband ter
voorkoming van afwentelrisico’s en het beperken van administratieve
lasten.
b)
Dat daarbij de voorstellen uit het rapport van Significant, die bijdragen
aan risicobeperking één op één overgenomen worden per
regiogemeente. Deze voorstellen zijn verwoord in tabel 4 op blz. 25 en 26
van het rapport.
De opdracht aan een ambtelijke Projectgroep Borging JB&JR om de organisatie
van de bovenregionale samenwerking en het convenant verder uit te werken en
de projectgroep daarvoor te faciliteren door het aanstellen van een externe
projectbegeleider die zowel het samenwerkingsproces als de totstandkoming
van het convenant kan begeleiden, ter voorbereiding van de inkoop 2019.
De kosten voor de projectbegeleider ad € 85.000 te verdelen over de
deelnemende gemeenten op basis van inwoneraantallen en voor de gemeente
Alkmaar deze kosten ad € 7.137 te dekken binnen programma 9 van de
begroting 2018.
b)

3.

4.

5.

2.11

Gunning bovenregionale integrale crisisdienst jeugdhulp (Konijn-Vermaas)
Dit voorstel betreft drie onderdelen van de inkoop van de crisisdienst jeugd voor 2018
(en verder):
1. De gunning voor de bovenregionale, integrale crisisdienst
2. De regionale inkoop van de crisisdienst tot 1 juli 2018
3. De regionale inkoop van crisishulp 2018
In 2016 en 2017 is er gewerkt aan het transformeren van de crisisdienst voor jeugd en
gezinnen naar een bovenregionale (NHN), integrale Crisisdienst. Deze integrale
crisisdienst is het beoogde antwoord op spoedeisende situaties waarin professionals
en inwoners snelle en adequate adviezen willen ten aanzien van crisiszaken rond
kinderen en gezinssituaties. Met name het integrale karakter en de samenhang in
aanmelding, triage en crisisinterventie tot aan het inzetten van de juiste hulp na een
crisissituatie zijn doelen voor de ontwikkeling van deze nieuwe crisisdienst. Deze
dienst voorziet in expertise van de gehele scope van de jeugdhulpsectoren; Jeugd- en
Opvoedhulp, LVB, GGZ en jeugdbescherming/ veiligheid.
Besluit
1. De notitie Integrale Crisisfunctie Jeugd NHN vast te stellen.
2. Opdracht te geven aan de bovenregionale werkgroep crisis om een
haalbaarheidsonderzoek uit te voeren naar drie van de vijf beschreven
scenario’s, te weten:
a. Integrale Crisisdienst Jeugd ondergebracht bij een Veilig Thuis
organisatie;
b. Integrale Crisisdienst Jeugd ondergebracht bij een bovenregionale
gecertificeerde instelling voor jeugdbescherming en jeugdreclassering
(GI);
c. Integrale Crisisdienst Jeugd ondergebracht bij een bovenregionaal
werkende Jeugdhulp-zorgaanbieder.
3. Opdracht te geven aan de bovenregionale werkgroep crisis om op basis van
het haalbaarheidsonderzoek advies uit te brengen over het voorkeursscenario.
Dit onderzoek geeft inzicht in:

a. De financiële en juridische consequenties;
b. De te verwachten kosten van de scenario’s vergeleken met elkaar en
met de huidige kosten;
c. De risico’s en beheermaatregelen;
d. Indirecte kosten en financiële voordelen.
4. De Gemeente Alkmaar als penvoerder op laten treden voor dit
haalbaarheidsonderzoek.
2.12

Bovenregionale inkoopsamenwerking (Konijn-Vermaas)
Naar aanleiding van de bovenregionale stuurgroep in maart 2017 heeft de ambtelijke
projectgroep Bovenregionale Specialistische Jeugdhulp samen met inkoopadviseurs
van de regio’s Alkmaar, Kop van Noord-Holland en West-Friesland in kaart gebracht
voor welke jeugdhulpvoorzieningen een bovenregionale inkoopsamenwerking
wenselijk kan zijn voor de contractering voor 2019.
Besluit
1. In te stemmen met het bovenregionaal inkopen van Jeugdzorg Plus.
2. In te stemmen met het aangaan van een contract met één aanbieder voor
Jeugdzorg Plus

2.13

Bezwaarschriften planschade De Pauw (Van de Ven)
Tegen het besluit van 28 september 2016, verzonden 4 oktober 2016, waarbij het
verzoek om planschade van bewoners van De Reiger in De Rijp is afgewezen, zijn
twee bezwaarschriften ingediend. De externe commissie bezwaarschriften heeft op
24 april 2017 advies uitgebracht en aangegeven dat het besluit een aantal gebreken
kent. De SAOZ (stichting Adviesbureau Onroerende zaken) heeft in september 2017
een nader advies uitgebracht. Bezwaarmakers hebben hierop gereageerd. Nu is alle
informatie aanwezig om een besluit op bezwaar te nemen.
Besluit
De bezwaarschriften conform bijgaande toelichting ongegrond te verklaren.

