Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders van 13 februari 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 6 februari 2018 wordt vastgesteld.
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Besluiten openbaar

2.1

Voorontwerp bestemmingsplan Overstad Kwakelhuis (Kloos)
Het gebouw ‘Kwakelhuis’ gelegen aan de Noorderkade is na enkele jaren als kantoor
en bedrijfsverzamelgebouw volledig leeg en volgens de initiatiefnemer niet meer
geschikt om voor die bestemming gebruikt te worden. Een nieuw bestemmingsplan
wordt opgesteld onder de naam 'Overstad-Kwakelhuis' dat dient als juridischplanologisch kader voor de herontwikkeling van het plangebied. Het plan voorziet in
maximaal 130 appartementen en 5 stadswoningen.
Besluit
1.
In te stemmen met de aanmeldnotitie vormvrije-m.e.r. en te besluiten dat bij de
voorbereiding van het bestemmingsplan 'Overstad-Kwakelhuis' geen plan m.e.r.
hoeft te worden voorbereid.
2.
De aanmeldnotitie vormvrije-m.e.r. gedurende 6 weken ter inzage te leggen.
3.
In te stemmen met het voorontwerp bestemmingsplan 'Overstad-Kwakelhuis'.
4.
het voorontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken gedurende 4
weken ter inzage te leggen.
5.
Het voorontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken ter informatie toe
te zenden aan de commissie Ruimte.

2.2

Wijzigingen in de CAR-LAR, de Rechtspositieregeling en het Reglement
(Dijkman)
Door de veroudering van de verordening betreffende de rechtspositie van het
personeel werkzaam op de kaasmarkt en het reglement op het kaasdragersgilde wordt
er samen met het bestuur van de kaasmarkt een voorstel gedaan tot wijziging van
genoemde regelingen en een aanpassing in de CAR-LAR vanwege een
salarisverhoging.
Besluit
1.
Om de salaristabel van 1 maart 2018 overeenkomstig bijlage 1 vast te stellen.
2.
Om de gewijzigde Rechtspositieregeling van het kaasmarktpersoneel per
1 maart 2018 vast te stellen overeenkomstig bijlage 2.
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3.

2.3

Om het gewijzigde Reglement op het kaasdragersgilde per 1 maart 2018 vast te
stelen overeenkomstig bijlage 3.

Statement aardgasvrije nieuwbouw (Nagengast)
De gemeenten in de regio Noord-Holland Noord zijn voornemens om op 8 maart 2018
gezamenlijk een statement te ondertekenen met betrekking tot de ontwikkeling van
aardgasvrije nieuwbouw. Het statement luidt: “De gemeenten in Noord-Holland Noord
spreken de ambitie uit om alle nieuwbouwprojecten aardgasvrij te realiseren en alle
wettelijke mogelijkheden daarvoor in te zetten”.
Besluit
1.
Het regionale statement over aardgasvrije nieuwbouwwoningen te steunen.
Burgemeester:
2.
Volmacht te verlenen aan wethouder J.P. Nagengast om het regionaal
statement aardgasvrije nieuwbouwwoningen namens de gemeente Alkmaar te
ondertekenen.

2.4

Uitvoeringsplan UP en Fietsplan, Jaarplan 2018 (Nagengast)
Het Uitvoeringsprogramma Mobiliteit (UP) en het Uitvoeringsprogramma Fiets
(Fietsplan) wordt jaarlijks opgesteld, zodat tijdig kan worden ingespeeld op actuele
verkeerszaken. In bijgaande memo volgt een kort verslag van de uitgevoerde/lopende
maatregelen van 2017 en een nieuw voorstel van beide programma’s voor 2018.
Besluit
1.
In te stemmen met het uitvoeringsprogramma Mobiliteit en Fiets voor 2018.
2.
Om bij de eerstvolgende begrotingswijziging het restant van de reserve
Actieplan Langzaam Verkeer ad. € 66.945,- aan de reserve te onttrekken.
3.
De memo ter informatie aan te bieden aan de commissie Ruimte.

2.5

Raadsvragen OPA inzake behoud buslijn 5 voor Alkmaar (Nagengast)
Het lid van de Raad, de heer Pascal Schipper, heeft ons op 28 januari vragen gesteld
over behoud buslijn 5 voor Alkmaar.
Besluit
In te stemmen met bijgaande beantwoording.

