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Opening
De besluitenlijst van de collegevergadering van 04-09-2018 wordt vastgesteld.

2

Besluiten openbaar

2.1

CAR-LAR 95ste wijziging (Dijkman)
Met dit B&W besluit worden er verschillende wijzigingen in de CAR-LAR vastgesteld.
Besluit
Om de door het LOGA aangekondigde wijzigingen van de arbeidsvoorwaarden in de
circulaire van 29 mei 2018 (U201800181) per 1 juli 2018 op te nemen in de CAR-LAR
overeenkomstig de bijlage bij dit voorstel.

2.2

Motie inzake Heroriëntatie koopavond (Dijkman)
In de raadsvergadering van 28 juni 2018 is een motie aangenomen met betrekking tot
een heroriëntatie op de koopavond.
Besluit
In te stemmen met bijgaande beantwoording.

2.3

Omgevingsvergunning Kanaaldijk 301 (Braak)
Stichting Buro Permanent Tijdelijk (BPT) heeft een aanvraag omgevingsvergunning
ingediend voor het tijdelijk gebruiken van het pand Kanaaldijk 301 voor sociaalculturele doeleinden met ondersteunende horeca. Het verzoek is in strijd met het
bestemmingsplan. Het betreft een tijdelijke invulling voor een periode van 5 jaar van
het voormalige kantoor van Rijkswaterstaat, vergelijkbaar met de exploitatie van de
stadskantine in het Ringers-complex.
Besluit
In te stemmen met het verlenen van een tijdelijke omgevingsvergunning voor een
periode van 5 jaar voor het gebruik van het pand Kanaaldijk 301 voor sociaal-culturele
doeleinden met ondersteunende horeca.

2.4

Intrekking plaatsing stolpboerderij op de gemeentelijke monumentenlijst (Braak)
Op 10 juli is een aantal stolpboerderijen in de Schermer voorgedragen voor plaatsing
op de gemeentelijke monumentenlijst. Deze stolpen zijn door betreffende eigenaren

aangemeld voor deze bescherming. Na de plaatsing blijkt bij één geval weerstand
tegen de bescherming. Om de plaatsing in te trekken is een besluit van B&W
noodzakelijk.
Besluit
De stolpboerderij Oostdijk 10 in Driehuizen af te voeren van de lijst van gemeentelijke
monumenten.
2.5

Stadkantoor aansluiten op Warmtenet (Braak)
In het coalitieakkoord 2018-2022 “Alkmaar aan zet” is opgenomen dat in deze periode
onomkeerbare stappen worden gezet naar een energie-neutrale gemeentelijke
organisatie. Aansluiting van het stadskantoor op het warmtenet draagt daaraan bij. In
bijgaand raadsvoorstel wordt voorgesteld een krediet te verstrekken van € 180.000
voor de investering ombouw CV installatie stadskantoor om het gebouw aan te sluiten
op het warmtenet.
Besluit
1.
Het stadskantoor aan te sluiten op het warmtenet.
2.
Bijgaand raadsvoorstel ter besluitvorming aan te bieden aan de Raad.

2.6

Bestemmingsplan Kleine Kernen Noordeinde (Braak)
Met voorliggend bestemmingsplan wordt voorzien in het herstel van de door de
afdeling vernietigde plandelen van het bestemmingsplan Kleine Kernen die op 12 juli
2012 door de gemeenteraad van Graft-De Rijp is vastgesteld. Daarnaast zijn reeds
verleende vergunningen, die nog niet in het bestemmingsplan zijn opgenomen, positief
bestemd.
Besluit
1.
In te stemmen met de nota beantwoording zienswijzen en ambtshalve
wijzigingen.
2.
Het gewijzigde bestemmingsplan Kleine Kernen Noordeinde ter vaststelling voor
te leggen aan de raad via bijgaand raadsvoorstel.

2.7

Raadsvragen SPA inzake het ontslag van de leden van de Clientenraad Halte
Werk (CRH) (Verbruggen)
Het lid van de Raad, mevrouw Dielemans, heeft ons op 19 juli 2018 vragen gesteld
over ontslag van de leden van de CRH.
Besluit
In te stemmen met bijgaande beantwoording.

2.8

Uitnodiging gesprek regionale samenwerking Langedijk en Heerhugowaard
(Verbruggen)
Naar aanleiding van berichten dat de gemeentes Langedijk en Heerhugowaard
mogelijk stappen willen zetten richting een fusie tussen beide gemeentes, vraagt het
college van B&W van de gemeente Alkmaar in bijgevoegde brief om op de hoogte
gehouden te worden van de ontwikkelingen en om gezamenlijk te onderzoeken wat die
kunnen betekenen in het kader van de regionale ontwikkeling. Daarbij wordt
aangegeven dat Alkmaar ook graag de mogelijkheden tot het realiseren van één
bestuurlijk geheel wil verkennen.
Besluit
In te stemmen met het versturen van bijgaande brief.
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2.9

Kwartaal Monitor Jeugdhulp Q2 (Konijn-Vermaas)
Zie bijlage.
Besluit
In te stemmen met het ter kennisname aanbieden van de kwartaal monitor aan de
commissie Sociaal.

2.10

Tweede Voortgangsrapportage Alkmaarse Onderwijs Agenda (Konijn-Vermaas)
Bij de bespreking van de Alkmaarse Onderwijs Agenda 2017-2020 in de commissie
Sociaal maart 2017 heeft de wethouder toegezegd halfjaarlijks de voortgang van de
Alkmaarse Onderwijs Agenda aan de Raad te rapporteren. Dit is de tweede
rapportage over de maanden december 2017 tot en met juli 2018.
Besluit
In te stemmen met het bijgaand raadsvoorstel aan te bieden aan de Raad

2.11

Kwartaal monitor Wmo Q2 (Van Zon)
Zie bijlage
Besluit
In te stemmen met het ter kennisname aanbieden van de kwartaal monitor aan de
commissie Sociaal.

2.12

Raadsvragen CDA inzake onvoldoende nachtopvang in Alkmaar (Van Zon)
Het lid van de Raad, I. Zeijlemaker heeft ons op 13.08.2018 vragen gesteld over
onvoldoende nachtopvang in Alkmaar.
Besluit
In te stemmen met bijgaande beantwoording.

2.13

Inrichten OVP (Van Zon)
Het vraagstuk van verwarde personen is van alle tijden. De laatste tijd neemt de
aandacht voor de personen die verward gedrag vertonen echter toe doordat het aantal
personen met verward gedrag in de samenleving en hun problematiek toeneemt.
Maatregelen worden genomen om deze personen snel naar de plaats te krijgen waar
passende hulpverlening mogelijk is. Soms is echter nader onderzoek nodig om
passende hulp aan te kunnen bieden óf is benodigde hulp niet direct beschikbaar. Na
een verkenning is gebleken dat een triagelocatie in het politiebureau niet haalbaar
was. Het college heeft in mei 2018 opdracht gegeven om een tijdelijke locatie te
zoeken waar wachttijd overbrugd - en onderzoek uitgevoerd kan worden.
Besluit
1.
Opdracht te geven voor inrichting van de triagelocatie ‘Opvang Personen met
Verward Gedrag’ op Helderseweg 8a/b en de inrichtingskosten ad. € 150.000 in
2018 te dekken binnen programma Maatschappelijke ondersteuning.
2.
Nader onderzoek doen naar de exploitatielasten en de dekking hiervan in de
begroting 2019.
3.
Opstellen van een communicatieplan.
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