Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders van 3 april 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, ambtelijk secretaris
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Opening
De besluitenlijst van de vergadering van 27 maart 2018 wordt vastgesteld.
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Besluiten openbaar

2.1

Raadsvragen CDA inzake veiligheid en scholen (Bruinooge)
Het lid van de Raad, mevrouw I. Zeijlemaker, heeft ons op 12-3-2018 vragen gesteld over
veiligheid en scholen.
Besluit
In te stemmen met bijgaande beantwoording.

2.2

Uitkering gemeentefonds extra kosten referendum 21 maart 2018 (Bruinooge)
Voor het organiseren van het referendum over de Wet op de Inlichtingen- en
Veiligheidsdiensten 2017 (WiV) op 21 maart 2018 maakt de gemeente kosten. Daarvoor
wordt € 37.931,- uitgekeerd via het gemeentefonds.
Besluit
1.
Budget ter beschikking te stellen voor het houden van een referendum ad € 37.062,-.
2.
Dekking voor het houden van een referendum wordt verkregen middels een uitkering
uit het gemeentefonds van € 37.931,-.
3.
De begroting 2018 conform bovenstaande te wijzigen.

2.3

Motie inzake ledverlichting Hoornse Vaart (Dijkman)
In de raadsvergadering van 15-03-2018 is een motie aangenomen met betrekking tot
ledverlichting Hoornse Vaart. In de motie wordt het college gevraagd samen met Alkmaar
Sport een oplossing te vinden om de huidige verlichting te vervangen door energiezuinige
ledverlichting. In bijgaande beantwoording wordt uitgelegd waarom defecte lampen nu nog
worden vervangen door tl-lampen, en dat vervangen van de volledige verlichting door
ledverlichting nog dit jaar op de agenda staat.
Besluit
In te stemmen met bijgaande beantwoording.
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2.4

Regio Alkmaar, Versterking Regioteam en Focusagenda (Dijkman)
Zowel de gemeente als de Regio Alkmaar zijn de afgelopen periode zeer actief geweest in
reflectie op het functioneren en de versterking van de strategische positionering en de
samenwerkingsmogelijkheden. De gemeente heeft recent het rapport “Alkmaar, zelfbewust
en adaptief” behandeld. Het advies om het adaptief vermogen te vergroten is overgenomen
en onderzocht zal worden hoe dit versterkt kan worden. Hierbij wordt ook de regio
betrokken. Regio Alkmaar heeft haar ambities vastgelegd in bijvoorbeeld het regionaal
omgevingsbeeld.
De Regio komt met de volgende voorstellen voor de komende periode,
*) impuls nodig voor strategische positionering
*) proces richting Focusagenda
*) uitbreiding formatie Regioteam
Besluit
1.
Kennis te nemen van de genoemde drietrapsraket als route naar de focusagenda en
deze over te dragen naar de volgende collegeperiode, zodat de regionale
samenwerking ook de komende maanden stappen kan blijven zetten.
2.
Het college staat positief tegenover de versterking van het Regioteam, maar geeft
voor nadere onderbouwing daartoe eerst de regio de opdracht de focusagenda uit te
werken en aansluitend te komen met voorstellen voor de daaraan verbonden
formatie en verdere kosten.
3.
De focusagenda Regio Alkmaar als PM-post in de Kadernota 2019-2022 op te
nemen.

2.5

Raadsvragen VVD inzake Grondwateroverlast Alkmaar (Nagengast)
Het lid van de Raad, J. van der Rhee, heeft ons op 5 maart j.l. aanvullende vragen gesteld
over grondwateroverlast in Alkmaar.
Besluit
In te stemmen met bijgaande beantwoording.

2.6

Motie inzake Alkmaar fietsgemeente (Nagengast)
In de raadsvergadering van 15-02-2018 van is een motie aangenomen met betrekking tot
Alkmaar fietsstad.
Besluit
In te stemmen met bijgaande beantwoording.

2.7

Algemene Ledenvergadering Duurzame Energie Corporatie Regio Alkmaar (Decra)
(Nagengast)
4 april 2018 vindt de Algemene ledenvergadering plaats van Decra. Geagendeerd zijn o.a.
de jaarrekening 2017 en het jaarplan 2018. De stukken zijn conform het afgesproken
beleid.
Besluit
In te stemmen met de jaarstukken van de Duurzame Energiecorporatie Regio Alkmaar
zoals die in de Algemene Ledenvergadering van 4 april 2018 aan de orde komen.

2.8

Aanpassen Besluit parkeergarages 2018 (Konijn-Vermaas)
Een aantal bedrijven die gevestigd zijn in het afgesneden Kanaalvak ((Mallegatsplein en
Helderseweg kanaalzijde) hebben de vraag gesteld of zij abonnementen in de Alkmaarse
parkeergarages (Kanaalschiereiland en Kazerne). Binnen het huidige besluit
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Parkeergarages komen de bedrijven niet in aanmerking en worden geen abonnementen
voor bedrijven uitgegeven in parkeergarage de Kazerne. Voorgesteld word:
• het gebied toe te voegen aan het gebied waar bedrijven die daar gevestigd zijn
abonnementen kunnen kopen en
• Een beperkt aantal abonnementen voor parkeergarage de Kazerne aan bedrijven
beschikbaar te stellen
Besluit
Besluit parkeergarages 2018 gewijzigd vast te stellen.
2.9

