Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders van 6 februari 2018
Aanwezig
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2.1

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
Opening
De besluitenlijst van de vergadering van 30 januari 2018 wordt vastgesteld
.
Besluiten openbaar
Kaasmarkt promotieplan 2018 (Kloos)
Alkmaar Marketing heeft haar Promotieplan Kaasmarkt voor 2018 ingediend.
Deze aanvraag keert jaarlijks terug en is aanvullend op de reguliere subsidie aan
Alkmaar Marketing voor Citymarketing en Evenementendesk. Het plan draagt bij
aan het aantrekken van 10% meer bezoekers en bestedingen naar de
kaasmarkt. Dit voorstel past binnen de begroting en de afspraken die met
Alkmaar Marketing zijn gemaakt.
Besluit
1.
Voor de opdracht promotie van de kaasmarkt in 2018 een bedrag van €
100.000,- beschikbaar te stellen.
2.
De kosten te dekken binnen de begroting.
3.
Zelf in regie te blijven voor het laten luiden van de kaasmarktbel bij
aanvang van het kaasmarktseizoen. Het belluiden wordt niet als kavel of
onderwerp verkocht ten behoeve van goede doelen of maatschappelijke
instellingen.

2.2

Raadsvragen VVD over de herinrichting van de N243 (Nagengast)
Het lid van de Raad, de heer De Haan, heeft ons op 22 januari 2018 vragen
gesteld over de herinrichting van de N243.
Besluit
In te stemmen met bijgaande beantwoording.

2.3

Convenant Cultuur en Primair Onderwijs Alkmaar (Konijn-Vermaas en Van
de Ven)
Wij zijn voornemens om op 13 februari 2018 het Convenant Cultuur en Primair
Onderwijs Alkmaar 2018 – 2023 te laten ondertekenen door de Alkmaarse
schoolbesturen, de grote Alkmaarse culturele instellingen en de gemeente
Alkmaar (wethouder cultuur & wethouder onderwijs). Met het afsluiten van dit
convenant, wordt zichtbaar gemaakt dat partijen de ambitie hebben om invulling
te geven aan duurzaam, inspirerend en goed cultuuronderwijs.
Besluit
1.
Kennis te nemen van het Convenant Cultuur en Primair Onderwijs
Alkmaar.
Burgemeester:
2.
Wethouders mw. Van de Ven en mw. Konijn-Vermaas volmacht te
verlenen om namens gemeente Alkmaar het Convenant Cultuur en Primair
Onderwijs Alkmaar te ondertekenen.

2.4

Ambtsinstructie leerplicht 2018 (Konijn-Vermaas)
Regelgeving en werkwijzen ten aanzien van leerplicht worden regelmatig
vernieuwd. In de voorliggende actualisering van de lokale ambtsinstructie
leerplicht zijn deze zaken verwerkt.
Besluit
1.
De ambtsinstructie voor de leerplichtambtenaar gemeente Alkmaar 2018
vast te stellen.
2.
De ambtsinstructie ter informatie aan te bieden aan de raad.

2.5

Experiment parkeerregime deel Zijperstraat, 1e uur gratis (Kloos)
Bij het invoeren van betaald parkeren op de Zijperstraat is gekozen om in een
deel van de straat het eerste uur gratis parkeren te maken. Op basis van het
betaald parkeren regime en uitgevoerde tellingen is een ontwerp voor de
herinrichting van de Zijperstraat opgesteld. De reconstructie wordt vòòr
september 2018 uitgevoerd. Voorgesteld wordt de huidige situatie als proef te
continueren en uiterlijk in september 2018 de proef te evalueren. De evaluatie
wordt uitgevoerd door de projectgroep Overstad.
Besluit
1.
Het eerste uur gratis parkeren, conform het experimenteerartikel in de
verordening Parkeerbelastingen 2018, per 1 februari voor maximaal 1 jaar
als proef te continueren.
2.
Uiterlijk september 2018 een evaluatie te hebben uitgevoerd om te
bepalen of het regime definitief wordt ingevoerd.

2.6

Regionaal Uitvoeringsprogramma Volwasseneneducatie 2018 (KonijnVermaas)
De gemeente Alkmaar is aangewezen als contactgemeente voor de uitvoering
van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB). De wet voorziet in
gemeentelijke samenwerking op arbeidsmarkt niveau, daarbij heeft de gemeente
Alkmaar een coördinerende rol in het regionale Educatie beleid. Het Regionaal
Uitvoeringsprogramma Volwasseneneducatie 2018 inclusief begroting wordt ter
vaststelling aangeboden.
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Besluit
1.
Het Regionaal Uitvoeringsprogramma Volwasseneneducatie 2018 vast te
stellen.
2.
Het Regionaal Uitvoeringsprogramma Volwasseneneducatie 2018 ter
kennisname te sturen naar de Stuurgroep Regionaal Platform
Arbeidsmarkt Noord-Holland Noord.
3.
De Raad middels een memo te informeren.
2.7

Nota Grondprijzen 2018-2019 (Van de Ven)
De prijzen die de gemeente hanteert bij uitgifte van gemeentegrond worden (in
principe) jaarlijks herzien in de Nota Grondprijzen. Bij de bepaling van de
grondprijs wordt zoveel mogelijk met marktconforme grondprijzen gerekend, al
dan niet gebaseerd op een makelaarstaxatie. De Nota Grondprijzen 2018-2019
is gebaseerd op de Nota Grondbeleid 2016, welke op 4 februari 2016 door de
raad is vastgesteld. De geldigheidsduur van deze Nota Grondprijzen loop tot en
met 2019 en geldt voor het gehele grondgebied.
Besluit
1.
De Nota Grondprijzen 2018-2019 vast te stellen.
2.
De Nota Grondprijzen 2018-2019 ter kennisname aan te bieden aan de
Raad.

2.8

Bezwaarschrift restaurant de Watertuin (Van de Ven)
Tegen de omgevingsvergunning van 16 maart 2016 voor restaurant de Watertuin
is door omwonenden en restaurant Wereldwijd bezwaar gemaakt. Na veelvuldig
overleg met de vergunninghouder en bezwaarden is nu alle informatie aanwezig
om een besluit op bezwaar te kunnen nemen.
Besluit
Conform bijgevoegde concept-besluiten de bezwaarschriften ongegrond te
verklaren.

2.9

Indexering tarief Hulp bij het huishouden, Wmo (Van de Ven)
Met ingang van 1 januari 2017 zijn contracten Hulp bij het huishouden afgesloten
met zorgaanbieders. Nu ligt de vraag voor wat het nieuwe tarief in 2018 zal zijn,
gezien de indexering. Om op een goed niveau te blijven qua tarief wordt
voorgesteld om deze te indexeren met de CBS- consumentenprijsindex.
Besluit
1.
In te stemmen met een indexering van 1,5% op het tarief Hulp bij het
huishouden, waardoor het uurtarief vanaf 1 januari 2018 € 24,44 is.
2.
Dit te dekken uit de huidige begroting.
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