2.6

Raadsvragen OPA inzake Leeghwaterbrug (Nagengast)
Het lid van de Raad, de heer Schippers, heeft ons op 28-01-2018 vragen gesteld over
de verkeerssituatie rond de Leeghwaterbrug.
Besluit
In te stemmen met bijgaande beantwoording

2.7

Raadsvragen OPA over eurokaartje is toch een Alkmaars kaartje? (Nagengast)
Het lid van de Raad, Dominique Dubois, heeft ons op 2 februari vragen gesteld over
het eurokaartje is toch een Alkmaars kaartje?.
Besluit
In te stemmen met bijgaande beantwoording.
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2.8

Motie inzake De Groene Stadsmuur (Nagengast)
De gemeenteraad nam in haar vergadering van 14 december 2017 de motie ‘De
Groene Stadsmuur’ aan.
Besluit
In te stemmen met bijgaande beantwoording.

2.9

Verstrekken opdracht onderzoek naar 1 Participatiebedrijf HAL (Nagengast en
Konijn-Vermaas)
De uitvoering van de Participatiewet kan worden verbeterd vanuit de constatering dat
de samenwerking tussen WNK en Halte Werk niet optimaal is. In de besprekingen
binnen het college, het Bestuuursteam Halte Werk en het Algemeen bestuur van
WNK, maar ook in de Gemeenteraad is altijd ingezet op een compact
Participatiebedrijf HAL binnen de GR WNK, waarbij de BUCH gemeenten via een
inkoopmodel diensten zouden kunnen afnemen. Inwoners van de gemeente krijgen op
deze manier grotere kansen om mee te doen in de samenleving. De kans op een
duurzame betaalde baan wordt grotere en inwoners die ondersteuning hiervoor nodig
hebben kunnen effectiever geholpen worden.
Besluit
1.
Kennis te nemen van het besluit van het AB WNK en het bestuur Halte werk tot
het uitvoeren van het, in bijlage meegestuurde onderzoeksvoorstel.
2.
Na vaststellen van het onderzoeksvoorstel door te besturen van WNK en Halte
werk de gemeenteraad te informeren middels een raadsinformatiebrief/
raadsinformatiebijeenkomst.

3.1

1e Begrotingswijziging 2018 RUD NHN voor financiering masterplan ICT en
Kaderbrief 2019 (Nagengast)
Op 21 november jl. heeft uw college ten aanzien van de financiering van het
masterplan ICT voor de bedrijfsvoering van de RUD NHN besloten in te stemmen met
het voorgenomen besluit van het Algemeen Bestuur van de RUD NHN en, bij een
positief besluit van het Algemeen Bestuur, in de voorjaarsnota 2019 de extra bijdragen
van 2019, 2020 en 2021 op te nemen. Het Algemeen Bestuur van de RUD heeft op
13 december jl. in haar vergadering echter besloten het financieringsvoorstel voor het
masterplan ICT, voorafgaand aan formele besluitvorming, eerst voor te leggen aan de
gemeenteraden van de deelnemende gemeenten en de Provinciale Staten van NoordHolland om hen in de gelegenheid te stellen een zienswijze over deze
ontwerpbegrotingswijziging van de RUD NHN kenbaar te maken. Dit conform de
afspraken zoals die bij de oprichting van de gemeenschappelijke regeling RUD NHN
zijn gemaakt, die voorschrijven dat de deelnemende gemeenteraden een zienswijze
mogen formuleren ten aanzien van begrotingswijzigingen die invloed hebben op de
bijdrage van de deelnemers. Daarnaast wordt bij dit voorstel de Kaderbrief 2019 van
de RUD NHN aan uw college voorgelegd en wordt u in de gelegenheid gesteld
mogelijke standpunten ten aanzien van de financiële en beleidsmatige kaders kenbaar
te maken zodat het Dagelijks Bestuur deze kan verwerken in de begroting van 2019.
Besluit
1.
In te stemmen met de 1e begrotingswijziging 2018 RUD NHN en met de daarbij
weergegeven zienswijze.
2.
De zienswijze kenbaar te maken aan het Algemeen Bestuur van de Regionale
Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord.
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3.
4.

3.2

In de voorjaarsnota 2019 de extra bijdragen van 2019, 2020 en 2021 op te
nemen bij een positief besluit van het AB RUD.
Een voorbehoud richting de RUD NHN te maken voor de kaderbrief 2019 ten
aanzien van de loon- en prijsindexatie en de gemeenteraad hierover te
informeren.

Handhavingsplan gemeente Alkmaar In Control of Alcohol & Drugs 2018 (KonijnVermaas)
De Raad heeft op 19 januari 2017 de kadernota In Control of Alcohol & Drugs
vastgesteld. Daarbij is een plan van aanpak voor handhaving toegezegd. Middels
bijgaande brief met handhavingsplan komt u tegemoet aan de door de Raad gestelde
vraag. In het handhavingsplan zijn de huidige activiteiten, per doelstelling uit de
kadernota, weergegeven.
Besluit
1.
Het handhavingsplan gemeente Alkmaar In Control of Alcohol & Drugs 2018
vast te stellen.
2.
Ter informatie aan te bieden aan de commissie Sociaal.
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