Meerjaren Prognose Grondexploitaties 2018 (Van de Ven)
De Meerjaren Prognose Grondexploitaties (MPG) geeft informatie over de actuele
voortgang van de grondexploitaties. De MPG wordt door de gemeenteraad vastgesteld
voorafgaand aan de Jaarrekening. De geheime bijlagen bij de MPG bevatten vertrouwelijke
financiële informatie over grondexploitaties. Openbaarmaking van deze bijlagen of het
beschikbaar stellen daarvan aan derden kan mogelijk de onderhandelingspositie van de
gemeente schaden. Voor de raadsleden die niet zo vertrouwd zijn met het thema
grondexploitaties is een bijlage toegevoegd met een algemene toelichting op de relevante
kaders en begrippen.
Besluit
1.
In te stemmen met bijgaande concept MPG 2018 en deze ter vaststelling voor te
leggen aan de raad.
2.
De bijlagen bij de MPG voor de raad ter inzage te leggen bij de griffie onder
oplegging van geheimhouding op grond van artikel 25 tweede lid Gemeentewet
vanwege het belang als genoemd in artikel 10 lid 2 aanhef en onder b van de Wet
Openbaarheid van Bestuur (WOB).
3.
De raad voor te stellen de grondexploitatie ‘Polderhof’ af te sluiten en van de totale
boekwaarde van ca. € 203.000 (positief) een bedrag van € 193.000 vrij te laten
vallen aan de algemene middelen en een bedrag van € 10.000 over te brengen naar
de voorziening ‘UBP/nog te maken kosten Polderhof’ bij de jaarrekening 2017.
4.
De raad voor te stellen de voorzieningen ‘UBP/nog te maken kosten Uitbreiding
Winkelcentrum de Hoef, Nollen Oost en buurthuis Overdie-Coornhertkade’ af te
sluiten en het restant budget van in totaal € 17.000 vrij te laten vallen aan de
algemene middelen bij de jaarrekening 2017.
5.
De raad voor te stellen tussentijds winst te nemen bij de grondexploitaties Viaanse
Molen 2e fase, Vaart, Frederik Hendriklaan en De Pauw en dit financiële resultaat
van in totaal ca. € 2,36 miljoen vrij te laten aan de algemene middelen bij de
jaarrekening 2017.

2.10

Ontwerpbestemmingsplan Kleine Kernen Noordeinde (Van de Ven)
De gemeenteraad van Graft-De Rijp heeft op 12 juli 2012 het bestemmingsplan 'Kleine
kernen' vastgesteld. Tegen de vaststelling van het bestemmingsplan is destijds beroep
ingesteld. Bij uitspraak van 17 juli 2013 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad
van State uitspraak gedaan, waarbij het vaststellingsbesluit is vernietigd voor zover het de
plandelen voor de kern Noordeinde betreft met de bestemmingen 'Wonen' en 'Tuin' gelegen
aan de oostzijde van de straat Noordeinde. Sinds 1 januari 2015 is de gemeente Graft-De
Rijp gefuseerd met de gemeente Alkmaar. Met voorliggend bestemmingsplan voorziet de
gemeenteraad van Alkmaar in het herstel van de vernietigde plandelen.
Besluit
1.
In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan “Kleine Kernen Noordeinde”.
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2.
3.

2.11

Het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken gedurende 6 weken ter
inzage te leggen conform artikel 3.8 Wro.
Het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken ter informatie toe te zenden
aan de commissie Ruimte.

Vaststelling bestemmingsplan Dwarsweg 2 Graft (Van de Ven)
Op 26 september 2017 heeft u ingestemd met het ter inzage leggen van het
ontwerpbestemmingsplan Dwarsweg 2 Graft. Het doel van het bestemmingsplan om de
sloop en nieuwbouw van een stolpboerderij op het perceel Dwarsweg 2 in Graft
planologisch-juridisch te regelen. Hierbij wordt de agrarische bestemming gewijzigd van
agrarisch naar wonen ten behoeve van vier woningen. Het bestemmingsplan is een
resultaat van intensief overleg in de afgelopen jaren tussen gemeente, provincie en de
monumentencommissie. De voormalige gemeente Graft-De Rijp had onder voorwaarden
ingestemd met de beoogde ontwikkeling.
Besluit
1.
In te stemmen met de nota van beantwoording zienswijze.
2.
In te stemmen met de nota van wijzigingen bestemmingsplan Dwarsweg 2 Graft.
3.
De gemeenteraad voor te stellen het bestemmingsplan ‘Dwarsweg 2 Graft’ gewijzigd
vast te stellen conform bijgevoegd raadsvoorstel.

2.12

Ontwikkelingen Veilig Thuis Noord-Holland Noord (Van de Ven)
Veilige Thuis NHN heeft, op verzoek van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, in maart
2018 een Plan van aanpak Wachtlijsten opgesteld. Het doel is te voldoen aan de normen
voor triage en onderzoek na meldingen huiselijk geweld en/of kindermishandeling. Volgens
het plan van aanpak wordt dit doel eind augustus 2018 bereikt en vraagt het om een extra
capaciteit van gemiddeld 4 fte in periode april-december 2018. De kosten hiervoor komen
ten laste van Veilig Thuis NHN.
Besluit
1.
Kennis te nemen van de ontwikkelingen bij Veilig Thuis.
2.
In te stemmen met bijgaand memo aan de Raad.
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